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 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   

 
ข้อมูลอ้างอิงเพื่อการประกันคุณภาพ 
 โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10  เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21”  นี้ เป็นการจัดการประชุมวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/การ
ค้นคว้าอิสระของอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามเกณฑ์คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ดังนี ้

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้เป็นการน าเสนอบทความวิจัย ในท่ี
ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง จากการประชุม 
(Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือ คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย 
และมีบทความท่ีมาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 25 

บทความในการประชุมวิชาการท้ังระดับชาติท่ีน าเสนอให้กองบรรณาธิการ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full paper) และได้รับการตีพิมพ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

ส าหรับโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10  เรื่อง “การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21” ในครั้งนี้มีผู้น าเสนอผลงานวิจัยจาก 32 สถาบันการศึกษา โดยมี
รายนามคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และรายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาบทความ            
ดังรายนามต่อไปน้ี 
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คณะกรรมการจัดประชุม 
 

คณะกรรมการจัดประชุม 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวิน  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สาธิต พุทธิพิพัฒน์ขจร   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรสิน์  ชัยมูล     
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร.เขมณฏัฐ์  มิง่ศิริธรรม                                    
มหาวิทยาลัยนเรศวร             
อาจารย์ ดร.รัมภา  จุฑะกนก  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) 
 ดร.นฤพนธ์  ด้วงวิเศษ                             
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ไชยยศ  ไพวทิยศิริธรรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารยณ์ัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูวงศ์  ชัยสุข  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนพันธุ์ ครุฑะเสน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธติ นริตัิศยั  
เภสัชกรหญิง  อาจารย์ ดร.วารณี บุญช่วยเหลือ   
อาจารย์ ดร.ธัญนันท์ วรรณธง บรอคเคิลเฮอรส์ท ์
อาจารย์ ดร.พิรวิทย์  เชื้อวงษ์บุญ 
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย  
อาจารย์ ดร.เกรยีงไกร  เกดิศิร ิ   
อาจารย์ ดร.ภัทรภร ผลิตากุล 
    กรรมการอาจารย์ ดร.จันทิมา  บรรจงประเสริฐ  อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย                                                                                  
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                                          ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 

 กลุ่มศลิปะและการออกแบบ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.กณุฑลทิพย ์พานิชภักดิ์ 
อาจารย์ ดร.เพิ่มศักดิ์ สุวรรณทตั 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพรรณ   วงศ์ทองสงวน 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์  เขียวมั่ง   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ณวิทย์ อ่องแสวงชัย 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สญัชัย สันติเวส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิต ตะกรุดแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงยศ วีระทวมีาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธิวดี ทองป้อง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
รองศาสตราจารย์กันจณา  ด าโสภ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพร มรูพันธุ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทอดศักดิ ์ไม้เท้าทอง 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุอรศริิ ปาณินท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันด ีพินิจวรสิน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัตติกา  กิตติประสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญา จึงวิมุติพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชนาถ ทิวะสิงห ์
 
 

 
 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ ดร.นิอร เตรัตนชัย  
อาจารย์ ดร.อ าไพ บูรณประพฤกษ ์
อาจารย์ ดร.ปรญีานันท ์พร้อมสุขกุล 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยณรงค์ อริยะประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญสิริ ชาตินิยม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.งามทิพย์ วิมลเกษม 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราวรรณ สุวรรณผาต ิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรินทร์ จรุงจติสุนทร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต 
ข้าราชการบ านาญ 
ศาสตราจารย์เกียรติคณุกัญญา เจริญศุภกลุ 
 กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  

วิทยาการจัดการ ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช อัตตวิริยะนุภาพ 
ศาสตราจารย์ ดร.คณติ เขียววิชัย 
รองศาสตราจารย ์ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
รองศาสตราจารย ์กัญญรัตน์ เวชชศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.ชุลีพร วิรณุหะ 
รองศาสตราจารย์พรชัย เทพปัญญา 
รองศาสตราจารย์สมพร ร่วมสุข 
รองศาสตราจารย ์ดร.วิสาข์ จัติวตัร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
รองศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เอกนฤน บางท่าไม้   
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เกตุวดี สมบูรณ์ทวี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิชา หอมฟุ้ง 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวนช่ืน อัคคะวณิชชา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน ์บญุสม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษบา บัวสมบูรณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรณัฐ กิจรุ่งเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนสัสินี บญุมีศรสีง่า 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาเรียม นิลพันธ์ุ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวสิา บุญมาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ เจษฎาลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสดุา เตียเจริญ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิชัย ดีเลศิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนตีา โฆษิตชัยวัฒน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ ์สติมั่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรินทร์ เทวตา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพิณ ศิรสิัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนกฤต สังข์เฉย 
อาจารย์ ดร. อัฏฐมา บุญปาลติ 
อาจารย์ ดร.อธิกมาส มากจุ้ย 
อาจารย์ ดร.โกสินทร์ เตชะนยิม 
อาจารย์ ดร.ฐิติมา เวชพงศ์ 
อาจารย์ ดร.ทรรศนีย์ โมรา 
อาจารย์ ดร.ธิติ ญานปรีชาเศรษฐ 
อาจารย์ ดร.นงนุช โรจนเลิศ 
อาจารย์ ดร.นพดล โตวิชัยกุล 
อาจารย์ ดร.นพรัตน์ บญุเพียรผล 
อาจารย์ ดร.ประพล เปรมทองสุข 
อาจารย์ ดร.พนัชกร สิมะขจรบญุ 
อาจารย์ ดร.เพ็ญพนอ พ่วงแพ 
อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย ์จันทร์ธนะกลุ 
อาจารย์ ดร.วนิดา คราวเหมาะ 
อาจารย์ ดร.วรรณวสิา บุญมาก 
อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย ์
อาจารย์ ดร.วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์ 
อาจารย์ ดร.ศศณิัฏฐ์ สรรคบรุานุรกัษ์ 

อาจารย์ ดร.ศิระ ศรีโยธิน 
อาจารย์ ดร.สรภสั น้ าสมบรูณ ์
อาจารย์ ดร.สรัญญา จันทร์ชูสกลุ 
อาจารย์ ดร.สริินาถ ศิริรตัน ์
อาจารย์ ดร.อัฏฐมา บญุปาลติ 
อาจารย์ ดร.อุบลวรรณ ส่งเสริม 
อาจารย์ ดร.อุรปรยี์ เกิดในมงคล 
อาจารย์ ดร.จิตตรา มาคะผล 
อาจารย์อภเิษก หงษ์วิทยากร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว 
อาจารย์ ดร.นยา  สุจฉายา 
อาจารย์ ดร.สมพรนุช ตันศรสีุข 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
อาจารย์ ดร.มณทิชา ภักดีคง  
อาจารย์ ดร.สง่า วงค์ไชย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย ธรรมเสน่ห ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารยภ์ัทราวลี กระแสร ์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
อาจารย์ ดร.กนกพร นาสมตรึก ซิมิโอนิกะ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์ พมิพวง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
รองศาสตราจารย์ ดร. เขมณฏัฐ์ มิง่ศิริธรรม 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ชมนาด เชือ้สุวรรณทวี 
อาจารย์ ดร.ไกรวุฒ ิจุลพงศธร 
อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ เรืองกิจจานนัท์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
อาจารย์ ดร.กิตตมิา พันธ์พฤกษา 
อาจารย์ ดร.พรรณทิพา ตันตินยั 

http://www.stou.ac.th/home/
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อาจารย์ ดร.ศรญัญา ประสพชิงชนะ 
อาจารย์ ดร.ขจิตา ศรีพุ่ม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลพัทธ ์โพธิ์ทอง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา แสนสุข 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วไิลรัตน์ ครีนิทร์ 
อาจารย์ ดร.กันต์ดนยั วรจิตติพล 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
อาจารย์ ดร.นงนภัส แก้วพลอย  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
อาจารย์ ดร.อภินภัศ จติรกร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อาจารย์อนงค์นาฏ รศัมีเวียงชัย 
อาจารยส์ุทธิชล โพธิรังษี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
อาจารย์วิภาภรณ์ หุ้ยเวชศาสตร ์
กรมศิลปากร 
นายประทีป เพ็งตะโก  
ผู้เชี่ยวชาญ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ด ารงค ์ฐานดี 
ดร.อมรา ศรสีุชาต ิ
นางสาววรนุช วีณะสนธ ิ
ข้าราชการบ านาญ 
รองศาสตราจารย์สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บ ารุง โตรตัน์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์
 
 กลุ่มวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ศักดิ์ หนูพันธ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิสฏิฐ์ ศงสะเสน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธารินทร์ ก้านเหลือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิสุทธิ์ สุพทิักษ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิเชษฐ์ อนุรักษ์อุดม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาศอุบล ทองงาม 
อาจารย์ ดร.จุรีวรรณ จันพลา 
อาจารย์ภัทรพงษ ์ภาคภูม ิ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นซิาอูดะห์ ระเด่นอาหมัด  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายัญ ปันมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล 
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพยีรมงคล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อดุมศรี โชว์พิทธพรชัย 
รองศาสตราจารย์พรพิมล  ม่วงไทย 
รองศาสตราจารย์สริิธร สโมสร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรทณา สินศิระ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธญัพิสิษฐ์ พวงจิก 
รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวพา จิระเกียรติกุล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา เชาวลิตวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิกานต์ กู้พงษ์ศักดิ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธดิา โชติช่วง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ เสรีภาพ 
อาจารย์ ดร.ศิรมิา พ่วงประพันธ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ   ธารทัศนวงศ์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.นลีวรรณ พงศ์ศิลป ์
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตมิา ลิม้มทัวาภิรัติ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยา พุทธวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุขมุ โฆษติชัยมงคล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรณัฑร์ัตน์ ทิวถนอม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรกช ช้ันจิรกุล 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญ ู
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.จันทรด์ี ระแบบเลิศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บุษราภรณ์  งามปัญญา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.พัลลภ คันธิยงค์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ยุทธนา เจวจินดา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.วยา พุทธวงศ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ศรณัยพร มากทรัพย ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สาธิต  นิรตัิศัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมุามาลย ์บันเทิง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ศุภชัย วาสนานนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนทรัพย ์ตรีภพนาถกลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชจิรา พงศ์นิมิตประเสริฐ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ลีลาสง่าลักษณ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุศรินทร ์ฆษะปะบุตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สเุชษฐ์ สมุหเสนโีต 
อาจารย์ ดร.ศราวุธ ภูไ่พจิตร์กุล 
อาจารย์ ดร.กัณธดิา พันธุ์เจรญิ 
อาจารย์ ดร.กิตตยิาพร สิงหส์ัมพันธ ์
อาจารย์ ดร.กุลทัศน ์สุวัฒน์พิพัฒน์ 
อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ เทพศุภรังษิกุล 
อาจารย์ ดร.วันวิวาห ์ตุ้มน้อย 
อาจารย์ ดร.วัสรา รอดเหตุภยั 
อาจารย์ ดร.วีรยุทธ ์แซล่ิ้ม 
อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ  สริิโรจนพุฒ ิ
อาจารย์ ดร.ศิรริัตน์ ชูสกลุเกรยีง 
อาจารย์ ดร.สินี หนองเตา่ด า  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
รองศาสตราจารย์ ดร.งามนิจ ช่ืนบุญงาม 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา บญุเสรมิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือรัตน์ อนุรัตน์พานิช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
รองศาสตราจารย์ ดร.อ าพล การณุสุนทวงษ ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สิริชัย  เทพา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  เอกวัฒน์พานิชย์ 

อาจารย์ ดร.ลือรัตน์  อนุรัตน์พานชิ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ            
รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัคคัญญ์ นรบิน 
อาจารย์ ดร.ชวาลย์ ศรีวงษ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาจารย์ ดร.บุณฑริกา เทพสคุนธ ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อาจารย์ ดร.วลีพรรณ รกิติกลุ  
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญเรือง ค าศร ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นารลีักษณ์ นาแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์เอกรินทร์ ชุลกีร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธารทิพย์ บุญส่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพร  เงินค า 
อาจารย์ ดร.รัมภา  จุฑะกนก 
อาจารย์ ดร.ณิชากร คอนด ี
อาจารย์ ดร.อัจฉรา อิ่มค า พุฒค า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
อาจารย์ ประสาร จิตร์เพ็ชร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.กติติกร  นาคประสิทธ์ิ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมเรศ เชื้อสาวถี 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ ์
อาจารย์ ดร.วาสินี พงษ์ประยูร 
มหาวิทยาลัยรังสิต 
รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
รองศาสตราจารย์ ดร.ปราณีต งามเสน่ห์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
อาจารย์ ดร.กัญจนร์ัตน ์สุขรัตน ์
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มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
อาจารย์ ดร.ศรณัย์  กอสนาน 
นักวิชาการอิสระ 
ดร.จุมพฏ  กาญจนก าธร 
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหง่ชาติ (MTEC) 
ดร.ปณิธ ิวิรุฬห์พอจิต 
อาจารย์ ดร.ฐิติมา สงเคราะห ์
โรงเรียนนายร้อยต ารวจ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. ดร.สฤษดิ์ สืบพงษ์ศิร ิ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พันต ารวจโท ธนบูรณ์ ธัชศฤงคารสกุล 
พันต ารวจเอกอดิชัย กณัหา  
ศิริพัฒน์สหคลินิก 
แพทย์หญิงนุสรี ศริิพัฒน์ 
   



 

            

   
 

 การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งท่ี 10 
เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษท่ี 21 
   

         
 

ก าหนดการ 
โครงการประชุมวิชาการบัณฑติศึกษาระดบัชาติ คร้ังที่ 10  

เรื่อง “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21” 
วันที่  25-26  มิถุนายน  2563   

โดยความร่วมมือระหว่างบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน)  
............................................................. 

 
วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน 2563 
08.30 – 09.00 น.  กล่าวรายงาน 

โดย  รองศาสตราจารย์ ดร.จไุรรัตน์  นันทานิช  
         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร   

 กล่าวต้อนรับ  
โดย  ผู้ชว่ยศาสตราจารยช์ัยชาญ  ถาวรเวช 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร 
  กล่าวเปิดงาน 

โดย นายภราเดช  พยัฆวิเชียร 
        นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 

09.00 – 10.00 น.  บรรยายพิเศษเรื่อง 
 “การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพฒันามนุษย์ในศตวรรษที ่21” 

        โดย  ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์  วงศ์รัตนชีวนิ 
       คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

10.15 – 16.30 น.        น าเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 
 
วันพฤหัสบดีที่  26  มิถุนายน 2563 
09.00 – 16.30 น.        น าเสนอผลงานวิจัยแบบออนไลน์ แยกตามกลุ่มสาขาวชิา 



สารบัญ 

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์สังคมศาสตร์ 

ชื่อ-นามสกุล ชื่อบทความ เลขที่หน้า 
นางสาวประกายดาว ดีปาละ กลยุทธ์พันธมิตรธรุกิจที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้ 

Grab Application ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร 

H1 – H11 

นางสาวณัฐนวียา จารุอัครพัฒน ์ การตลาดแบบเนื้อหา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ TISCO Mobile Banking ใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H12 – H18 

นางชัญญกัลย์ เลอ วอง ฮวน กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดที่มผีลต่อการ
ตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H19 – H27 

นางสาวกนกวรรณ ราโชกาญจน ์ การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่
ส่งผลต่อการตดัสินใจซื้อผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ 
Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

H28 – H37 

นางสาวฐิตาภรณ์ วังตาล การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ
เครือข่ายสังคม ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการรา้น
ขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H38 – H48 

นางสาวภิราภรณ์ ก้อนค า นวัตกรรมการด าเนินธุรกิจคา้ปลีกสมัยใหม่ ประเภท
ร้านสะดวกซื้อ 

H49 – H55 

นายอรรคพงษ์ ไมตรีจติต ์ แรงจูงใจในการท างานท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการ
ท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา 

H56 – H65 

นางสาวรสสุคนธ์ โทอุบล ผลของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจดัการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูด
ภาษาอังกฤษ ของผู้เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

H66 – H75 

นายโอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร ์ การรับรูด้้านคณุภาพและการบริการที่มีต่อทัศนคติใน
การส่งผลต่อความภักดตี่อแบรนดข์องมหาวิทยาลัย
เอกชนแห่งหนึ่งของนักศึกษา Gen Z 

H76 – H86 

นางสาวนุชทยา เลิศพร อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพ
การให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคาทีม่ีต่อ
ความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเขต
รังสิต ปทุมธาน ี

H87 – H95 



นางสาวอริษรา นวพงศ ์ รูปแบบสันนิษฐาน และการก าหนดอายุ ช้ินส่วน
พระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ ใพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริภุญไชย 

H96 – H103 

นางสาวศุภสิรา กุมาทะ ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกวา้งขวางที่มีต่อการ
พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

H104 – H112 

นายศิวกร กตัญญูนุสรณ ์ การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เรื่อง แรงเสียดทาน 
ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 

H113 – H121 

นางสาวรวีวรรณ ธนูทอง การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
การศึกษากับสถาบันอดุมการศึกษาต่างประเทศของ
ของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหดิลผ่านการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ 
ระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562   

H-122 – H132 

นางสาวกัณฐลดา กลิ่นเมือง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียน
จดหมายอเิล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอน
แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา
ประกาศนียบตัรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปีท่ี 1 วิทยาลัย
อาชีวศึกษานครปฐม 

H133 – H141 

นางสาวรุ่งนภา จิตตสินนวา ผลการจัดการเรยีนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนา
ความสามารถดา้นการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 

H142 – H149 

นายชวลิต ดวงทวี กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปัญหา
และการจัดการการท่องเที่ยววัดจามเทวี อ าเภอเมือง
ล าพูน จังหวัดล าพูน 

H150 –H155 

นางสาวกัญรณี จันทิพย์วงษ์ ผลของการจดัการเรียนแบบห้องเรียนกลับด้านต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมและการ
ประกันคณุภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

H156 – H168 

นายอภิสิทธ์ิ กาญสอาด ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่อพลัง
กล้ามเนื้อขา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 

H169 – H177 

นางสาวเกศินี ปรีเปรม ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและ
สุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปกครองและบตุรที่ศึกษาใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร 

 

H178 – H185 



นายพงศกร งามวิวัฒนสว่าง กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางน าเข้าจาก
ต่างประเทศผ่านรา้น Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

H186 – H193 

นายชุมพล กุลเขมานนท์ แนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของ
สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง. 

H194 – H201 

นายก าพล ลไีพบูลย์วงศ ์ คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

H202 – H210 

นางสาวขวัญชนก พะลัง การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้อรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี้ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

H211 – H221 

นายอัทธ์ คุ้มพุ่ม ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาที่มตี่อความสามารถใน
การรับและส่งลูกฟุตบอล 

H222 – H231 

นางสาวอลิสา ลิ้มส าราญ ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกพลยัโอเมตริก
ควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวท่ีมีตอ่พลังกล้ามเนื้อและ
ความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้

H232 – H239 

นายธีรชัย ตันติทัตต ์ ผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธทีี่มีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร 

H240 – H247 

นายพลรบ บุญคงมา การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

H248 – H256 

นางสาวจันทรา ปราการสมุทร ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรค
ผิวหนังของสารสกดักิ่งหม่อนพันธุเ์ชียงใหม่ 60 

H257 – H264 

นายศักดิ์สิทธ์ิ กมลภผูจงภักดิ ์ การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การท าขนมปั้นขลิบ
กุ้งจ่อม 

H265 – H272 

นางสาวญาณิศา ทองฉาย การศึกษาวิธีการดูแลรักษาในการอนุรักษ์ภาพเขียน
เบื้องต้น 

H273 –H283 

นางสาวปิยธิดา สุภา ผลของการจดัการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบ
เสาะหาความรู้ ที่มีต่อทักษะการคดิเชิงวิพากษ์และ
การแก้ปัญหาของนิสติคร ู

H284 – H293 

นายมุรธา นามพลกรัง การสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิว ท่ีมีต่อความเร็วใน
การวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต  
มหาวิทยาลยับูรพา 

 
 

H294 – H300 



นายนครินทร์ เจริญเหลา่ศิร ิ การพัฒนาการมสี่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับ
ต่อแนวคิดพื้นท่ีสาธารณะ 

H301 – H309 

นางสาวกชพรรณ คดัชาชัย แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จังหวัด
สมุทรปราการ 

H310 – H317 

ฐิติรัตน์ บ ารุงกุล ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจยัความผูกพันต่อองค์กรกับ
การเป็นผูส้นับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัด
มหาสารคาม 

H318 – H328 

พระมหากวีศักดิ์ วาปีกุลเศรษฐ ์ ความเชื่อของชาวสิงหลในวรรณกรรมบาลีเรื่องสมันต
กูฏวัณณนา 

H329 – H337 

นางสาวกุลวิกา อ้วนดวงด ี ปัญหาเรื่องอัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากับสังคม
ของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเรือ่ง สะพานปากน้ า 
โกลเด้น ฮอร์น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของ
เอิสดามาร์ (Özdamar) และ สถานีระหว่างทาง 
(Zwischenstationen) ของแวร์ทลีบ (Vertlib) 

H338 – H346 

นางสาวอลิษา จันทร์เปล่ง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะ
การพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 

H347 – H355 

พระศรญัย์ ช้างกุล ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการ
จัดการพุทธสถานวดัจีน  
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 
กรณีศึกษา : วัดเล่งเน่ยยี่1 และ 

วัดเล่งเน่ยยี่2 

H356 – H364 

นางสาวสุรางค์รัตน์ เพิ่มพูนศรีศลิป์ ความคาดหวังและประสบการณ์การช้อปปิ้งของ
นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุชาวต่างชาต ิ

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

H365 – H373 

นางสาวจิรัชญา สวัสดมีงคล การพัฒนาการให้บริการตามหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้าให้เกิดประสิทธิผลของโรงพยาบาลบ้านบึง 
จังหวัดชลบุร ี

H374 – H384 

นางสาวนิตยา ฐิติวัฒนพงษ ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการมสี่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 
4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. 
ของอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบรุ ี

 

H385 – H394 



นายยองซู คิม กรณีศึกษาการใช้ค าปรากฎร่วมในการสอนค าบ่งช้ีใน
ภาษาเกาหล ี

H395 – H405 

นางสาวบุษศรินทร์ ภูสุ่่ม กลวิธีการเรียนรูภ้าษาของนักศึกษาไทยคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูง 

H406 – H411 

นางสาวสุชาวดี ณรงค์ชัย ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อผลิตภณัฑ์ออร์
แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเสน้ผมของผู้บรโิภค
ชาวไทย 

H412 – H420 

นางสาวฐนชม พันธ์บุญม ี ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

H421 – H437 

นางสาวออมทอง นันตา คุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน 
ส านกังานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

H438 – H446 

นายอดิศักดิ์ สบืธรรมมา ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงินท่ีมีผลตอ่ความผูกพันต่อ
องค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุร ี

H447 – H454 

นางสาวดวงสุดา นาเจรญิ การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อ
ความเข้าใจโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค CIRC ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 

H455 – H461 

ธัญญาวดี  เพ็งตะโก คุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในการ
ท างานมีอิทธิพลต่อความตั้งใจอยู่ในองค์กรของวิศวกร
บริษัทญี่ปุ่น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม
ไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา 

H462 – H473 

นางสาวจุฑาทิพย์ นนท์พิสุทธ์ิเมธา การประเมินความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของบริษัท สุพรรณีปโิตรเลยีม 2009 จ ากัด 
จังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิคการวเิคราะห์ความส าคัญ
และบทบาท 

H474 – H488 

นายเอกพล สุวัธนเมธากุล ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน: การศกึษาลักษณะทาง
สัทศาสตร์และวากยสัมพันธ์และขอ้เสนอแนะส าหรับ
การเรยีนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ 

H489 – H497 

นางสาวศิริโชค อภภิัชผ่องใส การเปลีย่นแปลงเนื้อหาด้านศลิปกรรม วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาไทยในแบบเรียนประวัตศิาสตร์ไทย พ.ศ.
2521-2563 

H498 – H511 



นางสาวแคทรียา สมวงค ์ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง 
โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปรมิาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก 
โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคดิของ Van Hiele 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปทีี่ 5 

H512 – H519 

นายณัฐิวุฒิ รอดพันธุ ์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการ
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

H520 – H531 

นางสาวกิตติยา แกะเฮ้า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านอีต่อง 
อ าเภอทองผาภูมิ จังหวดักาญจนบุรี 
กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวชุมชนหมู่บ้านอีต่อง อ าเภอ
ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุร ี

H532 – H541 

นางสาวอุไรวรรณ รุ่งไหรัญ การศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษา: จังหวัด
หนองบัวล าภู ร้อยเอด็และสรุินทร)์ 

H542 – H556 

นางสาวสุธาทิพย์ แสงสว่าง ปัญหาความรับผดิทางอาญาอันมสีาเหตุมาจากการ
ประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.
2522 

H557 – H565 

นางสาวชัชรีย์ ค าสุข รูปแบบการบริการทีส่่งผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้า
เซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

H566 – H575 

นางสาวเบญญาภา ศริิปุณทัศน ์ คุณภาพชีวิตการท างาน และความเครียดในการ
ท างานท่ีส่งผลต่อความตั้งใจในการลาออกจากงานของ
บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตรส์มเด็จเจ้าพระยา 

H576 – H686 

นายวันมงคล ยิ้มย่อง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย
และพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในประเทศไทย กรณศีึกษาเปรยีบเทียบระหว่าง
นักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน 

H587 – H596 

นายอภิวัฒน์ สุริยศ การพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท
เครื่องเป่าของรายวิชาเครื่องมือโทให้มีคุณภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี โดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method 

H597 – H606 

นางสาวพลอยลลลิล์ นิลมณ ี การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อลิ้นจี่พันธุ์
ค่อมในเขตจังหวัดสมุทรสงครามทีไ่ด้รับ GI 

H607 – H614 

นายจักรกฤษณ์ โค้งนอก การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ประเภทจติรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบ

H615 – H624 



ร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิด
การพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 

นางสาวกชกร ค าแฝง แนวทางการออกแบบบรรจุภณัฑไ์ข่เค็มไชยา : 
กรณีศึกษา กลุม่วิสาหกิจชุมชนไขเ่ค็มอสม. ไชยา 
ต าบลเลมด็ อ าเภอไชยา จังหวัดสรุาษฎร์ธาน ี

H625 – H631 

นายพันธมิตร มมีาก การพัฒนาผลการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
ภาษาจาวา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้
โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต 

H632 – H642 

นางสาวณุพณิ นันทเกียรต ิ การจัดการนิทรรศการศลิปะร่วมสมัย Thailand 

Biennale, Krabi 2018 

H643 – H651 

ผศ.ดร.สิปปนันท์ นวลละออง สถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของงานอนุรักษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทย 

H652 – H660 

นางสาวนาถนภา บริบรูณเ์กษตร การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิดา้นการเรียนวรรณกรรมไทย
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ด้วยการปรับใช้
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี ่

H661 – H669 

นางสาวนัยนา มั่นปาน คติการวางฤกษ์ท่ีพบในปราสาทเขมรแถบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 

H670 – H678 

นางสาวศิวพร เทียมกระโทก อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนื้อเชื่อใจ 
และการรับรูคุ้ณค่า ท่ีส่งผลต่อความจงรักภักดีของร้าน
ลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธาน ี

H679 – H685 

นางสาวเพ็ญศริิวรรณ อ่ิมอาบ อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการ
ให้บริการ และการรับรูด้้านราคาที่มีต่อความตั้งใจ
กลับมาใช้บริการซ้ าของลูกค้ารา้นกาแฟพรีเมี่ยม ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 

H686 – H697 

นายวันเฉลิม ชนะเลิศ การศึกษาการขยายตัวของแฮดลียเ์ซลล์จากข้อมลู
ปริมาณเมฆชั้นสูง 

H698 – H703 

นางสาวเบญญาภา อิตุพร สถานการณ์ความยั่งยืนทางสังคมในมิติ SAFA 

กรณีศึกษา ผู้เลีย้งไก่เนื้อขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบรุี 

H704 – H711 

นางสาวมุกรินทร์ แพรกนกแก้ว อาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิงในนวนิยาย
และเรื่องสั้นของอุรุดา โควินท ์

H712 – H720 

นางสาวนิภาดา พลายศร ี แนวทางการฟื้นตลาดน้ าบางกอกน้อยเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

H721 – H729 

 



นางสาวอุษณีย์ เพ็ชรอ่อน การปฏิบัติในการดูแลตนเองของผูป้่วยภายหลังผ่าตัด
เปลี่ยนหัวใจ 

H730 – H738 

นายกิตติโชค ดิษริยะกลุ ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ ส านัก
งบประมาณเกี่ยวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยุทธศาสตร ์

H739 – H747 

นางสาวปารมี บ ารุงจิตต ์ ความต้องการสวัสดิการของนักกีฬาเทนนิสทีมชาตไิทย H748 – H756 

นางสาวชลิดา ประทุมรตัน ์ การศึกษาปัจจัยทางเศรฐกิจที่มผีลกระทบต่อดัชนีตรา
สารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย และความสัมพันธ์
เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนีภ้าคเอกชน
ในประเทศไทยกับตราสารหนี้ภาคเอกชนใน
สหรัฐอเมริกา 

H757 – H765 

นางสาวภิญญพัชญ์ ชมภูนุช ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศ
ของบุคลากร สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (ส่วนกลาง) 

H766 – H774 

นางสาวชุติมา ชูวงค์ การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรยีนโดยใช้แนว
ทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

H775 – H782 

นางสาวพรศิริ ปินไชย ภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ
ในนวนิยายที่ได้รบัรางวัลของ มาลา ค าจันทร ์

H783 – H791 

Miss Xiaofan wang การสร้างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหม
ทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสู่ประเทศไทย 

H792 – H799 

นางสาวปรียาภรณ์ ถาวะระ วัจนลีลาของบทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

H800 – H806 

นางสาววิลาวัลย์ แพงทรัพย์ จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  
พงษ์ไพบูลย ์

H807 – H813 

นางสาวสุดารัตน์ บรรลัง การพัฒนาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ SQ4R 

H814 – H820 

 

 

 



นายคงฤทธิ์ ชูฟัก ผลการใช้บทเรียนมลัตมิีเดีย โดยใช้แนวคิดการเรยีนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการ
ค านวณ เรื่อง การน าเสนอข้อมลูแผ่นพับ ด้วย
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิรด์ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4 

H821 – H833 

นางสาวฐิติกาญจน์  พันธ์การุ่ง การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของ
นักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวดับา้นหลวง (บัวราษฎร์
บ ารุง) 

H834 – H841 

นางสาวณัฐพร หลีเส็ง การใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวภูมิพลอดยุลเดช 

H842 – H847 

เจตนา พัฒนจันทร ์ แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา 
ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวัด
อ่างทอง 

H848 – H855 

ศุภร ชูทรงเดช การสื่อสารความรูผ้่านนวัตกรรม QR code : กรณีศึกษา
แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ อ าเภอปางมะผา้ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

H856 – H863 

นางสาวสุปรีชญา จับใจ ศกุนตโลปขยาน: ภาพสะท้อนความส าคญัของภรรยา
ในศาสนาฮินด ู

H864 – H872 

Miss Rasmey  Ol Preliminary Investigation of Archival Advocacy H873 – H880 

พระมหาทิวา สุขมุ ศูนยตาในคัมภีร์รตันาวลีของท่านนาคารชุน H881 – H890 

นางสาววสุนธรา ยืนยง รูปแบบสันนิษฐาน และการก าหนดอายุ ช้ินส่วน
พระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริภุญไชย 

H891 – H899 

นางสาวนิภาดา พลายศร ี แนวทางการฟื้นตลาดน้ าบางกอกน้อยเพื่อการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

H900 – H908 

นางสาวอสมาภรณ์ เขียวมสี่วน การศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้
รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อ ความ
ภักดีของลูกค้าอิเกียในประเทศไทย 

H909 – H918 

นางสาวฐิติพร นามเคน การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดย
ใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 

H919 – H926 

นางสาวจิรภา จิระสมประเสริฐ การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง มหา
เวสสันดรชาดก ของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือดว้ยเทคนิค Jigsaw 

H927 – H933 
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กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ท่ีใช้ใน
กรุงเทพมหานคร 

Business Alliance Strategy Affecting to Consumer’s Decision in Bangkok Area to use           
Grab Application 
 
ประกายดาว  ดีปาละ1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พนัธนาเสวี 2 
Prakaidaow  Deepala1 and  Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2 
    

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยในครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ที่มีผลต่อการ
ตดัสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาและความความเช่ือมัน่ด้วยวิธีครอนบาร์คกบักลุม่
ตัวอย่างทดลองจ านวน 40 คน ได้ระดับความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.906 และใช้แจกจริงกับกลุ่มตัวอย่างที่อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีเคยมีประสบการณ์ในการใช้ Grab Application จ านวน 384 คน ซึง่สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพห ุใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจโดยรวมมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัที่ระดบัที่ 0.05 ซึ่ง  กลยทุธ์พนัธมิตร
ธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยุทธ์,กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด และกลยุทธ์
พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการวิจัยพัฒนา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ที่ใช้ใน
กรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับที่ 0.05 โดยผลจากการศึกษาในครัง้นีค้าดว่าจะเป็นประโยชน์  กับ
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการส่งถึงบ้าน น ากลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจไปปรับใช้กบัการบริหารงานด้านการตลาดเพื่อสร้าง
ความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขนั รวมไปถึง Grab Application ส าหรับทบทวนว่ากลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจที่ใช้อยู่ ณ 
ปัจจบุนัเป็นกลยทุธ์ที่เหมาะสมหรือไม่ นอกจากนัน้ยงัเป็นแนวทางและให้ข้อมลูส าหรับผู้สนใจน างานวิจยันีไ้ปศกึษา
ตอ่ยอดท าวิจยัหรือปรับปรุงพฒันากลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจได้ตอ่ไป 
ค าส าคัญ  : กลยทุธ์พนัธมติรธุรกิจ, การตดัสนิใจใช้ Grab Application,ความร่วมมือ 
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Abstract 
 The objectives of this study are to study the business alliance strategy that affecting to 
consumer’s decision in bangkok area to use Grab application . The closed-ended questionnaire was used 
to collect data and the content validity and Cronbach’s Alpha reliability tests were used in this study.The 
Cronbach’s Alpha realiability test was 0.906  from 40 participants contributions. Moreover ,384 participants, 
who have experience  to use Grab Applicaiton and live in bangkok areas. The statistics methods were 
categorized into the descriptive and influential statistic methods. The influential statistic method was 
Multiple Regression Analysis.The result found that the business alliance strategy are affecting to 
consumer’s decision in bangkok area to use Grab application  and the sub-factor of strategy that are 
strategic Resources Co-operation  , marketing Co-operation , Research and Development Co-operation  
are affecting to consumer’s decision in bangkok area to use Grab application  also. The result will useful 
for Grab application or other on demand delivery entrepreneur to analysis and apply this strategy to make 
advancetage more than competitor,  

Keywords : Business Alliance, Consumer’s Decision to use Grab Application,Co-operation 
 
บทน า 
 ปัจจุบนัธุรกิจบริการสง่ถึงบ้าน (on demand delivery) เป็นธุรกิจที่ก าลงัได้รับความนิยมในประเทศไทย 
เพราะเป็นธุรกิจที่สามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของผู้คนในยคุนี ้ที่ต้องการความสะดวกสบาย มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ 
และมีข้อจ ากดัในเร่ืองของเวลา ซึ่งประเภทการบริการมีทัง้จัดสง่อาหาร,บริการเดินทาง,จัดสง่เอกสาร, ขนสง่สินค้า 
รวมถึงฝากซือ้ของใช้ตา่งๆ  ซึง่ธุรกิจประเภทนีม้ีอตัราการเจริญเติบโตทีด่ี และคาดวา่ในอนาคตยงัสามารถขยายตวัได้
อีก ( “ใครเป็นต่อ-ใครเป็นรอง” , 2562) ซึ่งถือเป็นปัจจยัส าคญัที่ดึงดดูให้ผู้ประกอบการหลายรายเข้ามาท าธุรกิจนี ้
โดยปัจจุบนัหนึง่ในผู้ประกอบการหลกัๆ ที่ได้รับความนิยม คือ Grab อ้างอิงตวัเลขผลประกอบการปี 2561 ที่ผ่านมา 
Grab มีอตัราการเติบโตแข็งแกร่งในทกุประเภทบริการ โดยเฉพาะบริการสัง่อาหารแกร็บฟู้ ด (Grab Food) ซึ่งถือเป็น
แอพพลิเคชั่นสัง่อาหารอนัดบัหนึ่งของไทยภายหลงัจากเปิดให้บริการเพียงหนึ่งปี  ( “แกร็บประกาศความส าเร็จ” , 
2562) ซึ่งความส าเร็จของ Grab นัน้ นอกเหนือจากการใช้กลยุทธ์แข่งขนัด้านราคา และ โปรโมชั่นแล้ว Grab ได้
ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้น าในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อที่จะผนึกก าลงั (Synergy) ร่วมมือ ร่วมลงทุน แลกเปลี่ยน
ความสามารถระหวา่งธุรกิจ ด้วยความหวงัวา่จะท าให้ธุรกิจมีสมรรถนะเพิ่มขึน้ และมีการเติบโตอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 
เพราะการมีพนัธมิตรธุรกิจช่วยเพิ่มโอกาสให้กบัธุรกิจในการได้มาซึ่งทรัพยากรและฐานลกูค้า ท าให้บริษัทมีสว่นแบ่ง
ตลาดเพิ่มขึน้ มีก าไรท่ีเพิ่มมากขึน้ มีต้นทนุท่ีลดลง รวมถึงช่วยลดความเสีย่งที่จะเกิดขึน้ได้ด้วย (กลัยา สว่างคง และ
วิโรจน์ เจษฎาลกัษณ์, 2561)  
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 โดย Grab นัน้ ถือว่าเป็นบริษัทที่ได้มีการน าเอากลยทุธ์พนัธมิตรมาใช้ในการด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  
เร่ิมตัง้แต่ปี 2559 Grab ได้ร่วมมือกับฟู้ ดแพนด้าที่มีความเช่ียวชาญด้านการจัดส่งอาหาร และด้านการตลาด             
ท าให้ช่วยลดระยะเวลาในการจดัสง่อาหารได้เป็นอยา่งดี ( “Foodpanda จบัมือ Grab” , 2559)  ถดัมาเดือนมีนาคม 
ปี 2561 ได้ร่วมมือกบั Uber เพื่อต้องการเสริมความแข็งแกร่งให้กบับริการ Grab food รวมถึงต้องการฐานลกูค้าเดิม
ของ Uber Taxi เพื่อมาขยายฐานลกูค้า Grab Taxi ให้โตขึน้  (วัฒนพงศ์ ใจวฒัน์, 2561) ต่อมาเดือนพฤศจิกายน               
ปี 2561 ได้ร่วมมือกบั ธนาคารกสิกรไทย โดยการร่วมลงทนุในครัง้นีเ้พื่อต้องการพฒันาผลิตภณัฑ์บริการของ Grab 
ไม่ว่าจะเป็นแอพพลิเคชนัการช าระเงินผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อให้ลกูค้า Grab ใช้ช าระเงินค่าเดินทางและค่ารับสง่ของ 
ตลอดจนสามารถโอนเงินใช้ส าหรับซือ้ของออนไลน์ รวมทัง้ใช้จ่ายผ่านคิวอาร์โค้ดในร้านอาหารหรือร้านค้าต่างๆ              
ทัว่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยให้ลกูค้าได้รับความสะดวกสบายมากขึน้  (Mamaelle, 2561) นอกเหนือจากนัน้ล่าสุด                
ปี 2562 ที่ผา่นมา Grab ได้ร่วมมือกบับริษัทกลุม่เซ็นทรัลซึง่เป็นบริษัทผู้น าด้านการค้าปลกี ซึง่จะช่วยท าให้ฐานลกูค้า
ของ Grab ขยายตวัมากเช่นกนั เพราะลกูค้าของเซ็นทรัลที่ใช้บริการสง่ถึงบ้านจะกลายมาเป็นลกูค้าของ Grab ด้วย  
ไม่ว่าจะบริการซือ้อาหารสดจาก Top ผ่านช่องทาง Grab Food, การซือ้สินค้าในห้างเซ็นทรัล เช่น เสือ้ผ้า,รองเท้า
,เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผา่น Grab รวมไปถึงการเดินทางมายงัห้างเซ็นทรัล โรงแรมหรือธุรกิจในเครือ ผ่านบริการ Grab Taxi 
เป็นต้น (ณฐัชิต, 2562)  
 จะเห็นได้ว่า Grab เป็นบริษัทที่ได้น ากลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ (Business Alliance) มาใช้อย่างต่อเนื่อง            
จึงเป็นเหตุผลที่ท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ว่าจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้            
Grab Application หรือไม่ โดยจากการศึกษาข้อมูลงานวิจัยในอดีตกับประเด็นที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ              
On Demand Application พบวา่งานวิจยัสว่นใหญ่นัน้มุง่เน้นท่ีจะศกึษาทางด้านสว่นผสมตลาด ความสะดวกในการ
เข้าใช้ รวมถึงการสื่อสารทางการตลาด ซึ่งยังไม่ค่อยมีงานวิจัยใดที่จะศึกษาเก่ียวกับกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ เช่น 
งานวิจัยของ วศินี อิ่มธรรมพร (2559) และงานวิจัยของ พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์  (2560) ได้ศึกษาการยอมรับ
เทคโนโลยี ,ความสะดวกในการช าระเงิน และการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ,งานวิจยัของ สสินาท แสงทองฉาย 
(2560) นัน้ได้ศกึษาทางด้านทศันคติที่มีต่อการใช้แอปพลิเคชนัสัง่และจดัสง่อาหาร รวมถึงการเปิดรับข้อมลูข่าวสาร
เก่ียวกบั แอปพลเิคชนัจากสือ่ประเภทตา่งๆ สว่นงานวิจยัของปณุณตัถ์ คลงัเพชร (2560) นัน้ ได้ศกึษากระบวนการใช้
งาน แอพพลเิคชนัด้านการบริการ ราคา รวมถึงการแนะน าจากบคุคลรอบข้าง และปัจจยัการสื่อสารการตลาดบรูณา
การ ในเร่ืองของความถ่ีจากการเปิดรับสื่อออนไลน์ บล็อกรวมถึงเว็บไซต์ต่าง เป็นต้น  ซึ่งผู้ วิจัยมีความมุ่งหวงัว่า 
งานวิจยันีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจประเภทนีน้ าข้อมลูไปใช้ประกอบการวางแผนกล
ยทุธ์ในอนาคตได้ตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่ใช้บริการ Grab Application ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อกลยุทธ์
พนัธมิตรธุรกิจ  
 2. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจของผู้ที่ใช้บริการในกรุงเทพมหานคร ในการเลอืกใช้ Grab Application 
 3. เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ Grab 
Application ของผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองพันธมิตรธุรกิจ  
 เจษฎา พงศ์พิริยะกาญจน์ (2555) ได้กล่าวว่า พันธมิตรธุรกิจ คือการตกลงร่วมมือกันขององค์กรที่
มากกว่าหนึ่งแห่งขึน้ไป เพื่อด าเนินกิจกรรมในรูปแบบใดๆ ก็ได้ร่วมกัน เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย เพราะถ้ามีพนัธมิตร
ธุรกิจหรือการร่วมมือกบัผู้อื่น จะท าให้บริษัทประสบความส าเร็จได้ดีกวา่ด าเนินงานด้วยตนเองเพียงล าพงั 
 นิศาชล รัตนมณี, เฉลิมชัย กิตติศกัดิ์นาวิน และ นลินณฐั ดีสวสัดิ์ (2561) ได้กล่าวว่าพนัธมิตรธุรกิจคือ 
กิจการ ธุรกิจ หรือองค์กรใดๆตัง้แต่ 2 องค์กรขึน้ไป มีความคิดเห็นที่ตรงกันที่จะร่วมมือกันในการกระท ากิจกรรม
ทางการค้า แบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมลูเพื่อให้ถึงเป้าหมายที่ได้ตกลงร่วมกันไว้โดยทัง้ 2 ฝ่ายได้รับผลประโยชน์ที่เท่า
เทียมกนัร่วมกนั โดยประเภทของกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจนัน้แบง่ออกเป็นด้านตา่งๆ ได้ดงันี ้  
 1.  กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ (Strategic Resources Co-operation) 
เป็น กลยุทธ์ที่มีการเรียนรู้ แบ่งปันทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะบริหารงาน ,ทกัษะท างาน รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา 
การเงิน การลงทุน ซึ่งองค์กรสมัยใหม่ที่พัฒนาตนเองได้นัน้จะให้ความส าคญักับทักษะในการบริหารงาน ลงทุน 
เงินทนุ รวมถึงทรัพยากรบคุคลด้วยเพราะในบางสายงานมีจ านวนจ ากดั การที่มีพนัธมิตรจึงเป็นหนทางหนึ่งในการ
สร้างโอกาสในการใช้ทรัพยากรร่วมกนัระหว่างองค์กรทัง้สององค์กรที่ได้   ตกลงเป็นพนัธมิตรกนั ซึ่งประโยชน์ที่ได้ที่
เห็นได้ชดัคือเร่ืองของอ านาจการตอ่รองในตลาดการแขง่ขนั  
 2. กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลติและการด าเนินงาน (Production and Operation 
Co-operation) จะเป็นกลยทุธ์ที่มีการถ่ายทอดความสามารถด้านเทคโนโลยีและวิธีการผลติ (Technology Transfer) 
เช่น เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ที่ทนัสมยั ทกัษะความสามารถเฉพาะด้าน รวมไปถึงข้อมลูลบัเฉพาะเก่ียวกับงานนัน้ๆ 
ให้กบัคูพ่นัธมิตร ซึง่ท าให้เกิดประสทิธิภาพในกระบวนการผลติ กระบวนการขนสง่ รวมไปถึงการจดัจ าหนา่ย  
 3. กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด (Marketing Co-operation) จะเป็นกลยทุธ์ที่มี
การแบ่งปันข้อมลู ข่าวสาร แลกเปลี่ยนฐานลกูค้า ใช้ช่องทางการตลาดร่วมกนั พฒันาแคมเปญโฆษณา การร่วมกนั
ในท าโปรโมชัน่หรือสนบัสนนุในการเปิดตวัสินค้าใหม่,และสง่เสริมการขายรวมถึงการท าตราสินค้าร่วมกนัซึ่งมุ่งเน้น
การใช้ช่ือเสยีงทางด้านตราสินค้าและเคร่ืองหมายการค้าของคูพ่นัธมิตรในการสร้างความส าเร็จทางการตลาด อาจท า
ให้เกิดช่องทางใหม่ที่สามารถน าสินค้าของเราแทรกเข้าไปในตลาดได้ง่ายขึน้ การร่วมมือในด้านการตลาดของ
พนัธมิตรเชิงกลยทุธ์ถือได้วา่เป็นอีกหนึง่หนทางที่ช่วยให้ทัง้คูพ่นัธมิตรเดินทางไปสูค่วามส าเร็จได้โดยง่าย  
 4. กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการวิจยัพฒันา (Research Co-operation) เป็นกลยทุธ์ที่มี
การร่วมมือกันของคู่พนัธมิตร ในการคิดค้นพฒันาองค์ความรู้ การน าความสามารถเฉพาะทาง ของแต่ละฝ่ายมา
ประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึง่ความร่วมมือนีจ้ะท าให้ทัง้สองบริษัทช่วยกนัสรรสร้างผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ๆ  ยกระดบั
การบริการหรือมาตรฐานการผลิตให้สงูขึน้ เป้าหมายเพื่อให้เกิดนวตักรรมใหม่ๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลกูค้าได้ โดยการร่วมมือด้านวิจัยและพฒันานีอ้าจจะมีการน าเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการด าเนินงาน ซึ่งก าร
ด าเนินงานในลกัษณะนีส้ามารถช่วยลดเงินลงทนุในการท าการวิจยัและพฒันา รวมถึงลดความเสี่ยงในการคิดค้นหา
เทคโนโลยีรูปแบบใหม ่ได้เป็นอยา่งดี  
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 แนวคิดและทฤษฎีเร่ืองการตัดสินใจใช้บริการ 
 การตดัสินใจซือ้หรือใช้บริการ เป็นกระบวนการที่อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค มีความซับซ้อน และมี
ปัจจัยอื่นๆ มาเก่ียวข้องมากมาย Engel, Blackwell & Miniard (2538 อ้างใน วิภาวรรณ  มโนปราโมทย์ , 2558,              
หน้า 25) กลา่วไว้วา่ ผู้บริโภคจะมีกระบวนการ 5 ขัน้ตอนดงันี ้
 1. รับรู้ถึงปัญหา – เป็นขัน้ตอนแรกที่ผู้บริโภคจะมีการรับรู้ถึงปัญหาภายในจิตใจของตนเองที่ต้องการ
อะไรบางอยา่งที่มีความแตกต่างกนัตามปัจจยัภายในของแตล่ะบคุคล ซึง่ความรู้สกึนัน้จะกระตุ้นให้เขาต้องหาวิธีการ
จดัการกบัความต้องการนัน้ 

 2. ค้นหาข้อมลู – เป็นขัน้ตอนถดัมาเมื่อผู้บริโภครับรู้ถึงความต้องการและถกูกระตุ้นมากขึน้จนถึงระดบัที่
มากพอ ก็จะท าให้เขาพร้อมและพยายามที่จะศึกษาหาข้อมลูที่เก่ียวข้องให้มากขึน้ เพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจที่               
จะซือ้   

 3. ประเมินทางเลอืก - เป็นขัน้ตอนหลงัจากผู้บริโภคได้รับข้อมลูต่างๆ ก็จะน ามาประเมินเพื่อวิเคราะห์หา
ข้อดีและข้อเสียโดยจะประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ตัง้ไว้ เช่น ประเมินลกัษณะคณุสมบตัิของสินค้า  ซึ่งได้แก่รูปแบบของ
สนิค้า รวมไปถึงแบรนด์ เป็นต้น 

 4. ตดัสินใจซือ้ - เป็นขัน้ตอนที่เกิดขึน้เมื่อได้ประเมินทางเลือกที่ดีที่สดุ โดยผู้บริโภคจะใช้ข้อมลู อาทิเช่น 
แบรนด์ ปริมาณ สถานท่ี รวมไปถึงอาจใช้ประสบการณ์ที่ผา่นมาช่วยประกอบการตดัสนิใจ  
 
กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้คือผู้ ใช้บริการในกรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์เคยใช้               
Grab Application มาก่อน ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ผู้ วิจัยจึงใช้สูตรการค านวณของ Taro Yamane 
ค านวณหาจ านวนกลุม่ตวัอย่าง โดย ณ ระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% และมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ +/- 5% ซึ่งได้กลุม่
ตวัอยา่งเทา่กบั 384 ราย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 งานวิจัยในครัง้นี เ้ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูมิ ( (Primary Data)                    
ซึ่งวิธีการสุม่ตวัอย่างจะใช้วิธีสุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Random Sampling) โดย
เก็บข้อมูลผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) จ านวนทัง้สิน้ 384 ชุด ซึ่งผู้ วิจัยเก็บข้อมูลจากผู้ที่
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กดไลค์เพจ Grab ใน Facebook และ Grab Promo code Thailand ซึ่งเป็นกลุม่ปิดใน Facebook นอกจากนัน้ยงั
เก็บด้วยการสง่ลงิค์ (Link) ที่เช่ือมโยงเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งผู้วิจยัสร้างขึน้ด้วยระบบ Google Form ผา่น
ทางสื่อสงัคมออนไลน์อื่นๆ ให้กบักลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจัยขอความร่วมมือให้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งจะมีการตรวจสอบ
คณุสมบตัิของกลุม่ตวัอย่างที่เข้ามาท าแบบสอบถามก่อนเสมอ  ว่าเคยมีประสบการณ์ในการใช้ Grab Application 
หรือไม่เพื่อเป็นการป้องกันความผิดพลาดของการเลือกกลุ่มตวัอย่าง และให้ได้กลุ่มตวัอย่างที่เป็นตวัแทนที่ดีของ
ประชากร  
  เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 
 เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการศึกษาในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 สว่น โดยสว่นที่ 1 เป็นค าถาม
เก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของผู้ท าแบบสอบถาม เช่น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายรับเฉลี่ย/เดือน มี
ทัง้หมด 8 ข้อ ,ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการใช้ Grab Applicaiton  มีทัง้หมด 10 ข้อ,ส่วนที่ 3 เป็น
ค าถามเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อกลยุทธ์พนัธมิตรธุรกิจที่ Grab  น ามาใช้ มีทัง้หมด 15 ข้อ,ส่วนที่ 4 เป็นค าถาม
เก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการตดัสนิใจใช้ Grab Application มีทัง้หมด 6 ข้อ และสว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
 ผู้วิจยัได้น าแบบสอบถามที่จดัท าขึน้ไปให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรง
ตามเนือ้หา (Content Validity) แล้วน าแบบสอบถามที่สร้างขึน้มาหลงัจากปรับปรุงแก้ไขแล้วไปท าการทดสอบกับ
กลุ่มตวัอย่างทดลอง จ านวน 40 ชุด เพื่อตรวจสอบความถกูต้องเหมาะสมของค าถามและภาษาที่ใช้ว่าเข้าใจง่าย
สามารถสื่อความหมายในแต่ละค าถามได้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์ของการวิจัย  จากนัน้จึงน าข้อมูลที่ได้จากการ
ทดสอบไปหาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยใช้สถิติและพิจารณาจากคา่สมัประสทิธ์ิครอนแบ็ค อลัฟ่า  คา่ที่ได้คือ 
0.906  ซึง่ถือวา่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเที่ยงสมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค ทีค่า่มากกวา่ 0.7 ถือวา่มี
ความเช่ือมัน่ได้  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2552) 
 สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 1 สถิติเชิงพรรณนา - ใช้การแจกแจงความถ่ี ในการวิเคราะห์ข้อมลูโดยค่าที่ได้แสดงในรูปแบบร้อยละ ,
คา่เฉลีย่ของข้อมลู รวมไปถึงสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม,ข้อมลูพฤติกรรมการใช้ 
Grab Application,กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจที่ Grab น ามาใช้ และการตดัสนิใจใช้ Grab Application 
 2 สถิติเชิงอนมุาน – ใช้การวิเคราะห์ถดถอยอยา่งง่าย  ในการทดสอบสมมติฐานการสง่ผลของตวัแปรต้น 
(กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจ) ตอ่ตวัแปรตาม (การตดัสนิใจใช้ Grab Application ) และใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ
ด้วยวิธี Enter ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ในการทดสอบสมมติฐานการสง่ผลของปัจจยัย่อยของตวัแปร
ต้น ซึ่งได้แก่ กลยุทธ์ด้านความร่วมมือเชิง     กลยุทธ์,กลยุทธ์ด้านความร่วมมือในการผลิตและด าเนินงาน ,กลยทุธ์
ด้านความร่วมมือทางการตลาด และกลยทุธ์ด้านความร่วมมือในการวิจยัพฒันา  
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ผลการวิจัย 
 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้ หญิง มีอายุระหว่าง 21 - 30 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี                     
มีสถานภาพโสด ท างานในบริษัทเอกชน มีรายรับเฉลีย่ 20,001-30,000 บาท/เดือน ประเภทที่อยูอ่าศยัเป็น บ้านเดี่ยว
หรือทาวน์โฮม และอยูใ่นครอบครัวที่มีสมาชิกเกินกวา่ 4 คนขึน้ไป  
 ข้อมลูพฤติกรรมการใช้ Grab Application สว่นใหญ่นิยมใช้ Grab Food ถดัมาคือ Grab Taxi ใช้เฉลีย่ 1-
3 ครัง้ต่อเดือน ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในแต่ละครัง้ที่ใช้ ไม่เกิน 200 บาท วันเสาร์คือวันที่คนในนิยมใช้ Grab มากที่สุด 
รองลงมาคือวันศุกร์และวันอาทิตย์ โดยเวลา 18.01 น. – 21.00 น.เป็นช่วงเวลาที่คนนิยมใช้ Grab มากที่สุด 
นอกจากนัน้บ้านเป็นสถานที่ท่ีคนนิยมใช้ Grab มากที่สดุ และนิยมใช้ Grab คนเดียว สว่นอินเตอร์เน็ตเป็นช่องทางที่
ท าให้คนรู้จกั Grab มากที่สดุ เหตผุลที่เลอืกใช้ Grab เพราะสะดวก แอพพลเิคชัน่ใช้งานง่าย ซึ่งโดยรวมแล้วคนที่เคย
ใช้ Grab สว่นมากรู้สกึพอใจ, มีความตัง้ใจจะใช้อีก และจะแนะน าให้กบัคนอื่นมาใช้ด้วย  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่ Grab น ามาใช้ ส่วนใหญ่ผู้ ตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นโดยรวมต่อกลยุทธ์นี ้ในระดบัเห็นด้วยมาก โดยพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับกลยุทธ์พนัธมิตรธุรกิจด้าน
ความร่วมมือทางการตลาด ถัดมาคือกลยุทธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและด าเนินงาน ,กลยุทธ์
พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากร เชิงกลยทุธ์ และอนัดบัสดุท้ายกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจทางด้านความร่วมมือ
ในการวิจยัและพฒันา ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ความคิดเห็นที่มีตอ่กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจทัง้ 4 ด้าน 

กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจ คา่เฉลีย่   S.D การแปลคา่ 
1.กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากร เชิงกลยทุธ์ 
2.กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลติด าเนินงาน 
3.กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด 
4.กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการวิจยัและพฒันา 

3.99 
4.11 
4.12 
4.01 

0.600 
0.618 
0.650 
0.663 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
 ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้ Grab Application สว่นใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามหลงัจากรวบรวมข้อมูล
และประเมินทางเลอืก เช่น ราคา โปรโมชัน่ เปรียบเทียบระหวา่ง Grab กบั Application อื่นๆ แล้ว ไมล่งัเลใจเลยที่จะ
ใช้บริการจาก Grab ซึง่หลงัจากใช้แล้วสว่นใหญ่รู้สกึประทบัใจและจะกลบัมาใช้ Grab อีกแนน่อนรวมถึงจะแนะน าให้
ผู้อื่นมาใช้ด้วย  
 ผลจากการศึกษาสมมติฐานหลกั กลยุทธ์พนัมิตรธุรกิจมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้ Grab Application 
ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ถือว่าสอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดังแสดงใน           
ตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: ความมีอิทธิพลระหวา่งกลยทุธ์พนัมิตรธุรกิจกบัการตดัสนิใช้ Grab Application  
ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 
(Constant) 
กลยทุธ์พนัมิตรทางธุรกิจ 

0.867 
0.773 

- 
0.711 

5.407 
19.744 

0.000 
0.000 

R2 = 0.505 , Adjust R2 = 0.504 , F = 389.821, p < 0.05 
 

 และผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อยพบว่า ปัจจัยย่อยที่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 คือ กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยทุธ์,พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือ
ทางการตลาด พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการวิจัยพฒันา ส่วนผลการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ กลยุทธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและด าเนินงาน ดงั
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3: ความมีอิทธิพลระหวา่งกลยทุธ์พนัมิตรธุรกิจกบัการตดัสนิใช้ Grab Application  
ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 
(Constant) 
ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ 
ด้านความร่วมมือในการผลติและการด าเนินงาน 
ด้านความร่วมมือทางการตลาด 
ด้านความร่วมมือในการวิจยัและพฒันา 

0.854 
0.364 
0.050 
0.177 
0.190 

- 
0.354 
0.050 
0.186 
0.205 

5.334 
6.039 
0.795 
2.827 
3.299 

0.000 
0.000 
0.427 
0.005 
0.001 

R2 = 0.518, Adjust R2 = 0.513, F = 101.693, p < 0.05 

 
บทสรุป 
 จากการศึกษางานวิจัยเร่ือง กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ Grab Application                
ของผู้ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาสรุปและอภิปรายผลได้ดงันี ้
 กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจที่ Grab ได้น ามาใช้ในการด าเนินธุรกิจโดยการร่วมมือกบัพนัธมิตรที่เป็นผู้น าของ
แต่ละอุตสาหกรรม เช่น เซ็นทรัล ธ.กสิกรไทย ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีความเหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ Grab 
ประสบความส าเร็จแบบก้าวกระโดด โดยปัจจุบนั Grab ถือเป็นซูเปอร์แอพพลเิคชนัที่สามารถตอบโจทย์ตอ่ไลฟ์สไตล์
ของผู้ใช้งานได้ครบในทกุมิติ   (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2562)  เหตผุลเนื่องจากวา่กลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจนัน้เป็นกลยทุธ์ที่
ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคู่พันธมิตร เพราะกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจท าให้เกิดการผนึกก าลัง 
(Synergy) เกิดการร่วมมือกนัท างาน ร่วมลงทนุ ตลอดจนแลกเปลีย่นความรู้ ร่วมแบง่ปันทรัพยากรระหวา่งธุรกิจ ช่วย
เติมเต็มความสามารถในสว่นที่อีกองค์กรหนึ่งไม่มี ซึ่งท าให้ธุรกิจของคู่พนัธมิตรมีสมรรถนะ อีกทัง้ยงัช่วยเพิ่มโอกาส 
ในการขยายตลาดใหม ่ท าให้บริษัทมีสว่นแบง่ตลาดเพิ่มขึน้ มีต้นทนุที่ลดลง และยงัช่วยลดความเสีย่งของธุรกิจได้ดี
อีกด้วย  
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 ในสว่นของปัจจยัยอ่ยของกลยทุธ์ของกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจทางด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยทุธ์ ที่ 
Grab น ามาใช้นัน้ ช่วยท าให้ Grab เป็น Application ที่เข้าไปเป็นสว่นหนึ่งในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค เพราะการ
ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่มีช่ือเสียง อย่างเช่น เซ็นทรัล ,ธ.กสิกรไทย ช่วยท าให้แบรนด์ของ Grab ดนู่าเช่ือถือ รวมถึงการ
ร่วมมือกบัพนัธมิตรที่ความมัน่คงทางด้านการเงินอย่าง กองทนุ Softbank Vision Fund หรือ SVF ช่วยท าให้ Grab               
มีเงินทนุเพียงพอในการน าไปลงทนุพฒันาเทคโนโลยีในทกุแพลตฟอร์มบริการของ Grab ( “Grab ตัง้เป้าก้าวสู ่Super 
App แห่งอาเซียน” , 2562) เพราะกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือเชิงกลยทุธ์นัน้ จะมีการแลกเปลี่ยนทกัษะ
ต่างๆระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการบริหารงาน ,ทักษะการท างาน รวมไปถึงทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน               
การลงทนุ ซึง่ช่วยท าให้องค์กรมีอ านาจตอ่รองในตลาดการแขง่ขนัมากขึน้   
 ในสว่นของกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและการด าเนินงาน ที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจใช้ Grab Application ของผู้ ที่ใช้ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยส าคัญที่ 0.05 แสดงให้เห็นว่ากลยุทธ์
พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการผลิตและด าเนินงานของ Grab ณ ตอนท่ีท าวิจยัเก็บข้อมลู ผลงานหรือรูปแบบ
การบริการที่เกิดจากความร่วมมือในการด าเนินงาน ระหว่าง Grab และคู่พนัธมิตรยงัไม่ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด 
เนื่องจากการร่วมมือในการด าเนินงานบางอยา่งยงัอยูใ่นช่วงเร่ิมต้นของการพฒันาระบบประกอบกบับางบริการต้อง
ได้รับการอนุญาตทางด้านกฏหมายก่อนถึงจะท าได้ซึ่งต้องใช้เวลารอพอสมควร ยกตัวอย่างเช่น การร่วมมือกับ 
Kbank ในการพฒันาให้แอปพลเิคชนั Kplus และ Grab ใช้งานร่วมกนัได้ ณ ตอนนีย้งัอยูใ่นช่วงการพฒันาระบบ หรือ
แม้กระทัง้การท าแกร็บเพย์ บาย เคแบงก์ (GrabPay by KBank) กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟน                
(Mobile Wallet) กว่าที่จะสามารถเปิดใช้งานได้เมื่อ ไตรมาส 3/2562 ที่ผ่านมา ( “GrabPay เปิดให้บริการแล้ว” , 
2562) ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรอการอนมุตัิจากทางแบงค์ชาติ จึงท าให้ผู้ตอบแบบสอบถามไม่เห็นถึงผลงาน
ของความร่วมมือทางด้านนี ้นอกจากนัน้บางบริการในแพลตฟอร์มของ Grab ยังติดขัดและมีข้อจ ากัดทางด้าน
กฏหมาย เช่น Grab Car ที่ถือว่ายงัไม่ถูกต้องตามกฏหมายประเทศไทย 100% จึงท าให้ Grab และคู่พันธมิตรไม่
สามารถแสดงศกัยภาพความร่วมมือของทัง้คู่ออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะการจะร่วมมือกันพฒันาการด าเนินงาน
ทางด้านนีจ้ะต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านกฏหมายประกอบด้วย (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2562)  
 ในสว่นของกลยทุธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือทางการตลาด ที่ Grab ได้น ามาใช้โดยการจบัมือกบั
พาร์ทเนอร์ร้านค้าชัน้น าเพื่อร่วมกันท ากิจกรรมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นการให้แคมเปญส่วนลดหรือการจัด
โปรโมชัน่ตา่งๆ  ซึง่ความร่วมมือทางการตลาดเหลา่นีม้ีอิทธิพลเป็นอย่างมากในการดงึดดูความสนใจของผู้บริโภคให้
หนัมาใช้บริการจาก Grab เพราะกลยุทธ์พนัธมิตรทางด้านความร่วมมือทางการตลาด จะใช้ช่ือเสียงทางด้านตรา
สินค้าหรือแบรนด์ของคู่พนัธมิตร ช่วยกระตุ้นความสนใจของลกูค้าให้ตัดสินใจมาใช้บริการ ซึ่งท าให้คู่พันธมิตร
สามารถขยายฐานลกูค้าได้มากขึน้ โดยกลยทุธ์นีท้ าให้มีช่องทางการตลาดใหมเ่กิดขึน้สามารถน าสนิค้าแทรกเข้าไปใน
ตลาดที่ต้องการได้ง่ายและเร็วขึน้ 
 นอกจากนัน้กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจด้านความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนา ที่ Grab ได้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลยัเอกชนช่ือดงั เช่น นิด้า ,มหาวิทยาลยัแหง่ชาติสงิคโปร์ ในการวิจยัและพฒันาแพลตฟอร์มรูปแบบบริการ
ใหม่ๆ  ของ Grab รวมไปถึงการร่วมมือกบั Microsoft  ในการวิจยัและพฒันา บิ๊กดาต้า, AI และแมชชีนเลร์ินน่ิง    (ธรธ
วตัน์ ทองนาบ, 2561) ถือวา่เป็นกลยทุธ์ที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจใช้บริการจาก Grab เพราะพวกเขาคาดหวงัว่าจะ
ได้เห็นและสมัผสักับนวัตกรรมใหม่ๆ หรือเทคโนโลยีอจัฉริยะต่างๆ ที่จะมีส่วนช่วยท าให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึน้ 
สะดวกขึน้ เนื่องจากกลยุทธ์พนัธมิตรธุรกิจด้านการวิจยัและพฒันานัน้ เป็นการน าความรู้ น าความสามารถเฉพาะ
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ด้านรวมถึง ความช านาญของแต่ละฝ่ายมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งความร่วมมือนีจ้ะท าให้ทัง้สององค์กร
ช่วยกันสรรสร้างผลิตภณัฑ์และบริการใหม่ๆทางการตลาด รวมถึงสร้างมาตรฐานการบริการหรือการผลิตให้สงูขึน้ 
นอกจากนัน้การร่วมมือกนัเพื่อท าการวิจยัยงัช่วยให้บริษัทลดเงินลงทนุที่จะต้องใช้ส าหรับการท าวิจยัและพฒันารวม
ไปถึงลดความเสีย่งในการคิดค้นหาเทคโนโลยีใหม่ๆ  ได้เป็นอยา่งดี  

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลปปใช้ 
 Grab ควรน าผลการวิจยัทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค มาก าหนด     
กลยทุธ์และกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้สมัพนัธ์กบักลุม่เป้าหมาย และตรงกบัความต้องการของผู้ ใช้บริการ เพราะ
ถ้าสามารถก าหนดกลุม่เป้าหมายได้ถกูต้องและจดักิจกรรมตา่งๆ ได้ตรงตามความต้องการของลกูค้าแล้ว จะเป็นการ
ช่วยเพิ่มความถ่ีในการใช้บริการ ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าหรือยอดการใช้ในแต่ละครัง้ให้สงูขึน้ ซึ่งจะเป็นผลท าให้
รายได้ของบริษัทสงูขึน้ 
 กลยทุธ์พนัธมิตรทางธุรกิจทัง้ 3 ด้านคือ ด้านความร่วมมือทรัพยากรเชิงกลยทุธ์,ด้านความร่วมมือทาง
การตลาด และด้านความร่วมมือในการวิจยัพฒันา เป็นกลยทุธ์ที่ Grab ควรให้ความส าคญัเพราะมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจใช้บริการของผู้บริโภค ดงันัน้ Grab ควรเลอืกพนัธมิตรที่มีศกัยภาพและมีวิสยัทศัน์ที่เหมือนกนักบั Grab เพื่อ
จะได้มาช่วยสง่เสริมท าให้ธุรกิจของ Grab แข็งแกร่งขึน้ และยัง่ยืนในระยะยาวได้ รวมไปถึงควรร่วมมือกบัพนัธมิตรใน
การจดักิจกรรมทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง เช่น จดัแคมเปญให้สว่นลดตา่งๆ หรือมีโปรโมชัน่ร่วมกบัร้านค้าพนัธมิตร 
เพื่อดงึดดูให้ลกูค้าสนใจมาใช้บริการ  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อปป 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณและเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งที่อยูใ่นกรุงเทพเทา่นัน้ ดงันัน้ค าแนะน า
ส าหรับท าวิจัยครัง้ต่อไป ควรจะเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เช่น สมัภาษณ์คนที่มีประสบการณ์เคยใช้ Grab 
Application เพื่อจะได้ข้อมูลในเชิงลึกและมีความละเอียดมากยิ่งขึน้  นอกจากนัน้ควรท าการศึกษาปัจจัยอื่นของ     
กลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจเพิ่มเติม เนื่องจากอาจจะมีปัจจัยด้านอื่นๆ ของกลยุทธ์พันธมิตรธุรกิจที่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจใช้ Grab Application จะได้เป็นประโยชน์ ต่อ Grab ในการวางแผนกลยุทธ์ใช้ในการแข่งขนัได้ต่อไป และ
ควรท าการวิจยัในพืน้ที่อื่นๆ เพิ่มเติม เพราะอาจจะได้ผลการวิจยัออกมาอีกแบบหนึ่ง ในการน าไปเปรียบเทียบเพื่อ
เป็นประโยชน์ตอ่การขยายผลการศกึษาได้ตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 การศกึษาวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาการตลาด

แบบเนื อ้หา  (Content Marketing)  ที่ ส่ ง ผลต่อคว ามพึ งพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริกา ร  TISCO Mobile Banking                               

ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัคือ ผู้ใช้บริการ TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูจ านวน 390 ชุด เลือกกลุม่ตวัอย่างโดยสุม่แบบเฉพาะเจาะจง 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพห ุผลการวิจยั

พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 30 – 39 ปี การศึกษาปริญญาตรี อาชีพ            

พนักงานเอกชน  โสด  และรายไ ด้ต่อ เดื อน  20,001 –  30,000 บาท ผู้ ใ ช้บ ริการ  TISCO Mobile Banking                              

มีความพึงพอใจในการท าการตลาดแบบเนือ้หาผ่านสื่อประเภทบทความและรูปภาพ/Infographics ในระดับ          

เห็นด้วยอย่างยิ่ง สื่อประเภทวิดีโอในระดบัเห็นด้วย การทดสอบสมมติฐาน พบว่าการตลาดแบบเนือ้หาโดยใช้สื่อ

ประเภทบทความ (β = 0.455) รูปภาพ/Infographics (β = 0.131) และวีดีโอ (β = 0.323) สง่ผลต่อความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการ TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 R2 = 0.722 

ค าส าคัญ : การตลาดแบบเนือ้หา, บทความ, รูปภาพ, อินโฟกราฟิกส์, วิดีโอ, ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 

 

Abstract 
 This research is quantitative research. The aim of this study is to investigate the impact of content 

marketing factors affecting satisfaction of users of TISCO mobile banking in Bangkok.  The samples were 

users of TISCO mobile banking.  The data were collected through questionnaires with  samples of 390 

people who lived in Bangkok. The purposive sampling were used in this research and tested via stepwise 

multiple regression analysis. The result of study showed that most of participants 
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are single women in the aged 30 – 39 who are employees in the private sector. Their average incomes 

are between 20,001 – 30,000 Baht/month. The users satisfy the content marketing in a form of articles 

image/infographics as the highest level, in a form of video as the high level. Regarding the hypothesis 

testing content marketing in a form of articles (β = 0.455)  image/infographics (β = 0.131)  and video   

(β = 0.323) affect satisfaction of users of TISCO mobile banking in Bangkok with statistical significant 

level 0.05 R2 = 0.722 

Keywords : Content Marketing, Articles, Image, Infographics, Video, Satisfaction of Users 

 

บทน า 
ปัจจบุนัธนาคารพาณิชย์ได้พฒันารูปแบบการให้บริการเพื่อให้เข้ากบัยคุ Digital Banking โดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศมาช่วยในการพัฒนาธุรกิจเพื่อให้บริการท าธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ซึ่งแต่ละ        

ธนาคารพาณิชย์ได้มีการใช้กลยุทธ์เพื่อให้บริการลูกค้าที่รวดเ ร็วและเกิดความสะดวกสบายในการท าธุรกรรม          

การคิดค้นพฒันาบริการของธนาคารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ได้พฒันาเป็น Mobile Application ให้สามารถ

ดาวน์โหลดผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา และเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ให้กับ    

กลุม่ลกูค้า โดยสามารถท าธุรกรรมได้ด้วยตนเอง เช่น การโอนเงิน สอบถามยอดในบญัชี ตรวจสอบรายการเดินบญัชี 

ช าระสนิค้าบริการ ทัง้ยงัเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนัที่ยัง่ยืน ธนาคารพาณิชย์ต่างให้ความสนใจและ

หนัมาแข่งขนักนัพฒันาเพื่อให้ตอบสนองกับลกูค้า ซึง่สอดคล้องกบัทิศทางโทรศพัท์สมาร์ทโฟนก็มีผู้ใช้บริการมากขึน้

เช่นกนั 

 ธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีระบบการใช้งานทางด้าน Mobile Application      

โดยมีช่ือเรียกวา่ “TISCO Mobile Banking” เร่ิมให้บริการเมื่อเดือนสงิหาคม ปี 2560 ใช้กลยทุธ์การตลาดแบบเนือ้หา 

(Content Marketing) ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้Website: www.tisco.co.th, Facebook Fanpage,  

Youtube ช่อง TISCO รวมถึงใน Application TISCO Mobile Banking ซึ่งให้บริการเนือ้หาที่ส าคัญกับผู้ ใช้บริการ    

ว่าจะสามารถใช้บริการทางการเงินผ่าน Application ได้อย่างไร รวมถึงแจ้งขัน้ตอนการเข้าใช้บริการด้านต่าง ๆ          

มีการแจ้งโปรโมชั่นหรือสิทธิพิเศษของทางธนาคาร และอัพเดทระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสอ ในทุกช่องทาง          

การท าการตลาดแบบเนือ้หานัน้ จะแสดงเนือ้หาข้อมูลของการใช้บริการเหมือนกันทัง้หมด เพื่อให้ลูกค้า                    

เกิดความเข้าใจในการใช้บริการเหมือนกันในทุกช่องทาง ซึ่งทัง้หมดล้วนเป็นเหตุผลส าคัญที่ท าให้บริการ           

“TISCO Mobile Banking” ของธนาคารทิสโก้เป็นที่ยอมรับและมีลกูค้าสมคัรใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ณ สิน้ปี 2561   

มีผู้ดาวน์โหลดเพื่อใช้บริการแล้วทัง้หมด จ านวน 14,477 คน (ธนาคารทิสโก้, 2561) 

งานวิจัยที่ผ่านมาในอดีตนัน้ พบว่ามีงานวิจัยที่เ ก่ียวกับการใช้บริการ Application Mobile Banking     

จ านวนมากกบัหลาย ๆ ปัจจยัทางการตลาด เช่น การศกึษาของ นราทิพย์ ณ ระนอง (2557) ศกึษาการเปิดรับขา่วสาร 

การรับรู้ความเสี่ยง และความตัง้ใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือของผู้ บริโภค และ     

การศึกษาของ คณิุตา เทพวงศ์ (2558) ที่ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้แอพพลเิคชัน่ Bualuang mBanking 

http://www.tisco.co.th/
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ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ ในเขตจังหวัดชลบุรี ณัฐณี คุรุกิจวาณิชย์ (2558) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตดัสินใจ         

ใช้บริการธนาคารทางโทรศัพท์ของธนาคารออมสิน ในเขตธนาคารออมสินภาค 3 วรรณพร หวลมานพ ( 2558)          

ได้ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้ ใช้แอพพลิเคชั่นเคโมบายแบงก์กิง้พลสัของธนาคารกสิกรไทย จ ากัด 

(มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร และของภัคญดา ธีรชัยชาญ (2559) ศึกษาปัจจัยทางการตลาดผ่าน Mobile 

Marketing ของธนาคารไทยพาณิชย์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ดาวน์โหลด Application SCB UP2ME ของ

ผู้ใช้บริการธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ในเขตกรุงเทพมหานคร  

จากที่กล่าวมาข้าง ต้น ยัง ไม่มี งานวิจัยที่ เ ก่ียวกับการตลาดแบบเนื อ้หา  (Content Marketing)                       

ของการให้บริการการเงินของธนาคาร จึงมีความสนใจศกึษาในเร่ืองของ การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) 

ที่ ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใ ช้บ ริการ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุง เทพมหานคร                        

ว่ามีการเข้าถึงผู้ ใช้บริการและจะเพิ่มจ านวนผู้ ใช้บริการได้ รวมถึงการพัฒนาเนือ้หาให้ตรงกับความพึงพอใจ             

ของผู้ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) ของผู้ ใช้บริการ Application 

TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3. เพื่อศึกษาการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ 

Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ ใ ช้ ในการศึกษาวิจัยค รั ้งนี  ้ ไ ด้ แก่  ผู้ ใ ช้บ ริกา ร  Application TISCO Mobile Banking                         

ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 14,477 คน (ธนาคารทิสโก้, 2561)  

 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้สตูรของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) ที่ระดับความเช่ือมั่น      

ร้อยละ 95 และยอมให้เกิดคา่ความคลาดเคลือ่นท่ีระดบัร้อยละ 5   

 n        =  N 
    1+ N (e)2 
   n =  ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 
   N =  จ านวนประชากรทัง้หมด 
  e =  ความคลาดเคลือ่นท่ีก าหนดไว้วา่จะเป็นก าหนดไว้ที่ 0.05 

ผลการค านวณหาจ านวนประชากรที่ต้องการสุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้
  N         =  14,477 
    1+ (14,477)(0.05)2 
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  n = 389.24 
ดงันัน้ จ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการศกึษาครัง้นี ้คือ 390 คน 

 การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือ ผู้ ใช้บริการ Application 
TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัง้หมดจ านวน 27 สาขา 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research Method) ในครัง้นี ้คือ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่ออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยใช้มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal)      
และมาตรวัดจัดล า ดับ  (Ordinal)  ผู้ ต อบแบบสอบถามจะ เ ลื อกค า ตอบที่ ต ร ง กับความ เ ป็นตัว ตน                                        
ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุมีจ านวนทัง้หมด 6 ข้อ 

สว่นท่ี 2 ค าถามพฤติกรรมการใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking โดยใช้มาตรวดันามบญัญตัิ 

(Nominal) และมาตรวัดจัดล าดับ (Ordinal) ผู้ ตอบแบบสอบถามจะเลือกค าตอบที่ตรงกับความเป็นตัวตน               

ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สดุมีจ านวนทัง้หมด 9 ข้อ                 

 ส่วนที่  3 ค าถามเก่ียวกับการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing)  ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ                  

ของผู้ ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวัดแบบ Likert Scale               

มี 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอยา่งยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไมเ่ห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ซึง่มีจ านวนทัง้หมด 21 ข้อ 

 ส่วนที่  4  ค าถามเ ก่ี ยวกับความพึงพอใจของผู้ ใ ช้ บ ริการ  Application TISCO Mobile Banking                          

ในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย เฉย ๆ ไม่เห็นด้วย 

และไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง ซึง่มีจ านวนทัง้หมด 8 ข้อ 

ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและอื่น ๆ โดยให้ผู้ ที่ตอบแบบสอบถามสามารถเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็น                
ที่เก่ียวข้องกบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking  
 ความเชื่อมั่นและความตรงของเนือ้หา 
 1. การตรวจสอบความถูกต้อง (Validity) ผู้ วิจยัได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื อ้หา และเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้แบบสอบถาม                             
มีความเหมาะสมก่อนท่ีจะน าไปทดลองแจก 

2.  กา รตรวจสอบความ เ ช่ื อมั่น  (Reliability)  ด้ วยวิ ธี กา รหาค่าสัมประสิท ธ์ิค รอนบัคอัล ฟ่ า                   
(Cronbach's Alpha Coefficient) (กลัยา วินิชย์บญัชา, 2552) คา่อลัฟ่าที่ได้จะแสดงคา่ความคงที่ของแบบสอบถาม 

โดยจะมีค่าระหว่าง 0 ≤≤ α ≤≤ 1 ค่าที่ ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความเช่ือมั่นสูง  ค่าความเช่ือมั่น                        
ของแบบสอบถาม (Reliability) ท่ียอมรับ จะต้องมีคา่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไป 

สถติิและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบแบบสอบถาม โดยแสดง          

เป็นคา่ร้อยละ(Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ส าหรับการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) และ
ความพงึพอใจในการใช้บริการ ใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ถดถอยอย่ า ง ง่ าย  (Simple Regression Analysis)  ใ ช้ ศึ กษาความสัมพัน ธ์ของการตลาดแบบเนื อ้หา                   
(Content Marketing)  ที่ ส่ ง ผลต่ อค ว ามพึ ง พอ ใ จ ขอ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร  Application TISCO Mobile Banking                           
ในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุูณ (Multiple Regression Analysis) ใช้ศึกษาความสมัพนัธ์
ของการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) โดยการใช้สื่อประเภท (1) บทความ (2) รูปภาพ/Infographics (3) 
วิดีโอ ที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนกังานเอกชน สถานภาพโสด และมีรายได้ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 บาท 
 ข้อมูลพฤติกรรมผู้ ใช้บริการ ส่วนใหญ่ใช้บริการเงินฝากออมทรัพย์ เป็นลูกค้าธนาคารทิสโก้ 1 – 5 ปี              
มีระยะเวลาที่ใช้บริการ TISCO Mobile Banking 1 – 2 ปี โดยรู้จัก TISCO Mobile Banking จากพนกังานแนะน า      
ให้ใช้เหตุผลที่เลือกใช้บริการ TISCO Mobile Banking เพราะไม่มีค่าธรรมเนียมในการท าธุรกรรม มีการใช้บริการ 
TISCO Mobile Banking เฉลีย่ 1 – 3 ครัง้ตอ่สปัดาห์ วนัท่ีเข้าใช้บริการ TISCO Mobile Banking คือ วนัอาทิตย์ และ
ใช้บริการ TISCO Mobile Banking เพื่อท าธุรกรรมจ่ายบิล 
 ข้อมูลความคิดเห็นการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) ทัง้ 3 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วย
อย่างยิ่ง ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับบทความ รองลงมาคือ รูปภาพ/ Infographics และความคิดเห็น          
ในระดบัเห็นด้วย คือ วิดีโอ ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1: ผลการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing)  

การตลาดแบบเนือ้หา x ̅ S.D. แปลผล 

บทความ 4.35 0.501 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 
รูปภาพ/Infographics 4.34 0.484 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 
วิดีโอ 4.20 0.505 เห็นด้วย 

รวม 4.29 0.463 เห็นด้วยอยา่งยิง่ 
  

 ข้อมลูความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking โดยรวมมีความพงึพอใจทีไ่ด้รับ
สทิธิฟรีคา่ธรรมเนียมในการท าทกุธุรกรรม ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการท่ีไมอ่ยากออกไปท าธุรกรรมทีส่าขา 
ท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความสะดวกสบายและครอบคลมุการท าธุรกรรมที่หลากหลาย 
  

 ผลจากการศกึษาสมมติฐานหลกัการตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) ที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของ

ผู้ ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ถือว่าสอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2: ความสมัพนัธ์การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) ที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ      
    Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 
คา่คงที่ (Constant) 0.255  1.903 0.058 
การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) 0.969 0.846 31.271 0.000 

    R2 = 0.716, Adjust R2 = 0.715, F = 977.868, P<0.05 
 
 ผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อย พบว่า บทความ รูปภาพ/Infographics และวิดีโอ มีความสอดคล้อง       

กบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3: การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) แตล่ะด้านที่สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ 
 Application TISCO Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร 

    ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig. 
คา่คงที่ (Constant) 0.275  2.061 0.040 
1.บทความ 0.482 0.455 8.473 0.000 
2.รูปภาพ/Infographics 0.143 0.131 2.418 0.016 
3.วิดีโอ 0.339 0.323 7.144 0.000 

   R2 = 0.722, Adjust R2 = 0.720, F = 334.080, P<0.05 
 

บทสรุป 
 การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) โดยใช้สื่อประเภทบทความ พบวา่ บทความที่น าเสนอมีการใช้
ภาษาที่ถกูต้อง ภาษาที่อา่นง่ายและสามารถเข้าใจบทความที่น าเสนอ ท าให้สามารถใช้งาน Application ได้ง่ายขึน้   
มีเนือ้หาที่ตรงกบัความต้องการ และไมท่ าให้เกิดความเบื่อหนา่ย 
 การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) โดยใช้สือ่ประเภทรูปภาพ/Infographics พบวา่ มีการออกแบบ
ให้ เ ข้า ใจง่ ายและใ ช้ งานได้จ ริ ง  มี ข้อมูลที่ ไม่ซับ ซ้อนท า ใ ห้ท่านสามารถเ ข้าใจไ ด้อย่างรวดเ ร็ว  และ                                 
ข้อมูลในรูปภาพ/Infographics มีความถูกต้องชัดเจน ใช้ค าพูดที่กระชับ และข้อมูลในรูปภาพ/Infographics     
สามารถดงึดดูให้อยากเข้ามาอา่นหรือดไูด้ 
 การตลาดแบบเนือ้หา (Content Marketing) โดยใช้สื่อประเภทวิดีโอ พบว่า คุณภาพของภาพและเสียง      
ในวิดีโอมีความคมชัดและละเอียดสูง มีการใช้ภาษาที่ถูกต้องเข้าใจง่าย และวิดีโอมีภาพตัวอย่างที่สามารถ         
ดงึดดูความสนใจของทา่นให้อยากรับชม มีเนือ้หาที่เป็นประโยชน์ ให้คณุคา่ เหมาะสมและตรงตอ่ความต้องการ วิดีโอ
มีประเด็นให้อยากมีสว่นร่วม คยุต่อ บอกตอ่ แบง่ปันและแชร์ให้กบับคุคลอื่น และสดุท้ายมีความรู้สกึร่วมเมื่อได้รับชม
วิดีโอ 
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ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking พบว่า มีความรู้สึกพึงพอใจที่ได้รับ
สทิธิฟรีค่าธรรมเนียมในการท าทกุธุรกรรม หากงดให้บริการหรือปรับปรุงพฒันาระบบจะมีการแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
รู้สึกพึงพอใจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ ใ ช้บริการที่ไม่อยากออกไปท าธุรกรรมที่สาขาธนาคาร และ                        
มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการ Application TISCO Mobile Banking ที่ท าให้ผู้ ใช้บริการเกิดความสะดวกสบาย 
ครอบคลมุการท าธุรกรรมที่หลากหลาย การเข้าใช้บริการผา่นช่องทาง Application TISCO Mobile Banking สามารถ
ใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยไมเ่กิดการขดัข้องของระบบ และสามารถติดตอ่ขอข้อมลูการให้บริการและสมคัรใช้บริการ 
รวมถึงซกัถามข้อสงสยัในการท าธุรกรรมตา่ง ๆ ผา่นช่องทาง Application TISCO Mobile Banking ที่สาขาธนาคาร
หรือ Call Center ได้อยา่งสะดวก 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและการน าผลวิจัยไปใช้ 
 จากการศึกษาจะเห็นว่าการตลาดแบบเนือ้หาสง่ผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ Application TISCO 
Mobile Banking ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ ธนาคารทิสโก้ และธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ รวมถึงอุตสาหกรรม           
ที่ เ ก่ียวข้องกับการท า  Application Mobile Banking สามารถน า ข้อมูลนี ไ้ปใช้ในการวางแผนและก าหนด
กลุ่มเป้าหมายของกิจการ เพิ่มฟีเจอร์หรือฟังก์ชัน สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการสมัครใช้งาน เพิ่มธุรกรรม               
ให้มีความหลากหลาย จะท าให้ผู้สมคัรใช้บริการท่ีเป็นฐานลกูค้ารายใหมม่ากยิ่งขึน้ 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรขยายขอบเขตงานวิจัยให้กว้างขึน้ ครอบคลุมไปยังผู้ ใช้บริการที่อยู่นอกพืน้ที่กรุงเทพมหานคร               
เพื่อจะได้ศึกษาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นี ้ และท าการศึกษา                   
ในลกัษณะเดียวกนันีก้บั Application Mobile Banking อื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบผลที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี ้ 
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กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดที่ มีผลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านเว็บไซต์ JD 
Central ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Marketing Public Relations that Affects Decision to Purchase Products via JD Central of 
Consumers in Bangkok 
ชญัญกลัย์ เลอ วอง ฮวน1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พนัธนาเสวี 2 
Chanyakan Le Van Huynh1 and  Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2 
    

บทคัดย่อ 
 การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพื่อศกึษากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดทีม่ีผลตอ่การตดัสนิใจ
ซือ้สนิค้าผา่นเว็บไซต์ JD Central ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูกบักลุม่ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีประสบการณ์ซือ้สนิค้าผา่นทางเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล 
จ านวน 400 คน โดยสถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้นคือ สถิติเชิงพรรณนา ซึง่ได้แก่ คา่เฉลีย่ร้อยละ               
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างองิที่ใช้ในการทดสอบสมมตุิฐานคือการวเิคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ     
ผลการศกึษาพบวา่ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่รู้จกัเว็บไซต์จากเพื่อน / คนรู้จกั โดยใช้ Smartphone บอ่ยสดุ       
เข้าเว็บไซต์ รวมถงึภาพลกัษณ์และช่ือเสยีงของแบรนด์ เป็นเหตผุลที่เลอืกซือ้สนิค้าผา่นบนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล     
(JD Central) ดงันัน้กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าผา่นทางเว็บไซต์       
เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณาปัจจยัรายด้ายด้านพบวา่ การจดัเหตกุารณ์หรือ
กิจกรรมพเิศษ, การน าเสนอขา่วสาร, การใช้สือ่เฉพาะที่สามารถแสดงถงึความมีเอกลกัษณ์ขององค์กร, กิจกรรมที่มี
ลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ และกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงให้เห็นถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและ
สิง่แวดล้อม มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าผา่นเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร        
อยา่งมีนยัส าคญัในระดบั 0.05 
ค าส าคัญ : กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด, การตดัสนิใจซือ้, เว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล 
 

Abstract 
 This research aims to studies marketing public relations that affects decision to purchase 
products via JD Central of consumers in Bangkok. Which used questionnaires as a tool for data collection 
with consumer groups in Bangkok who have experience in purchasing via JD Central website 400 
people. The statistics used in the initial data analysis were descriptive statistics such as mean, 
percentage, standard deviation. And the reference statistics used in the hypothesis testing was the 
multiple regression analysis. The studies found that, most respondents knew the website from friends / 
acquaintances by the smartphone most often using. And including the brand image and reputation was 
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the reason for product purchasing via JD Central website. Therefore, marketing public relations that 
affects decision to purchase products via JD Central of consumers in Bangkok. When aspect considering 
found that events arranging or special activities, tidings presentation, specialized media use to 
organization uniqueness demonstrate, persuasive attempts activities, and social & environmental 
responsibility activities or actions demonstrate. That affects decision to purchase products via JD Central 
of consumers in Bangkok with significantly at the level of 0.05. 
  

Keyword : Public Relations for Marketing, Purchase Decision, JD Central website 

บทน า 
          เมื่อโลกเข้าสูย่คุดิจิทลั พฤติกรรมการใช้งานอินเทอร์เน็ตปี 2561 เพิ่มขึน้ตอ่เนื่องเมือ่ดกูารเปลีย่นแปลง       
ของการใช้ชีวติประจ าวนัท่ีจะเหน็ได้วา่ 5 อนัดบัแรกมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตส าหรับกิจกรรมออนไลน์มากกวา่แบบเดิม คือ   
ใช้สง่ข้อความ 94.5% การส ารองที่พกั 89.2% การส ารอง/ซือ้ตัว๋โดยสาร 87.0% ใช้ช าระเงินและบริการ 82.8% และ
เพื่อความบนัเทิง 78.5% ตามล าดบั (ข้อมลูจาก ETDA, 2019) เลยสง่ผลให้ธุรกิจค้าปลกีเร่ิมเกิดการเปลีย่นแปลง    
ไปจากเดิม ผู้บริโภคปัจจบุนัให้ความส าคญักบัการบริการทางออนไลน์ ท าให้การค้าปลกีออนไลน์หรือพาณิชย์
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Commerce: E-commerce) เข้ามามีบทบาทตอ่อตุสาหกรรมค้าปลกีทัว่โลกและปัจจบุนั
การซือ้สนิค้าผา่นช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมเพราะสามารถประหยดัเวลา ความสะดวกด้านการจ่ายเงิน       
การจดัสง่สนิค้า แถมมีบริการเก็บเงินปลายทางอีกด้วย ท าให้การค้าปลกีออนไลน์ หรือ พาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Commerce: E-commerce) มีการเติบโตอยา่งรวดเร็วและสภาวะการแขง่ขนัท่ีรุนแรง 

ด้วยเหตนุีเ้องท าให้เกิดความร่วมมือของบริษัทค้าปลกีขนาดใหญ่อยา่ง เซ็นทรัลกรุ๊ป จ ากดั และ                 
เจดดีอทคอม ที่เป็นบริษัทค้าปลกีใหญ่ที่สดุของประเทศจีนได้เปิดตวั เจดี เซ็นทรัล อยา่งเป็นทางการเมื่อวนัท่ี           
18 มถินุายน 2018 โดยการเน้นการประชาสมัพนัธ์วา่เป็นสนิค้าของแท้ 100% และความมุง่มัน่ในการรวบรวม
หลากหลายแบรนด์คณุภาพ เพือ่สร้างความความเช่ือมัน่ให้กบัลกูค้า ดงันัน้กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด
จึงก าลงัเป็นท่ีนยิมอยา่งมากในปัจจบุนัท่ีเป็นยคุแหง่การสือ่สารไร้พรมแดนหรือโลกาภิวตัน์ (Globalization) เนื่องจาก
การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคมจนถงึปัจจบุนั ท าให้ เจด ี เซ็นทรัล  เกิดการเติบโตถงึ 34 เทา่ 
คิดเป็น 3200 % จากการประกาศเปิดตวัครัง้แรกมีจ านวนผู้ เข้าชมเว็บไซร์ 80,000 คน และไตรมาสที่สองมีจ านวน     
ผู้ เข้าชม 2,700,000 คน สง่ผลให้เว็บไซต์ JD Central ปรับขึน้เป็นอนัดบัท่ี 6 โดยจากเดมิเป็นอนัดบัท่ี 37            
(Map Of Ecommerce) (ข้อมลูจาก iPrice, 2561)   

 จากการท่ีได้ศกึษาค้นคว้างานวจิยัตา่ง ๆ กาญจนา คนจริง (2559) พบวา่การประชาสมัพนัธ์เพือ่การตลาด
ด้านการประกาศสง่ผลตอ่ภาพลกัษณ์องค์กรของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) สรีพร โพธ์ิงาม (2558) พบวา่
ด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามีอิทธิพลทางบวกตอ่ความภกัดีตอ่ลาซาด้าของลกูค้า ชานน จิตรตะโสภะโน (2560) พบวา่
องค์ประกอบของเว็บไซต์ ท าให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลกูค้าด้านการตดิตอ่สือ่สาร ด้านการเช่ือมโยง และ
การค้าที่มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้ามือสองทางออนไลน์ Kaidee.com นัน้ ณิชารีย์ ทวีพฒันะพงศ์ (2560) พบวา่ 
ด้านภาพลกัษณ์ของบริษัท LAZADA มีความนา่เช่ือถือภาพรวมในระดบัมาก ในสว่นประสมการตลาดออนไลน์      
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ของบริการซือ้สนิค้าผา่นเว็บไซต์ Lazada มีความนา่เช่ือถือโดยรวมในระดบัมาก และอรอนงค์ ทองกระจา่ง 
(2561)สว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าผา่นทางแอปพลเิคชัน่ Shopee 

จากข้อมูลดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาเร่ืองกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่ อการตลาด ส่งผล                  
ต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านเว็บไซต์  เจดี เซ็นทรัล  ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ธุรกิจค้าปลีกออนไลน์รายใหม่ที่มุ่งสู่การเป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจออนไลน์และมุ่งเป็นแบรนด์ที่
นา่เช่ือถือที่สดุในประเทศไทย 

 
วัตถุประสงค์ 

1.ศึกษาความคิดเห็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดที่เจดี
เซ็นทรัลน ามาใช้ 

2.ศกึษาการตดัสนิใจซือ้สนิค้าผา่นเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
3.ศึกษาอิทธิพลกลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดมีผลต่อการตดัสินใจซือ้สินค้าบนเว็บไซต์  เจดี 

เซ็นทรัล ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ กลุ่มประชากรที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตจ านวน 

6,064,929 คน (ส านกังานสถิติแหง่ชาติ, 2561) โดยใช้สตูรของทาโร่ ยามาเน ่(Taro Yamane,1973:727-728) โดยมี
ขนาดตวัอย่างของประชากรที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และระดบัความคลาดเคลื่อน ±5% ดงันัน้ได้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 400 คน 
 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ผู้วิจยัได้ท าการสุม่ตวัอยา่งหลายขัน้ตอน (Multi-stage Sampling) ดงัตอ่ไปนี ้
ขัน้ที่ 1  ผู้ วิจัยสุ่มกลุ่มประชากรตัวอย่างด้วยแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่าง      
เป็นกลุม่ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต และใช้งานบนสงัคมออนไลน์จ านวน 400 คน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขัน้ที่ 2  ใช้วิธีสุม่กลุม่ตวัอย่างแบบแบ่งโควต้า (Quota Sampling) ของผู้ ใช้งานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามจ านวน
ผู้ ใช้ platform โดยใช้ 2 แพลตฟอร์ม เนื่องจากเฟซบุ๊ กมีการใช้มากที่สุดและ Line รองลงมา  (ข้อมูลจาก Market 
Oops!, 2019)  โดยแบง่ดงันี ้
- กลุ่ม Facebook ที่เป็นผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 250 คน โดยฝากกูเกิลฟอร์มในเพจ    
ของกลุม่ธุรกิจการพาณิชย์อิเลก็ทรอนิกส์  
- กลุ่ม Line ที่เป็นผู้บริโภคที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 150 คน โดยฝากกูเกิลฟอร์มกับกลุ่มร้านค้า
ออนไลน์ที่สามารถติดตอ่ผู้บริโภคผท่างไลน์ 
เคร่ืองมือใช้ในการวิจัย 

สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นโดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 5 สว่น ดงันี ้
สว่นท่ี 1 ค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศกึษา, อาชีพ และ รายได้เฉลีย่

ตอ่เดือน ซึง่จะใช้มาตรวดันามบญัญตัิ (Nominal) และมาตรวดัจดัล าดบั (Ordinal)   
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ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมการซือ้สินค้าบนเว็บไซต์ เจดี  เซ็นทรัล ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึง่จะใช้มาตรวดันามบญัญตัิ (Nominal) และมาตรวดัจดัล าดบั (Ordinal)  มีทัง้หมด 9 ข้อ 

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดของเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล             
(JD Central) จะมีระดับของการให้คะแนนตัง้แต่ 1 คือค่าที่น้อยที่สดุ จนถึง 5 คือค่าที่ม ากที่สดุ ซึ่งจะใช้มาตรวัด     
แบบอนัตรภาค (Interval Scale) มีทัง้หมด 24 ข้อ 

ส่วนที่ 4 ค าถามการตัดสินใจซือ้สินค้าบนเว็บไซต์เจดี  เซ็นทรัล จะมีระดับการให้คะแนนตัง้แต่ 1 คือ        
คา่ที่น้อยที่สดุ จนถึงระดบั 5 คือคา่ที่มากที่สดุ ซึง่จะใช้มาตรวดัแบบอนัตรภาค (Interval Scale)  มีทัง้หมด 7 ข้อ 

สว่นท่ี 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ  
ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  (Validity) 

และน ามาป รับปรุงแก้ ไข  และน าไปทดลองใช้  (Try Out) จ านวน 40 ชุด  และน า ข้อมู ลที่ ได้มาค านวณ                       
หาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ในแต่ละ่สว่นของแบบสอบถาม ข้อมลูที่ได้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินความเที่ยง
สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค ค่าที่ได้ดงันี ้ด้านการประกาศ 0.798  ด้านการจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ 
0.835 ด้านการน าเสนอข่าวสาร 0.827 ด้านการใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร 
0.890 ด้านกิจกรรมที่มีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ 0.871 และด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดง      
ให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม 0.900 โดยแต่ละปัจจัยค่ามากกว่า 0.7 ถือว่ามีความเช่ือมั่น     
(ลดัดา ห้าหาบ, 2553) อ้างอิงใน สพุิณญา โมสกิานนท์ (2559)  

สถติิและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1 สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพ, ระดบัการศกึษา, อาชีพและรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
2 ส ถิติ เชิ ง อ้างอิ ง  ใช้ โป รแกรมส า เร็จ รูปทางส ถิติ ประกอบด้วย การวิ เค ราะห์ ถดถอยเชิ งพห ุ                

(Multiple Regression Analysis)  ศึกษาความสัมพันธ์ของเคร่ืองมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดกับ           
การตัดสินใจซือ้ โดยใช้ปัจจัยด้านการประกาศ ปัจจัยด้านการจัดเหตุการณ์หรือการจัดกิจกรรมพิเศษ  ปัจจัยด้าน     
การน าเสนอข่าวสาร ปัจจยัด้านการใช้สื่อพิเศษเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร ปัจจัย
ด้านกิจกรรมที่มีลักษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ  ปัจจัยด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงถึง               
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิงสิ่งแวดล้อม และใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพรวมของการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
ภาพท่ี 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สินค้าผ่านช่องทาง
พานิชย์อิเลก็ทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล (JD Central) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด: MPR 
1) การประกาศ (P=Publication) 

2) การจดัเหตกุารณ์หรือการจดักิจกรรมพิเศษ (E=Events) 

3) การน าเสนอขา่วสาร (N=News) 

4) การใช้สือ่พิเศษเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็น
เอกลกัษณ์ขององค์กร (I=Identity Media) 

5) กิจกรรมทีม่ีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ 
(L=Lobbying Activity) 

6) กิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคม
และสิง่แวดล้อม (S=Social Responsibility) 

 
กรอบแนวคิดแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างการประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดและการตดัสินใจซือ้สินค้า

ภายใต้แนวความคิดเร่ืองการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) ของ (Philip Kotler, 
1999 อ้างถึงใน ศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ, ม.ป.ป.) และแนวคิดเร่ืองการตัดสินใจซือ้ของ Schiffman และ Kanuk 
(1994) อ้างอิงในสพุิณญา โมสกิานนท์ (2559) 

 
ผลการวิจัย 

ข้อมูลทั่วไปจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง  30 - 39 ปี การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ต่อเดือน 30,001 - 40,000 บาท จ านวน
สมาชิกในครอบครัวมี 4 คน 

ข้อมลูพฤติกรรมผู้ซือ้เจดี เซ็นทรัล ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่สว่นใหญ่ซือ้สนิค้าเฉลี่ยน้อยกวา่ 1 ครัง้ต่อ
เดือน โดยรู้จักผ่านเพื่อน / คนรู้จัก เข้าเว็บไซต์ โดยใช้ Smartphone บ่อยสดุ ภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของแบรนด์    
เป็นเหตุผลที่เลือกซือ้ สินค้าที่ซื อ้เป็นสินค้าประเภทแฟชั่นผู้ หญิง/ชาย โดยราคาเฉลี่ยของสินค้าต่อบิล ต่อครัง้      
1,001 – 2,000 บาท ช่วงเวลาที่เข้าเว็บเพื่อซือ้สินค้า มากที่สดุคือ 20.01 – 24.00 น. โดยมีระยะเวลาการเป็นลกูค้า   
เจดี เซ็นทรัล 1 เดือน - 6 เดือน  และใช้รูปแบบการช าระเงินใช้แบบผา่นบตัรเครดิต/บตัรเดบิต 

ข้อมูลความคิดเห็นด้านกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาด ส่วนใหญ่ผู้ ตอบแบบสอบถาม                 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยส่วนใหญ่เห็นด้วยมากกับด้านการใช้สื่อเฉพาะที่สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร ล าดับต่อมาด้านการประกาศ และการน าเสนอข่าวสาร ล าดับต่อมา    
ด้านการจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ ล าดับต่อมา  ด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงถึงความรับผิดชอบ          
ตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม และล าดบัสดึท้ายคือ ด้านกิจกรรมที่มีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ   

ข้อมลูการตดัสนิใจซือ้สินค้าเว็บไซต์เจดี เซ็นทรัล สว่นใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามค้นหาข้อมลูหรือค าวิจารณ์
ของสินค้าจากอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการ มีความพึงพอใจในการซือ้ผ่านเจดี เซ็นทรัล ท าให้เกิดการซือ้อีกในอนาคต  

การตดัสินใจซือ้ 
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มีการเปรียบเทียบข้อมลูสนิค้า ด้านคณุสมบตัิ ราคา และโปรโมชัน่ เพื่อความคุ้มค่าที่สดุ และจะแนะน าผู้อื่นให้มาซือ้
เพราะสนิค้าหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการและมีความสะดวกสบาย  

ผลจากการศกึษาสมมติฐานหลกั โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Simple Regression Analysis) 
คา่ Sig. = .000 ซึ่งต ่ากวา่ระดบันยัส าคญั 0.05 และเมื่อพิจารณาคา่สมัประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
พบวา่มีคา่เทา่กบั 0.870 กลา่วคือหากกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) 
มีผลเพิ่มขึน้ 1 หน่วยจะมีผลตอ่การตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ 0.870 ดงันัน้จึงถือวา่กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์
เพื่อการตลาด มีผลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าผา่นเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัลถือวา่สอดคล้องกบัสมมติฐานอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: ความสมัพนัธ์ของการประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดกบัการตดัสนิใจซือ้ผา่น เจดี เซ็นทรัล  
 
ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig. 
คา่คงที่ (Constant) 0.289 - 2.494 0.013 
การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด 
(Marketing Public Relations: MPR) 

0.937 0.870 35.163 0.000 

 
R2 = 0.756, Adjust R2 = 0.756, F = 1236.466, P<0.05 

 
และผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อยพบว่า ด้านที่สอดคล้องกับสมมติฐานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ          

ที่ระดบั 0.05 คือ ด้านการจดัเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพิเศษ, ด้านการน าเสนอขา่วสาร, ด้านการใช้สือ่เฉพาะที่สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ,ด้านกิจกรรมที่มีลักษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ                   
และด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงถงึความรับผิดชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดล้อม สว่นผลการศกึษาที่ไมส่อดคล้อง
กบัสมมติฐาน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ ด้านการประกาศ ดงัแสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2: การประชาสมัพนัธ์เพือ่การตลาดแตล่ะด้านท่ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้สนิค้าบนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล  

การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด 

การตัดสินใจซื อ้สิน ค้าผ่านช่องทางพานิช ย์
อิ เล็กทรอนิก ส์บน เว็บ ไซต์  เจดี  ซ็นท รัล  (JD 
Central) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

B Beta t Sig. 

คา่คงที่ (Constant) 0.368 - 3.009 0.003 

ด้านการประกาศ 0.069 0.065 1.851 0.065 

ด้านการจดัเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพิเศษ 0.098 0.106 2.434 0.015 

การน าเสนอขา่วสาร 0.140 0.142 2.738 0.006 

ด้านการใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความ เป็น 0.230 0.242 5.729 0.000 
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เอกลกัษณ์ขององค์กร 

ด้านกิจกรรมที่มีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ 0.159 0.180 3.653 0.000 

ด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อม 

0.222 0.249 5.285 0.000 

 
R2 = 0.766, Adjust R2= 0.762, F = 214.457, P<0.05 

 
บทสรุป 

จากผลการศึกษากลยุทธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาด (Marketing Public Relations: MPR) โดยรวม   
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้สินค้าผ่านช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล ( JD Central)          
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าเคร่ืองมือการประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดทัง้ 6 ด้าน ได้แก่     
ด้านการประกาศ ด้านการจดัเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพิเศษ ด้านการน าเสนอข่าวสาร ด้านการใช้สือ่เฉพาะที่สามารถ
สะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ขององค์กร ด้านกิจกรรมที่มีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ และสดุท้าย   
ด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม ล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล     
ตอ่การตดัสนิใจซือ้ โดยอภิปรายผลได้ดงันี ้

การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดการตลาดของเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล (JD Central) ได้แก่ ด้านการประกาศ
โดยบอกกล่าวข้อมูลในรูปแบบต่างๆเพื่อการสร้างความมัน่ใจให้ผู้บริโภค ด้านการจัดเหตุการณ์หรือกิจกรรมพิเศษ 
เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีสว่นร่วมและเกิดการตอบสนองกับองค์กร ด้านการน าเสนอข่าวสารโดยการน าเสนอการเติบโต
ทางธุรกิจและข่าวสารด้านการเป็นผู้น าการค้าปลีกสมยัใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีในกรขบัเคลือ่น รวมถึงดึงดดูความสนใจ
ด้วยการน าเสนอข่าวสารด้านโปรโมชั่นใหม่ๆ ด้านการใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์          
ขององค์กร ด้วยความเป็นเอกลกัษณ์ของช่ือเว็บไซร์ที่มาจากช่ือ 2 บริษัทใหญ่ที่ร่วมทุนกนั เพื่อสร้างความไว้วางใจ
ให้กับลูกค้า ด้านกิจกรรมที่มีลกัษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจในการออกกฎหมายที่เกิดผลดีต่อองค์กร       
รวมไปถึงการยบัยัง้กฎหมายที่ขดัต่อผลประโยชน์ต่อองค์กร และสดุท้ายด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงให้เห็น    
ถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคมูลนิธิ และการร่วมมือกับรัฐบาล     
ในการผลกัดนัเศรษฐกิจท าให้ทา่นรู้สกึวา่องค์กรช่วยพฒันาประเทศ   

กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดด้านการจดัเหตกุารณ์หรือกิจกรรมพิเศษ เป็นการกระตุ้นให้ลกูค้า
มีสว่มร่วมโดยจดักิจกรรมร่วมตอบค าถามลุ้นรับคปูองทาง Facebook กิจกรรมร่วมเทศกาล 618 ท่ีน าสนิค้าคณุภาพ
มาลดสงูสดุถึง 90% เพื่อดงึดดูใจลกูค้า การสร้างความสขุในการช้อปปิง้ออนไลน์ด้วยกิจกรรมช่วยให้คูรั่กได้ของขวญั
ตรงใจโดยไม่ต้องบอกตรงๆ และกิจกรรมเนื่องในวันสตรีสากล ท าให้ผู้บริโภคได้เข้ามามีมีส่วนร่วมและเกิดการ
ตอบสนองกบัองค์กรเป็นการสง่เสริมการตลาด 

กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดด้านการน าเสนอข่าวสาร  ความเคลื่อนไหว และสิ่งที่น่าสนใจ
เก่ียวกับตัวผลิตภณัฑ์ บริษัท หรือองค์กร โดยการน าเสนอข่าวสารการเติบโตทางธุรกิจ ข่าวสารด้านการเป็นผู้น า
การค้าปลีกสมยัใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีขบัเคลื่อนในการท าการตลาด สง่เสริมการขาย ใช้การวิเคราะห์ข้อมลู Big Data 
เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI), คลาวด์และแชทบอท เป็นการต่อยอดในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์และ             
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ระบบจ่ายเงินต่าง ๆ (บริการฟินเทค) เพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดียิ่งขึน้ การมีคลังสิน ค้าและแผนการขยายเพิ่ม
คลงัสินค้า เพื่อสามารถรองรับจดัสง่สนิค้าได้ภายในวนัเดียวและอีกทัง้ยงัดึงดดูความสนใจผู้บริโภคด้วยการน าเสนอ
ขา่วสารด้านโปรโมชัน่ใหม่ๆ  ล้วนท าให้ลกูค้าเกิดความสนใจ  

กลยุทธ์การประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดด้านการใช้สื่อเฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์   
ขององค์กร ด้วยการใช้ช่ือเว็บไซร์ที่มาจากช่ือ 2 บริษัทใหญ่ที่ร่วมทุนกัน ท าให้ลกูค้าจดจ าช่ือแบรนด์ เจดี เซ็นทรัล     
(JD Central) ได้ง่าย ด้วยการเน้นการประชาสมัพนัธ์ด้านสินค้าของแท้ 100% ท าให้ลกูค้ามัน่ใจในตวัสินค้า อีกทัง้
การจัดแคมเปญช้อปแหลก 618 ลดราคาพิเศษช่วงคร่ึงปี ที่สะท้อนถึงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร ซึ่งเป็น
เทศกาลช้อปปิ้งออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดซึ่งจัดขึน้เป็นประจ าทุกปีของเจดีดอทคอม มาพร้อมกับส่วนลดและคูปอง         
เป็นจ านวนมาก และการสง่เสริมการขายผา่นทาง Facebook/Website ท าให้ผู้บริโภคสนใจ เข้ามามีสว่นร่วมกิจกรรม 
โดยสรุปได้วา่การใช้สือ่เฉพาะที่สามารถสะท้อนถึงความเป็นเอกลกัษณ์ จะท าให้ลกูค้าจดจ าองค์กรได้ง่าย 

กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อการตลาดด้านกิจกรรมที่มีลักษณะความพยายามในการโน้มน้าวใจ          
ด้วยการควบคมุทิศทางการรายงานข่าวกบัสื่อมวลชนต่างๆ ว่าได้สนบัสนนุนโยบายของภาครัฐในการกระตุ้นภาวะ
ทางเศรษฐกิจ โดยการผลกัดนัให้เป็นศนูย์กลางอีคอมเมิร์ซที่ส าคญัของอาเซียน การร่วมมือกบัสถาบนัการศกึษาและ
การสนบัสนนุมลูนิธิรามาธิบดีฯ การสร้างความสมัพนัธ์กบัหนว่ยงานราชการ ข้อมลูที่สือ่สารออกไปโน้มน้าวจงูให้เกิด
ภาพลกัษณ์ที่ดีแก่องค์กรท าให้ผู้บริโภครู้สึกว่าองค์กรท าคุณประโยชน์ให้กับประเทศ ท าให้บริโภคเป้าหมายและ
ประชาชนทัว่ไปเกิดการยอมรับและอยากมีสว่นร่วมกบั 

กลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดด้านกิจกรรมหรือการกระท าที่แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อมมี ด้วยการจัดกิจกรรมมอบเงินบริจาคมูลนิธิ การจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้ นธุรกิจ ช่วยให้
ผู้ประกอบการไทยจ าหน่ายสินค้าไปยงัผู้บริโภคต่างประเทศ การจัดกิจกรรมเก่ียวกบัสิ่งแวดล้อมช่วยรักษาโลกร้อน
เช่น ลดให้ถงุพลาสติก ปลกูต้นไม้รอบศนูย์การค้า ฟืน้ฟผืูนป่า และร่วมมือกับรัฐบาลในการผลกัดนัเศรษฐกิจ โดยการ
น าเสนอจดุเด่นหรือกิจกรรมทางด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมสิง่แวดล้อมและไม่เอาเปรียบผู้บริโภค แสดงให้เห็นว่า
องค์กรไม่ได้ค านึงถึงผลส าเร็จในด้านตัวเงินเพียงอย่างเดียวทัง้นีเ้ป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อม ท าให้สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
จากการศึกษาจะเห็นได้ว่ากลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์เพื่อการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสนิใจซือ้สินค้าผ่าน

ช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ เจดี เซ็นทรัล ( JD Central) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้
บริษัท เจดี เซ็นทรัล รวมถึงอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับช่องทางพานิชย์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ควรให้ความส าคญักับ 
กิจกรรมต่างๆที่ให้ลกูค้าได้มีส่วนร่วม การน าเสนอความเคลื่อนไหว และข่าวสารที่น่าสนใจเก่ียวกับตวัผลิตภณัฑ์ 
บริษัท รวมถึงการรับผิดชอบต่อสงัคมและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างช่ือเสียงและภาพลกัษณ์ที่ดีให้กับองค์กร   
โดยสามารถน ากลยุทธ์ไปใช้วางแผนทางธุรกิจ เพื่อเป็นจุดได้เปรียบคู่แข่ง ท าให้องค์กรมีความน่าสนใจ จนท าให้
ผู้บริโภคเกิดการยอมรับและอยากมีสว่นร่วมกบัองค์กรน ามาสูก่ารตดัสนิใจซือ้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
เพื่อให้การวิจัยในครัง้ต่อไปได้ผลการศึกษาที่เป็นประโยชน์มากยิ่งขึน้ ดงันัน้ควรขยายขอบเขตการศึกษา

เป็นกลุม่ผู้บริโภคจากจงัหวดัอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของกลุม่ตวัอย่าง นอกจากนัน้ควรเก็บข้อมลูในลกัษณะ
การวิจัยเชิงคุณภาพเช่น การสัมภาษณ์กลุ่มผู้ ซื อ้สิน ค้าผ่านเว็บไซต์  เจดี  เซ็นทรัล  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก            
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สดุท้ายควรศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ของการประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาด เช่น การประชาสมัพันธ์เพื่อการตลาดเชิงรุก 
(Proactive Marketing Public Relation: PMPR) เพื่ อส ร้างภาพลักษณ์ที่ดีท าให้ผู้ บ ริโภค เพิ่ มค วามเช่ือมั่น               
ตอ่ตวัธุรกิจ สนบัสนนุให้ผู้บริโภคเกิดการซือ้มากขึน้ 
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การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหาร
เสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Enhancing Brand Equity via Social Media Affecting Consumers Purchasing Decisions of 
Food Supplements Products Blackmores in Bangkok 
กนกวรรณ ราโชกาญจน์1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พนัธนาเสวี 2 
Kanokwan Rachokan1 and  Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2 
 
บทคดัย่อ 
 การศึกษาในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาถึงการสร้างคณุคา่ตราสนิค้าผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ท่ีสง่ผล
ต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาถึง              
การตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และ 3)เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสร้างคณุค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 
Blackmores ซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบ   
ความเที่ยงตรงของเนือ้หาและความเช่ือมั่นด้วยวิธีคอนบาร์ค กับกลุ่มตัวอย่างทดลองจ านวน 40 คน ได้ระดับ       
ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.964 และใช้แจกจริงกับกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม 
Blackmores จ านวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นคือ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย     
ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอย     
เชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และ การเช่ือมโยงตราสินค้า              
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้คุณภาพ     
ของสนิค้า และ ด้านการเช่ือมโยงตราสนิค้าอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 0.05 
ค าส าคัญ: การสร้างคณุคา่ตราสนิค้าผา่นสือ่สงัคมออนไลน์, การตดัสนิใจซือ้, ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores 
 
Abstract 
 The purpose of this study. 1) To study the Enhancing Brand Equity via Social Media Affecting 
Consumers Purchasing Decisions of Food Supplements Products Blackmores in Bangkok. 2) To study 
the Purchasing Decisions of Food Supplements Products Blackmores in Bangkok. 3) To study the 
consumers opinions in Bangkok towards brand equity creation through the social media of Blackmores 
dietary supplement product. Which used questionnaires as a tool for data collection. By the questionnaire 
has been validated for content validity and confidence by the Cronbach’s alpha coefficient method with a 
sample of 40 people. Has a confidence level equal to 0.964. And actually distributed with consumers in 
Bangkok who ever purchased Blackmores dietary supplement product 400 people. The statistics used in 

                                         
1 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
  Faculty of Business administration, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand. 
2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย 
  Faculty of Business administration, Bangkok University, Bangkok 10110, Thailand. 
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the initial data analysis were the descriptive statistics which were mean, percentage, standard deviation. 
And the reference statistics used in the hypothesis testing are the multiple regression analysis. The 
studies found that, brand equity creation through the social media and the brands connecting through 
the social media influencing purchase decision with Blackmores dietary supplement product of 
consumers in Bangkok. Significantly at the level of 0.05 when considering each aspect found that Brand 
awareness In the aspect of product quality perception and brand association significantly at the level of 
0.05 
Keyword: Brand Equity Perception Via Social Media, Customer’s Decision, Blackmores Dietary 
Supplement Product 
 
บทน า 

จากจ านวนรายได้ของประชากรที่เพิ่มมากขึน้ในทุกๆปี ก่อให้เกิดการตัดสินใจในการซือ้ของผู้บริโภค          
ซึ่งมีความหลากหลายปี 2556 มีรายได้ที่ 25,194 บาท/เดือน ปี 2558 มีรายได้ที่ 26,915 บาท/เดือน และปี 2560      
มีรายได้เพิ่มขึน้เป็น 26,946 บาท/เดือน (ระบบฐานข้อมลูด้านสงัคมและคณุภาพชีวิต, 18 กนัยายน 2561) ซึง่รายได้
ของผู้บริโภคเพิ่มขึน้ทกุปี และการขยายของเมืองที่มากขึน้ในปัจจบุนั และการขยายของตวัเมืองในกรุงเทพมหานครนี ้
ส่งผลให้มีรายได้ที่สูงเช่นกัน เพราะมีแรงงานเข้ามาในกรุงเทพมหานครมากยิ่งขึน้ท าให้มีก าลังในการซือ้เพิ่ม           
แม้ผู้บริโภคในตวัเมืองกรุงเทพมหานครมีรายได้ที่เพิ่มขึน้ก็จริงแต่ด้านสุขภาพก็เสื่อมโทรมเช่นกัน ภายในปี 2564 
ประเทศไทยจะเข้าสู่สงัคมสงูวยัเต็มรูปแบบท าให้สดัส่วนวยัแรงงานลดน้อยลง ท างานหนกัขึน้ ปัญหาที่ตามมาคือ
โรคภยัไข้เจ็บ จึงเห็นได้ได้วา่ผู้บริโภคเร่ิมหนัมาใสใ่จในเร่ืองการสขุภาพเพิ่มขึน้ด้วย (สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 
มหาวิทยาลยัมหิดล:วปส.), 2561) 

การแขง่ขนัทางธุรกิจผลติภณัฑ์อาหารเสริมในไทย เห็นได้วา่เป็นธุรกิจที่สามารถโตขึน้ตอ่เนื่อง ทัง้ยงัท าก าไร
ได้คอ่นข้างดีโดยในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา ซึง่เฉลีย่ของการอยูท่ี่ 10% ตอ่ปี โดยข้อมลูบริษัทท่ีประกอบธุรกิจอาหารเสริมใน
ไทยได้จดทะเบียนกบัทางกระทรวงพาณิชย์ปี 2560 เห็นได้ว่ารายได้รวมนัน้อยูท่ี่ 8.7 หมื่นล้านบาท และจ านวนกว่า 
6,300 รายที่เป็นผู้ประกอบการแต่ผู้ ได้เป็นเจ้าตลาดรายใหญ่มีเพียง 10 ราย ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสงูที่สดุอยู่ที่ 
60% (ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี, 11 พ.ค. 2561) ซึ่งในอนาคต คนเอเชียจะป่วยเป็นโรคเรือ้รังต่างๆ มากขึน้ 
ด้วยโรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมไปถึงโรคเบาหวาน และภายในปี 2025 ราว 80% ของการเสียชีวิต       
ของคนในประเทศที่พฒันาแล้วในเอเชียจะเกิดจากโรคไมต่ิดต่อในภาพรวมของผู้บริโภคคนไทยต้องการคณุภาพชีวิต
และสขุภาพที่ดีขึน้ ด้วยอาหารที่คุณภาพ เช่น วตัถุดิบที่เป็นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงเนือ้แดง ไขมนั น า้ตาล หรือเกลือ       
ที่มากเกินไป (SMMAG ON, 18 พ.ย. 2561) อาหารเสริมจากธรรมชาติ จึงเป็นตัวเลือกที่ดีของผู้บริโภคในปัจจุบัน 
หากนึกถึงเร่ืองของอาหารเสริมหรือวิตามิน Blackmores มักเป็นช่ือแรกๆ ทีท าให้คนไทยนึกถึง ที่มีจุดมุ่งหมาย         
ที่ต้องการจะพฒันาระบบสขุภาพโดยยดึหลกัการรักษาตามธรรมชาติ สร้างจากสมนุไพรและแร่ธาต ุมีคูแ่ขง่มากมาย 
ซึ่ งมีคู่แข่งหลักคือ Mega We Care และ Vistra ถือว่า Blackmores ยังคงเป็นผู้ น าอยู่  Blackmores นัน้ เน้น             
กลยทุธ์หลกัคือสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการดแูลตวัเองด้วยวิถีธรรมชาติ เนื่องจากผู้บริโภคเร่ิมให้ความส าคญั
กบัตวัเองมากขึน้ ดงันัน้การตระหนกัถึงตราสินค้า การรับรู้คณุภาพของสินค้า การเช่ือมโยงตราสินค้า จะสง่ผลกับ   
การตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ได้ เนื่องจากได้มีการแสดงให้เห็นตัวสินค้า ที่ท าให้ได้ยินช่ือ          
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ตราสินค้าหรือแม้แต่สร้างความมั่นใจมั่นใจในตราสินค้า การประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักในสินค้า        
ไมว่่าจากคนที่รู้จกัการรีวิวที่ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ เพราะในปัจจบุนัไมม่ีใครไม่เคยใช้อินเตอร์เน็ต ทกุคนต่างก็เข้าถึง
สือ่ออนไลน์ได้ง่าย Blackmores เองก็ใช้สื่อสงัคมออนไลน์ในการโฆษณาเช่นกนั ไม่วา่จะเป็น Website, Facebook, 
Line หรือ Instragram 

จะเห็นได้ว่ามีการศึกษาค้นคว้างานวิจัยท่ีมีความสอดคล้องกับงานวิจยัของ นวนิตกิตติศิริสวสัดิ์ (2558) 
กล่าวว่าผู้ ใช้ส่วนใหญ่นัน้เคยใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านอินเตอร์เน็ตมาแล้ว 1 ครัง้สาเหตุที่ซือ้เพราะเข้าถึงได้
สะดวกเลือกซือ้โดยมีช่ือเสียงของผลิตภณัฑ์เป็นหลกัโดยใช้ข้อมลูจากเว็บไซต์ประกอบการตดัสินใจซือ้งานวิจยัของ 
ชนิดาภา หิรัญสุรงค์ (2558) สรุปว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตในส่วนผู้บริโภค มกัมีความหลากหลาย ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ
ประสบการณ์ในอดีตลกัษณะเฉพาะตวัของแต่ละคนสภาพแวดล้อมที่ต่างๆกนั สง่ผลต่อการตัง้ใจที่จะซือ้ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม จากผู้สนใจดูแลสขุภาพได้ งานวิจัยของ หทยัทิพย์ แดงปทิว (2560) กล่าวว่าผู้บริโภคให้ความส าคญั     
ในด้านราคามากกว่าด้านอื่นๆ งานวิจัยของ พิมพรรณ ศรีผล (2560) กลา่วว่าคุณค่าตราสินค้าท าให้จ าหรือนึกถึง
ผลติภณัฑ์อาหารเสริมนัน้ในทนัที ตราสนิค้าที่ดีจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้นเคยเป็นอยา่งมาก และสว่นส าคญัของ
การตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ในส่วนทางด้านสื่อออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้มากน้อยเช่นกัน            
จะเกิดความสอดคล้องกบังานวิจยั วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์ (2561) กลา่วว่าสว่นใหญ่จะใช้การตดัสนิใจซือ้จากภาพรีวิว 
ของบุคคลหรือตวัอย่างที่เคยใช้ผลิตภณัฑ์บนสื่อสงัคมออนไลน์ สรุปได้ว่าแม้รายได้ที่เพิ่มขึน้ของประชากร แต่ยงัไง   
คนไทยก็เร่ิมก้าวเข้าสู่สงัคมผู้ สูงอายุ ปัญหาที่ตามมาคงไม่พ้นเร่ืองโรคภัยไข้เจ็บ อาหารที่ดีจึงเป็นสิ่ งที่ผู้ บริโภค         
ในปัจจุบันให้ความส าคัญ Blackmores จึงเป็นหนึ่งทางเลือกนัน้ และเนื่องด้วยสื่อสังคมออนไลน์มีส่วนส าคัญ     
อย่างมากในปัจจุบัน การเข้าถึงก็ง่าย ผู้ บริโภค ผู้ที่สนใจ หรือแม้แต่ผู้ ที่ท าธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม        
หากได้ทราบถึงปัจจยัที่จะน าไปสูก่ารการตดัสินใจซือ้ โดยผ่านการสร้างคณุคา่ตราสินค้า และอาจน าไปสูก่ารพฒันา
กลยทุธ์ทางด้านการตลาด หรือด าเนินการในสว่นตา่งๆเพื่อตอบสนองผู้บริโภคให้ได้มากที่สดุ  

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาถึงการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
 อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาถึงการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เสริมอาหาร Blackmoresของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสงัคม
 ออนไลน์ ของผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores  
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชาการท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครซึง่สว่นใหญ่ที่ใช้ Facebook, Twitter, Website, 

Instagram จากจ านวน 6,351,558 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2561 , หน้า 46) ผู้ วิจัยได้น าสูตรค านวณของ 
Yamane (1973) ที่ความเช่ือมัน่ 95% มีความคลาดเคลือ่นท่ีร้อยละ ±5  จึงได้กลุม่ตวัอยา่งที่นา่เช่ือถือ  400 ตวัอยา่ง 
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 การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 ขัน้ที่ 1 ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มผู้ ใช้งาน Internet และใช้งานเครือข่าย    
บนสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ตวัอยา่ง 
 ขัน้ท่ี 2 ใช้วิธีสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก (Convenience Sampling) ใช้กระจายแบบสอบถามผา่น
ทางออนไลน์ ซึ่งเร่ิมตัง้แต่ เดือนกันยายน 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562 จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์จาก
แบบสอบถามจ านวน 400 ชดุ จากผู้ที่มีประสบการณ์เคยซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores หรือเคยเข้าชมเพจ
ของ Blackmores โดยการเลือกจากกลุ่มผู้ที่มีความสนใจในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มากด Like กด Share หรือ       
ผู้ที่มา Comment เพจ Facebook, Twitter, Website, Instagram ของ Blackmores ซึ่งการเลือกเก็บข้อมูล ใช้ผ่าน
แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) โดยการสง่ Link แบบสอบถามออนไลน์เป็น Google Form ที่ผู้วิจยั
สร้างขึน้ สง่ไปยงักลุม่ตวัอยา่ง  

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการศึกษาในครัง้นี  ้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน โดยใช้มาตรา           

นามบญัญตัิ ( Nominal Scales ) สถิติที่ใช้กบัมาตรวดันี ้คือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สว่นที่ 1 เก่ียวกบัข้อมูลทัว่ไป เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบให้เลือกค าตอบจ านวน 7 ข้อได้แก่ เพศ, 
อาย,ุ อาชีพ, รายได้ตอ่เดือน, การศกึษา, สถานะภาพ และจ าวนวนสมาชิกในครอบครัว  
 สว่นท่ี 2 เก่ียวกบัพฤติกรรมการตดัสนิใจซือ้เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดแบบให้เลอืกค าตอบจ านวน 10 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เก่ียวกับการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ค าถามเป็นลกัษณะแบบประเมินผล 
จ านวน 3 ตอน แยกเป็น 12 ข้อ โดยมีระดบัแสดงความคิดเห็นเป็นในระดบั 1-5  
 ส่วนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ เป็นค าถามลักษณะแบบประเมินผล จ านวน 7 ข้อ          
โดยมีระดบัแสดงความคิดเห็นเป็นในระดบั 1-5 
 สว่นท่ี 5 เก่ียวกบัข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

การตรวจสอบเคร่ืองมือ   
ผู้วิจัยท าการทดสอบถึงความเที่ยงตรงทางด้านเนือ้หา (Content Validity) โดยน าไปสง่อาจารย์เพื่อตรวจ

คณุภาพเคร่ืองมือ และผู้วิจยัได้น าไปแก้ไขปรับปรุง ให้มีความชัดเจนความเหมาะสมตามวตัถปุระสงค์ ต่อจากนัน้
สามารถน าไปเก็บจริงได้ แล้วน าไปทดสอบคา่ความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยการน าแบบสอบถาม ทัง้หมดไปใช้กบั
กลุม่นอก เพื่อทดสอบหาความเช่ือถือได้ ให้ทดสอบตอบแบบสอบถามที่สร้างน าไปทดลองเก็บจากผู้บริโภคที่ 40 คน 
เพื่อดูความความชัดเจนความเหมาะสมตามวตัถุประสงค์ ไปวิเคราะห์ความเช่ือมั่น ใช้สถิติและพิจารณาจากค่า
สมัประสทิธ์ิแอลฟาครอนบาคมีคา่ที่ 0.964  ซึง่มีความเช่ือมัน่สงูกวา่ 0.7 ถือวา่มีความเช่ือมัน่ได้ (สดุารักษ์ วงษ์เจริญ
, 2557) จากนัน้น าแบบสอบถามที่ทดลองแล้วไปเก็บจริงได้โดยใช้ผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง  

สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ผลข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้เพื่อน ามาอธิบาย

ข้อมูล เบื อ้ ง ต้ น เก่ี ยวกับกลุ่ ม ตัวอย่ า ง  เช่ น  การแจกแจงความ ถ่ี , การหาค่ า ร้อย , ค่ าคะแนน เฉลี่ ย ,                             
การหาคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistics Analysis) ประกอบด้วยการการคาดการณ์ช่วงของ
เช่ือมัน่และใช้ทดสอบสมมติฐาน เพื่อเลือกใช้สถิติในการทดสอบผลให้มีความเหมาะสม อาจจะพิจารณาที่รูปแบบ
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ของข้อมูล วัตถุประสงค์หรือสมมติฐาน ในการวิเคราะห์ตัวแปรต้น คือ การตระหนักถึงตราสิ นค้าผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์, การตระหนกัถึงตราสนิค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ และการเช่ือมโยงตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เพื่อใช้
ในการตดัสนิใจซือ้ ซึง่ใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพห ุ(Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม 
Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
  ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 
 

 
  

 
  
 
 
 
 
 กรอบแนวคดิการวิจยันีแ้สดงถึงการสร้างคณุคา่ตราสินค้าผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ ในด้านของการตระหนกัถึง
ตราสนิค้าผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ (Brand Awareness Perception Via Social Media) ด้านการรับรู้คณุภาพของ
สนิค้าผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ (Perceived Quality Perception Via Social Media)  และด้านการเช่ือมโยงตราสนิค้า
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ (Brand Associations Perception Via Social Media)  Aaker (1991, 1996 อ้างใน ผณินทร 
สทุธิสารากร, 2559, หน้า 21) และการตดัสนิใจซือ้ของ Kotler (2016, อ้างใน วิชญ์ชยา ฐิติจิรวิชญ์, 2561, หน้า 29)  
  
ผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตัวอย่าง ส่วนใหญ่      
เป็นเพศชาย อายุ 31 - 40 อาชีพพนักงานเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป รายได้ 20 ,001 – 30,000 บาท การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สถานภาพโสด และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4 - 5 คน 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 ตวัอยา่ง ในช่วง 
6 เดือนที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores เฉลี่ย  1-2 ครัง้/เดือน ค่าใช้จ่ายในการ
ซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores แตล่ะครัง้ 301 - 600 บาทขนาดผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores 30 เม็ด 
ปริมาณในการซื อ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores ต่อต่อครัง้ 2 -3 กระปุก ซื อ้ทาง Facebook  สาเหต ุ                
ในการเลอืกซือ้หรือบริโภคผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores คือ ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores มีบรรจภุณัฑ์
ที่ดูดี  มีความรู้สึกปลอดภัย ส่วนใหญ่รับรู้ข่าวสารของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores จาก อินเตอร์เน็ต          
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กลุ่มเพื่อน/คนรู้จักมีอิทธิพลต่อการซือ้มากที่สุด ยี่ ห้อ Blackmore และเหตุผลในการรับประทานผลิตภัณฑ์        
อาหารเสริม Blackmores คือ  ต้องการรักษาสขุภาพ 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการสร้างคณุคา่ตราสนิค้าผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 400 ตวัอย่าง สรุปมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก จากด้านการตระหนกัถึงตราสินค้า มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ
อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ด้านการเช่ือมโยงตราสนิค้า มีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก และล าดบัสดุท้ายคือ ด้านการรับรู้
คณุภาพของสนิค้า มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมากตามล าดบั  
 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 1. สมมติฐานหลกั ผลของค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการสร้างคณุค่าตราสินค้าของผลิตภณัฑ์อาหาร
เสริม Blackmores กับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores จากจ านวน 400 ตัวอย่าง ผลจาก
การศึกษาสมมติฐาน หลกัการสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์
อาหารเสริม Blackmores ของ ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (จากตารางที่1)  
ตารางที่ 1 :  

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
Constant 1.122  13.044 0.000* 
การสร้างคณุคา่ตราสนิค้าของผลติภณัฑ์อาหารเสริม 
Blackmores  

0.749 0.871 35.376 0.000* 

R2 = 0.759, F = 1251.471, p < 0.05  
 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งต ่ากว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สรุปว่า      
การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) 
การสร้างคุณค่าตราสินค้าของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.749 หมายความว่า         
การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Brand Equity Perception Via Social Media) ส่งผลต่อ          
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

2. สมมติฐานย่อย ผลของค่าความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการตระหนักถึงตราสินค้า ด้านการรับรู้
คุณภาพของสินค้า และ ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้ากับการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores จาก
จ านวน 400 คน ผลจากการศึกษาสมมติฐานย่อยการตระหนกัถึงตราสินค้าผา่นสื่อสงัคมออนไลน์ การรับรู้คณุภาพ
ของสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการเช่ือมโยงตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (จากตารางที่2)  
ตารางที่ 2 :  

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
Constant 1.181 - 13.876 0.000* 
ด้านการตระหนกัถงึตราสนิค้า 0.158 0.199 4.662 0.000* 
ด้านการรับรู้คณุภาพของสนิค้า 0.400 0.519 11.775 0.000* 
ด้านการเช่ือมโยงตราสนิค้า 0.183 0.229 5.990 0.000* 

R2 = 0.771, F = 443.266, p < 0.05   



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H34 

 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งต ่ากว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 สรุปว่า       
ด้านการตระหนกัถึงตราสนิค้า เมื่อพิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) ของ ด้านการตระหนกั
ถึงตราสินค้าพบว่า มีค่าเท่ากับ  0.199 , ด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้าพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.519  และ                   
ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.229 หมายความว่า ด้านการตระหนกัถึงตราสินค้า , ด้านการรับรู้
คณุภาพของสินค้า และด้านการเช่ือมโยงตราสินค้า ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores 
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 
บทสรุป  

การศึกษางานวิจัยเร่ือง การสร้างคุณค่าตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

ผลการวิเคราะห์ด้านการสร้างคณุคา่ตราสนิค้าผ่านสือ่สงัคมออนไลน์ ท่ีสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสริม Blackmores ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่า ผู้ บริโภคจดจ าสินค้าจากการรีวิว         
ที่แสดงให้เห็นถึงตวัสินค้า ท าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ าตราสินค้าของผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ได้ รวมถึง
การเผยแพร่ตราสินค้า ให้เห็นผ่าน Website, Facebook, Line หรือ Instagram ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การแสดง     
ให้เห็นถึงผลิตภณัฑ์นัน้ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องก่อน ถึงจะท าให้ผู้บริโภคเกิดการ
ตดัสินใจซือ้ได้ ซึ่งอาจน าผลที่ได้ไปประกอบอาชีพใหม่คือการรับรีวิว เพิ่มรายได้ และเพิ่มการมองเห็นของผู้บริโภค    
ทีม่ีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ พิมพรรณ ศรีผล (2560, หน้าที่ 36) ที่กลา่วว่า ตราสนิค้าที่ดีควรท าให้ผู้บริโภคนัน้
จดจ า ระลึกถึงได้ในทนัที ท าให้เกิดความคุ้นเคยเป็นอย่างดีและอาหารเสริมที่ดีควรมีสิทธิบตัรคุ้มครองเพื่อแสดง
ลกัษณะเดน่ของผลติภณัฑ์นัน้ๆ  

ผลการวิเคราะห์ด้านการตระหนกัถึงตราสนิค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคนัน้มีการตระหนกัถึงผลติภณัฑ์ 
Blackmores ผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยการจดจ าสินค้า จากการโฆษณาบน Website, Facebook, Line หรือ 
Instagram ที่มีการน าเสนออยู่บ่อยครัง้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า การน าเสนออยู่บ่อยครัง้ หรือมากจนท าให้สามารถ
จดจ ารูปลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ได้ ผลที่ได้อาจท าให้เกิดประโยชน์กบัผู้ประกอบการรายเลก็หรือรายใหญ่ ในการขยาย
สายผลติภณัฑ์อาหารเสริมให้ครอบคลมุ หรือเพิ่มกลุม่ลกูค้าเป้าหมายได้ ซึง่มีความสอดคล้องกบัแนวคิดของ Aaker 
(1991, 1996 ผณินทร สุทธิสารากร, 2559, หน้า 90)  ที่กล่าวว่า ผู้ บริโภคสามารถรับรู้ตราสินค้าด้วยการเห็น          
ทัง้ตวัอกัษร สขีองตราสนิค้า และความโดดเดน่เร่ืองรูปลกัษณ์ของตราสนิค้าสามารถแยกแยะออกจากสนิค้าอื่นได้  

ผลการวิเคราะห์ด้านการรับรู้คุณภาพของตราสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่า ผู้ บริโภคส่วนใหญ่นัน้          
มีการรับรู้คณุภาพของผลติภณัฑ์ Blackmores จาก สือ่สงัคมออนไลน์ประเภทตา่งๆ เช่น Website, Facebook, Line 
หรือ Instagram ท าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อรับประทานเข้าไปจะไม่มีสารพิษตกค้างในร่างกาย ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า        
ในตวัผลิตภณัฑ์ที่เน้นจุดเด่นทางด้านวตัถุดิบจากธรรมชาติ ช่วยสร้างความมัน่ใจให้ผลิตภณัฑ์เป็นอาหารเสริมที่ดี     
ตอ่สขุภาพ รวมทัง้มีการรับรองมาตรฐานจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว เช่น อย. ทีอ่าจจะน าไปก าหนด
ประเภทวตัถดุิบที่ใช้ผลติให้มีความทนัสมยั เช่น ผลติจากสมนุไพร ผกั ผลไม้ หรือเคมีชนิดใด มีการเพิ่มเติมมาวตัถดุิบ
เดิม ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ หากเกิดปัญหาหรือมีผลกระทบต่อผู้ บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับ                



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H35 

ไปยังบริษัทได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ สุดารักษ์ วงษ์เจริญ (2557, หน้าที่ 62) ที่กล่าวว่า มีข้อมูล      
ฉลากอาหาร โดยเฉพาะ วนั/เดือน/ปี หมดอายุระบุชัดเจน ท าให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ในคุณสมบตัิของสินค้าและ     
เกิดความมัน่ใจในตวัสนิค้า  

ผลการวิเคราะห์ด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
อาหารเสริม Blackmores ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร จากผลวิจัยพบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีการเช่ือมโยง      
ตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ Blackmores จาก Website, Facebook, Line หรือ Instagram ท าให้ทราบถึงวัตถุดิบ       
ในการผลิตที่มาจากธรรมชาติ ท าให้สุขภาพร่างกายแข็งแรง รวมทัง้ทราบถึงแหล่งจัดจ าหน่ายของอาหารเสริม            
ที่หลากหลาย อีกทัง้การเช่ือมโยงเก่ียวกับตราสินค้า ใช้บอกสิ่งรู้สึก ความคิด ของผู้ ซือ้ที่เช่ือมโยงสิ่งต่างๆกับ           
ตราสินค้าซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่รู้สกึด้านดีหรือด้านไม่ดีก็ได้ ขึน้อยู่กบัการที่เคยใช้สินค้าที่ได้รับจากแบรนด์ว่านา่เช่ือถือ
เพียงไร (Credible) น่าจดจ าเพียงไร  (Memorable) รวมถึง ความคงเส้นคงวา (Consistency) ในการสื่อสารของ    
แบรนด์ หากพดูถึงสินค้านัน้ต้องรู้ว่าเป็นสนิค้าอะไร ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะว่า ผู้บริโภคสว่นใหญ่สามารถใช้การเช่ือมโยง
ตราสินค้ากบัแหลง่จดัจ าหน่าย เช่น Website, Facebook, Line, Instagram หรือร้านขายยา ฯลฯ ท าให้รู้ว่ามีแหล่ง
จ าหนา่ยอาหารเสริมมากมายหลากหลายที่สามารถหาซือ้ได้ง่ายและสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้เพิ่มขึน้  
 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้นี/้การน าไปใช้ 
 1. ผู้ ผลิตสินค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้องควรน าผลการวิจัยด้านการรับรู้คุณภาพของสินค้าน าไปแสดงให้ผู้บริโภค    
เห็นวา่ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ได้รับมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อเป็นสิ่งยืนยันถึงคณุภาพและ
ความปลอดภัยของผู้บริโภครวมทัง้มีการประชาสมัพันธ์ถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ซึ่งแตกต่างจาก         
ยารักษาโรค  
 2. ผู้ ผลิตสินค้าหรือผู้ ที่เก่ียวข้องควรน าผลการวิจัยด้านการเช่ือมโยงตราสินค้าไปพัฒนาทางการตลาด         
ให้มีความสามารถในการหาแหลง่จ าหน่ายผลติภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores ที่หลากหลายนอกเหนือจากร้านขาย
ยา อาทิเช่น ร้านสะดวกซือ้ 7-11 หรือ Family Mart เป็นต้น ซึ่งสร้างความสะดวกและตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้ดียิ่งขึน้ 
 3. ผู้ผลิตสินค้าหรือผู้ที่เก่ียวข้องควรน าผลการวิจัยด้านการตระหนักถึงตราสินค้าไปสร้างภาพลกัษณ์ของ    
ตราสินค้าผ่านสื่ออื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านโทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร หรือ            
ป้ายประกาศ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกกลุม่เป้าหมายทราบถึงคณุสมบตัิด้านอื่นๆ ของ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม Blackmores 
และท าให้เกิดแรงจงูใจในการอยากซือ้ผลติภณัฑ์อาหารเสริม มากยิ่งขึน้ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

งานวิจัยครัง้นี เ้กิดข้อจ ากัดเร่ืองของเวลา ท าให้ของขนาดกลุ่มตัวอย่างมีไม่มาก จึงควรขยายพืน้ที่             
เพื่อท าการวิจัย ให้เข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้ให้ได้มากกลุ่ม เนื่องจากสินค้านัน้ใช้การจ าหน่ายแบบออนไลน์และตามร้านค้า
ทั่วไปจึงเสนอให้ใช้การท าแบบสอบถามประเภทออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ ใช้ได้มากยิ่งขึน้ รวมไปถึง         
การไปสมัภาษณ์กลุม่ต่างๆ ในเร่ืองความต้องการแบบเฉพาะเจาะจงรายบคุคล เพื่อน ามาขยายต่อยอดงานวิจยัว่า
ปัจจัยที่ส าคัญใดบ้าง ท าให้กลุ่มผู้ บริโภคตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม Blackmores เพราะงานวิจัยนี ้             
ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งจากการสร้างแบบสอบถามขึน้มา ท าให้ผลที่ออกมาอาจจะได้รับการคลาดเคลือ่นจากระยะเวลา
ที่จ ากดัไป ในการตอบค าถามจึงเสนอให้มีการสมัภาษณ์ ท่ีกลา่วไปเพื่อได้มาซึง่ผลการวิจยัที่แมน่ย ามากยิ่งขึน้ 
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การส่ือสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านส่ือเครือข่ายสังคม ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคล่ือนท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Integrated Marketing Communication via Social Media Affecting Decision to Choose Food 
Truck Services in Bangkok, Thailand 
 

ฐิตาภรณ์ วงัตาล1 และ ศศิประภา พนัธนาเสวี2 

Titaporn Wangtan1 and Sasiprapa Phanthanasaewee 2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาอิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่าย

สงัคม (Integrated Marketing Communication via Social Media) ทีส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหาร

เคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือที่ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ 

ผู้ ใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน สถิติในการวิเคราะห์

ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ คา่ร้อยละ การแจกแจงความถ่ี คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ         การ

วิเคราะห์สมการถดถอยอย่างง่าย ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัการโฆษณาผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย การสง่เสริม       การ

ขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อเครือข่าย การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ

เครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ซึ่งผลวิจัยดังกล่าวสามารถน าไป

ประยกุต์ใช้เพื่อให้เข้าถึงผู้บริโภคให้มากขึน้ 

 

ค าส าคัญ : การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ, การตลาดผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคม, ร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี 
 

Abstract 
 The study aims to investigate Integrated Marketing Communication via social media affecting to 

decision of customers in Bangkok for using the services of food truck. Questionnaire was adopted. The 

samples were 400 customers of food truck services in Bangkok. This research used statistical tools for 

analysis, as follows. Descriptive statistics are distributed in the form of frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and inferential statistic by finding the relation of determined variable so as to explain 

the analytical data. Statistics used in this research are Multiple Regression Analysis and Complex 



 
 

 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาตแิละนานาชาต ิครัง้ที่ 10  H39 

Regression Equation in linear relationship. The results of the factors of advertising, promotion, public 

relations on social media effect to decision of customer using the services of food truck in statistically 

significant at the 0.05 level. The results can be applied to reach more customers. 
  

Keywords: Integrated Marketing Communication, Social Media Social Marketing, Food Truck Services 

 
บทน า 

 ธุรกิจร้านอาหารเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มีแนวโน้มการขยายตวัเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ดงัจะเห็นได้จากข้อมูล  

การจดทะเบียนจัดตัง้ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร ในเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งอยู่ในอันดับที่  3 จากจ านวน                           

การจดทะเบียนจดัตัง้ธุรกิจทัง้หมด จ านวน 175 ราย เมื่อเปรียบเทียบกบัเดือนกุมภาพนัธ์ 2560 ที่มี จ านวน 56 ราย 

คิดเป็น 47% และเมื่อเทียบกบัช่วงเวลาเดียวกนัของ ปีก่อน (มีนาคม 2559) มีจ านวนมากกว่า 10 ราย คิดเป็น 6% 

(กองข้อมูลธุรกิจ, 2560) ในแต่ละปี มีร้านอาหารเปิดใหม่เกิดขึน้มากมาย แต่ไม่สามารถด าเนินกิจการได้นาน     

สาเหตุหลกัเกิดมาจากการที่ไม่สามารถประคบัประคองธุรกิจต่อไปได้ อนัเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจ และรายได้          

ไม่เป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายไว้ ท าให้เกิดการขาดทุน และปิดกิจการไปในที่สุด ในการแก้ปัญหาดังกล่าว                             

ต้องปรับเปลีย่นกลยทุธ์ วิธีการขาย รวมทัง้มีการติดตามประเมินผลอยา่งตอ่เนื่อง  

 ในการท าธุรกิจร้านอาหาร สิ่งหนึ่งที่ควรค านึงถึง คือ “สิ่งที่ต้องการจะขาย คืออะไร?” ดงันัน้ต้องส ารวจ

ความนิยมและความต้องการของลกูค้า เมื่อได้สิ่งที่ต้องการขายแล้ว ทีส่ าคญัที่สดุ คือ การสร้าง “จุดเด่น” ของตนเอง

เพื่อให้แตกต่างจากร้านอาหารอื่น ๆ ที่มีอยู่มากมาย นอกจากนัน้ยงัมีเร่ืองของการท าการตลาด การประชาสมัพนัธ์ 

การเข้าถึงผู้บริโภค เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีล้้วนต้องอาศยัระยะเวลาเป็นเคร่ืองพิสจูน์   แต่ถึงอย่างไรก็ตามมาตรฐาน       

ก็เป็นสิง่จ าเป็นที่สดุส าหรับการประกอบธุรกิจร้านอาหาร (ศนูย์วิจยักสิกรไทย, 2560)  เพื่อให้เกิดความแตกตา่งและ

ตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงเกิดแนวคิดปรับเปลี่ยนการบริหารธุรกิจแบบใหม่  ก่อให้เกิด

ร้านอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) อาหารตามสัง่ ฟดูคอร์ทในห้างสรรพสนิค้า และร้านอาหารส าเร็จรูป สง่ผลให้ธุรกิจ

ร้านขายอาหารเคลื่อนที่มีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้ในช่วงระยะเวลา 2–3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่ามีร้านขายอาหาร

เคลื่อนที่กระจายอยู่ทัว่ประเทศมากกว่า 1,500 ร้าน โดยอยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณร้อยละ 70  

(“ธุรกิจฟดูทรัคเติบโตตอ่เนื่อง”, 2562) 

 จากการศึกษางานวิจยัที่ผ่านมาของนกัวิชาการหลายท่าน ได้แก่ Reitzen (2007); Wertime & Fenwick 

(2008); เกียรติรัตน์ จินดามณี (2560);  ดวงใจ ธรรมนิภานนท์ (2557) และบุญฑริกา ตัง้อุดมสิริ (2560) กล่าวถึง             

กลยุทธ์การท ารูปแบบเนือ้หาของร้านอาหารเคลื่อนที่บนสื่อดิจิทลัไว้ว่า ผู้ประกอบการควรมีการน าเสนอเนือ้หาที่มี

ความหลากหลาย ทัง้บทความและรูปภาพ นอกจากนี ้ยงัพบว่าผู้บริโภคสว่นใหญ่ต้องการรับรู้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ 

ไม่วา่จะเป็นความรู้ด้านอาหารหรือด้านโภชนาการ  ซึ่งการเพิ่มเนือ้หาที่เป็นประโยชน์สามารถเพิ่มความหลากหลาย

ให้กับเนือ้หาได้อย่างน่าสนใจ อีกทัง้สามารถดึงดูดผู้บริโภคให้เข้ามาเป็นเพื่อนและติดตามข่าวสารโดยไม่ต้องใช้

งบประมาณในการท าโฆษณา ดงันัน้ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจเร่ือง การสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการผ่านสื่อ
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เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารเคลื่อนที่ Food Truck ของผู้ บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึ่งข้อมลูที่ได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธ์ ด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคและกลยทุธ์

การจดัการด้านการตลาดของธุรกิจร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี เพื่อพฒันาธุรกิจตอ่ไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพื่อวิ เคราะห์อิทธิพลการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อ เครือข่ายสังคม  ที่ส่งผล                                

ตอ่การตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร  คือ กลุม่ Gen Y ในกรุงเทพมหานคร ประมาณ 5 ล้านคน (เทอร์ร่า บีเคเค, 2562)  

 กลุม่ตวัอย่าง คือ ลกูค้าร้าน 19 Burger ร้าน 4 WHEEL BBQ และ ร้าน Answer Cheeze (แอนเซอร์ชีส)   

ที่มีอายตุัง้แต ่18-37 ปี (เกิด พ.ศ. 2523-2542)  จ านวน 400 คน โดยใช้สตูรของ Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555) 

ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 เลือกกลุม่ตวัอย่างด้วยวิธีสุม่แบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยสอบถามปีที่

เกิดก่อนแจกแบบสอบถาม 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ แบบสอบถามแบบปลายปิด แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น โดยสว่น

ที่ 1 เป็นข้อมลูสว่นบคุคล สว่นท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคม และ
สว่นที่ 3 ข้อมลูเก่ียวกบัการตดัสินใจใช้บริการของผู้บริโภค  ระดบัคะแนนมี 5 ระดบั คือ คะแนน 5 หมายถึง     มาก
ที่สดุ คะแนน 4 หมายถึงมาก คะแนน 3 หมายถึงปานกลาง คะแนน 2 หมายถึงน้อย และคะแนน 1 หมายถึง   น้อย
ที่สดุ  
 การทดสอบความเชื่อมั่น 
 ผู้วิจยัน าแบบสอบถามทดสอบกบัประชาการ (Tryout) ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่งในการศึกษาครัง้นี ้จ านวน 40 
คน จากนัน้น าข้อมูลที่ได้ไปค านวณหาความเช่ือมั่น ได้ค่าความเช่ือมั่นที่ .818 โดย ตัวแปรต้น การสื่อสารทาง
การตลาดแบบบรูณาการผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคม ด้านการโฆษณาผา่นสื่อสงัคมเครือข่าย 0.805 การสง่เสริมการขาย
ผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย 0.773 แล การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อเครือข่าย 0.718 ส าหรับตัวแปรตาม การตัดสินใจ          
ใช้บริการของผู้บริโภค ได้ 0.878  

สถติิและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) อธิบายข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ค่าร้อยละ 

(Percentage) และการแจกแจงความถ่ี (Frequency) และค่าเฉลี่ย (Mean) ส าหรับการสื่อสารทางการตลาด            
แบบบรูณาการผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคม และความพงึพอใจใช้สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Division)  

2.  ส ถิ ติ เ ชิ ง อนุม าน  ( Inferential Statistics)  ป ร ะกอบ ด้ ว ย  ก า รวิ เ ค ร า ะ ห์ถดถอยอย่ า ง ง่ า ย                                    
(Simple Regression Analysis) ใช้ศึกษาความสมัพนัธ์ของการตลาดแบบบรูณาการผ่านสื่อเครือขา่ยสงัคม ที่สง่ผล
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ในเขตกรุงเทพมหานคร และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ                                                                                                                                                                       
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(Multiple Regression Analysis) ใช้ศึกษาความสมัพนัธ์ของการตลาดแบบบรูณาการผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคม ของตวั
แปร 1) การโฆษณา 2) การสง่เสริมการขาย 3) การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย  
 กรอบแนวคิดวิจัย 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
 จากภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยัอธิบายได้ดงันี ้
 ตัวแปรอิสระ คือ การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม (Social Media 
Integrated Marketing Communication (ธันยวิช วิเชียรพนัธ์, 2557; เสรี วงษ์มณฑา, 2540; อุไรพร ชลสิริรุ่งสกุล, 
2554 และ Wertime & Fenwick, 2008) ประกอบด้วย  
  1) การโฆษณาผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย (Social Media Advertising)  
  2) การสง่เสริมการขายผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย (Social Media Sales Promotion) 
  3) การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย (Social Media Public Relation)      
 ตวัแปรตาม คือ ปัจจัยด้านการตัดสินใจใช้บริการของผู้บริโภค (Consumer Buying Process) (Kotler, 
2000) ประกอบด้วย  
  1) การตระหนกัรู้ถึงปัญหา  
  2) การค้นหาข้อมลู  
  3) การประเมินทางเลอืก  
  4) การซือ้สนิค้า  
  5) การประเมินหลงัการซือ้สนิค้า 
 

ผลการวิจัย 
 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30 – 39 ปี ระดบัการศึกษา
น้อยกวา่ปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้น้อยกวา่ 15,000 บาท และสว่นใหญ่เป็นนกัเรียน/นกัศกึษา 
 ข้อมลูเก่ียวกบัการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการผา่นสือ่เครือข่ายสงัคม ทัง้ 3 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก 
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็นด้านมากเป็นอันดับแรก คือ การโฆษณาผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย            

การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการผา่น
สือ่เครือขา่ยสงัคม (Social Media 
Integrated Marketing Communication) 
   1) การโฆษณาผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย 
(Social Media Advertising)  
   2) การสง่เสริมการขายผา่นสือ่สงัคม
เครือขา่ย (Social Media Sales Promotion) 
   3) การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย 
(Social Media Public Relation) 

ปัจจยัด้านการตดัสนิใจใช้บริการของ
ผู้บริโภค 
   - การตระหนกัรู้ถงึปัญหา 
   - การค้นหาข้อมลู 
   - การประเมินทางเลอืก 
   - การซือ้สนิค้า 
   - การประเมินหลงัการซือ้สนิค้า 
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(x̅ = 4.14; S.D. = 0.73) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ เครือข่าย  (x̅ = 4.01; S.D. = 0.83) และ                         

การสง่เสริมการขายผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย (x̅ = 3.92; S.D. = 0.82) ตามล าดบั 
 ผู้ ใช้บริการร้านอาหารเคลื่อนที่  ให้ความส าคัญต่อการตัดสินใจตามล าดับ ดังนี  ้1) เมื่อผู้ บริโภค                           
มีความประทับใจร้านอาหารเคลื่อนที่  (Food Truck) ร้านใดร้านหนึ่ง  จะแนะน าต่อให้กับคนอื่นอยู่ เสมอ                             
2) เมื่อผู้บริโภคอยากได้อาหารที่มีความแปลกใหม่สะดวกรวดเร็วเหมาะกบั Life Style จะนึกถึงร้านอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck)  3) เมื่อผู้บริโภคมีความช่ืนชอบร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จะกลบัไปใช้บริการอยู่เสมอ    
4) เมื่อผู้บริโภคนึกถึงร้านที่มีความสะดวกสบาย ร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จะเป็นหนึ่งในทางเลือกในใจ
เสมอ 5) เมื่อผู้บริโภคหิว ร้านอาหารเคลือ่นท่ี Food Truck จะเป็นอีกทางเลอืกหนึง่ที่เลอืกรับประทาน 6) เมื่อผู้บริโภค
มีข้อมูลครบถ้วนเก่ียวกับร้านอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) จะมีความมั่นใจและไม่ลังเลใจที่จะไปใช้บริการ                 
7) ผู้ บริโภคเป็นผู้ หนึ่งที่มักจะเปรียบเทียบในเร่ืองของคุณภาพและราคาของร้าน ก่อนที่จะตัดสินใจใช้บริการ                
8) ผู้ บริโภคเป็นผู้ หนึ่งที่ชอบค้นหาข้อมูลเก่ียวกับร้านอาหารเคลื่อนที่  (Food Truck) ผ่านทาง Social Media                        
9) ผู้ บริโภคมักจะถามคนใกล้ชิดหรือคนรอบตัวก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซือ้อาหาร  และ 10) ทุกครัง้ที่ผู้ บริโภค              
ไปใช้บริการร้านอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ท าให้รู้สกึถึงแปลกใหมอ่ยูเ่สมอ 

ผลการศึกษาสมมติฐานการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อ              

ในการท านายการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร       

ดงัแสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1: การวิเคราะห์ความถดถอดพหคุณูแบบปกติของตวัแปร ปัจจัยการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการ

ผ่านสื่อเครือข่ายสังคม (Social Media Integrated Marketing Communication) ที่ ใ ช้ท านายการ
ตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรท านาย 
การตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี 
B SE (b) B t p-value 

คา่คงที่ 0.958 0.186  5.152 0.000 
การโฆษณาผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย 0.140 0.022 0.267 6.819 0.000 
การสง่เสริมการขายผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย 0.279 0.043 0.296 6.497 0.000 
การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย 0.461 0.046 0.464 10.116 0.000 
r = 0.710a, R2 = 0.504, Adjusted R2 = 0.5, F = 133.961, p-value = 0.000 

 จากตารางที่ 2 การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสงัคม ส่งผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสอดคล้องกบัสมมติฐาน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ดงันี ้ 
  H0: การโฆษณาผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Advertising) ไม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ       
ร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
  H1: การโฆษณาผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Advertising) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ                    
ร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1.1 พบว่า ค่าคงที่ มีค่า P-value เท่ากบั 0 น้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐาน
หลกั (H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1) ซึ่งหมายความว่าค่าคงที่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหาร
เคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 การโฆษณาผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ย มีคา่ p-value เทา่กบั 0 น้อยกวา่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอม
สมมติฐานรอง (H1) แสดงว่า การโฆษณาผ่านสื่อสังคมเครือข่ายที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการ                               
ร้านขายอาหารเคลื่อนท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและค่า Beta เท่ากบั 0.267 จากสมการ
จะเห็นว่า  การโฆษณาผ่านสื่อสงัคมเครือข่ายมีอิทธิพลกับการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ ( Food 
Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เทา่กบั 0.267  
 สรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานได้ว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วนโดยมีสมัประสิทธ์ิการ
ท านายได้ร้อยละ 50 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีปัจจยัอื่น ๆ ที่สามารถการท านายการตดัสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมได้อีกร้อยละ 50 
 การสง่เสริมการขายผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Sales Promotion) ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการ
ร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: การสง่เสริมการขายผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Sales Promotion) ไม่ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การส่งเสริมการขายผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Sales Promotion) ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ค่าคงที่ มีค่า p-value เท่ากับ 0 น้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1)     
แสดงว่าค่าคงที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้ บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การสง่เสริมการขายผ่านสือ่สงัคมเครือขา่ย มีคา่ p-value เทา่กบั 0  น้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั 
(H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1) แสดงว่าการส่งเสริมการขายผ่านสื่อสังคมเครือข่ายที่มีอิทธิพลกับการตัดสินใจ          
ใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และค่า Beta เท่ากับ 0.296     
จะเห็นว่า การส่งเสริมการขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่ายมีอิทธิพลกับการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เทา่กบั 0.296  
 สรุปได้ว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐานบางส่วน โดยมีสมัประสิทธ์ิการท านายได้ร้อยละ 50 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีปัจจยัอื่น ที่สามารถการท านายการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้อีกร้อยละ 50 
 การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย (Social Media Public Relation) ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการร้าน
ขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H0: การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อเครือข่าย (Social media Public Relation) ไม่ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 H1: การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย (Social media Public Relation) ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการ
ร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 คา่คงที่ มีคา่ p-value เทา่กบั 0 น้อยกวา่ 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) ยอมสมมติฐานรอง (H1)        ซึง่
หมายความวื่ค่าคงที่มีอิทธิพลกับการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อเครือข่าย มีค่า p-value เท่ากับ 0 น้อยกว่า 0.05 ปฏิเสธสมมติฐานหลกั (H0) 
ยอมสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อเครือข่ายที่มีอิทธิพลกบัการตดัสินใจใช้บริการ   
ร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck)ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและค่า Beta เท่ากับ 0.464 จะเห็นว่า    
การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อเครือข่าย มีอิทธิพลกับการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ ( Food Truck)      
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เทา่กบั 0.464 ในทิศทางเดียวกนั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานมีความสอดคล้องกบัสมมติฐานบางสว่น โดยมีสมัประสทิธ์ิการท านายร้อยละ 50 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และมีปัจจยัอื่นที่สามารถการท านายการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมได้อีกร้อยละ 50 คือ การโฆษณาผา่นสื่อสงัคม
เครือข่าย (p = 0, β= 0.267) การส่งเสริมการขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย (p = 0, β= 0.296) การประชาสมัพันธ์    
ผ่านสื่อเครือข่าย (p = 0, β= 0.464) ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่  (Food Truck)                        
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถเขียนสมการความถดถอดของคะแนนมาตรฐาน ดงันี  ้
 การตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร = 0.958 
คา่คงท่ีของสมัประสิทธ์ิถดถอย +0.14 การโฆษณาผ่านสือ่สงัคมเครือขา่ย +0.279 การสง่เสริมการขายผา่นสื่อสงัคม
เครือขา่ย +0.461 การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ย 
 Adjusted R2 = 0.5, r = 0.710, F = 133.961, p-value = 0.000 
 จากสมการจะเห็นวา่ ปัจจยัการโฆษณาผา่นสื่อสงัคมเครือข่าย การส่งเสริมการขายผ่านสือ่สงัคมเครือขา่ย 
การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อเครือข่าย และการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสงัคม ส่งผล       
ต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในทิศทาง
เดียวกนั 
 

ตารางที่ 2: สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสงัคม (Social Media 
Integrated Marketing Communication) สง่ผลต่อในการท านายการตดัสินใจใช้
บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

       การโฆษณาผา่นสือ่เครือขา่ย (Social Media Advertising)  
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

      การส่งเสริมการขายผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Sales Promotion) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 
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       การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่าย (Social Media Public Relation) ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมติฐาน 

 

อภปิรายผล 
 1. การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการผ่านสื่อเครือข่ายสังคม ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ         
ร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการโฆษณา  การส่งเสริม                          
การขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภค 
เนื่องจากการสื่อสารกับลกูค้าแต่ละคนในแต่ละครัง้ถือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั อนัจะเป็นประโยชน์กับลกูค้าต่อเนื่อง     
ซึง่นกัการตลาดสามารถน าข้อมลูและความคิดเห็นแบบเรียลไทม์จากลกูค้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสง่เสริมสนิค้า
และบริการเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคในเวลาที่รวดเร็ว ตรงกับความต้องการ มีความเป็นส่วนตวั และใช้ต้นทุนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึ่งสอดคล้องงานของ นิทศั ทองค า (2557) ท่ีพบวา่ การน าข้อมลูร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์
โดยรวมอยู่ในระดบัสงู แบ่งเป็นรายด้าน คือ ด้านการผ่อนคลาย อยู่ในระดบัสงู รองลงมา ได้แก่ ด้านข้อมลูข่าวสาร  
ด้านการเช่ือมโยงระหวา่งข้อมลูเก่ียวกบัสงัคม และด้านด ารงเอกลกัษณ์ของบคุคล เกณฑ์การใช้ประโยชน์อยูใ่นระดบั
ปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์จากกูเกิลไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัการน าข้อมลูในการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ 
 2. การโฆษณาผา่นสือ่สงัคมเครือขา่ยสง่ผลตอ่การตดัสนิใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี            (Food 
Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากท าให้รับรู้ตวัสินค้าได้ง่าย สามารถจูงใจและโน้มน้าวความ
สนใจจนเกิดความต้องการซือ้สินค้า ซึ่งมีความสะดวกและรวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล ช่องทางการโฆษณา                        
ผา่นสื่อสงัคมเครือข่าย ได้แก่ Line, Facebook, Email มีการให้ดารา หรือเน็ตไอดอลมารีวิวร้านขายอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck) ท าให้ผู้บริโภครู้สึกต้องการที่จะไปใช้บริการ เรียกว่า วิธีการบอกต่อปากต่อปากผ่านทางออนไลน์       
ซึ่งสอดคล้องกบั มุซาภร โยธะวงษ์ (2557) ที่พบว่า เมื่อใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่ นแล้วมีการบอกต่อไปยงับุคคลอื่น
ด้วยวิธีการปากตอ่ปากผา่นทางออนไลน์อยูใ่นระดบัมาก ในขณะที่การรับรู้ตราสนิค้า ร้านอาหารญ่ีปุ่ นโดยรวมอยูใ่น
ระดับมาก และการตัดสินใจรับประทานอาหารที่ร้านอาหารญ่ีปุ่ นอยู่ใน ระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน       
พบวา่ อิทธิพลของการสือ่สารด้วยวิธีปากต่อปากผา่นทางออนไลน์ สง่ผลตอ่การรับรู้ตราสนิค้าร้านอาหารญ่ีปุ่ นแตล่ะ
ด้าน ในขณะที่อิทธิพลของการสื่อสารด้วยวิธีปากต่อปากผ่านทางออนไลน์ สง่ผลต่อการรับรู้ตราสินค้า ร้านอาหาร
ญ่ีปุ่ นแต่ละด้านแตกต่างกัน และส่งผลต่อการตัดสินใจรับประทานอาหารที่ร้านอาหารญ่ีปุ่ นของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. การส่งเสริมการขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย ที่สง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยที่การจัดกิจกรรมทางการตลาดผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ 
สามารถดึงดูดความสนใจกระตุ้นให้ท่านเลือกซือ้สินค้าเร็วขึน้และมากขึน้ นอกจากนีก้ารมีโปรโมชัน ลด แลก แจก 
แถม ใน Social Media สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากไปทดลอง สามารถท าให้เกิดการตดัสนิใจซือ้สนิค้าในอนาคต 
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ นิทศั ทองค า (2557) ที่พบว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการค้นหาร้านอาหารออนไลน์จาก     
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กูเกิล มีความสมัพนัธ์กบัการน าข้อมลูการค้นหาร้านอาหารบนออนไลน์ไปใช้ประโยชน์ ในด้านสง่เสริมการขายผ่าน   
สือ่สงัคมเครือขา่ย โดยเฉพาะการการมีโปรโมชัน่ ลด แลก แจก แถม 
 4. การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อเครือข่ายที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่               
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าการให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ เช่น 
สมาคม Food truck Club ประชาสมัพันธ์ผ่าน Facebook การเปิดบูทในสถานที่ต่าง ๆ เก่ียวกับร้านขายอาหาร
เคลื่อนที่ (Food Truck) ท าให้ผู้ บริโภคเกิดความมั่นใจ เกิดภาพลักษณ์ที่ดีขึน้ การใช้บุคคลที่มี ช่ือเสียงท าให้
ผู้ใช้บริการสนใจในสนิค้ามากขึน้ การประชาสมัพนัธ์ขา่วสารผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ท าให้ได้รับขา่วสารอยา่งสม ่าเสมอ
และเข้าใจในสนิค้า เกิดความมัน่ใจในคณุภาพของสนิค้ามากขึน้ และขา่วจากกระดานความคิดเห็น สง่ผลตอ่ทศันคติ
ของผู้บริโภค ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ รัตพล มนต์เสรีวงศ์ (2556) ทีพ่บวา่ ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจเลือกใช้
บริการร้านกาแฟ ได้แก่ คณุภาพในการบริการด้านการใสใ่จลกูค้า และการสร้างคณุคา่ของตราสนิค้าด้านการรับรู้ตรา
สนิค้าและด้านการรับรู้ถึงคณุภาพ  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยและการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1. การประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่เครือขา่ยควรประชาสมัพนัธ์ผา่น Facebook และควรมีการเปิดบทู             ใน
สถานที่ตา่ง ๆ ควรวิดีโอแนะน าร้าน การประชาสมัพนัธ์ผ่านทาง Facebook ท าให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมลูได้ง่ายและท า
ให้เกิดความรู้สกึเช่ือมัน่ในร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) 
 2. การสง่เสริมการขายผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย ควรมีการสง่เสริมการตลาด เช่น ลดราคา แจกคปูองและ
แถมสินค้า เป็นต้น เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคทดลองใช้ ควรจดักิจกรรมการตลาดผ่านโซเชียลมีเดีย ซึง่สามารถกระตุ้น  
ให้ผู้บริโภคมาใช้บริการร้านขายอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck) ได้ 
 3. การโฆษณาผ่านสื่อสงัคมเครือข่าย ควรมีดาราหรือเน็ตไอดอลมาเป็นผู้ รีวิวร้านขายอาหารเคลื่อนที่ 
(Food Truck) ซึ่งจ าท าให้ผู้บริโภคเห็นภาพอาหารที่น าเสนอหรือภาพบรรยากาศของร้าน ซึ่งสามารถจูงใจผู้บริโภค  
ในการใช้บริการร้านอาหารเคลือ่นท่ี (Food Truck)ได้ 
  
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 ควรศึกษาถึงการสื่อสารทางการตลาดแบบบรูณาการผ่านสื่อเครือข่ายสงัคม (Social Media Integrated 
Marketing Communication) ทีส่ง่ผลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายอาหารเคลื่อนที่ (Food Truck) ของผู้บริโภค 
ในจงัหวดัอื่น ๆ โดยอาจจะศึกษาเป็นภาค แล้วน ามาเปรียบเทียบกนั เพราะปัจจยัทางด้านภมูิศาสตร์ก็มีสว่นท่ีท าให้
การสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการผา่นสือ่เครือขา่ยสงัคมแตกตา่งกนัได้ 
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Modern Retail Business Innovation Convenience store Case 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษานวัตกรรมการด าเนินธุรกิจธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภท              
ร้านสะดวกซือ้ การศึกษาในครัง้นีใ้ช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภมูิ ท าการศึกษาค้นคว้า    
จากเอกสารและผลงานที่เก่ียวข้องได้แก่ แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภท
ร้านสะดวกซือ้ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องนวตักรรมทางธุรกิจ  ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือวิจยัและรายงานผล
ด้วยการพรรณาเชิงวิเคราะห์  ผลการศกึษา จากแนวคิดนวตักรรมทางธุรกิจ คือ เร่ิมต้นจากการค้นพบ สิ่งใหม ่ทดลอง
ปฏิบตัิ ปรับปรุง พฒันา  วิธีการใหม่ ขยายผล   ซึ่งน าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมในธุรกิจ  ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ด้านผลิตภัณฑ์  การบริการ  กระบวนการ  การมีระบบสารสนเทศ  และการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ  เพื่อให้ลูกค้า               
มีความพึงพอใจ  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎีของ Joseph Schumpeter และผลจากการวิจัยนี ส้ามารถ             
น าไปประยกุต์ใช้เป็นรูปแบบแนวทางในการคิดค้นพฒันาเพื่อการสร้างนวตักรรมในธุรกิจค้าปลกีประเภทร้านสะดวกซือ้ 
และเพื่อยกระดับการให้บริการให้เป็น ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ทรัพย ากรที่มีอยู่  อีกทัง้สามารถสร้าง                  
ความได้เปรียบทางการแขง่ขนัในตลาดได้ 
ค าส าคัญ  :    นวตักรรมทางธุรกิจ, ค้าปลกีสมยัใหม ่, ร้านสะดวกซือ้ 
 

Abstract 
 The objective of this study is to study a modern retail business innovation convenience store case. 
This study uses literature review methods. By using data from secondary sources, we investigate from 
relevant document and works, in particular a business innovation concept. The concept of modern retail 
businesses in convenience stores together with researches related to business innovation is used to analyze 
the document form as a research tool and report with analytically descriptive results. The study demonstrates 
that based on the concept of business innovation, we start from finding new things, experiment, perform, 
improve, develop new methods and expand results, leading to innovation in the business. Creating new 
product, service, process, information system, the development of new formats makes customers satisfied 
according to Joseph Schumpeter theory. The results of this research can be employed as a guideline for 
development in order to create innovations in the convenience store retail business. Additionally, the results 
show that we can upgrade the service as modern retail stores under existing resources and create a 
competitive advantage in the market. 
Keywords:  Business Innovation, Modern Retail, Convenience Store 
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บทน า 
ปัจจุบนัธุรกิจค้าปลกีสมยัใหม่ (Modern Trade) เป็นสว่นหนึ่งของกิจกรรมค้าสง่ค้าปลีกซึ่งมีมลูค่า 2.6 ล้าน

ล้านบาทในปี  2561 เพิ่ มขึ น้  8.5% จาก ปี2560 และมีสัดส่วน  15.9% ของ  GDP สูง เ ป็นอันดับสองรอง                              
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีสัดส่วน 26.8% ที่มาจากKrungsri Research(2562-2564)   และจากศูนย์วิจัย
เศรษฐกิจธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ปี 2562 คาดว่าธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่จะเติบโตอยู่ที่               
ร้อยละ 3.0-3.1 (%) ซึ่งค่อนข้างทรงตวัเมื่อเทียบกบั ปี 2561 ที่ ณ สิน้ปีธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 3.1 
จากการชะลอตวัเล็กน้อยในช่วงไตรมาสที่ 3-4 โดยเฉพาะสนิค้า อปุโภคบริโภคยงัขยายตวัในอตัราที่ต ่า โดยยอดขาย
สว่นใหญ่มาจาก กลุม่ลกูค้าที่มีก าลงัซือ้สงูและผู้มีรายได้ประจ า 

การแข่งขนัของธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านสะดวกซือ้ (Convenience Store) จากศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ
ธุรกิจและเศรษฐกิจฐานราก ธนาคารออมสิน ปี 2562 ได้วิเคราะห์ ธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ ดังนี  ้            
คาดยอดขายจะเติบโตค่อนข้างดีโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากพฤติกรรมของผู้ บริโภคที่ชอบความสะดวกสบาย                 
ในการจับจ่ายใช้สอยสินค้าอุปโภคบริโภคใกล้บ้านมากขึน้ จึงท าให้ผู้ ประกอบการมีแผนการขยายสาขาใหม่            
อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมพืน้ที่ ใกล้แหล่งชุมชน เช่น สถานศึกษา , ตลาด และที่พักอาศัยตามแนวรถไฟฟ้า                    
โดยร้านสะดวกซือ้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ยังสามารถท าก าไรได้ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ธุรกิจค้าปลีกประเภท            
ร้านสะดวกซือ้ยงัต้องเผชิญกบัการแขง่ขนัท่ีรุนแรงมากขึน้ ทัง้จากการเปิดสาขาของคูแ่ขง่ในพืน้ท่ีเดียวกนัทีก่ระจกุตวัขึน้ 
และคู่แข่งทางอ้อมอย่างผู้ประกอบการรายใหญ่จากธุรกิจค้าปลีกประเภทอื่นๆ เช่น Lotus Express และ Mini Big C 
เป็นต้น ซึง่ท าให้รายได้ของร้านสะดวกซือ้ตอ่สาขาในอนาคตอาจเติบโตไมส่งูมากนกั 7-eleven มีรายได้ขยายตวัเพิ่มขึน้
จากการเปิดสาขาใหม่จ านวน 311 สาขา ท าให้มีจ านวนร้านสาขาของ 7-eleven ณ สิน้ไตรมาสที่ 1 ปี2562 อยู่ที่ 
11,299 สาขา 

นวัตกรรมทางธุรกิจ ในอดีต ธุรกิจค้าปลีกในไทยเป็นร้านขายของช าขนาดเล็กที่จัดหาสินค้ามาจ าหน่าย      
โดยผ่านตวักลาง (ผู้ ค้าส่ง) แต่ปัจจุบันรูปแบบร้านค้าปลีกเปลี่ยนแปลงไปเป็นร้านค้าทนัสมัย ลดการพึ่งพาผู้ ค้าส่ง 
เนื่องจากผู้ประกอบการมกัเป็นนายทนุรายใหญ่ที่มีเครือขา่ยสาขาจ านวนมากหรือเป็นผู้ซือ้รายใหญ่จึงมีอ านาจต่อรอง
เหนือผู้ผลิตหรือตวัแทนจ าหน่ายสินค้า มีการบริหารจดัการร้านค้าอย่างเป็นระบบ กลา่วคือมีการจดัการสต็อกสินค้า 
ระบบการจัดการขนส่งและศูน ย์กระจายสิน ค้า  ตลอดจนน า เทคโนโลยี ด้ านปฏิบัติ การต่า งๆ  มาใ ช้                                      
เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการตลาด 

การสร้างธุรกิจแห่งนวัตกรรมปัจจุบันมีความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินธุร กิจ เนื่องจากถ้าองค์กร           
ไม่สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตัว เองด้วยสิ่ง ใหม่  ๆ แล้ว ย่อมเป็นการยากที่ จะท าให้องค์กรนัน้ๆ                       
ประสบความส าเร็จในระยะยาว  จากเหตุผลดงักลา่วมาผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา นวตักรรมการด าเนินธุรกิจค้าปลีก
สมยัใหม ่ประเภทร้านสะดวกซือ้ 
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                บทความนีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศกึษานวตักรรมการด าเนินธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมป่ระเภทร้านสะดวกซือ้  
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อุปกรณ์และวิธีการ 
                การศึกษาในครัง้นีใ้ช้วิธีการทบทวนวรรณกรรม โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ ท าการศึกษาค้นคว้า          

จากเอกสารและผลงานต่างๆ  ที่เก่ียวข้องได้แก่ หนงัสืองานวิจยั เอกสารเผยแพร่ทัง้ในประเทศ และต่างประเทศ และ

สืบค้นข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้ค าส าคัญที่เก่ียวข้องในการสืบค้นและวิเคราะห์เนือ้หา ตามกรอบแนวคิด            

จากการศึกษาวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ใช้แบบวิเคราะห์เอกสารเป็นเคร่ืองมือวิจัย และรายงานผลด้วยการพรรณนา      

เชิงวิเคราะห์  ในการศึกษาครัง้นีผู้้ วิจยัศึกษาเอกสารและ ผลงานที่ เก่ียวข้อง  โดยมีขอบเขตการศึกษา ได้แก่ แนวคิด

นวตักรรมทางธุรกิจ  แนวคิดเก่ียวกบัธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านสะดวกซือ้ และงานวิจยัที่เก่ียวข้องนวตักรรม

ทางธุรกิจ และอยูภ่ายใต้สมมตุิฐาน คือด้านผลติภณัฑ์  การบริการ  กระบวนการ และด้าน ระบบสารสนเทศ    ดงันี ้

              1.แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ 
   แนวคิดนวตักรรมทางธุรกิจ มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายของนวัตกรรม และมีการศึกษาเก่ียวกับทฤษฎี     
ด้านนวตักรรมทางธุรกิจ ดงันี ้           

ความหมายของนวัตกรรม คือส่วนส าคัญของกระบวนการทางธุรกิจ ( Innovation as a Core Business 
Process) เปรียบเสมือนหวัใจของกระบวนการทางธุรกิจ   ที่แสดงถึงความคิดริเร่ิมประกอบกับการน าความคิดริเร่ิ ม
เหลา่นัน้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งกระบวนการทางนวตักรรมนีเ้อง จะเป็นสว่น ส าคญัที่ท าให้องค์กรสามารถด ารงอยู่
และเจริญเติบโตต่อไปได้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้มีผู้ ให้ความหมายหรือนิยามศัพท์
นวตักรรมไว้หลากหลาย เช่น ราชบณัฑิตยสถาน (2538 : 322) ได้ให้ความหมายไว้วา่ นวตักรรม (Innovation) หมายถึง
สิ่งที่ท าขึ น้ ใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่ งอาจเ ป็นความคิด  วิ ธีการหรืออุปกรณ์ วี รภา ด าสนิท  (2551:  6 )                                 
อ้างในวารุณี กลุรัตนาวิจิตรา(2560:15)ได้ให้ความหมายไว้วา่ นวตักรรม (Innovation) หมายถึง การสร้างสรรค์สิง่ใหม่ 
ไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑ์ กระบวนการท างาน รูปแบบธุรกิจที่สามารถใช้ประโยชน์ ซึง่สิง่ใหมอ่าจยงัไมเ่คยมีใครท ามาก่อน  
หรือเป็นสิ่งใหม่ที่มีการท าแล้ว แต่องค์กรยงัไม่เคยท าโดยใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี และการจัดการ      
มาผนวกกบัการสง่เสริมวฒันธรรม นวตักรรม เพ่ือให้เกิดการเปลีย่นแปลงท่ีสมัฤทธ์ิผลและเป็นประโยชน์ 
             วลยัลกัษณ์ รัตนวงศ์ (2557: 125-128) ได้อ้างถึงทฤษฎี ของ Joseph Schumpeter โดยให้ความเห็นเก่ียวกบั
นวัตกรรมว่า นวัตกรรมเป็นสิ่งที่องค์กรควรให้ความส าคัญใน 5 เร่ือง ด้วยกันคือ 1) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่         
โดยการแนะน าผลติภณัฑ์ใหม ่หรือ ปรับเปลีย่นคณุภาพผลติภณัฑ์ที่มีอยูแ่ล้ว 2) การสร้างหรือแนะน ากระบวนการใหม่ 
ให้เกิดขึน้ในอุตสาหกรรม 3) การสร้างตลาดใหม่ หรือ การเปิดตลาดใหม่ 4) การพัฒนาอุปทานของตลาดใหม่          
โดยการด าเนินการด้านการจดัหาวตัถดุิบ หรือปัจจยั การผลติอื่น ๆ และ 5) การปรับโครงสร้างหรือการพฒันาองค์กร 
ทฤษฎีนวัตกรรม ของ Schumpeter ได้รับความสนใจจากนักวิชาการหลายท่านในการน ามาประยุกต์เพื่อใช้ใน
การศึกษาด้านนวัตกรรม ธงชัย สันติวงษ์ (2553: 41) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นวัตกรรม ( Innovation) หมายถึง         
การสร้างสินค้าและบริการให้มีความโดดเด่นที่มีความแตกต่างจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องตลาดด้วย การผสมผสานกัน        
ของสิ่งสองสิ่ง คือจุดแข็งของสินค้าและบริการกับความเข้าใจในช่องว่างทาง การตลาดที่ยังไม่มีใครค้นพบ              
วารุณี กุลรัตนาวิจิตรา (2560:16) ธุรกิจแห่งนวตักรรม หมายถึง รูปแบบธุรกิจที่สนบัสนุนด้วย เทคโนโลยีที่โดดเด่น       
มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา และการก่อให้เกิดกระแสตื่นตัว       
ด้านนวตักรรม ช่วยให้การด าเนินการไปสูค่วามส าเร็จตามจดุประสงค์ และเป้าหมายได้ โดยใช้เวลาและทรัพยากรน้อย
ที่สดุ 
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                แนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจ ในการศึกษาครัง้นี ้คือ การค้นพบ สิ่งใหม่ ทดลองปฏิบัติ ปรับปรุง พัฒนา  
วิธีการใหม ่ขยายผล ซึง่น าไปสูก่ารพฒันานวตักรรมในธุรกิจ ที่สง่ผลตอ่เศรษฐกิจ สงัคม  และสิง่แวดล้อม 
 

2. แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ประเภทร้านสะดวกซือ้ 
แนวคิดเก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมป่ระเภทร้านสะดวกซือ้มีนกัวิชาการหลายทา่นได้มกีารศกึษา

ไว้ดงันี ้ 
จิรารัตน์ จันทวัชรากร(2561: 81)ธุรกิจการค้าสมัยใหม่(Modern Trade)  เป็นแนวโน้มของธุรกิจค้าปลีก        

ที่เกิดขึน้ทัว่โลก เพราะเป็นระบบการค้าที่มีประสทิธิภาพสงู มีต้นทนุต ่าเนื่องจากมีการประหยดัจากขนาด ซึง่มีลกัษณะ
เด่นของธุรกิจการค้าสมัยใหม่นอกจากจะเป็นธุรกิจที่มีความหลากหลายของสินค้า  แล้วยังมีการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ด าเนินงานเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการบริการเป้าหมายการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในธุรกิจ
ค้าปลกีได้แก่ 1)เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการท างาน เช่น การสัง่สินค้า การรับสินค้า การจดัเก็บสินค้า และการขายสินค้า 
2)เพิ่มผลผลิต โดยสามารถใช้ในการจัดสรรพืน้ที่การวางสินค้าให้เหมาะสมกับการขาย หรือเรียกว่าแพลนโนแกรม       
3)เพิ่มคุณภาพในการให้บริการลูกค้า เช่นการใช้(POS) ในการขายสินค้าท าให้ลูกค้าไม่ต้องรอคิวนาน หรือ                 
การรับช าระบิลผ่านระบบออนไลน์ท าให้ลูกค้าสะดวกขึน้  4)สร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน คือ                           
การบริหารจดัการด้วยต้นทนุท่ีต ่า 

คนืงนิจต์ หนูเช็ก(2561:147) อ้างถึง Levy and Weitz, ที่ได้กล่าวถึงความส าคัญของการจัดการสินค้า          
ในธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ ว่าธุรกิจจะต้องมีการจดัการสินค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าด้วยการน าเสนอ
สินค้าคุณภาพ ที่ถูกต้อง การจัดวาง การออกแบบสถานที่ที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง และอ้างถึงข้อเสนอแนะของ 
Asuquo and Igbongidi  ที่กลา่วถึงกระบวนการวางแผนการจดัประเภทสนิค้าส าหรับร้านค้าเพื่อรองรับความต้องการ 
ของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย ด้วยการบริหารจดัการสินค้าและบริการให้เหมาะสมกบัลกัษณะและขนาดของธุรกิจ รวมถึง
ความหลากหลายของสินค้าที่ต้องค านึงถึงพืน้ท่ีการจดัวาง และบรรยากาศการตกแต่งร้านค้า เพื่อการจูงใจลกูค้าและ
ความสะดวกของลกูค้า เป็นต้น 

จิ รา รัตน์  จันทวัชรากร( 2561:12) ร้านค้าปลีกประ เภทร้านสะดวกซื อ้ (Convenience Store ) และ                   
ร้านมินิซุปเปอร์มาร์เก็ต(Mini Supermarket) ที่จ าหน่ายสินค้าอปุโภคบริโภคซึง่มีลกัษณะเป็นร้านลกูโซ่ (Chain Store) 
ด าเนินการในรูปแบบบริษัททัง้ของธุรกิจไทยและต่างชาติ โดยมีแบรนด์เป็นที่รู้จกัโดยทัว่ไปในทกุภมูิภาคของประเทศ 
หรือระดบัท้องถ่ินในแต่ละภมูิภาค ซึ่งมีสาขาของร้านเปิดกระจายทัว่ไป ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด า เนินธุรกิจ   
โดยบริษัทท่ีเป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิในแบรนด์ ร้านค้านัน้ๆ เอง หรือในลักษณะร้านแฟรนไซส์( Franchise) อทิ                      
ร้ า น เ ซ เ ว่ น  อี เ ลฟ เ ว่ น (Seven Eleven)ร้ า นแฟมิ ลี่ ม า ร์ ท  (  Family Mart ) ร้ า น เทส โ ก้  โ ลตัส เ อ็ ก ซ์ เ พลส                              
(Tesco Lotus Express) ร้านมินิบิ๊กซี(Mini Big C) ร้านลอว์สนั108(Lawson 108)  และร้านท็อปส์ เดลี(่Tops Daily) 
              ภาวิณี กาญจนาภา)2554) พบว่า ผู้ประกอบการค้าปลีกที่ประสบความส าเร็จจะมีการใช้กลยทุธ์ การตลาด   
ที่ให้ความใส่ใจเร่ืองการดูแลสินค้าในร้านค้า การบริหารจัดวาง การจัดแสดงสินค้าอย่างสม ่าเสมอ การอ านวย       
ความสะดวกให้กับลูกค้า และท าเลที่ตัง้ เป็นต้น นอกจากนีก้ารศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ  พฤติกรรม               
การซือ้สินค้าผู้ บริโภคจะสัมพันธ์กับชนิดของสินค้าและบริการ การจัดวางแผนผังร้านค้า  การออกแบบร้านค้า             
การจดัแสดงสนิค้าภายในร้านค้า และความสะดวกของท าเลที่ตัง้   

นอกจากนี ้ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภทร้านสะดวกซือ้  บริษัท        
ซีพี ออลล์ จ ากดั(มหาชน) และบริษัท แฟมิลีม่าร์ท จ ากดั ดงันี ้
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จากการศึกษาด้านการบริหารจดัการนวตักรรม ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั(มหาชน) ด าเนินธุรกิจ 7-Eleven 
ซึง่เป็นร้านสะดวกซือ้ที่มีสาขากระจายมากที่สดุในประเทศ  มีการก าหนดนโยบายในการบริหารจดัการนวตักรรมที่เป็น
รูปธรรม คือ นวัตกรรมสร้างปัญญา เพิ่ม   “นวัตกรรมสร้างปัญญา  เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ   ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรม          
ด้านผลิตภณัฑ์ การบริการ และกระบวนการร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559  ซึ่งปี 2563มีมูลค่า 6 ,821 ล้านบาท         
มีการสนบัสนนุให้เกิดการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวตักรรม ที่ครอบคลมุทกุด้านของการด าเนินงาน
ให้เกิดขึน้ตลอดเวลา ทัง้ในด้านการก ากับกิจการ สิ่งแวดล้อมและสงัคม การส่งเสริมวฒันธรรมนวตักรรมของบริษัท 
เพื่อให้องค์กรมีความก้าวหน้าและเจริญเติบโตได้อย่างมัน่คง สามารถเพิ่มมลูค่าในเชิงเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวม
ให้กบัประเทศ “เพราะการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทัง้ด้านสินค้า บริการ และการด าเนินธุรกิจ คือหวัใจหลกัที่ท าให้บริษัท
ค้นพบ และตอบสนองความต้องการของตลาดรวมถึงการพัฒนารูปแบบใหม่ๆ ในการด าเนินธุรกิจให้ทัน                        
ตอ่การเปลีย่นแปลงของลกูค้าและตลาดอยูต่ลอดเวลา สบืค้นจาก ( www.cpall.co.th) 
              จากการศึกษา นโยบาย ของ Family Mart  ได้ก าหนดปรัชญาองค์กร” เราจะมอบความพึงพอใจให้ลูกค้า    
ผ่านการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเคียงข้างคณุและเติบโตร่วมกนัตลอดไป ” นโยบายของบริษัทคือ 1)การสร้างความพึงพอใจ
สูงสุดให้แก่ลูกค้าที่ เ ข้ามาใช้บริการในร้านแฟมิลี่มาร์ท2)มุ่งมั่นสนับสนุนร้านแฟรนไชส์ให้ได้รับก าไรสูงสุด                  
จากการประกอบการร้านสะดวกซือ้แฟมิลี่มาร์ท 3)บริษัทฯมุ่งหวงัให้เกิด “การเติบโตร่วมกัน” ด้วยการสร้างผลก าไร 
และความเจริญร่วมกบัคนในชุมชน ลกูค้า พนัธมิตร ทางธุรกิจ และพนกังานของบริษัทฯ  และสร้างความพึงพอใจให้
ลกูค้าด้วย 'S&QC' S = Service เน้นการบริการที่ดีเพื่อให้ลกูค้าประทบัใจ โดยเน้นการอบรมพนกังานอย่างต่อเนื่อง    
ทัง้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ รวมถึงการตรวจสอบการบริการและให้ค าแนะน าแก่สาขาทุกสาขา Q = Quality        
เน้นการจ าหนา่ยสินค้าที่มีคณุภาพ และยงัมีการตรวจสอบสนิค้าที่หมดอาย ุรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์
ต่างๆภายในร้าน เพื่อให้สินค้าสดใหม่อยู่เสมอ  C = Cleanliness เน้นความสะอาดภายในร้านและนอกร้าน รวมทัง้
ความสะอาดของสนิค้าทกุชิน้ เพื่อให้ร้านแฟมิลีม่าร์ท เป็นร้านท่ีสะอาดที่สดุ ,สบืค้นจาก (  www. familymart.co.th) 
               แนวคิดเก่ียวกบัการพฒันานวตักรรมการด าเนินธุรกิจค้าปลกีสมยัใหมป่ระเภทร้านสะดวกซือ้ ในการศกึษานี ้
คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านผลิตภณัฑ์  การบริการ  กระบวนการ  และการมีระบบสารสนเทศ รวมถึงการพฒันา
รูปแบบใหม่ๆ เพื่อให้ลกูค้ามีความพึงพอใจ ท าให้เพิ่มมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจและสงัคมโดยรวมให้กับประเทศ  และ
ตอบสนองความต้องการของตลาด            
           3.งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนวัตกรรมทางธุรกิจ 
              จากการศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องด้านนวัตกรรมทางธุรกิจมีนักวิชาการหลายท่านได้ท าการ
การศกึษา ไว้ดงันี ้
              วารุณี กลุรัตนาวิจิตรา(2560)  จากผลการศึกษา พบว่า นวตักรรมทางธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาด ย่อม ประเภทบริการ ทางด้านภาวะผู้น ามีผลต่อการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร       
ควรมีการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึง้รอบคอบ โดยเรียนรู้ทัง้จากองค์ความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา เพื่อให้              
เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เป็นนวตักรรมที่สร้างคณุค่าและมลูค่าเพิ่มผู้บริหารมีการเฝ้าสงัเกต แนวโน้มใหม่ๆที่เกิดขึน้ใน
สงัคมอยู่ตลอดเวลา เพื่อ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์และแนวทางการด าเนินงานให้ ทนัต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมทัง้
ผู้บริหารควรมีการสร้างบรรยากาศให้เกิดการคิดเชิงนวตักรรม (Innovative Thinking) มากกว่าที่จะคิดเพื่อบริหาร
จัดการนวัตกรรม (Management of Innovation) อีกทัง้ควรสนับสนุนให้บุคลากรลองน าวิธีการหรือแนวคิดใหม่ๆ 
ประยุกต์ใช้ในปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างเป็นทีม โดยบูรณาการความร่วมมือ         
จากหลายฝ่าย เพื่อให้เกิดผลส าเร็จที่ดีเพิ่มขึน้  และธัณย์ชยา ภิรักษ์จิรบรูณ์(2562) ได้ท าการศึกษามีผลการวิจัยคือ 

http://www.cpall.co.th/
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นวตักรรมผลิตภณัฑ์(Product innovation) ซึ่งเป็นการสร้างการยอมรับในนวตักรรมผลิตภณัฑ์(Position innovation) 
ผลิตภัณฑ์(Paradigm innovation) การคิดค้นสร้างสรรค์ ในส่วนองค์ประกอบการพัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจของ         
มรู่าห์ฟาร์มประกอบด้วย ด้านภาวะผู้น า ด้านกระบวนการ ด้านการวางแผน ด้านคน ด้านสารสนเทศ และ ปัญหาและ
อุปสรรคของการน านวัตกรรม เ ข้ ามาประยุก ต์คว าม รู้     และผลการศึ กษา ด้านนวัตก รรม  อ้ า ง ใน                                        
(ธัณย์ชยา ภิรักษ์จิรบรูณ์:2562) ได้อ้างถึง Agarwal และ Parasad ที่ได้ก าหนดปัจจยัสว่นบคุคลกบันวัตกรรมอนัเป็น
ผลแห่งความเต็มใจ ของแต่ละบุคคลที่จะลองใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆสามารถจัดการได้ว่านวัตกรรมกับ       
ปัจจยัสว่นบคุคลมี อิทธิพลต่อการับรู้ประโยชน์ และอ้างถึง Lu, et al, ที่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดผลลพัธ์กลวิธี
กระบวนการและโครงสร้างภายในองค์กร ซึ่งอาจน าไปสู่นวัตกรรมด้านการบริหาร ซึ่งจาก มุมมองทางทฤษฎี                
ในการศึกษาเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยี จะพบว่ามีกระบวนการหรือขัน้ตอนต่างๆที่ก าหนดแผนการที่แตกต่างกัน
เก่ียวกับการตดัสินใจที่ถูกเช่ือมโยงให้เทคโนโลยีบรรลผุลส าเร็จได้ และอ้างถึงRogersด้วยเหตุนีเ้ทคโนโลยีจึงต้อง
เร่ิมต้นจากการพฒันาและน าเทคโนโลยีใหม่เป้าประสงค์ วารุณี กุลรัตนาวิจิตรา(2560:60) การน านวตักรรมต่างๆ      
มาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้ในขณะที่การลงทุนยังเท่าเดิมมีความส าคัญ    
อย่างยิ่ง การน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อผลประกอบการที่ดีขึน้จึงเป็นประเด็นหลกัประเด็นหนึ่งที่ท าให้องค์กร
ตา่งๆต้องการปรับเปลี่ยนองค์กรของตนให้เข้าสูก่ารเป็นธุรกิจแห่งนวตักรรมซึ่งสอดคล้องกบัวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(2551: เว็บไซต์) ที่ระบวุ่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสง่ผลให้นวตักรรมได้ถกูพัฒนาขึน้อย่างรวดเร็วและ
ต่อเนื่องจุดประสงค์หลกัเพื่อตอบสนองความต้องการและรสนิยมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การแข่งขันโดยอาศัย      
ความได้เปรียบจากการใช้ทรัพยากรการผลิตด าเนินการได้ภายในวงจ ากัด ธุรกิจต้องหันมาหากลยุทธ์ และ         
แนวทางใหม่ๆ  ท่ีจะสร้างให้เกิดความได้เปรียบทางการแขง่ขนั 
 จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมนี ้นวตักรรมทางธุรกิจ คือ ความคิดสร้างสรรค์ โดยการบรูณาการศกัยภาพ
การบริหารจัดการขององค์กร กระบวนการพัฒนาสินค้า และบริการใหม่ หรือกิจกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนอง            
ความต้องการอนัหลากหลายของลกูค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการ รวมถึงการสร้างความพึง่พอใจและปฏิสมัพนัธ์กบั
ลกูค้าเพื่อก่อให้ เกิดการสร้างคณุคา่ของการบริการ และผลตอบแทนทางธุรกิจ  

 
ผลและวิจารณ์ 

การศึกษาค้นคว้าเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมได้ผลการศึกษาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์                   
ที่ต้องการศึกษาดงันี ้แนวคิดนวตักรรมทางธุรกิจและการพฒันานวตักรรมการด าเนินธุรกิจค้าปลีกสมยัใหม่ประเภท   
ร้านสะดวกซือ้คือ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้านผลิตภัณฑ์  การบริการ  กระบวนการ  และการมีระบบสารสนเทศ       
โดยการบรูณาการศกัยภาพการบริหารจดัการขององค์กร กระบวนการพฒันาสนิค้า และบริการใหม ่หรือกิจกรรมใหม่ๆ 
เพื่อตอบสนองความต้องการอนัหลากหลายของลกูค้าที่สอดคล้องกบัความต้องการรวมถึงการสร้างความพึง่พอใจและ
ปฏิสมัพนัธ์กับลกูค้าเพื่อก่อให้เกิดการสร้างคุณค่าของการบริการ และผลตอบแทนทางธุรกิจ มีความสอดคล้องกับ 
ทฤษฏีของ Joseph Schumpeter เช่น การบริหารจัดการนวัตกรรม ของ บริษัท ซีพี  ออลล์ จ ากัด(มหาชน)       
“นวัตกรรมสร้างปัญญา  เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ  ” เพิ่มมูลค่านวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ การบริการ และกระบวนการ     
ร้อยละ 50 เทียบกับปีฐาน 2559  ซึ่งปี 2563มีมูลค่า 6 ,821 ล้านบาท  มีการสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวตักรรม ที่ครอบคลมุทกุด้านของการด าเนินงานให้เกิดขึน้ตลอดเวลา เป็นต้น 
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สรุป 
บทความนีไ้ด้ท าการศึกษานวตักรรมการด าเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ประเภทร้านสะดวกซือ้ โดยอาศัย

ทฤษฏีของ Joseph Schumpeter เพื่อสามารถอธิบายถึงแนวคิดนวัตกรรมทางธุรกิจได้ เ ป็นอย่างดี  ได้แก่                      
ด้านผลติภณัฑ์  การบริการ  กระบวนการ และด้าน ระบบสารสนเทศ  ผลจากการวิจยันีส้ามารถน าไปประยกุต์ใช้เป็น
รูปแบบแนวทางในการคิดค้นพฒันาเพื่อการสร้างนวตักรรมในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซือ้ และเพื่อยกระดบั
การให้บริการ ให้เป็น ร้านค้าปลกีสมยัใหม ่ภายใต้ทรัพยากรท่ีมีอยู ่อีกทัง้สามารถสร้างความได้เปรียบทางการแขง่ขนั
ในตลาดได้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ดี                  
ในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 2) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่แรงจงูใจในการท างาน   ของ
บุคลากรกรมพลศึกษา 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา  4) เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา  ผู้วิจยัใช้
รูปแบบในการวิจยั โดยการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach)  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ได้แก่ บคุลากรกรมพลศึกษา จ านวน 108 คน ผู้วิจยัก าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างตามสตูรของ Yamane (1976) 
ได้กลุ่มตัวอย่าง 85 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณครัง้นี ้ ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ขึน้จากท าการศึกษาความมุ่งหมายของการวิจัย (Objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย 
(Conception Framework) รวมทัง้จากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม      
โดยน า ข้อมูลมาวิ เคราะห์หาค่าสถิติ ร้อยละ (Percentage) ค่า เฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ยง เบนมาตรฐาน         
(Standard Diviation) และวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการท างานกับ
พฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi Square)  

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 85 คน แบ่งออกเป็นเพศชาย 38 คน คิดเป็นร้อยละ 44.7  และ 
เพศหญิง จ านวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี                      
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.8 มีจ านวนมากที่สดุ ด้านสถานภาพการสมรส โสด จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
58.8 ด้านจ านวนปีที่ท างานอยู่ในกรมพลศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามที่มีอายุการท างาน 6 – 10 ปี        
จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 มีจ านวนมากที่สดุ ด้านระดบัการศกึษาสงูสดุ พบวา่ ระดบัปริญญาตรี   จ านวน 
43 คน คิดเป็นร้อยละ 50.6 มีจ านวนมากที่สดุ ด้านจ าแนกตามต าแหน่งงาน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดับ
ปฏิบตัิการ จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.6 มีจ านวนมากที่สดุ  

 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านปัจจัยแรงจูงใจในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา             

พบว่า มีค่าเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.024 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.615 ปัจจยัแรงจูงใจที่มีค่าเฉลี่ย (�̅�) 

สูง สุด ใน เ ร่ื อ งท่ าน รู้สึกภูมิ ใ จที่ เ ป็นบุคลากรกรมพลศึกษา  มี ค่ า เ ฉลี่ ย  (�̅�) สูง สุด  = 3 . 505  และ                                      
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.526 ด้านความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา พบว่ามี

ค่าเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.122 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.646 ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ย (�̅�) สงูสดุใน
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เ ร่ืองท่านยินดีที่จะท างานที่ ได้ รับมอบหมายจากผู้ บังคับบัญชาอย่างเต็มความสามารถ มีค่าเฉลี่ย (�̅�)                
สูงสุด = 3.458 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.501 ด้านพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากร            

กรมพลศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ย (�̅�) รวม = 3.486 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.522  พฤติกรรมที่ดี        

ในการท างานที่มีค่าเฉลี่ย (�̅�) สูงสุดในเร่ืองท่านมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่องานที่ได้ รับมอบหมาย                    

มีคา่เฉลีย่ (�̅�) สงูสดุ = 3.635 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.553 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละปัจจัยของการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา พบว่ามีค่าเฉลี่ย (�̅�)  

รวม = 3.148 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.601  ปัจจัยแรงจูงใจในการท างาน มีค่าเฉลี่ย (�̅�)               

รวม = 3.024 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.646  และพฤติกรรมที่ดีในการท างาน มีค่าเฉลี่ย (�̅�)           
รวม = 3.486 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) = 0.522  ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ                  
ในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ที่ระดบั .00  ผลการศึกษาความพงึพอใจในการท างานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากร  
กรมพลศกึษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .00 

 

ค ำส ำคัญ : แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่พฤติกรรมที่ดีในการท างาน, บคุลากรกรมพลศกึษา 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were to 1) study about the work motivation that related to 
good behaviors of personnel at Department of Physical Education. 2) Study reviews of personnel 
about the work motivation that related to good behaviors of the work of personnel at Department 
of Physical Education. 3) To study about good behaviors of the work of personnel at Department of 
Physical Education. 4) To study about relations between the work motivation and good behaviors of 
personnel at Department of Physical Education. The researcher used research article format based 
on quantitative research approach. The population and sample group included personnel at 
Department of Physical Education 108 persons. The researcher determined the size of sample group 
based on Yamane Formula (1976). This sample group were 85 persons. The equipment that used for 
collecting quantitative data this time. The researcher has made the questionnaire from study the 
objective of this research and conception framework included from the research for creating the 
questionnaire by bring the data analysis to find the percentage, mean, standard deviation and draw 
a comparison between for test a relations between the motivation of the work and good behaviors 
of the work of personnel at Department of Physical Education by used chisquare analysis.  

The research result found that the sample group 85 persons. Split up into male 38 persons 
(44.7%) and female 47 persons (55%). The most of them are age between 31-40 years old 27 persons 
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(31.8%). In part of marital status. The most of them are single 50 persons (58.8%). In part of years’ 
experience at found that the sample group with years’ experience. The most of them have 6-10 
years’ experience 24 persons (28.2%). In part of education found that the most of them educated 
with Bachelor’s Degree 43 persons (50.6%). In case of officials positions found that the most of them 
are in practitioner 32 persons (37.6%). 

The mean average and standard deviation about the work motivation of the work personnel at 

Department of Physical Education found that the mean (�̅�) total = 3.024 (S.D = 0.615). The motivation 

that have the highest average mean (�̅�) is about “I’m proud to be a part of Department of Physical 
Education.” The mean was equal to 3.505 (S.D = 0.526). In part of satisfaction about working at 

Department of Physical Education found that the mean (�̅�) total = 3.122 (S.D = 0.646). The satisfaction 

that have the highest average mean (�̅�) is about “I’m glad to working on assignment from director 

with substantially.” The mean (�̅�) was equal to 3.458 (S.D = 0.501). In part of the good behavior of 

the work of personnel at Department of Physical Education found that the mean (�̅�) total = 3.486 
(S.D = 0.522). The good behavior of the work of personnel at Department of Physical Education that 

have the highest average mean (�̅�) is about “I have full responsibility in my assignment.”  The mean (�̅�) was 
equal to 3.635 (S.D = 0.553).  

The research result of factors that related to work behavior of personnel at Department of 

Physical Education found that totally mean (�̅�) equal to 3.148 (S.D. = 0.60*). The factors that related 
to work behavior have the average mean (X) equal to 3.024 (S.D = 0.646). And good behaviour of the 

work have the average mean (�̅�) = 3.486 (S.D = 0.522). The result of study research about relations 
between the motivation and the satisfaction of personnel at Department of Physical Education. Have 
the statistical significance at level .00. The result of study research about relations between the 
satisfaction and the good behavior of personnel at Department of Physical Education. Have the 
statistical significance at level .00. 

 

Key Words: The Work Motivation Related to Good Behaviors of the Work, Personnel of 

 Department of Physical Education 

 

บทน ำ 

การที่องค์กรจะประสบความส าเร็จและด าเนินงานไปในทิศทางหรือนโยบายที่วางไว้ นอกจากผู้บริหาร  
จะมีความเป็นผู้น า มีความสามารถและทกัษะในการบริหาร สิ่งส าคญั คือ ปัจจัยพืน้ฐานทางด้านจิตใจ กลา่วคือ 
บุคลากรมีความจงรักภกัดีและมีความผูกพนัต่อองค์กรของตนเอง โดยการแสดงออกทัง้ในด้านพฤติกรรมและ  
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ด้านจิตใจ เช่น พร้อมที่จะเสียสละเวลาและอุทิศกาย-ใจ เพื่อความส าเร็จในงานที่ตนเองรับผิดชอบเพื่อองค์กร 
โดยไม่ต้องมีผู้ ใดมาบงัคบั มีความยึดมัน่และพยายามจะท าทกุอย่างเพื่อความยัง่ยืน เป็นความคาดหวงัในชีวิต 
ที่ ต้ องการประสบความส า เ ร็จ ในหน้าที่การงาน ถ้าหากบุคลากรไ ด้ รับการตอบสนองจากองค์กร                                   
จะสง่ผลให้ปฏิบตัิงานด้วยความเต็มใจ มีความสขุในการท างานสร้างความภาคภมูิใจในอาชีพของตน มีทศันคติที่ดี
ต่องานและต่อองค์กรไม่คิดจะย้ายงาน เปลี่ยนงาน หรือลาออกจากงาน ในทางตรงกันข้ามหากบรรยากาศ
สภาพแวดล้อมการท างานโดยทัว่ไปไมเ่ป็นไปตามที่คาดหวงั เช่น ในเร่ืองของคา่ตอบแทน บรรยากาศการท างานไม่
อบอุ่น ผู้ ร่วมงานมีความสมัพันธ์ต่อกันน้อย ขาดความมัน่คงและโอกาสในความก้าวหน้า ไม่มีส่วนร่วม ในการ
บริหารนโยบายไม่ชดัเจน การพิจารณาต าแหนง่และการมอบหมายงานไม่มีความเป็นธรรม อาจเป็นปัจจยัที่ท าให้
เกิดทศันคติที่ไมด่ี ตอ่เพื่อนร่วมงานและองค์กร สง่ผลให้เกิดความท้อแท้ เบื่อหนา่ย ขาดแรงจงูใจในการท างานเป็น
ผลท าให้ประสิทธิภาพในการท างานลดลง เกิดการมาท างานสาย ขาดงาน ละทิง้หน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งส่งผล 
เสียหายตอ่องค์กรน าไปสูก่ารลาออกจากงาน มีผลกระทบต่อองค์กรโดยตรง ดงันัน้จึงเป็นหน้าที่ของทกุหน่วยงาน
และผู้บริหารระดบัสงูขององค์กรในการบริหารจดัการให้การดแูลรักษาบคุลากรให้อยู่กบัองค์กรต่อไปให้นานที่สดุ 
(วิโรจน์ สวา่งเดือน, 2552 อ้างถึงใน คนิษฐา พนัธุ์มวานิช, 2551) 
 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาแรงจงูใจในการท างานที่สง่ผลตอ่พฤตกิรรมที่ดใีนการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 
 2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของบคุลากรท่ีมีตอ่แรงจงูใจในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 
           3. เพื่อศกึษาพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 
          4. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งแรงจงูใจในการท างานกบัพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากร 
กรมพลศกึษา 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการท างานที่สง่ผลตอ่พฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา ผู้วิจยั
ใช้รูปแบบการวิจัย โดยการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
แรงจงูใจในการท างานที่สง่ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศึกษา จากกลุม่มีผู้มีสว่นได้สว่นเสีย
จ านวนทัง้สิน้ 85 คน เพื่อหาค าอธิบายแรงจูงใจในการท างานที่สง่ผลต่อพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากร
กรมพลศกึษา ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินการวิจยัแบง่เป็น 4 สว่น ดงันี ้

1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกร 
ประชากรทีใ่ช้ในการวจิยัครัง้นี ้มีทัง้สิน้ จ านวน 108 คน คือ บคุลากรสงักดักรมพลศกึษา 
 
กลุ่มตวัอย่ำง 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H60 
 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือ บคุลากรสงักัดกรมพลศึกษา จ านวน 85 คน ท าการคดัเลือก
กลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีการการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย  (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการ          
จบัฉลาก (LOTTERY METHOD) เป็นการสุม่ที่ทกุหนว่ยของประชากร โดยมีโอกาสอยา่งเทา่เทียมกนั  

ในการวิจัยครัง้นีจ้ะท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลากรของกรมพลศึกษาที่ท างานอยู่ในปี    
พ.ศ. 2561 โดยมี 3 กลุ่มดังต่อไปนี  ้คือ ระดับปฏิบัติการ จ านวน 41 คน ระดับช านาญการ        
จ านวน 39 คน ระดับ ช านาญการพิเศษ จ านวน 28 คน และได้ท าการสุ่มตวัอย่างจากประชากร
ทัง้หมด 108 คน โดยท าการเปิดตารางของ (R.V.KREJCIE และ D.W.MORGAN) พบวา่ต้องใช้ กลุม่
ตัวอย่างจ านวน 85 คน โดยแบ่งเป็นระดับปฏิบัติการ จ านวน 32 คน ระดับช านาญการ              
จ านวน 31 คน และระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 22 คน ตามสัดส่วนของประชากรและ              
สุม่กลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (SIMPLE RANDOM SAMPLING) ด้วยวิธีการจบัฉลาก 
(LOTTERY METHOD)  

 
ตำรำงแสดงจ ำนวนกลุ่มตวัอย่ำงโดยท ำกำรเปิดตำรำงของ (R.V.KREJCIE และ D.W.MORGAN) 

 ระดบั 
ปฏิบตัิการ 

ระดบั 
ช านาญการ 

ระดบั 
ช านาญการพิเศษ 

 
รวม 

ประชากร 41 39 28 108 

กลุม่ตวัอยา่ง 32 31 22 85 
 

สตูรในการค านวณกลุม่ตวัอย่างจากประชากรจ านวน 108 คน จากการเปิดตารางจ านวนประชากร110 
คน จะได้กลุม่ตวัอยา่ง 86 คน 

86 x 108 
110 
= 85 

 
2. วิธีกำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ขึน้จากท าการศึกษาความมุ่งหมายของการวิจยั
(Objectives) และกรอบแนวคิดการวิจัย (Conception Framework) รวมทัง้จากเอกสารงานวิจัย 
ที่เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิดโดยแบ่งค าถาม
ออกเป็น 3 สว่นดงันี ้

สว่นที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่เพศอายรุะดบัการศึกษา
สถานภาพทางครอบครัวและประสบการณ์ท างาน 

สว่นที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจัยการจูงใจในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน
ของบุคลากรกรมพลศึกษา และพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษาผู้ วิจัย             
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ได้ด าเนินการตามลักษณะของข้อค าถามที่สร้างขึน้เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 4 ระดับ 
(Rating Scale) (บุญชม ศรีสะอาด, 2546, หน้า 162) ให้ผู้ ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น
เกณฑ์ที่ใช้ในการแปรผล ดงันี ้

1 หมายถึง ระดบัแรงจงูใจน้อยทีส่ดุ 
2 หมายถึง ระดบัแรงจงูใจน้อย  
3 หมายถึง ระดบัแรงจงูใจมาก 
4 หมายถึง ระดบัแรงจงูใจมากทีส่ดุ 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดและจากระดับ  

ค่าคะแนนทัง้ 4 ระดบัผู้ วิจัยน ามาก าหนดเป็นระดบัสภาพจริงของแรงจูงใจในการท างานที่ส่งผล    
ต่อพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา พิจารณารายปัจจัย โดยแบ่งระดับ     
สภาพจริงเป็น 4 ระดบั คือ ระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง ระดบัเห็นด้วย ระดบัไมเ่ห็นด้วย และระดบัไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่ง โดยการแปลความหมายของค่าเฉลี่ยมีเกณฑ์ (บุญชม ศรีสะอาด , 2546, หน้า 162) 
ดงันี ้
สตูรการค านวณหาอนัตรภาคชัน้ 
ความกว้างของอนัตรภาคชัน้  = คะแนนสงูสดุ - คะแนนต ่าสดุ 

      
 

                   =        
4−1

4
           

 
                   =        0.75 

 

จากนัน้ น าอนัตรภาคชัน้ท่ีค านวณได้มาเป็นเกณฑ์ก าหนดระดบั ดงันี ้  

 ค่าเฉลี่ย 3.26-4.00 แรงจูงใจระดบัมากที่สดุ,ความพึงพอใจระดบัมากที่สดุและพฤติกรรมที่ดี 
ในการท างานระดบัมากที่สดุ 

ค่าเฉลี่ย 2.51-3.25 แรงจูงใจระดับมาก, ความพึงพอใจระดับมากและพฤติกรรมที่ดีในการ
ท างานระดบัมาก   

 ค่าเฉลี่ย 1.76-2.50 แรงจูงใจระดบัน้อย,ความพึงพอใจระดบัน้อยและพฤติกรรมที่ดีในการ
ท างานระดบัน้อย   

 ค่าเฉลี่ย 1.00-1.75 แรงจูงใจระดบัน้อยที่สดุ,ความพึงพอใจระดบัน้อยที่สดุและพฤติกรรมที่ดี
ในการท างานระดบัน้อยที่สดุ  

  

จ ำนวนอันตรภำคชั้น 
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 ที่ส าคัญ ผู้ วิจัยท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการหาความตรงเชิงเนือ้หา        
(Content Validity) และความน่ า เ ช่ื อ ถือ (Reliability) โดยการทดสอบความเที่ ยงตรงเ ชิ ง เนื อ้หา                    
(Content Validity) นั น้ ท าการหาค่า  IOC (Items of Congruence) จากผู้ เ ช่ี ยวชาญ จ านวน 3ท่าน                       
ได้ค่าIOC = .91 และน าแบบสอบถามดงักลา่วไปทดสอบความน่าเช่ือถือ (Reliability) ด้วยการทดลอง
แจกแบบสอบถาม (Try Out) ในกลุ่มผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียของการท างานของบุคลากรกรมพลศึกษา   
จ านวน 30 คน ได้ค่า  Cronbach’s Alpha = .89 แสดงให้เห็นว่า  แบบสอบถามที่ ผู้ วิ จัยพัฒนาขึ น้                          
มีความเที่ยงตรงและความนา่เช่ือถือสงู 
3. ขัน้ตอนกำรวจิัย 

ผู้วิจยัด าเนินขัน้ตอนการเก็บข้อมลู ดงันี ้

ขัน้ตอนท่ี 1 ก าหนดกรอบแนวคิดจากการศกึษาวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง เพื่อน าสาระส าคญัเป็นข้อมลู 

ขัน้ตอนที่ 2 ส ารวจสภาพแรงจูงใจ,ความพึงพอใจและพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากร
กรมพลศกึษา การสร้างเคร่ืองมือและทดสอบคณุภาพเคร่ืองมือ โดยน าเคร่ืองมือไปส ารวจ  

ขัน้ตอนท่ี 3 ผู้วิจยัน าผลจากการส ารวจแรงจงูใจ,ความพงึพอใจและพฤติกรรมที่ดใีนการท างาน
ของบคุลากรกรมพลศกึษาไปวิเคราะห์ข้อมลู 

4. กำรใช้สถติิในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจัยใช้สถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพรรณนาสภาพจริงของกลุม่ตวัอย่าง

และวิเคราะห์แรงจงูใจในการท างานท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 
1. หาคา่ความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ (Varidity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบจ านวน 3 คน  
2. น าแบบทดสอบที่ได้จากผู้ เ ช่ียวชาญไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) กับกลุ่มตัวอย่าง 

ที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างเดียวกับกลุ่มประชากรที่ใช้ในการท าวิจัยครัง้นี ้จ านวน 30 คน เพื่อหาค่า
Cronbach’s Alpha = .89 แสดงให้เห็นวา่ แบบสอบถามที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มามีความเที่ยงตรงและ 
ความนา่เช่ือถือสงู 

3. น าแบบสอบถามไปใช้กับประชากรจริงและน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
คา่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation) 

4. วิเคราะห์เปรียบเทียบ เพื่อทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างแรงจงูใจในการท างานกบัพฤติกรรมที่ดี
ในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi Square) 

5. การวิจยัครัง้นีก้ าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 ใช้สถิตใินวเิคราะห์ข้อมลู โดยมคีา่ทางสถิติดงันี ้

5.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยายลกัษณะ
ของตวัแปร ใช้สตูรค านวณ  ดงันี ้



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H63 
 

5.1.1  คา่ร้อยละ เพื่อดกูารกระจายของข้อมลู และเพื่อบรรยายลกัษณะทัว่ไปของประชากร ดงั
สตูรนี ้ 

   คา่ร้อยละ =  
ความถ่ีของข้อมลู

ความถ่ีรวม X 100
  

   

 5.1.2  ค่าเฉลี่ย  คือ ค่าที่ใช้เป็นตัวแทนข้อมูล หรือค่าที่แสดงว่าส่วนใหญ่แล้วข้อมูลมีค่า         
เป็นเท่าใดใช้กับตัวแปรที่มีมาตรวัดอันตรภาค  และอัตราส่วน โดยจะน าผลรวมของข้อมูล  
ที่เก็บได้ทัง้หมดหารด้วยจ านวนตวัอยา่งตามสตูร ดงันี ้

   x     = 
n

xi  

  เมื่อ  x   แทน คา่เฉลีย่ 

     ix  แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

    N แทน ขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง 

 

5.1.3  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อแสดงลกัษณะการกระจายของข้อมลู ตามสตูรดงันี ้

S.D.   =    
)1(

)( 22



 
nn

xxn ii  

  เมื่อ  S.D.  คือสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    ix   คือ ผลรวมทัง้หมดของคะแนนแตล่ะตวั 

     2)( ix  คือ ผลรวมของคะแนนทัง้หมดแตล่ะตวั ยกก าลงัสอง 

    N   คือ จ านวนข้อมลูในกลุม่ตวัอยา่ง 

 5.1.4 การใช้สถิติ Chi-Square ในการเปรียบเทียบหาค่าความสมัพนัธ์ ระหว่างแรงจูงใจ และ
ความพงึพอใจในการท างานกบัพฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา 

         5.1.5 สถิติเชิงอนมุาน ที่ใช้ทดสอบสมติฐาน คือ 
- แรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมที่ดีในการ
ท างานของบคุลากรกรมพลศกึษาไมแ่ตกตา่งกนั 

H0 : µ1 = µ2 

H1 : µ1 ≠ µ2 
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ผลกำรวิจัย 
1. ปัจจัยจูงใจในกำรท ำงำนของบุคลำกรกรมพลศึกษำ   

บคุลากรกรมพลศึกษารู้สึกมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร สามารถเข้ากับเพื่อน
ร่วมงานเป็นอย่างดี สง่ผลให้บคุลากรมีความกระตือรือร้นอยากปฏิบตัิงานอยูเ่สมอ เพราะความก้าวหน้า
ขึน้อยู่กับความสามารถของบุคคลและผู้บงัคบับญัชาเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอแนวทางและวิธีแก้ไข
เพื่อปรับปรุงการท างานได้ตลอดเวลา 
2. ความพงึพอใจในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา  

 บุคลากรกรมพลศึกษามีความห่วงใยอย่างจริงจังในความเป็นไปและความอยู่รอด                  
ของกรมพลศกึษา มีความพยายามโน้มน้าวเพื่อนๆ ท างานให้เต็มที่เพื่อความก้าวหน้าขององค์กร 
3. พฤติกรรมที่ดีในการท างานของบคุลากรกรมพลศกึษา คือ  

บคุลากรกรมพลศึกษามีความคิดว่ามีความสามารถในการจดัการความเครียดระหว่างปฏิบตัิ
หน้าที่ได้เป็นอยา่งดี สามารถร่วมภารกิจกบับคุคลอื่นเพื่อบรรลวุตัถปุระสงค์ของงาน 
4. ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัจงูใจในการท างานกบัพฤติกรรมที่ดใีนการท างาน 

ความส าเร็จขององค์กรขึน้อยู่กับบคุลากรที่ปฏิบตัิงานด้วยความกระตือรือร้น มีความภกัดีต่อ
องค์กร มีความสามคัคีภายในหน่วยงานและมีความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ สง่ผลให้
บคุลากรกรมพลศึกษามีพฤติกรรมที่ดีในการท างานเพื่อน าพาองค์กรสูค่วามส าเร็จและบรรลวุตัถปุระสงค์
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 

บทสรุป 

  บคุลากรภายในองค์กรมีปัจจยัจงูใจในการท างานและมีความพงึพอใจในการท างาน ยอ่มสง่ผล
ผลกัดนัให้บคุลากรภายในองค์กร ท างานอย่างเต็มก าลงัความสามารถมีความมุ่งมัน่และมีความสขุในการท างาน 
สร้างขวัญและก าลงัใจในการปฏิบตัิหน้าที่ เกิดความรัก ความศรัทธาในอาชีพ เกิดความภาคภูมิใจและมัน่ใจ       
ในตนเอง มีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อนร่วมงานรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร เกิดการกระตุ้นให้บุคลากร
ภายในองค์กรปฏิบตัิภารกิจที่ได้รับมอบหมาย สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์อนัน ามาซึง่ความส าเร็จได้เป็นอยา่งดี 
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บทคัดย่อ 
การวิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียน

โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอยา่งคือ ผู้ เรียนที่เรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษ
เพื่อการสื่อสาร ของสถาบนัสอนภาษาเมืองไทย จ านวน 20 คน ด าเนินการทดลองด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ก่อนกิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ขัน้กิจกรรมบทบาทสมมติ และ  
3) ขัน้หลงักิจกรรมบทบาทสมมติ ใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 วนั วนัละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชั่วโมง 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1) แบบฝึกเพื่อพฒันาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ 2) แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ จ านวน 4 แผน 3) แบบทดสอบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติ 4) แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 5) แบบประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบ t แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน ผลการวิจัยพบว่า               
1) ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสงูขึน้กวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 และ 2) ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ
เพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก 

 
ค าส าคัญ: กิจกรรมบทบาทสมมติ/ การพดูภาษาองักฤษ/ ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 
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Abstract 
The purposes of this research were to 1) compare English speaking abilities before and after using 

Role-Play activities, and 2) investigate the learners’ satisfaction toward learning and teaching management 
using Role-Play activities to develop English speaking abilities. The sample of this research were twenty 
learners of English for communication course at Muangthai Language Center. The research was 
proceeded by using the three steps of Role-Play activities which were: 1) Pre Role Play 2) During Role Play 
and 3) After Role Play. The tools of this research were 1) Workbook to enhance speaking abilities using 
Role-Play activities 2) four lesson plans of learning and teaching management using Role-Play activities 3) 
English speaking abilities pretest and posttest using Role-Play activities 4) The assessment of English 
speaking abilities using Role-Play activities and 5) a questionnaire to measure learners’ satisfaction toward 
the learning and teaching management using Role-Play activities. Statistics used in the research were 
mean, standard deviation, and t-test Dependent. The results of this research were 1) The English speaking 
abilities after using Role-Play activities were significantly higher than before at .05 level and 2) The learners’ 
satisfaction toward Role-Play activities to develop English speaking abilities was at the high level. 

 
Keywords: Role Play/ Teaching English speaking/ English for communication 
 

บทน า  
ปัจจุบนัภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่มีความส าคญัมากที่หลายๆ คนไม่สามารถปฏิเสธได้ เป็นภาษา      

ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจ าวนัและในทางธุรกิจ นอกจากนัน้ยงัเป็นภาษากลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารทางด้านสังคมและการเมืองระหว่างกลุ่มคนที่ ใ ช้ภาษาที่แตกต่างกัน หรือใช้ เ ป็นภาษาที่สอง                 
(Harmer, 2008: 13) โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความสามารถในการพดู ซึ่งถ้าหากผู้ เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อสารได้
ด้วยการพดู ก็จะถือว่าได้ประโยชน์จากการเรียนภาษาอย่างแท้จริง แต่ปัญหาที่ท าให้เรียนภาษาองักฤษไม่ประสบ
ความส าเร็จโดยเฉพาะความสามารถในการพดู เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบเน้นไวยากรณ์ ไมไ่ด้เน้นสอนให้มีการฝึก
พูด ไม่มีสื่อและวิธีการสอนที่จูงใจที่จะท าให้การพูดภาษาอังกฤษเกิดขึน้อย่างเป็นธรรมชาติ  (เกศรา อินทะนนท์, 
2556: 1) นอกจากนัน้ปัญหาที่ท าให้การเรียนภาษาที่สองไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจากสาเหตทุี่ไม่รู้จะพดูอย่างไร 
กลวัพดูผิดและกลวัเสยีหน้า (Brown, 2001) จากปัญหาและความส าคญัของการพดูภาษาองักฤษ จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ที่จะต้องมีวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ฝึกพดูภาษาองักฤษผา่นวิธีการท่ีนา่สนใจ สนกุสนาน จงูใจ 
และสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการพูดได้อย่างแท้จริง  การสอนภาษาอังกฤษที่ เกิดค าถามและ                   
ข้อปฏิเสธมากมายในการสอนแบบดัง้เดิมหรือการสอนไวยากรณ์ การแปล และการท่องจ า มาเป็นการเพิ่มโอกาส   
ให้ผู้ เรียนฝึกพูดภาษาองักฤษมากขึน้ผ่านวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียน    
การสอนที่สามารถน าไปสู่การพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษได้อย่างเป็นธรรมชาติ เช่น การสนทนา 
การอภิปราย การโต้วาที และกิจกรรมบทบาทสมมติ (Richards and Rodgers, 1986) จากแนวคิดดังกล่าว             
ท าให้เห็นว่ามีกิจกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความสามารถการพูดภาษาอังกฤษมากมาย         
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ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่น ามาใช้อย่างแพร่หลายก็คือ กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยผู้ เรียนได้ฝึกพูด
ภาษาองักฤษอยา่งแท้จริง อีกทัง้ยงัเป็นกิจกรรมที่ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนาน ผ่อนคลาย มีความคิดสร้างสรรค์
และมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมชัน้เ รียน  กิจกรรมบทบาทสมมติเป็นรูปแบบการเรียนที่ไม่เป็นทางการและ                    
ไม่มีโครงสร้างที่จะท าให้ผู้ เรียนรู้สึกว่าเป็นกฎที่ตายตัวเหมือนกับการเรียนรูปแบบบรรยาย และให้โอกาสผู้ เรียน       
ในการแสดงออก (Adam and Mabusela, 2013: 489) นอกจากนัน้ Harmer (1991); Krish (2001) ได้กล่าวถึง
ความส าเร็จในการจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ คือการสอนอย่างเป็นขัน้ตอน โดยการเร่ิมจาก
การเตรียมความพร้อมให้ผู้ เรียนก่อนการแสดง เมื่อผู้ เรียนมีความพร้อมก็จะเกิดความมัน่ใจทัง้ในด้านการใช้ภาษา
และการแสดง หลงัจากนัน้ขัน้ท้ายสดุของกิจกรรมบทบาทสมมติ ควรจะมีการอภิปรายร่วมกนัเพื่อพดูถึงปัญหาตา่ง ๆ 
ร่วมแสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงในกิจกรรมครัง้ตอ่ไป  

สถาบนัสอนภาษาเมืองไทย เป็นสถาบนัที่เปิดสอนภาษาองักฤษทัง้ฟัง พูด อ่าน เขียน ส าหรับเด็กและ   

ผู้ ใหญ่ ทุกสาขาอาชีพ  ผู้มาสมัครเรียนมีความต้องการเรียนเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ        

เพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   ผู้ เรียนจะมีปัญหาหลกัในการเรียนภาษาองักฤษในห้องเรียนที่เคยได้เรียนมาคล้าย ๆ 

กันคือ การเรียนไม่ได้เน้นการพูดภาษาอังกฤษในบริบทที่เป็นธรรมชาติ ถึงแม้บางครัง้รู้ค าศัพท์และไวยากรณ์           

แต่ไม่สามารถพูดสื่อสารได้ จากปัญหาในการพูดภาษาองักฤษของผู้ เรียนและประสิทธิภาพของกิจกรรมบทบาท

สมมติ จึงท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่น ากิจกรรมดังกล่าวมาใช้เพื่อพฒันาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ     

ของผู้ เรียน 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวจิยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ดงันี ้

1. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถในพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ          
เพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรต้น ได้แก่ การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 
2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 

  2.1 ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
  2.2 ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ผู้ เรียนที่เรียนในหลกัสตูรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของสถาบันสอนภาษาเมืองไทย       

3 ห้องเรียน จ านวน 45 คน 



 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H69 
 

กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ผู้ เรียนที่เรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร ของสถาบนัสอนภาษาเมืองไทย 
จ านวน 20 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่อยา่งง่าย โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยสุม่ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ            

เพื่อน ามาใช้ในการวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
1. แบบฝึกเพื่อพัฒนาความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ที่ผู้ วิจัย               

ได้สร้างขึน้จากการศึกษากรอบความสามารถทางด้านภาษาองักฤษของสหภาพยโุรป (CEFR) เพื่อก าหนดขอบเขต           
ของเนือ้หาความสามารถในการพดูของกลุม่ผู้ใช้ภาษาขัน้พืน้ฐาน ระดบั A1-A2 ท าให้ได้หวัข้อที่ใช้ในการท าแบบฝึก
จ านวน 4 หัวข้อคือ 1) Getting to know you 2) Talking about family 3) Leaving a message 4) Looking for a 
present 

2. แผนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติ ที่สร้างขึน้ตามหลักทฤษฎีและขัน้ตอนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของ           
Harmer (1991); Krish (2001) จ านวน 4 แผน แผนละ 2 ชั่วโมง รวม 8 ชั่วโมง ตามเนือ้หาในแบบฝึก เพื่อพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 4 หวัข้อ 

3. แบบทดสอบความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติจ านวน 1 ชุด              
เพื่อใช้ทดสอบก่อนและหลงัเรียน ผู้ เรียนจับสลากเพื่อจับคู่ เลือกหัวข้อ และบทบาทของตนเอง และผู้ เรียนท า         
การแสดงบทบาทตามสถานการณ์ที่ได้เพื่อเป็นการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) หลงัจากการจัดการเรียนการสอน  
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติทัง้ 4 บทเรียน (4 แผน) ผู้ เ รียนทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยวิธีการเดียวกัน            
กบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

4. แบบประเมินความสามรถในการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งเป็นการประเมิน    
แบบแยกส่วนด้านความสามารถในการพูด ผู้วิจัยได้สร้างขึน้จากการศึกษาและวิเคราะห์หวัข้อที่ใช้ในการประเมิน   
การพูดที่นักวิชาการส่วนใหญ่ก าหนดเป็นหัวข้อที่ใช้ในการประเมินการพูด  หลังจากนัน้ผู้ วิจัยด าเนินการสร้าง        
แบบประเมินความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ เป็นเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน คือ 
ด้านไวยากรณ์และค าศพัท์ (Grammar and Vocabulary) ด้านการออกเสยีง (Pronunciation) ด้านความคลอ่งแคลว่ 
(Fluency) และด้านปฏิสมัพนัธ์ในการสนทนา (Interactive Communication) แบ่งเป็น 5 ระดบั คือ ระดบั 5 4 3 2 
และ 1 คะแนน 

5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ   
ตามแนวคิดทฤษฎีมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ของ Likert (1961) โดยมีรายละเอียดการประเมิน 3 ด้านคือ 1) 
ด้านเนือ้หา 2) ด้านกิจกรรมบทบาทสมมติ และ 3) ด้านความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษ  
 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
การวจิยัได้ด าเนินการดงันี ้
1. น าแบบทดสอบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติไปทดสอบก่อนเรียน

กบักลุม่ตวัอย่าง ซึง่เป็นผู้ เรียนที่เรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร โดยให้ผู้ เรียนจบัสลากหวัข้อจาก 3 หวัข้อ 
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และแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ตนเองได้รับเป็นคู่ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถในการพูด
ภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการให้คะแนนเป็นรายบคุคล โดยกรรมการจ านวน 3 คน น าคะแนน 
ของกรรมการทัง้ 3 คน มาหาคา่เฉลีย่เพื่อเป็นคะแนนสอบก่อนเรียน และบนัทกึคะแนนของแตล่ะคนไว้ 

2. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ ซึ่งใช้ระยะเวลา          
4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 ชัว่โมง รวม 8 ชัว่โมง โดยมีขัน้ตอนการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะแผน 3 ขัน้ตอนดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 Pre Role Play เป็นขัน้ตอนที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เป็นการน าเข้าข้อมูลไม่ว่า       
จะเป็นตวัอย่างสถานการณ์ บทบาท ค าศพัท์ ไวยากรณ์ แบบฝึกหัด รวมไปถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้ เรียนจะสามารถ
ฝึกฝนการใช้ภาษาอยา่งเป็นขัน้ตอน ซึง่กิจกรรมจะมีทัง้แบบเดี่ยว คู ่กลุม่ และชัน้เรียน ดงันี  ้

Warm up – น าผู้ เรียนเข้าสู่บทเรียนโดยการถามค าถาม หรือสร้างสถานการณ์ที่สอดคล้อง         
กบับทเรียน เช่น การน าเสนอรูปภาพหรือเลา่เร่ือง เพื่อเป็นการดึงดูดความสนในของผู้ เรียนและเป็นการตรวจสอบ
ความรู้พืน้ฐานในเร่ืองที่ก าลงัจะเรียน 

Objectives and situations – แนะน าบทเรียนและวตัถุประสงค์ เร่ิมบทเรียน โดยใช้ Pre Video 
เพื่อเป็นการให้สถานการณ์ มีการถามค าถามหรืออภิปรายเก่ียวกบัวีดิโอเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในสถานการณ์  
ของผู้ เรียน 

Dialogue – ในบทสนทนาตัวอย่างจะมีการพูดคุยเก่ียวกับบริบทที่สอดคล้องกับบทเรียน เช่น 
ถาม-ตอบ หรืออภิปรายเก่ียวกับรูปภาพในบทสนทนา ในแต่ละบทสนทนาจะมีการให้ผู้ เรียนฝึกฟังและฝึกอ่าน       
เพื่อสร้างความคุ้นเคยกบัสถานการณ์ ค าศพัท์ และรูปประโยคในเบือ้งต้น 

Vocabulary and Language Preparation - ในขัน้ตอนนีจ้ะมีการแนะน าค าศัพท์ และภาษา        
ที่สอดคล้องกบับทเรียน ผู้ เรียนจะได้ฝึกการใช้ค าศพัท์และภาษาผา่นการท าแบบฝึกหดั เช่น การเติมค า ตอบค าถาม 
สร้างประโยค เป็นต้น 

Role Play Preparation – กิจกรรมที่หลากหลายที่ใช้ในการเตรียมตัวก่อนการแสดงกิจกรรม
บทบาทสมมติจะถกูรวบรวมไว้ในขัน้ตอนนี ้ซึ่งกิจกรรมสว่นใหญ่จะเป็นลกัษณะของกิจกรรมย่อยของบทบาทสมมติ 
เพื่อให้ผู้ เ รียนได้คุ้ นเคยกับการแสดงบทบาทจากกิจกรรมอย่างเป็นขัน้ตอน ตัวอย่างกิจกรรมเช่น การ์ดเกม           
การ์ดบทบาท การสมัภาษณ์ อธิบายสิง่ตา่งๆ และเรียบเรียงสถานการณ์ เป็นต้น 

ขัน้ตอนท่ี 2  During Role Play ในขัน้ตอนนีผู้้ เรียนจะได้ท ากิจกรรมบทบาทสมมติ   โดยใช้ความรู้     
ที่ได้ฝึกจากขัน้ตอนก่อนหน้านีม้าใช้สร้างบทบาทในสถานการณ์ที่ก าหนดให้ ผู้ เ รียนสามารถคิดสร้างสรรค์
สถานการณ์และบทบาทที่แสดงออกมาให้ดงึดดูความสนใจได้ด้วยตนเอง  

ขัน้ตอนท่ี 3  After Role Play ในขัน้ตอนนีจ้ะเป็นขัน้ตอนของการสรุปกิจกรรมบทบาทสมมติ               
ที่เพิ่งเสร็จสิน้ไป โดยผู้ สอนจะมีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียวกับกิจกรรมและ ตัวผู้ แสดง สอบถาม        
ความคิดเห็นของผู้ เรียนเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคระหวา่งท ากิจกรรม รวมถึงข้อเสนอแนะจากตวัผู้ เรียนเองเก่ียวกบั
กิจกรรม และน าสิง่เหลา่นีไ้ปเป็นแนวทางในการท ากิจกรรม ในครัง้ตอ่ไป 

3. ผู้ เรียนสอบหลังเรียนโดยใช้วิธีการเดียวกับการทดสอบก่อนเรียน โดยให้ผู้ เ รียน จับสลากหัวข้อ             
จาก 3 หัวข้อ และแสดงบทบาทสมมติตามสถานการณ์ที่ตนเองได้รับ โดยใช้เกณฑ์การประเมินความสามารถ          
ในการพดูภาษาองักฤษในการให้คะแนนเป็นรายบคุคล 
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4. ผู้ เรียนท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรรมบทบาทสมมติ 
5. น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการพูด และแบบประเมินความพึงพอใจมาวิเคราะห์

ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิติ 
6.  รายงานผลการวจิยัและสรุปผล 

 
 

ผลการศึกษา 
1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัจากจดัการเรียนการสอนโดย  

ใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการพดูภาษาองักฤษโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของผู้ เรียนหลกัสตูร
ภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สาร 
การทดสอบ คะแนนเต็ม X̅ S.D. D t df p 
ก่อนเรียน 20 7 7.80 

5 -20.90* 18 0.00 
หลงัเรียน 20 12 6.65 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการพูดภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน  

โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ มีค่าเท่ากับ 12 ซึ่งสงูกว่าค่าเฉลี่ย  
ของคะแนนก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติที่มีค่าเท่ากับ 7 และคะแนนผลต่างเฉลี่ย (D) ระหว่างก่อนและ 
หลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติมีคา่เทา่กบั 5 คา่ทดสอบ t มีคา่เทา่กบั -20.90 (p<0.0d) จากคา่สถิติดงักลา่ว
แสดงว่า ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลงัเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสูงกว่า 
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 1 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูคะแนนความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม
บทบาทสมมติซึง่มีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจดัการเรียน  
การสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ 

ความพงึพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการอนโดยใช้กิจกรรมบทบาท
สมมติ X̅ S.D. แปลผล 

1. ด้านเนือ้หา    
     1) ความสอดคล้องของวตัถปุระสงค์ 3.95 0.60 มาก 
     2) ความน่าสนใจและทนัสมยั 4.10 0.55 มาก 
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     3) ความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัผู้ เรียน 3.80 0.62 มาก 

    รวม 3.95 0.59 มาก 

2. ด้านกิจกรรมบทบาทสมมติ    

     4) ขัน้ตอนการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.55 0.51 มากท่ีสดุ 
     5) สนกุสนาน ผ่อนคลาย กระตุ้นให้เกิดการอยากเรียน 4.80 0.41 มากท่ีสดุ 
     6) ระยะเวลาในการจดักิจกรรมมีความเหมาะสม 4.25 0.72 มากท่ีสดุ 

    รวม 4.53 0.55 มากท่ีสดุ 

ตารางที่ 2 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานจากการวิเคราะห์ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่การจดัการเรียนการ

สอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติ (ตอ่) 

3. ด้านความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ    

     7) มีความรู้ความเข้าใจ และมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากขึน้ 4.65 0.49 มากท่ีสดุ 
     8) สามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 4.60 0.60 มากท่ีสดุ 
     9) เป็นแนวทางในการพฒันาภาษาองักฤษด้วยตนเอง 4.85 0.37 มากท่ีสดุ 

    รวม 4.70 0.48 มากท่ีสดุ 
   สรุปโดยรวม 4.39 0.54 มาก 

 
จากตารางที่ 2 พบวา่ กลุม่ผู้ เรียนตวัอยา่ง 20 คนมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรม

บทบาทสมมติอยู่ในระดับมาก (X̅ = 4.39, S.D. = 0.54) ซึ่ง เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  2 และเมื่อพิจารณา           
ความพึงพอใจแยกเป็นด้าน พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สดุและมาก โดยเรียงล าดบัจากมากสดุ  
ไปหาน้อยสุดได้ดังนี ้ล าดับที่ 1 ความพึงพอใจต่อความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่สุด            
(X̅ = 4.70, S.D. = 0.48) ล า ดับที่  2 ความพึ งพอ ใจต่อ กิ จก รรมบทบาทสมมติ อยู่ ใ นร ะดับมากที่ สุด                                     
(X̅ = 4.53, S.D. = 0.55) และล าดบัท่ี 3 ความพงึพอใจตอ่เนือ้หาอยูใ่นระดบัมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.59) 

 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูเร่ือง ผลของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติในการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ ของผู้ เรียนหลกัสตูรภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถน ามาสรุปผลและ
อภิปรายได้ดงันี ้

1. ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษหลังเรียนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติสูงกว่าก่อนเรียน           
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก 

1.1 วิธีการสอนพูดในขัน้ตอนของกิจกรรมบทบาทสมมติที่ผู้ วิจัยน ามาใช้ ช่วยเตรียมความพร้อม        
ในการใช้ภาษาแก่ผู้ เรียนทัง้ด้านค าศพัท์ การออกเสยีง และรูปประโยคที่จ าเป็น ท าให้ผู้ เรียนเกิดความมัน่ใจในการพดู
ก่อนน าไปใช้ในกิจกรรมบทบาทสมมติ นอกจากนัน้ยังสามารถน าไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวันได้อีกด้วย           
ซึง่สอดคล้องกบั Harmer (1991) ที่ได้กลา่วถึงขัน้ตอนการสอนพดูว่า ผู้สอนควรแนะน าและให้ความรู้เก่ียวกบัภาษา
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ใหม่ที่ผู้ เ รียนไม่คุ้ นเคย ให้ผู้ เ รียนเข้าใจความหมาย รูปแบบและวิธีใช้ เช่น การฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง                   
โดยการให้ออกเสยีงตาม การฝึกใช้ค าศพัท์และรูปประโยคผา่นกิจกรรมเพื่อให้ผู้ เรียนฝึกใช้ภาษาเป็นต้น 

1.2 กิจกรรมการฝึกพูดภาษาองักฤษสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนฝึกใช้ภาษา เพื่อเพิ่มความสามารถ      
ในการพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียนอยา่งเช่นวิธี drilling ฝึกถาม-ตอบ ฝึกรูปประโยค และการถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียน
ตอบ ช่วยแก้ไขการใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง  ซึ่งสอดคล้องกับ Davies et al (อ้างใน Richard and Rogers, 1986)             
ที่กลา่วถึงการสอนพดูแบบ Situational Language Teaching วา่ ผู้ เรียนฝึกความสามารถในการพดูโดยการออกเสยีง
ตามทัง้แบบรายบคุคลและแบบกลุ่ม การฝึกให้ผู้ เรียนถามค าถามและตอบค าถามโดยการให้ตวัอย่างและกระตุ้น    
ให้ผู้ เรียนพดูออกมา รวมถึงมีการแก้ไขข้อผิดพลาดในการพดูในขณะฝึก เช่น การออกเสียง ค าศพัท์ และรูปประโยค
ให้แก่ผู้ เรียน 

2. ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการพดูภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก 

2.1 ขัน้ตอนการสอนโดยใ ช้ กิจกรรมบทบาทสมมติ ที่ ผู้ วิ จัย ไ ด้จัดท าขึ น้  3 ขัน้ตอนไ ด้แก่                                
1) ขัน้ก่อนกิจกรรมบทบาทสมมติ 2) ขัน้กิจกรรมบทบาทสมมติ และ 3) ขัน้หลงักิจกรรมบทบาทสมมติ ช่วยสง่เสริม  
ให้ผู้ เรียนได้ฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมและเกิดความมัน่ใจในการใช้ภาษาอยา่งเป็นขัน้ตอน ซึง่สอดคล้องกบั Masson 
(2006) ที่กล่าวว่าถ้ากิจกรรมบทบาทสมมติถูกน าเนินอย่างถูกต้องเหมาะสมจะเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ           
ในการกระตุ้นการเรียนรู้และท าให้ผู้ เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์และใช้ภาษาอยา่งเป็นธรรมชาติ 

2.2 กิจกรรมบทบาทสมมติท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนานในการแสดงบทบาท และเกิดความร่วมมือ
ในการคิดสร้างสรรค์บทสนทนาของตอนเองร่วมกนั ซึง่สอดคล้องกบั Ments (1989) ที่กลา่ววา่กิจกรรมบทบาทสมมติ
ท าให้ผู้ เ รียนได้แสดงออกถึงความรู้สึกที่ซ่อนอยู่  และเกิดปฏิสัมพันธ์กันในกลุ่ม และ ศันสนะ มูลทาดี (2558)               
ที่กล่าวว่ากิจกรรมบทบาทสมมติท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนุกสนาน เกิดความมัน่ใจในการใช้ภาษา ส่งเสริมให้เกิด     
การเรียนรู้และการแก้ปัญหา และเกิดความสามคัคีในกลุม่เพื่อร่วมชัน้เรียน 

จากข้อสรุปและการอภิปรายผลการวจิยัท าให้เห็นได้วา่ กิจกรรมบทบาทสมมติสง่ผลตอ่ความสามารถ
ในการพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นกลุม่ผู้ใหญ่วยัท างนท่ีมภีาระหน้าที่จากงาน 
แตย่งัคงมคีวามมุง่มัน่ท่ีจะเรียนเพื่อพฒันาความสามารถในการพดู นอกจากนัน้ยงัให้ความร่วมมือในชัน้เรียนและ   
ท ากิจกรรมระหวา่งการจดัการเรียนการสอนอยา่งตัง้ใจ อาจเนื่องมาจากกิจกรรมบทบาทสมมติเป็นกิจกรรมที่        
ผอ่นคลาย สนกุสนาน ซึง่มีความแตกตา่งจากการเรียนการสอนแบบที่ผู้ เรียนได้เรียนมา และขัน้ตอนการจดักิจกรรม
เป็นไปอยา่งมีระบบเพือ่เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ เรียนในการใช้ภาษา จงึท าให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาความสามารถ 
ในการพดูและมีความพงึพอใจตอ่กิจกรรมบทบาทสมมติทีเ่ป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยั 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนการสอน
โดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติดงันี ้
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1.  การจดัการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติเพื่อพฒันาความสามารถในการพดูภาษาองักฤษ 
ในบทเรียนควรจะมีเวลาในการจดักิจกรรมมากขึน้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ฝึกการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่ในขัน้ก่อนกิจกรรม 
ซึง่จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนกุสนานและเกิดความมัน่ใจมากขึน้ในขณะท ากิจกรรมบทบาทสมมติ 

2.  กลุ่มผู้ เรียนขนาดใหญ่ ควรจะมีผู้ช่วยในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ เรียนมีผู้ คอยช่วยและให้ค าแนะน า   
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะกลุ่มผู้ เรียนที่ความสามารถทางด้านภาษาระดับพืน้ฐาน เพราะผู้ เ รียนกลุ่มนีต้้องการ          
ความช่วยเหลือเป็นอย่างมากในการฝึกกิจกรรมต่างๆ จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความพร้อมในการร่วมท ากิจกรรม             
ในชัน้เรียนมากขึน้ 

3. ควรมีการวจิยัเก่ียวกบัการใช้กิจกรรมบทบาทสมมติที่ออกแบบการจดัการเรียนการสอนท่ีบรูณาการ
ร่วมกบัเกมหรือกิจกรรมการพดูอืน่ๆ ทีจ่ะชว่ยท าให้ผู้ เรียนได้ฝึกภาษาเพื่อเป็นการเพิม่ความมัน่ใจในการใช้ภาษา   
ของผู้ เรียนมากขึน้ 
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การรับรู้ด้านคุณภาพและการบริการท่ีมีต่อทัศนคติในการส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหน่ึงของนักศึกษา Gen Z 
Perceived Quality and Service affecting to attitude of Gen Z’s Private University Brand Loyalty 

 
โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์ 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน                  
แห่งหนึ่งของนกัศึกษา Gen Z กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้นี ้คือนักศึกษาที่ก าลงัศึกษา                  
อยู่ในมหาวิทยาเอกชน จ านวน 492 คน โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง สว่นการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ได้แก่  
สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุใช้เพื่อทดสอบ
สมมติฐาน  ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง  ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน  5,001-10,000 บาท                         
โดยผู้ ปกครองเป็นผู้ ช าระค่าเทอมให้  ส่วนใหญ่ รู้จักมหาวิทยาลัยเอกชนจากสื่อสังคมออนไลน์ และเดินทาง                      
มามหาวิทยาลัยโดยรถส่วนตัว ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยตัวแปรอิสระ ได้แก่  การรับรู้คุณภาพ                        
การให้บริการ การรับรู้ด้านความสะดวกสบาย และ ด้านพืน้ที่ให้บริการ ตวัแปรตามได้แก่ ความภกัดีต่อแบรนด์ของ
มหาวิทยาลยัเอกชน โดยมีทศันคติเป็นตวัแปรส่งผ่าน ผลการวิจยัสอดคล้องกบัสมมติฐานทกุข้ออย่างมีนยัส าคญั                      
ทางสถิติที่ 0.05 

 

ค ำส ำคัญ: กำรรับรู้คุณภำพกำรให้บริกำร, กำรรับรู้ด้ำนควำมสะดวกสบำย, พ้ืนที่ให้บริกำร, ควำมภักดีต่อ
แบรนด์ 

 

Abstract 

This research aimed to explore factors affecting Gen Z’s private university brand loyalty. The 
questionnaires were distributed to 492 private university students using purposive sampling. The statistical 
analyses consisted of descriptive statistics (mean and standard deviation) and multiple regression analysis 
was used to test the hypotheses. Most respondents were female, with income between 5,001-10,000 baht 
per month, whose parents finance the study, knew the private university from social media and travelled to 
the university by private car. The independent variables consisted of perceived quality, perceived 
convenience and services cape. The dependent variable was brand loyalty and attitude was the mediator. 
The result showed the statistically significant relationships between the variables at .05. 
 
Keywords: Perceived Quality, Perceived Convenience, Servicescape, Brand loyalty 
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บทน า 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลยัเอกชนหลากหลายแห่งได้แข่งขันกันมากขึน้ สาเหตุส าคัญประการแรก                

มาจากสภาวะที่ประเทศไทยก าลงัเร่ิมต้นเข้าสู่สงัคมสงูวัย เนื่องจากอตัราการเกิดน้อยลง ปัจจุบนัมีอตัราการเกิด               
ของเด็กอยู่ที่ 600,000-700,000 คน ซึ่งน้อยกว่าอตัราการเกิดของเด็กเมื่อประมาณ 30 ปีก่อน ซึ่งมีจ านวนเด็กเกิด
เกิน 1,000,000 คน และสาเหตุประการที่สองคือ นักเรียนในปัจจุบนัมีทางเลือกมากมายเช่น ระบบรับตรง หรือ 
โควตาพิเศษจากมหาวิทยาลยัเอกชนต่างๆ  ซึง่สง่ผลให้มหาวิทยาลยัเอกชนหนัมาสร้างจดุเดน่และลงทนุงบประมาณ
ท าสื่อการประชาสมัพันธ์เพื่อดึงดูดนักเรียนให้เข้ามาสมัครเรียน โดยที่หลายๆมหาวิทยาลัยพยายามสร้างเร่ือง  
Brand Positioning ให้โดดเดน่แตกตา่งจากคูแ่ขง่รายอื่นๆ (เดอะแมทเทอร์ดอทซีโอ, 2560) 

นักเรียนในปัจจุบันที่สมัครเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนนัน้เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดในช่วงปีระหว่าง                    
540-2553 หรือเรียกกันว่ายุค Gen Z  ซึ่งปัจจุบันกลุ่ม Gen Z ที่โตที่สุดก็อายุอยู่ที่ 22 ปี ซึ่งถือว่าพร้อมที่เข้าสู่
ตลาดแรงงานแล้ว (แบรนด์บุฟเฟต์ดอทไอเอนดอททีเอช , 2561) พฤติกรรมของประชากรยุค Gen Z  นัน้                      
สามารถรับข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและนิยมซือ้สินค้าผ่านทาง E-commerce เนื่องจากเติบโตมากบัเทคโนโลยี และ
เป็นกลุ่มที่มีอ านาจการซือ้สงู และนิยมซือ้สินค้าเพื่อสร้างความสขุให้กับตนเอง การท าการตลาดที่แหวกแนวหรือ                 
วิธีใหม่ๆ จะดงึดดูความสนในให้ประชากร Gen Z เป็นอยา่งมากด้วยซึง่จะสง่ผลตอ่การสร้างความผกูพนัและการภกัดี
ตอ่แบรนด์อีกด้วย (กรุงศรีดอทคอม, 2561) 

 นกัศกึษากลุม่ Gen Z นีจ้ึงเป็นที่นา่สนใจและจบัตามองจากนกัการตลาดรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก รวมถึงเป็น
กลุม่เป้าหมายที่นา่สนใจของมหาวิทยาลยัด้วยเช่นกนั (สาระดีดีดอทคอม, 2561) 

 ความจงรักภักดีต่อตราสินค้านัน้สามารถเกิดขึน้ได้จากทัศนคติซึ่งส่งผลมาจากหลากหลายปัจจัยเช่น 
คุณภาพการให้บริการ ความสะดวกในการเดินทาง และหลกัฐานทางกายภาพ  เป็นต้น โดย ณัฐนนท์ ขวัญทอง 
(2562)  พบว่ากระบวนการให้บริการ และ คณุภาพการให้บริการมีผลต่อความจงรักภกัดีของผู้ เข้าพกัโรงแรม 5 ดาว
ในเขตกรุงเทพมหานคร  

ดงันัน้ในงานวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัจึงสนใจและได้ศกึษาถึงปัจจยัด้านตา่งๆ ได้แก่ การรับรู้ในคณุภาพการบริการ, 
ความสะดวกในการเดินทาง และ หลักฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อทัศนคติของนักศึกษา                    
ยุค Gen Z และเ กิดพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ ง   เพื่ อ เ ป็นประโยชน์                                    
ในการท าความเข้าใจกับทัศนคติของนักศึกษาต่อการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาเอกชน รวมถึง                  
การปรับตวัของมหาวิทยาลยัเอกชนในด้านตา่งๆ เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการท่ีแท้จริงของนกัศกึษา 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
เพื่อศึกษาว่าปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการ   ความสะดวกในการเดินทาง และ หลักฐาน                   

ทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  สง่ผลต่อทศันคติของนกัศึกษายคุ Gen Z และเกิดพฤติกรรมความภกัดีต่อแบรนด์
ของมหาวิทยาลยัเอกชน หรือไม ่ 

 
 

 

 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H78 
 

 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 
ในสว่นของการทบทวนวรรณกรรมนัน้ แนวคิดด้านการรับรู้คณุภาพการให้บริการ  Klementova, Zavadsky 

& Zavadska (2015) ได้ให้ความหมายว่า คุณภาพการบริการ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการวัดความพึงพอใจ และ                       
การกลบัมาซือ้ผลติภณัฑ์ รวมไปถึงการใช้บริการซ า้   ซึง่คณุภาพการให้บริการประกอบด้วย 

1. บคุลากรมีความสนใจและพร้อมช่วยเหลอื 
2. บคุลากรมีความสภุาพตอ่ผู้ รับบริการ 
3. ผู้ให้บริการมีความตัง้ใจตอ่การให้บริการ 
4. บคุลากรมีความจงูใจตอ่การรับบริการ 
แนวคิดด้านความสะดวกสบายในการเดินทาง  Vuchic (1979) ได้ศึกษาถึงระบบขนส่งมวลชน                         

ที่มีประสิทธิภาพว่าพิจารณาถึงความต้องการและการตอบสนองของผู้ โดยสารผู้ ให้บริการ  และชุมชนสังคม                  
ด้านผู้ โดยสารประกอบด้วย1. ความสามารถในการเดินทางของผู้ เดินทาง  (Availability) ได้แก่ ความสามารถ                       
ในการเข้าถึงได้ง่ายของสถานีขนส่ง   2. ความตรงต่อเวลาของผู้ เดินทาง  (Punctuality) ระบบขนส่งจะต้องมี                  
ความตรงต่อเวลา มีตารางก าหนดเวลาที่แน่นอน ความถ่ีในการให้บริการความเที่ยงตรงของการบริการ                       
3. เ ว ลา ในการ เ ดิ นทาง  (Speed/ Travel Time) เ วลา ในการ เดิ นทางจนถึ งปลายทา งอย่ า ง สมบู ร ณ์                                        
4. ความสะดวกสบายของยานพาหนะ หมายถึง  มีที่นั่งมีเคร่ืองปรับอากาศสะอาด มีอุณหภูมิที่ เหมาะสม                     
มีการบ ารุงรักษาที่ดีทัง้ของสภาพรถและสถานีผู้ โดยสาร 

 แนวคิดด้านพืน้ที่ให้บริการ Bitner (1992) ได้ให้ความหมายของพืน้ที่ให้บริการ  ไว้ว่าเป็นการอธิบาย                  
การออกแบบ การตกแต่งและการจดัวางผงัต่างๆของสิง่แวดล้อมทางกายภาพ และค านงึถึงคณุภาพของการ บริการ 
ให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในการประกอบธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการบริการ  แนวคิดด้านทัศนคติ        
สร้อยตระกลู (ติวยานนท์)  อรรถมานะ  (2541) ให้ความหมายของทศันคติไว้ว่า ทศันคติ  คือ  ผลผสมผสานระหว่าง
ความนึกคิด   ความเ ช่ือ   ความคิด เห็น   ความ รู้   และความ รู้สึกของบุคคลที่ มี ต่อสิ่ งหนึ่ งสิ่ ง ใด  คนใด                                   
คนหนึ่ง   สถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ๆ    และความรู้สึกเหล่านีม้ีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมใด                     
พฤติกรรมหนึง่ขึน้  

แนวคิดด้านความภักดีต่อตราสินค้า  Aker (1996) อธิบายไว้ว่าคุณค่าของตราสินค้านัน้มีองค์ประกอบ                 
5 ส่วนด้วยกัน 1. การรู้จักช่ือตราสินค้า (Brand Name Awareness) เป็นจุดเร่ิมต้นพฤติกรรมการซือ้ 2. คุณภาพ            
ที่รับรู้ได้ (Perceived Quality) คือ ความรู้สกึของผู้บริโภคที่รับรู้คณุภาพโดยรวมหรือคณุภาพท่ีเหนือกวา่สนิค้าตราอื่น
ของตราสินค้าใดสินค้าหนึ่ง  3. ภาพลกัษณ์การเช่ือมโยงความสมัพันธ์กับตราสินค้า (Brand Associations) คือ          
ความประทบัใจตอ่ตราสนิค้า โดยเป็นการรับรู้ที่ไมไ่ด้พิจารณาจาก โลโก้ หรือ บรรจหุีบหอ่ เพียงอย่างเดียวแตม่าจาก 
การโฆษณา การสื่อสารแบบปากต่อปาก 4. ความภกัดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty) คือ การแสดงต่อการยึดมัน่                        
ของผู้บริโภคตอ่ตราสนิค้า ซึง่จะช่วยในเร่ืองของการลดต้นทนุทางการตลาด และ สร้างอ านาจทางการค้า 5. สนิทรัพย์
ประเภทอื่นๆของตราสินค้า (Other Proprietary Brand Assets) เช่น สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการค้า สิ่งเหล่านี  ้                  
เป็นสนิทรัพย์ที่มีคา่ซึง่ช่วยปกป้องตราสนิค้าจากคูแ่ขง่ได้  
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Watson IV, Beck, Henderson & Palmatier (2015) ให้ความหมายเก่ียวกบัความภกัดีวา่ ความจงรักภกัดี
ของลูกค้าเป็นพฤติกรรมซึ่งแสดงให้เห็นโดยการซือ้ซ า้  และพฤติกรรมอุปถัมภ์ และความจงรักภักดีทางทัศนคติ                   
ซึง่เก่ียวข้องกบัการมีสว่นร่วมทางจิตวิทยาของลกูค้า 
 ซึง่งานวิจยัชิน้นีผู้้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานไว้ดงันี ้

H1: การรับรู้คณุภาพการให้บริการสง่ผลตอ่ทศันคติ โดยอ้างอิงจากบทความของ นชุทยา เลศิพร (2562) ได้
ศกึษาอิทธิพลการรับรู้ด้านคณุภาพสนิค้า คณุภาพการให้บริการ และการรับรู้คณุคา่ด้านราคาที่มีตอ่ความจงรักภกัดี                  
ของลูก ค้ า  ก รณีศึ กษา ร้ านไก่ ทอดแบรน ด์ต่ า งประ เทศ ใน เ ขต รั งสิต  ปทุมธานี  และบทความของ                                         
ณัฐกานต์ เตียววัฒนานนท์ (2562) ได้ศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ความไว้วางใจ และคุณภาพการบริการ                 
สง่ผลตอ่การตัง้ใจซือ้ซ า้ของผู้บริโภคร้านอาหารประเภทชาบใูนเขตกรุงเทพมหานคร 

H2: การรับรู้ความสะดวกสบายสง่ผลต่อทศัคติ โดยอ้างอิงจากบทความของ ธารธิดา จนัทร์วีนกุูล (2562) 
ได้ศึกษาพืน้ที่ให้บริการ การรับรู้ความง่ายในการเดินทางและการรับรู้ประโยชน์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจเข้าชมงาน
แสดงสนิค้า ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการเดินทางสง่ผลตอ่การตดัสนิใจเข้าชมงานแสดงสนิค้า  

H3: พืน้ท่ีให้บริการสง่ผลตอ่ทศันคติ โดยอ้างอิงจากบทความของ อิทธิ เหลา่ชูชีพ (2563) ได้ศกึษาคณุภาพ                       
การบริการของพนกังาน พืน้ที่ให้บริการและท าเลที่ตัง้สง่ผลต่อความตัง้ใจเข้าใช้ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่  ผลการวิจัย
พบว่า ปัจจัย ด้านพื น้ที่ ใ ห้บ ริการส่งผลต่อความตัง้ ใจเ ข้าใ ช้ ร้านอินเทอร์ เน็ตคาเ ฟ่   และบทความของ                                    
ธารธิดา จนัทร์วีนกุูล (2562) ได้ศึกษาพืน้ท่ีให้บริการ การรับรู้ความง่ายในการเดินทางและการรับรู้ประโยชน์ที่สง่ผล
ตอ่การตดัสนิใจเข้าชมงานแสดงสนิค้า ผลการวิจยัพบวา่ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการเดินทางสง่ผลตอ่การตดัสนิใจ
เข้าชมงานแสดงสนิค้า  

H4: ทศันคติส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ โดยอ้างอิงจากบทความของ ศิวพร เทียมกระโทก (2562) ได้
ศกึษาอิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ  และการรับรู้คณุคา่ที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้า: 

กรณีศึกษาของร้านต าหลาย ในเขตปทมุธานี พบว่า คณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ  และการรับรู้คณุค่า 
สง่ผลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้า และบทความของ ศรัณย์กร อคัรนนท์จิรเมธ (2558) ได้ศกึษาอิทธิพลของคณุค่า     
ที่รับรู้ และคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความไว้เนือ้เช่ือใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลับม าใช้ซ า้                           
ของผู้ใช้บริการ Fitness แหง่หนึง่ในกรุงเทพมหานคร  ซึง่เกิดเป็นกรอบแนวคิดวิจยัดงันี ้
 

 
 
 
 
 
 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

งานวิจัยครัง้นีเ้ป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) ประชากรที่ใช้ในการด าเนินการวิจัยครัง้นีค้ือ                     
กลุม่นกัศกึษาในระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยักรุงเทพ ซึง่มีอายรุะหว่าง 18-20 ปี เป็นนกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 ที่มาจาก

การรับรู้คณุภาพการ

ให้บริการ
การรับรู้ความสะดวกสบาย 

พืน้ท่ีให้บริการ 

ทศันคต ิ
ความภกัดีตอ่แบรนด์ 

H1 

H2 

H3 

H4 
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หลากหลายคณะวิชาเนื่องจากเป็นวิชาพืน้ฐานจึงเป็นการเรียนรวมกนั  ซึ่งจดัเป็นกลุม่ประชากรที่อยู่ในช่วง Gen Z  
ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างนัน้ได้ใช้วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling ) โดยเก็บแบบสอบถาม                 
จากนกัศึกษาในมหาวิทยาลยักรุงเทพผ่านทางระบบ Google Form  จ านวน 200 คน เพื่อน ามาหาค่าความเช่ือมัน่
ทางสถิติ   ซึ่งจ านวนกลุ่มตัวอย่างนีม้าจากการพิจารณาจ านวนโดยตัวผู้ วิจัยเอง และเป็นกลุ่มตัวอย่าง                              
ในขัน้ทดลองเก็บ ผู้ตอบแบบสอบถามจะต้องตอบค าถามทุกข้อในรูปแบบของมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั                  
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี ้ ระดบัความคิดเห็น 5 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง , ระดบัความคิดเห็น 4 หมายถึง         
เห็นด้วย , ระดับความคิดเห็น 3 หมายถึง ปานกลาง  , ระดับความคิดเห็น 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย  และ                         
ระดบัความคิดเห็น 1 หมายถึง ไมเ่ห็นด้วยอยา่งยิ่ง   
 ในส่วนของการทดสอบความเช่ือมั่น ผู้ วิจัยน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของ ครอนบัคอัลฟ่า 
(Cronbach’s Alpha) ผลการทดสอบอยู่ในระดบัที่ 0.851 ถึง 0.928 ซึ่งเป็นค่าความเช่ือมัน่ที่ยอมรับได้ อ้างอิงจาก 
Maholta (2007) 
 
ตารางที่ 1 จ านวนตวัแปรและคา่ครอนบคั อลัฟ่า (Cronbach’s Alpha ) 

ตัวแปร จ านวน Cronbach’s α 

ด้านคุณภาพในการบริการ 
1.ทา่นคดิวา่บคุลากรมีความสนใจ
และพร้อมช่วยเหลอืทา่น 

2.ทา่นคดิวา่บคุลากรมีความสภุาพ
ตอ่ทา่น 

3.ทา่นคดิวา่อาจารย์ผู้สอนให้ความ
ตัง้ใจกบัการสอน 

4.ทา่นคดิวา่อาจารย์ผู้สอนสว่นใหญ่
จงูใจให้อยากเรียน 

ดดัแปลงค าถามจากบทความของ 
Bo Meng & Kyuhwan Choi 
(2017) 

4 .872 

ด้านความสะดวกสบาย 

1.ทา่นใช้เวลาไมน่านในการเดินทาง
ไปมหาวิทยาลยั 

2.ทา่นกลบัท่ีพกัได้ในเวลา
อนัรวดเร็วจากมหาวิทยาลยั 

3.ทา่นไมจ่ าเป็นต้องใช้เวลาในการ
รอรถนานๆ เพื่อเดินทางไปยงั
มหาวิทยาลยั 

4 .891 
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4.ทา่นสามารถค านวณเวลาไปกลบั
มหาวิทยาลยัได้ ท าให้ทา่นบริหาร
เวลาได้ลงตวั 

ดดัแปลงค าถามจากบทความของ 
Marie-Christine Gahinet & 
Gérard Cliquet (2018) 
ด้านหลกัฐานทางกายภาพ 

1.บรรยากาศในห้องเรียนดสูดใส 

2.บรรยากาศของการตกแตง่
ห้องเรียนดทูนัสมยั 

3.สภาพของห้องเรียนดสูะอาด 

4.มหาวิทยาลยัมีสิง่อ านวยความ
สะดวกอยา่งเพียบพร้อม 

ดดัแปลงค าถามจากบทความของ 
Bo Meng & Kyuhwan Choi 
(2017) 

4 .851 

ด้านทัศนคต ิ

1.ทา่นรู้สกึวา่ทา่นได้ตดัสนิใจอยา่ง
ถกูต้องแล้วที่เลอืกศกึษาใน
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

2.ทา่นรู้สกึได้วา่มหาวิทยาลยั
กรุงเทพได้ให้สิง่ที่ทา่นต้องการทกุ
อยา่งที่ทา่นคาดหวงัวา่จะได้จากการ
เรียนในมหาวิทยาลยั 

3.ทา่นมคีวามรู้สกึที่ดตีอ่การท่ีได้
ศกึษาในมหาวิทยาลยักรุงเทพ 

4.ทา่นชอบหลกัสตูรของ
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ดดัแปลงจากค าถามจากบทความ
ของ Patricia Martínez & Ignacio 
Rodríguez del Bosque (2013) 
 

4 .899 

ด้านความภกัด ี 5 .928 
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1.ทา่นรู้สกึวา่การเลอืกเรียนที่
มหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นการเลอืกที่
ฉลาด 

2.หากมีบคุคลอื่นมาปรึกษาทา่น
เร่ืองการเลอืกสถานศกึษาใน
ระดบัอดุมศกึษาทา่นจะแนะน า
มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

3.หากทา่นจะเลอืกศกึษาตอ่ใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ ทา่นจะเลอืก
มหาวิทยาลยักรุงเทพเป็นอนัดบัแรก 

4.หากเปรียบเทยีบกบัมหาวิทยาลยั
เอกชนอื่นๆ ทา่นคิดวา่มหาวิทยาลยั
กรุงเทพคือมหาวิทยาลยัอนัดบัหนึง่
เสมอ 

5.ทา่นคดิวา่การเลอืกศกึษาตอ่ที่
มหาวิทยาลยักรุงเทพท าให้ทา่นคุ้ม
คา่เงินและเวลา 

ดดัแปลงค าถามจากบทความของ 
Bo Meng & Kyuhwan Choi 
(2017) และ Patricia Martínez & 
Ignacio Rodríguez del Bosque 
(2013) 

 

ผลการวิจัย 
ส าหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมินัน้  ทัง้หมดได้เก็บจากแบบสอบถามที่ส่งให้กลุ่มตัวอย่างผ่านทาง                    

Google form ทัง้หมด 492 คน กระบวนการเก็บใช้เวลา 2 เดือน (ตัง้แตม่ิถนุายน-สงิหาคม 2561)  

จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 492 คน ส่วนใหญ่แล้วเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.9   ส่วนใหญ่                   
มีรายได้ต่อเดือนที่  10,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  49.4 มีวิธีการช าระค่าเทอมโดยผู้ ปกครองเป็นผู้ ช าระให้                           
คิดเป็น ร้อยละ 81.5 ส่วนใหญ่ รู้จักมหาวิทยาลยัจากสื่อสงัคมออนไลน์  คิดเป็นร้อยละ 56.1 ส่วนใหญ่เดินทาง              
มามหาวิทยาลยัโดยรถสว่นตวั คิดเป็นร้อยละ 37.4   

การศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลยัเอกชนแห่ง
หนึ่งของนกัศึกษา Gen Z โดยผู้ วิจัยได้เลือกสถิตน ามาใช้ในการวิเคราะห์ดงักล่าวได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยพหุ 
(Multiple Regression Analysis) โดยก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติไว้ที่ระดบั 0.05  
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ตารางที่  2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรอิสระท่ีส่งผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์มหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่งของ
นกัศกึษา Gen Z 
สมมติฐาน Unstandardized 

Coefficients  
Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
 
Sig. 

ผลการทดสอบ
สมมติฐาน 

B Std. Error Beta 
H1 
H2 
H3 
H4 

.365 

.066 

.464 

.845 
 

.045 

.026 

.039 

.025 

.306 

.088 

.473 

.837 

8.068 
2.547 
11.941 
33.792 

.000 

.011 

.000 

.000 

สอดคล้อง
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 
สอดคล้อง 

 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 การรับรู้คุณภาพการให้บริการมีอิทธิพลต่อทัศนคติ ซึ่งสอดคล้องกับ                          
บทความวิจัยบทความของ นุชทยา เลิศพร (2562) และบทความของ ณัฐกานต์ เตียววฒันานนท์ (2562) อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2  การรับรู้ความสะดวกสบายมีอิทธิพลต่อทัศคติมีความสอดคล้องกัน                        
ซึง่สอดคล้องกบับทความวิจยัของ ธารธิดา จนัทร์วีนกุลู (2562) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3  พืน้ที่ให้บริการมีอิทธิพลต่อทศันคติมีความสอดคล้องกัน  ซึ่งสอดคล้อง               
กับบทความวิจัยของ อิทธิ เหล่าชูชีพ (2563) และสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ธารธิดา จันทร์วีนุกูล (2562)         
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 4 ทศันคติมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีตอ่แบรนด์  ซึง่สอดคล้องกบับทความวิจยัของ 
ศิวพร เทียมกระโทก (2562 และสอดคล้องกบับทความวิจยัของ ศรัณย์กร อคัรนนท์จิรเมธ (2558) อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ 0.05 

ซึ่งผลการทดสอบสมมติฐานทัง้หมดได้ตอบวตัถุประสงค์ของงานวิจยัที่ต้องการศึกษาปัจจัยด้านการรับรู้
คุณภาพการให้บริการ  ความสะดวกในการเดินทาง และ หลกัฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  ซึ่งส่งผลต่อ
ทัศนคติของนักศึกษายุค Gen Z และเกิดพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง                        
จากงานวิจัยพบว่าค่า  R 2  ของ ปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการ   ความสะดวกในการเดินทาง และ                    
หลกัฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  ซึง่สง่ผลตอ่ทศันคติ มีคา่ร้อยละ 55 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ยงัมีปัจจยัอื่นๆอีกร้อย
ละ 45 ที่สง่ผลต่อทศันคติ  และปัจจยัด้านทศันคติที่สง่ผลต่อความภกัดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง         
มีคา่  R 2   ที่ร้อยละ 70 แสดงให้เห็นวา่ยงัมีปัจจยัอื่นๆอีกร้อยละ 30  ที่สง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่แบรนด์ของมหาวิทยาลยั
เอกชน 
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ตารางที่  3 แสดงค่าR 2  ของ ปัจจยัด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการ  ความสะดวกในการเดินทาง และ หลกัฐาน
ทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  ซึง่สง่ผลตอ่ทศันคติ 
 

Model R R Square 
1 .745a .555 

ตารางที่ 4 แสดงคา่R 2  ของปัจจยัด้านทศันคติที่สง่ผลตอ่ความภกัดีตอ่แบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน 

 

Model R R Square 
1 .837a .700 

 

 
บทสรุป 

งานวิจัยนีไ้ด้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา และสามารถสรุปได้ว่าปัจจัยด้านการรับรู้คุณภาพ                    
การให้บริการ  ความสะดวกในการเดินทาง และ หลกัฐานทางกายภาพของมหาวิทยาลยั  ส่งผลต่อทัศนคติของ
นกัศึกษายุค Gen Z และเกิดพฤติกรรมความภักดีต่อแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชนจริง  โดยดูจากผลทดสอบ
สมมติฐานทกุข้อแสดงให้เห็นว่า ตวัแปรต้นมีอิทธิพลต่อตวัแปรตามอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่  0.05 และสามารถ
น าไปเป็นประโยชน์ได้ดงันี ้

1.จากผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้คณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ที่สง่ผา่นจาก
ทศันคติ ผู้วิจยัเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัเอกชนควรด าเนินการมุ่งเน้นพฒันาคณุภาพผู้สอนให้ดียิ่งขึน้รวมถึงท าการ
อบรมเพื่อพฒันาทกัษะการสอนและการจูงใจผู้สอน และส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพนูทกัษะความรู้ให้มากขึน้                       
เพื่อท่ีจะเกิดการบอกตอ่ของนกัศกึษาหรือศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทและเอกตอ่ไป 

2.จากผลการวิจัยพบว่า การรับรู้ความสะดวกสบายมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ที่สง่ผ่านจาก
ทศันคติ ผู้ วิจัยเสนอแนะให้มหาวิทยาลยัเอกชนควรด าเนินการท าการประชาสมัพนัธ์เร่ืองช่องทางในการเดินทาง                           
มามหาวิทยาลัยให้มากขึน้เพื่อให้นักศึกษาและรวมถึงผู้ ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาในอนาคตได้มองเห็นถึง                           
ความสะดวกสบายและความครอบคลมุของการเดินทางโดยการขนสง่ของสาธารณะ รวมถึงการค านวณระยะเวลา           
ในการเดินทางได้ ซึ่งความสะดวกสบายนีผู้้ วิจัยมองว่าจะช่วยสร้างความภักดีต่อผู้ ที่ก าลังศึกษาและอยาก                          
จะศกึษาตอ่ในอนาคต  

3.จากผลการวิจยัพบว่า พืน้ที่ให้บริการมีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีต่อแบรนด์ที่สง่ผ่านจากทศันคติ  ผู้วิจยั
เสนอแนะให้มหาวิทยาลยัเอกชนควรด าเนินการท าการปรับปรุงและพฒันาห้องเรียนให้ดทูนัสมยัและบรรยากาศโดย
รอบในมหาวิทยาลยัให้ดนู่าเรียนมากยิ่งขึน้ เพราะการสร้างบรรยากาศและการรักษาความสะอาดจะเป็นจุดที่สร้าง
ความได้เปรียบทางการแข่งขนัให้กบัแบรนด์ของมหาวิทยาลยัเอกชน และผู้ เข้าศึกษาเมื่อรับรู้ได้ถึงความได้เปรียบนี  ้
จะเกิดทศันคติที่ดีและสง่ผลตอ่ความภกัดีของแบรนด์ของมหาวิทยาลยั  

ในอนาคตผู้ วิ จัยแนะน าใ ห้ศึกษาตัวแปรอื่นๆ ที่ อาจเ ก่ียว ข้องต่อความภักดีของแบรนด์ เช่น                                  
ความไว้เนือ้เช่ือใจ  และ การรับรู้คณุค่า เนื่องจากปัจจยัที่สง่ผลความภกัดีตอ่แบรนด์ยงัคงมีอีกหลายปัจจยั ซึง่จะช่วย
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ให้เข้าใจถึงความความภักดีต่อแบรนด์ของนักศึกษา Gen Z มากขึน้ และจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน                       
ทางการตลาดที่จะสร้างความยัง่ยืนให้ธุรกิจมหาวิทยาลยั 

 

 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรุงศรีดอทคอม. (2561). 6 สิง่ที่ต้องรู้เมื่อบกุตลาด GenZ. สบืค้นจาก 

 https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/6-techneques-to-approach-gen-z.html. 
เดอะแมทเทอร์ดอทซีโอ. (2560). วิกฤติมหาวิทยาลยัไทย เมื่อสถาบนัการศกึษาท าสงครามแยง่ชิงนกัเรียนเพื่อการอยู่ 

รอด. สบืค้นจาก https://thematter.co/social/war-of-thai-university/25611. 
ณฐักานต์ เตียววฒันา. (2562). การรับรู้คณุคา่ตราสนิค้า ความไว้วางใจ และคณุภาพการบริการ สง่ผลตอ่ความตัง้ใจ 

ซือ้ซ า้ของผู้บริโภคร้านอาหารประเภทชาบใูนเขตกรุงเทพมหานคร. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 
52 หน้า. 

ณฐันนท์ ขวญัทอง. (2562). การศกึษาข้อมลูสว่นบคุคล กระบวนการ และคณุภาพการให้บริการท่ีมีผลตอ่การ 
จงรักภกัดีผู้ เข้าพกัโรงแรม 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 44 หน้า. 

ธารธิดา จนัทร์วีนกุลู. (2562). พืน้ท่ีให้บริการ การรับรู้ความง่ายในการเดินทาง และการรับรู้ประโยชน์ที่สง่ผลตอ่การ 
ตดัสนิใจ เข้าชมงานแสดงสนิค้า. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 62 หน้า. 

นชุทยา เลศิพร. (2562). อิทธิพลการรับรู้ด้านคณุภาพสนิค้า คณุภาพการให้บริการ และการรับรู้คณุคา่ด้านราคาที่มี 
ต่อความจงรักภกัดีของลกูค้า กรณีศึกษาร้านไก่ทอดแบรนด์ต่างประเทศในเขตรังสิต ปทุมธานี . บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 56 หน้า. 

แบรนด์บฟุเฟต์ดอทไอเอนดอททีเอช. (2561). รู้จกั Gen Z ให้มากขึน้ เมื่อพวกเขาตา่งกบั Millennials ในหลากหลาย 
แง่มมุ. สบืค้นจาก https://www.brandbuffet.in.th/2018/06/gen-z-vs-millennials/. 

ศรัณย์กร อคัรนนท์จิรเมธ. (2558). อิทธิพลของคณุคา่ที่รับรู้ และคณุภาพการให้บริการท่ีมีตอ่ความไว้เนือ้เช่ือใจ  
ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการกลบัมาใช้ซ า้ของผู้ ใช้บริการ Fitness แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. 

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 133 หน้า. 
ศิวพร เทียมกระโทก. (2562). อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คณุคา่ ที่สง่ผลตอ่ 

ความจงรักภกัดีของลกูค้า: กรณีศึกษาของร้านตาหลาย ในเขตปทุมธานี. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
กรุงเทพ. 52 หน้า. 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท์) อรรถมานะ. (2541). พฤติกรรมองค์การ : ทฤษฎีและการประยกุต์. 
กรุงเทพฯ: ส านกัพิมพ์มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์. หน้า 64. 

อิทธิ เหลา่ชชีูพ. (2563). คณุภาพการบริการของพนกังาน พืน้ท่ีให้บริการและทาเลที่ตัง้สง่ผลตอ่ความตัง้ใจเข้าใช้ร้าน                           
อินเทอร์เน็ตคาเฟ่. บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยักรุงเทพ. 54 หน้า. 

สาระดีดีดอทคอม. (2561).  กลยทุธ์ทางการตลาดส าหรับ Generation Z : Gen Z. สบืค้นจาก  

https://www.krungsri.com/bank/th/plearn-plearn/6-techneques-to-approach-gen-z.html
https://thematter.co/social/war-of-thai-university/25611
https://www.brandbuffet.in.th/2018/06/gen-z-vs-millennials/


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H86 
 

 

http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:gen-z-generation-
z&catid=25:the-project&Itemid=72. 

Aaker D. A. (1996). Building strong brand. New York: Free. 
Bitner M.J. (1992). Service space: The impact of physical surroundings on customer 

and employees. Journal of marketing, 56(21), 57-72. 
 
 
Bo M., Kyuhwan C. (2017). Theme restaurants’ servicescape in developing quality of life: The moderating  

effect of perceived authenticity. International Journal of Hospitality Management, 
Volume 65, 89-99. 

Klementova J., Zavadsky J., & Zavadska Z. (2015). The measurement and evaluation of  
the service quality through customers ‘satisfaction. Procedia Economics and Finance, 26, 126-
130. 

Malhotra N. (2007). Marketing Research (5th edition). New Jersey: Pearson Prentices Hall. 
Marie C. G., Gérard C. (2018). Proximity and time in convenience store patronage: Kaïros more than  

chromos. Journal of Retailing and Consumer Services,Volume 43, 1-9. 
Patricia M., Ignacio R. B. (2013). CSR and customer loyalty: The roles of trust, customer identification with  

the company and satisfaction. International Journal of Hospitality Management, 
Volume 35, 89-99. 

Vuchic V.R. (1979). Urban public transportation system and technology. New Jersey: 
Prentice-Hall Inc. 

Watson IV, G. F., Beck J. T., Henderson C. M., & Palmatier R. W. (2015). Building, 
measuring, and profiting from customer loyalty. Journal of the Academy of Marketing Science, 
43(6), 790-825. 

http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:gen-z-generation-z&catid=25:the-project&Itemid=72
http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:gen-z-generation-z&catid=25:the-project&Itemid=72


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H87 

 

อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้าน
ราคาท่ีมีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด ในเขตรังสิต ปทุมธานี 
The Influences of Perceived Product Quality, Service Quality, and Perceived Value of Price 
on Customer Loyalty to a Fast Food Restaurant in Rangsit, Pathum Thani 

 
นชุทยา เลศิพร1 และ คมสนั ตนัสกลุ2  
Nuttaya Lertporn1 and Khomson Tunsakul2 
    

บทคัดย่อ  
 การวิ จั ย ในค รั ง้นี ม้ี วัต ถุ ป ระสง ค์ เพื่ อ ศึ กษ า อิ ท ธิพ ลของ  ก าร รับ รู้ ด้ านคุณ ภาพของสิ น ค้ า                                  
คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคา ที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด                    
ในเขตรังสิต ปทุมธานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านไก่ทอด แบรนด์ต่างประเทศ                    
ในเขตรังสิตปทมุธานี จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูเบือ้งต้น
คือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน                     
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่า                     
ด้านราคามีผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้า อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
ค ำส ำคัญ  : การรบัรู้ดา้นคณุภาพของสินคา้, คณุภาพการใหบ้ริการ, การรบัรู้คณุค่าดา้นราคา, ความจงรกัภกัดี 
 

Abstract 
 The objective of this research was to study the influences of perceived product quality, service 
quality, and perceived value of price on customer loyalty to a fast food restaurant in Rangsit, Pathum 
Thani. The samples of a study were customers who used services of a foreign brand of fried chicken 
restaurant in Rangsit, Pathum Thani. 400 respondents were being selected by using purposive sampling. 
The data was analyzed and evaluated by descriptive statistics including percentage, mean and standard 
deviation. Multiple regression was used to test the hypotheses. The findings revealed that perceived 
product quality, service quality, and perceived value of price had a statically significant impact on 
customer loyalty at .05.  
 
Keyword: Perceived Product Quality, Service Quality, Perceived Value of Price, Customer Loyalty 
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บทน า 
อาหารเป็นปัจจัยส าคัญต่อการด ารงชีวิต ที่รับประทานเข้าไปแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกาย ท าให้ร่างกาย

เจริญเติบโต และให้พลงังานแก่ร่างกายช่วยควบคมุอวยัวะต่างๆ ของร่างกายให้ท างานเป็นปกติ อาหารจึงเป็นปัจจยั
ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของคนเรา ซึ่งในแต่ละวัยร่างกายต้องการอาหารในปริมาณและสารอาหาร                       
ที่ แต กต่ า งกั น ไป  ดั งนั น้ อ าห ารและ โภ ชนาการจึ ง เป็ น รากฐานของมนุษ ย์ตั ง้ แต่ วัย เด็ ก ถึ งวัย ช รา                                           
(“การกินอาหารเพื่อสขุภาพท่ีดี”, 2560) ซึง่การบริโภคอาหารของมนษุย์ก็จะแตกตา่งออกไปตามการใช้ชีวิตประจ าวนั 
ปัจจุบนัวิถีชีวิตของมนษุย์ของผู้อยู่อาศยัอยู่ในตวัเมืองเปลี่ยนแปลงไป เนื่องด้วยภาวะที่เร่งรีบ การแข่งขนัด้านเวลา 
ส่งผลให้ผู้ คนส่วนใหญ่หันมารับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารฟาสต์ฟู้ ด  (Fast Food) สะท้อนให้เห็น                        
ถึงความโดดเด่นของธุรกิจอาหารฟาสต์ฟู้ ดประเภทไก่ทอดเป็นเซ็กเมนต์ที่ใหญ่ที่สุด มีสดัส่วนถึง 40 เปอร์เซ็นต์                     
โดยคาดว่า มูลค่าตลาดธุรกิจร้านอาหารในปี 2562 จะอยู่ที่ 411,000-415,000 ล้านบาท ขยายตวั 4-5 เปอร์เซ็นต์ 
(ศนูย์วิจยักสกิรไทย, 2561) 

ปัจจุบนัร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ดก าลงัเผชิญกับความท้าทายจากหลาย ๆ ด้าน เช่น การแข่งขนัทางการตลาด
จากคู่แข่งในตลาดอาหารประเภทเดียวกัน อีกทัง้ยังต้องเผชิญความท้าทายจากกระแสเทรนด์การรักสุขภาพ                       
ที่ก าลงัมาแรงในขณะนี ้โดยกระแสการรักสขุภาพสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความระมดัระวงัในการบริโภคอาหารมากยิ่งขึน้ 
เทรนด์การรักสุขภาพเร่ิมเป็นที่นิยมในกลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลกั โดยที่ผ่านมา                   
อาหารประเภทฟาสต์ฟู้ ดมกัถูกโจมตีในแง่ลบ และสง่ผลกระทบต่อร้าน  ไม่ว่าจะเป็นสาเหตหุนึ่งที่ท าให้เกิดโรคอ้วน 
หรือความเสีย่งที่จะท าให้ เกิดโรคตา่งๆ ซึง่การท่ีร้าน จะสามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาด หรือเพิ่มยอดขายได้นัน้ 
จ าเป็นจะต้องสร้างการรับรู้ในแง่บวกด้านคณุภาพสินค้า และการบริการให้แก่ผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมีความมัน่ใจ
ในการบริโภคสนิค้าและบริการท่ีดี (“ภยัจากอาหารฟาสต์ฟู้ ด”, 2562)   

โดยในด้านการพัฒนาธุรกิจ การรับรู้คุณภาพของสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภครู้สึกรับรู้เก่ียวกับแบรนด์นัน้ ๆ                  
ในเร่ืองของคุณภาพของสินค้าหรือบริการเป็นสิ่งส าคญั เพราะสินค้าที่มีคณุภาพเป็นตวับ่งชีคุ้ณภาพของส่วนผสม                  
ในร้านอาหาร ซึ่งรวมถึงความสะอาดสดใหม่ และมีความหลากหลาย (Wang, 2013) และคุณภาพการให้บริการ                  
โดยเน้นถึงศักยภาพการบริการเพื่ออธิบายความจงรักภักดีในภาคต่าง ๆ เช่น ในการต้อนรับ คุณภาพของสินค้า           
ความเป็นมิตร และการบริการ ที่มีให้แก่ความต้องการของลูกค้า (Wang, 2010) ซึ่งการรับรู้คุณค่าด้านราคา                      
เป็นสิ่งที่ผู้ บริโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์นัน้ ๆ ถ้าคุณค่าผลิตภัณฑ์              
สงูกว่าราคาผู้บริโภคก็จะตดัสินใจซือ้ (Wu & Chan, 2001) ซึ่งเป็นความสมัพนัธ์อนัดีที่น ามาสูก่ารกลบัมาใช้บริการ
และก่อให้เกิดความจงรักภกัดีของลกูค้า (Zakaria, Abdul-Rahman, Othman, Azlina, Dzulkipli & Osman, 2014)  

จากเหตุผลที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษา อิทธิพลการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า 
คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคา ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า  ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด                        
ในเขตรังสติ ปทมุธานี 
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วัตถุประสงค์ 
 การศกึษาในครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวา่ปัจจยัด้านการรับรู้คณุภาพของสนิค้า  คุณภาพการให้บริการ 
และการรับรู้คุณค่าด้านราคามีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติต่อความจงรักภักดีของลูกค้าที่ใช้บริการ                          
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติ ปทมุธานี หรือไม ่ 
 

กรอบแนวคดิและสมมติฐาน  
 ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า Jacoby & Olson (1985)                 
กล่าวว่า การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า ยังให้คุณค่าแก่ผู้บริโภคในด้านทัศนคติในการแยกแยะแบรนด์สินค้า 
คุณภาพของผลิตภัณฑ์  ซึ่งจะท าให้ลกูค้าเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจ อนัเป็นสิ่งส าคญัส าหรับการสร้างความสมัพันธ์   
ทางธุรกิจโดยตรง เพราะคุณภาพของสินค้าต้องสร้างความเช่ือมั่น ความซื่อสัตย์ให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ        
เพื่อให้ผู้บริโภคได้ประกอบการตดัสนิใจซือ้  

แนวคิด ด้านคุณภาพการให้บ ริการ Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) กล่าวว่าคุณภาพ             
การให้บริการเป็นสิง่ที่ลกูค้าคาดหวงัที่จะได้รับจากการบริการการท่ีดี เคร่ืองมือการวดัคณุภาพการบริการเป็นการวดั
คณุภาพจาก 5 ด้าน ดงันี ้  

1. ด้านความน่าเช่ือถือ หมายถึง การให้บริการแก่ลูกค้าตรงตามเวลาที่สญัญาไว้ และการบริการลกูค้า                 
ต้องมีความถูกต้องเหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ มีพนกังานเพียงพอต่อการบริการ ช่วยเหลือลกูค้าอย่างเต็มใจ 
และเกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สดุ   
 2. ด้านการตอบสนองทันที  หมายถึง มีความเต็มใจในการบริการอย่างรวดเร็วไม่ให้ลูกค้ารอนาน                           
มีความกระตือรือร้นในการช่วยเหลอืลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพ และไมล่ะเลยในการปฏิบตัิหน้าที่  
 3. ด้านการให้ความมัน่ใจ หมายถึง พนกังานที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลลกูค้า และมีทกัษะ               
ในการท างานบริการที่ดี จะสามารถท าให้ลูกค้าเกิดความน่าเช่ือถือ และรู้สึกมั่นใจได้ว่าได้รับการบริก ารที่ดี                      
จากทางร้าน  
 4. ด้านการเอาใจใส ่หมายถึง พนกังานท่ีให้บริการแก่ลกูค้ามีความสนใจดแูลเอาใจใสอ่ยา่งเป็นกนัเอง และ
ให้ความส าคญัในรายละเอียดความต้องการของลกูค้าที่แตกตา่งกนั เพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลกูค้าที่มาใช้บริการ  
 5. ด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ หมายถึง มีลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น การแต่งกาย      
ของพนักงาน อุปกรณ์  เอกสารแผ่นพับต่าง ๆ ท าเลที่ตั ง้  สภาพแวดล้อมความสะอาด และการตกแต่ง                         
ลกัษณะดงักลา่วจะช่วยให้ลกูค้าเห็นภาพท่ีชดัเจน และมีความตัง้ใจอยากใช้บริการ 

แนวคิดด้านการรับรู้คุณค่าด้านราคา  Chen & Chen (2010) กล่าวว่า การรับ รู้คุณค่าด้านราคา                         
สง่ผลต่ออิทธิพลความน่าจะเป็นในการกลบัมาใช้บริการหรือกลบัมาซือ้ซ า้ของลกูค้า เพราะถ้าคุณภาพของสินค้าดี             
มีราคาที่สมเหตสุมผลกบัทีต่ัง้ไว้ สามารถเป็นแรงจงูใจให้ลกูค้าจงรักภกัดีกบัแบรนด์นัน้ ๆ  

แนวคิดด้านความจงรักภักดี  Samiee, Chabowski & Hult (2015) กล่าวว่า การผลักดันพฤติกรรม                   
ความจงรักภกัดีของลกูค้าได้พฒันา และทดสอบรูปแบบแนวคิดโดยใช้ข้อมูลเชิงลึกจากมุมมองความหลากหลาย               
ทางการตลาด เป็นปัจจัยส าคัญในการสร้างความจงรักภักดี  เพราะเกิดขึน้จากข้อมูลที่ลูกค้ามีต่อตราสินค้านัน้                 
เป็นทัศนคติเชิงบวกต่อตราสินค้า และมีความมุ่งมั่นที่จะกลบัมาซือ้ซ า้ ซึ่งหากลูกค้าที่มาใช้บริการมีทัศนคติที่ดี                  
มีความพึงพอใจของประสทิธิภาพการท างาน การต้อนรับ คณุภาพของสินค้า เช่น อาหาร เคร่ืองดื่ม การบริการ และ
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ราคาที่เป็นเชิงบวก ซึง่ก่อให้เกิดความจงรักภกัดีของลกูค้าในท่ีสดุ โดยทางผู้วิจยัได้ยึดตามหลกัแนวคิดดงักลา่ว และ
ได้สร้างกรอบแนวคิดดงันี ้ 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี  
 

 
 
สมมติฐาน  

 H1: การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด                 
ในเขตรังสติ ปทมุธานี  โดยมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ Asshidin, Abidin & Borhan (2016) เร่ือง การพฒันา
ตวัชีว้ดัหลายมิติของการรับรู้คณุภาพของผลติภณัฑ์ที่สง่ผลตอ่ความภกัดี 
 H2: คุณ ภาพ การใ ห้ บ ริก า รมี อิ ท ธิพ ลต่ อค วาม จง รักภั ก ดี ข อ งลูก ค้ า ร้าน อาห ารฟ าส ต์ฟู้ ด                                     
ในเขตรังสิต ปทมุธานี โดยมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธนานิษฐ์ สิริวงศ์วชัระ และศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์ (2561)                           
เร่ือง การศกึษาคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีในการให้บริการของธนาคารออมสนิ สาขาเพชรบรีุตดัใหม่ 
 H3: การรับรู้คุณค่าด้านราคามีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิต 
ปทมุธานี โดยมีความสอดคล้องกบังานวจิยัของ วรัญญา คงจิตราภา (2560) เร่ือง การรับรู้คณุคา่ของปัจจยัด้านราคา 
คณุภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีผลตอ่ความภกัดีของผู้บริโภคตอ่ร้านอาหารริมทางในยา่นเยาวราช 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ลูกค้าที่ใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิตปทุมธานี 

จ านวน 400 คน ผู้ วิจัยได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดับ                
ความเช่ือมั่นร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ  ±5 ซึ่งตัวอย่างที่ ได้นัน้  ผู้ วิจัยเลือกใช้วิ ธี                    
การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง ผู้ท าวิจยัได้ด าเนินการเก่ียวกบัการเลอืกตวัอยา่ง ดงันี  ้ 

หาจ านวนของกลุม่ประชากรทัง้หมด ซึ่งเป็นลกูค้าที่ใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด เช่น KFC, McDonald’s 
ในเขตรังสิตปทุมธานี เนื่องจากผู้ วิจัยไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริงว่ามีจ านวนเท่าใด ทางผู้ วิจัยจึงใช้วิธี                    

การรับรู้ด้านคณุภาพ 
ของสนิค้า  

 

การรับรู้คณุคา่ด้านราคา  

คณุภาพการให้บริการ 

 
ความจงรักภกัดีของลกูค้า  
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การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ เจาะจง (Purposive Sampling) กล่าวคื อ  การเลือกแจกแบบสอบถาม                             
เฉพาะกลุม่ตวัอยา่งที่อาศยัอยูใ่นเขตรังสติปทมุธานี ที่เคยใช้บริการร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด  

ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนน ามาวิเคราะห์ โดยการการแจกแบบสอบถามให้กลุ่ม  ตวัอย่าง
ตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 จนถึง กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อมลูทัง้สิน้ 2 เดือน  

 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 207 คน คิดเป็นร้อยละ 51.75                 

มี อ ายุ ระห ว่ า ง  21–30 ปี  จ า น วน  136 คน  คิ ด เป็ น ร้อ ยล ะ  34.00 มี ส ถ านภ าพ โสด  จ าน วน  229 คน                                      
คิดเป็นร้อยละ 57.25 มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.25 มีอาชีพพนกังาน/ลกูจ้าง
บริษัทเอกชน จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 มีรายได้สว่นตวัต่อเดือน 10,001–30,000 บาท จ านวน 161 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.25 ปัจจัยการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้ามีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.30,                        
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.37) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก  (ค่าเฉลี่ย = 4.17,              
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  = 0.32) ปัจจัยด้านการรับรู้คุณค่าด้านราคามีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย = 4.04,                   
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.45) และปัจจัยด้านความจงรักภักดีมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (ค่าเฉลี่ย = 4.31,                    
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.41)  

สมมติฐานจะใช้สถิติทดสอบหาความสมัพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)           
เพื่อศึกษาอิทธิพลการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคาที่ มี                           
ตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติ ปทมุธานี  

 
ตารางที่ 1 ค่าอิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคาที่มี              
ต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิตปทุมธานี ด้วยวิธีวิเคราะห์สมัพันธ์แบบถดถอย                
เชิงพหคุณู (Multiple Regression Analysis) 
 
ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
การรับรู้ด้านคณุภาพของสนิค้า 0.112 0.053 2.090 0.037* 
คณุภาพการให้บริการมีอิทธิพลถงึ 0.237 0.067 3.549 0.000* 
การรับรู้คณุคา่ด้านราคา 0.294 0.045 6.467 0.000* 

R² = 0.235, F-Value = 40.658, p-value = 0.000* 
จากตารางที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ค่าอิทธิพลการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพ                   

การให้บริการและการรับรู้คุณค่าด้านราคาที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิต
ปทุมธานี เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการและการรับรู้คุณค่า                          
ด้านราคาที่มีผลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิตปทมุธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ               
ที่ระดบั 0.05  
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 เมื่อพิจารณาความส าคญัการรับรู้ด้านคณุภาพของสินค้า คณุภาพการให้บริการ การรับรู้คณุค่าด้านราคา  
คา่สมัประสทิธ์ิในการพยากรณ์ คือ (R² = 0.235, p-value = 0.000) ที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้า ร้านอาหาร
ฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติปทมุธานี สอดคล้องกบัสมมตุิฐานท่ีตัง้ไว้ด้านการรับรู้ด้านคณุภาพของสินค้า (Beta = 0.053) 
ด้านคณุภาพการให้บริการ (Beta = 0.067) ด้านการรับรู้คณุคา่ด้านราคา (Beta 0.045) ตามล าดบั  
 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ด้านการรับรู้ด้านคณุภาพของสนิค้า สอดคล้องกบัข้อมลู 
ด้านคณุภาพการให้บริการ สอดคล้องกบัข้อมลู 
ด้านการรับรู้คณุคา่ด้านราคา  สอดคล้องกบัข้อมลู 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐาน  คือ การรับรู้ด้านคุณภาพ               
ของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคาที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหาร                  
ฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติ ปทมุธานี  
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ  
 งานวิจัยนีไ้ด้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา อิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพ                 
การให้บริการ และการรับรู้คุณค่าด้านราคา ที่มีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิต 
ปทมุธานี โดยตัง้สมมติฐานไว้ดงันี ้

สมมติฐานข้อที่ 1 จากการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้าที่มีต่อความจงรักภักดี              
ของลกูค้า ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติ ปทมุธานี พบวา่อิทธิพลของการรับรู้ด้านคณุภาพของสนิค้า โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด มีความสอดคล้องกับ แนวคิดของ ศิ ริวรรณ เสรีรัตน์ , ศุภร เสรีรัตน์ , ปณิศา มีจินดา ,                       
อรทยั เลิศวรรณวิทย์, ปริญลกัษิตานนท์, องอาจ ปทะวานิช และจิระวฒัน์ อนุชชานนท์ (2552) โดยอธิบายไว้ว่า                   
การรับรู้คุณภาพของสินค้าสามารถให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ว่า ผลิตภัณฑ์นีม้ีประสิทธิภาพในการท างาน                   
และมีความคงทนของผลิตภณัฑ์ เช่น อายุการใช้งาน ความประหยดั และมีมาตรฐานเป็นตวัก าหนดชีว้ดัคุณภาพ               
ของสินค้า ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Asshidin, Abidin & Borhan (2016) เร่ือง การพัฒนาตัวชีว้ัด                 
หลายมิติของการรับรู้คณุภาพของผลติภณัฑ์ที่สง่ผลตอ่ความภกัดี ผลพบวา่ การพฒันาตวัชีว้ดัหลายมิติของการรับรู้
คณุภาพของผลติภณัฑ์ที่สง่ผลตอ่ความภกัดี โดยภาพรวมในระดบัมาก  

สมมติฐานข้อที่ 2 จากการศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการที่มีต่อความจงรักภักดี ของลูกค้า                   
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสิต ปทุมธานี พบว่าอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก          
โดยแบง่เป็นด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองทนัที ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านการเอาใจใส ่
และด้านความเป็นรูปธรรมของการบ ริการ ทัง้นี ย้ังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ เรวดี ศิ รินคร (2541)                           
โดยอธิบายไว้ว่า คณุภาพการให้บริการเป็นบริการทัง้หมดที่ผู้ รับบริการได้รับและเป็นไปตามที่คาดหวงั ซึ่งมีลกัษณะ
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ไปในทิศทางบวก เช่น ความสะดวกรวดเร็ว ความสะดวกสบาย และมีความปลอดภยั ผู้ให้บริการมีประสบการณ์ และ
มีความสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคที่มีต่อสินค้าหรือบริการ ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ                      
ธนานิษฐ์ สริิวงศ์วชัระ และศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์ (2561) เร่ือง การศึกษาคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลต่อความภกัดีใน
การให้บริการของธนาคารออมสนิ สาขาเพชรบรีุตดัใหม ่ผลพบวา่ คณุภาพการให้บริการในทกุด้านมีผลตอ่ความภกัดี
ในการให้บริการของธนาคารออมสนิ โดยภาพรวมในระดบัมาก   

สมมติฐานข้อที่ 3 จากการศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าด้านราคามีต่อความจงรักภักดีของลูกค้า                   
ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด ในเขตรังสติ ปทมุธานี พบว่าอิทธิพลของการรับรู้คณุค่าด้านราคาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
ทัง้นีย้ังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Ralston (1994) โดยอธิบายไว้ว่า การรับรู้คุณค่าด้านราคาเป็นการเพิ่ม
ความถ่ีในการซือ้สินค้าและการใช้บริการของผู้ บริโภคเพื่อเป็นการพัฒนาความจงรักภักดี และเป็นการสร้าง                        
ความได้ เป รียบในด้านการแข่งขัน ซึ่ งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา คงจิตราภา (2560)                               
เร่ือง การรับรู้คณุค่าของปัจจยัด้านราคา คณุภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีผลต่อความภกัดีของผู้บริโภคต่อ
ร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช ผลพบว่า การรับรู้คณุค่าด้านราคามีผลต่อความภกัดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหาร      
ริมทางในยา่นเยาวราช โดยภาพรวมในระดบัมาก  

จากผลทดสอบสมมติฐานข้างต้นจึงสรุปได้วา่ ตวัแปรต้นมีอิทธิพลตอ่ตวัแปรตามอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 และเพื่อให้ผลการศึกษาครัง้นีส้ามารถต่อยอดหรือขยายผลต่อไป อันจะเป็นประโยชน์ในการ                     
อ ธิบายเหตุการณ์ ห รือ ปัจจัย ในการส่งผลต่อการตัดสินใจ  ห รือปัญหา อื่ น  ๆ  ที่ มี ความ เก่ียวเนื่ อ งกัน                                     
โดยผลจากการศกึษามีประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะตอ่ผู้ที่สนใจการวิจยั ดงันี ้  

ประโยชน์ทางด้านวิชาการ  
1. เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ด้านวิชาการที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า                    

แก่ผู้ที่สนใจ  
2. เพือ่เป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ และองค์การตา่ง ๆ ในการท าธุรกิจเก่ียวกบัอสุาหกรรมประเภทอาหาร

ตอ่ไป  
ประโยชน์ทางด้านเชิงปฏิบตัิ  
1. ฝ่ายที่เก่ียวข้องของร้านอาหารฟาสต์ฟู้ ด หรือธุรกิจร้านอาหาร สามารถน าผลการวิจยั ไปใช้ในการพฒันา

ด้านการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้า คุณภาพการให้บริการ และราคาที่สมเหตุผล อนัน าไปสู่การพฒันาที่เพิ่มขึน้                 
ของความจงรักภกัดีของลกูค้าในท่ีสดุ  

2.  สามารถน าไปปรับใช้เพื่อให้เข้าใจ และทราบถึงพฤติกรรมตา่ง ๆ ของผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งขึน้  
ข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ที่มีความสมัพนัธ์หรือคาดวา่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดี ของร้านอาหาร                   

ฟาสต์ฟู้ ด เป็นการขยายขอบเขตงานวิจยัให้กว้างขึน้ นอกจากนีผู้้ประกอบการสามารถน าข้อมลูไปใช้ในการวางแผน
กลยทุธ์ทางการตลาด เพื่อเป็นการพฒันาการบริการตอ่ไป และผู้วิจยัควรศกึษากลุม่ตวัอยา่งให้เพิ่มมากขึน้ และ
ศกึษาในเขตพืน้ท่ีอื่น ๆ เพื่อเห็นถงึข้อแตกตา่ง และน าไปสูก่ารประยกุต์ใช้ในด้านตา่ง ๆ ได้มีประสทิธิภาพ  

 
 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H94 

 

เอกสารอ้างอิง  
การกินอาหารเพื่ อสุขภาพที่ดี .  (2560 ).  สืบ ค้นจาก https://www.thaihealth.or.th/blog/myblog/topic/836 

/DowHealthy/1361/สขุภาพ/12333/การกินอาหารเพื่อสขุภาพท่ีดี/.  
ธนานิษฐ์ สริิวงศ์วชัระ และศิริรัตน์ รัตนพิทกัษ์.  (2561).  การศกึษาคณุภาพการให้บริการท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีในการ

ให้บริการของธนาคารออมสิน สาขาเพชรบุรีตัดใหม่.  ใน การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
บณัฑิตศึกษา ครัง้ที ่13 ปี การศึกษา 2561 (หน้า 62-70).  ปทมุธานี: มหาวิทยาลยัรังสติ.  

ภยัจากอาหารฟาสต์ฟู้ ด อร่อยแต่ท าลายสขุภาพ.  (2562).  สบืค้นจาก https://www.hongthongrice.com/v2/blog/
เคลด็ลบั/ภยัจากอาหารฟาสต์ฟู้ ด-อร/.   

เรวดี ศิรินคร.  (2541).  TQM: ปฏิบติัการสู่องค์กรคณุภาพยคุ 2000.  กรุงเทพฯ: TPA.  
วรัญญา คงจิตราภา.   (2560).  การรับรู้คณุค่าของปัจจยัด้านราคา คณุภาพการบริการและความไว้วางใจทีมี่ผลต่อ

ความภกัดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช.  การค้นคว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต, 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ.  

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศภุร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, อรทยั เลศิวรรณวิทย์, ปริญ ลกัษิตานนท์, องอาจ ปทะวานิช และ 
  จิระวฒัน์ อนชุชานนท์.  (2552).  การบริหารตลาดยคุใหม่ (ฉบบัปรับปรุงใหม)่.  กรุงเทพฯ: ธรรมสาร.  
ศนูย์วิจยักสิกรไทย.  (2561).  คาดมลูค่าตลาดร้านอาหารปี’ 61 ขยายตวัร้อยละ 4-5 (กระแสทรรศน์ ฉบบัที่ 2904).  

สบืค้นจาก  https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/36839.aspx.  
Asshidin, N. H. N., Abidin N., & Borhan, H. B.  (2016).  Perceived quality and emotional value that  

influence consumer's purchase intention towards American and local products.  Procedia 
Economics and Finance, 35, 639-643.   

Chen, C. F., & Chen, F. S.  (2010).  Experience quality, perceived value, satisfaction and behavioral  
 intentions for heritage tourists.  Tourism Management, 31(1), 29-35.  
Jacoby, J., & Olson, J.  (1985).  Perceived quality: Institute of retail management. Lexington, MA:  
 Lexington Books. 
Parasuraman, A., Ziethaml, V. A., & Berry, L. L.  (1985).  A conceptual model of service quality and its    

implications for future research.  Journal of Marketing, 49(4), 41-50.  
Ralston, R. W.  (1994).  The effects of customer service, branding, and price on the perceived value of 

local telephone service.  Journal of Business Research, 56(3), 201-213.  
Samiee, S., Chabowski, B. R., & Hult, G. T. M. (2015).  International relationship marketing: Intellectual  

foundations and avenues for further research.  Journal of International Marketing, 26(1), 89-101.  
Wang, C. Y.  (2010).  Service quality, perceived value, corporate image, and customer loyalty in the  

context of varying levels of switching costs.  Psycholoqy & Marketing, 27(3), 252-262.  
Wang, E.  (2013).  The influence of visual packaging design on perceived food product quality, value,  

and brand preference.  International Journal of Retail & Distribution Management, 41(10), 805-
816. 

https://kasikornresearch.com/th/analysis/k-econ/business/Pages/36839.aspx


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H95 

 

Wu, S. I., & Chan, H. J.  (2001).  Perceived service quality and self-concept influences on consumer  
attitude and purchase process.  Journal Total Quality Management & Business Excellence, 
22(1), 43-62.  

Yamane, T.  (1967).  Statistics: An introductory analysis.  New York: Harper and Row.  
Zakaria, I., Abdul-Rahman, B., Othman, A. K., Azlina, N., Dzulkipli, M. R., & Osman, M. A. F.  (2014).  The  

relationship between loyalty program, customer satisfaction and customer loyalty in retail 
industry: A case study.  Procedia-Social and Behavioral Sciences, 129, 23-30. 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H96 

 

รูปแบบสันนิษฐาน และการก าหนดอายุ ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ ใพิพิธภัณฑ
สถานแห่งชาต ิหริภุญไชย 

The Conjectural Reconstruction and Dating on Fragments of Large Bronze Images of Buddha 
in the Hariphunchai National Museum 

วสนุธรา ยืนยง1 

Wasunthara Yuenyong 

บทคัดย่อ 

ชิน้ส่วนที่ไม่ครบองค์ของพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่จ านวนหนึ่ง ปัจจุบนัเก็บรักษาในพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู ยงัไมส่ามารถสบืหาที่มาที่แนช่ดัได้ บางชิน้สว่นยงัไมไ่ด้รับการศกึษาเทา่ที่ควร และ
ไม่สมบรูณ์ จึงน าไปสูข้่อสนันิษฐานต่าง ๆ ทัง้ในประเด็นของที่มา รูปแบบสนันิษฐาน และการก าหนดอาย ุงานวิจยันี ้
จึงเป็นการศึกษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบสนันิษฐาน การก าหนดอายสุมยั รวมถึงการวินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดิมเก่ียวกบั
เร่ืองนี ้

 ผลการศกึษาสามารถสร้างรูปแบบสนันิษฐาน และก าหนดอายสุมยัของชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่
ซึง่มีชิน้สว่นตา่ง ๆ รวมเข้าด้วยกนัได้ทัง้สิน้จ านวน 3 องค์ โดยสรุปดงันี ้

 1. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็นพระพทุธรูปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 205 เซนติเมตร ก าหนดอายุได้ประมาณพทุธศตวรรษที่ 18 เมื่อพิจารณาขนาดตามที่ได้
สนันิษฐานมีความเป็นไปได้ที่จะประดิษฐานในซุ้มจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตหุริภญุชยั 

  2. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวัตถุ 283/18 , 473/18 และ 474/18 เป็นชิน้ส่วนจากพระพุทธรูปองค์
เดียวกนั มีขนาดประมาณ 460 เซนติเมตร โดยสามารถก าหนดอายไุด้ในประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 สนันิษฐาน
วา่เป็นพระพทุธรูปจ าลองของพระพระอฏัฐารส วดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม ่จากการศกึษาเพื่อวินิฉยัข้อสนันิษฐาน
เดิมพบว่าเศียรพระแสนแซว่ เมืองล าพูน รวมไปถึงชิน้ส่วนพระวรกายทัง้ 2 ชิ น้ มิใช่พระพุทธรูปที่ปรากฏการสร้าง      
ที่กลา่วไว้ในจารึกวดัพระยืนตามที่ได้มีผู้สนันิษฐานไว้ 

 3. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวัตถุ 472/18 มีรูปแบบสันนิษฐานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยใน        
ศิลปะล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทยั มีขนาดโดยประมาณ สงู 170 เซนติเมตร หน้าตกักว้าง 136 เซนติเมตร ก าหนดอายุ
ไว้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 

ค าส าคัญ  : ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด / รูปแบบสนันิษฐาน / พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย 

 

                                           
1 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
Department of Art History, Faculty of Archaeology, Bangkok, Silpakorn University 10200 Thailand 
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Abstract 

The fragments of large bronze Buddha images have been recognized in the collection of the 
Hariphunchal National Museum in Lamphun Province. The provenances of the fragments are unknown and 
there is not much information about the issue. Therefore, several scholars have got into answering questions 
about where the origin place of installation of the images were, and how to date the images. This study was 
to propose some hypotheses to explain the conjectural reconstruction on the images 'fragments and how 
the images of Buddha can be dated by means of a comparative study of styles, as well as challenges the 
previous assumptions about the matter.  

The study yielded some significant results which provide relevant information for reconstruction 
on the huge bronze statues of Buddha and their periods of consecration. As a result, three images of 
Buddha have been theoretically reconstructed as follows:  

1. The five pieces Nos. 147/18, 148/18, 149/18, 150/18, and 151/18 are considered to be parts of 
an image of Buddha which has a height of 205 centimeters, dating back to the 13th century CE. This statue 
was possibly placed at the arched niche of Chiang Yan chedi (stupa) in Wat Phra That Hariphun Chai 
Temple.  

2. The three pieces Nos. 283/18, 473/18, and 474/18 are regarded as parts of the image of Buddha 
which has a height of 460 centimeters. It dates to the late 15th-16th century CE. It might be modelled after 
the "Attharasa Buddha" of Wat Chedi Luang in Chiang Mai Province. The two pieces (Nos. 473/18 and 
474/18) are undoubtedly fixed with the head one (No. 283/18) known as "Phra Saen Sawae" Buddha, 
exhibited in the Hariphunchai National Museum. Consequently, the previous hypotheses that the image 
was the same one which was mentioned in the Wat Phra Yuen inscription can be rejected.  

3. The piece No. 472/18 is identified with a part of an image of Buddha in the Lan Na style. It has 
a height of 170 centimeters, and the lap (from the right knee to the left one) is 136 centimeters wide. It dates 
to the late 15th century CE. The Buddha showing the gesture of subduing Mara, the typically style of 
Sukhothai image of Buddha, suggests that the Sukhothai Buddhist art was the inspiration for the Lan Na's 
image of Buddha. 

Keyword: Reconstruction / Haripunchai National Museum / Large Bronze Buddha Fragments 

บทน า 

กลุ่มชิน้ส่วนไม่ครบทัง้องค์พระพุทธรูปส าริดขนาดขนาดใหญ่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ  ห ริภุญไชย จังหวัดล าพูน มีลักษณะไม่สมบูรณ์ และ มีที่มาซึ่ ง ไม่ทราบแน่ชัด ทราบเพียงว่า                      
ชิน้ส่วนพระพุทธรูปเลขวัตถุที่ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 (ต่อไปนีก้ าหนดให้เรียกเป็น        
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ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดกลุ่มที่ 1) (ภาพที่ 1) ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดเลขวตัถุ 473/18, 474/18 (ภาพที่ 2) และ 
472/18 (ภาพที่ 3) น ามาจากวดัพระธาตุหริภุญชยั และเศียรพระแสนแซว่ เลขวตัถุ 283/18 (ภาพที่ 2) น ามาจาก     
วดัดอนแก้ว โดยไม่ทราบท่ีมาก่อนที่จะถกูน าไปเก็บรักษาไว้ที่วดัทัง้ 2 แห่ง และส าหรับในกรณีวดัพระธาตหุริภญุชยั
นัน้ เดิมเคยเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และจัดตัง้เป็นพิพิธภัณฑสถานไว้ในบริเวณวดัเมื่อปีพ.ศ.2470     

ก่อนจะย้ายบางส่วนมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย ใน พ.ศ.25042 ดังนัน้ข้อมูลที่มา         

ของโบราณวัตถุหลายชิน้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จึงมาจากวัดพระธาตุหริภุญชัยเป็นส่วนใหญ่        
เมื่อไม่ทราบถึงที่มาที่แน่ชัดของชิน้ส่วนพระพุทธรูปรวมไปถึงโบราณวัตถุอื่น ๆ เนื่องจากมิได้มีการเก็บข้อมูล               
อย่างเป็นระบบในอดีตนัน้ น าไปสูข้่อสนันิษฐานต่าง ๆ บางข้อสนันิษฐานยงัไม่รับการศึกษาเท่าที่ควรเพื่อยืนยนัถึง              
ความเป็นไปได้ ของข้อสันนิษฐานนัน้ ๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การก าหนดอายุ และ        
การสร้างรูปแบบสนันิษฐานของกลุม่ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่นี ้

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบสนันิษฐานของชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ในคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  ห ริภุญไชย  และวิ เคราะห์ รูปแบบสันนิษฐานและการก าหนดอายุสมัยของ                      
ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู  

2. เพือ่วินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดมิ  

3. เพื่อตัง้ข้อสนันิษฐาน และแก้ไขประเด็นปัญหาตามข้อสนันิษฐานนัน้ ๆ ตามที่พบหลกัฐาน เทา่บริบทรอบ
ข้างจะเอือ้อ านวย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เก็บข้อมูลภาคสนาม โดยมุ่งเน้นไปที่พระพุทธรูปซึ่งพบในพืน้ที่จังหวัดล าพูน กลุ่มพระพุทธรูปในพืน้ที่      
ภาคกลางของไทยช่วงพทุธศตวรรษที่ 18-19 ที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรและทวารวดี และพระพทุธรูปในศิลปะล้านนา
ในเขตเชียงใหม่ พระพุทธรูปในศิลปะสุโขทัย และจังหวัดใกล้เคียงที่อาจเก่ียวข้อง น าข้อมูลทางด้านรูปแบบ              
มาวิเคราะห์ร่วมกบัข้อมลูเอกสารโดยอาศยัข้อมลูจาก จารึก คมัภีร์ทางศาสนา เอกสารโบราณ ภาพถ่ายเก่า รวมไปถึง
ข้อสนันิษฐานท่ีเคยมีผู้ศกึษาไว้แล้ว  

ผลการวิจัย 

การศึกษาพระพทุธรูปที่มีสภาพช ารุด อยู่ในสภาพชิน้สว่น มีข้อจ ากัดในการศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องด้วย
สภาพท่ีไมส่มบรูณ์นัน้ท าให้สามารถตัง้ข้อสนันิษฐานได้ในหลายแนวทางด้วยกนั โดยการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นเพียงหนึง่
ในการตัง้ข้อสนันิษฐานตามหลกัฐาน และบริบทโดยรอบเทา่นัน้ โดยประเด็นหลกัที่ได้จากการศกึษาในครัง้นีท้ี่ส าคญั
มีดงันี ้

                                           
2 อ้างอิงจากค าน า เขียนโดย นายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร ในหนงัสือ พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปวัตถุส าคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ

ภุญไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522). 
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 1. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่ที่ 1 (เลขวตัถ ุ147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18) (ภาพที่ 4) 
มีรูปแบบสนันิษฐานดงันี ้: เป็นพระพทุธรูปยืน เป็นประติมากรรมนนูสงู รัศมีที่หกัหายไปนัน้ เป็นรัศมีแบบดอกบวัหรือ
ทรงกรวยสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ขนานกันบริเวณพระอุระ สามารถก าหนดอายุไว้
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ช่างปัน้หล่อพระพุทธรูปน่าจะได้รับแรงบลัดาลใจส าคญัมาจากศิลปะทวารวดีที่มีมา    
แต่เดิม แล้วผสมผสานเข้ากับศิลปะพุกามที่พบหลกัฐานความสมัพันธ์กันอย่างชัดเจนในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17       
จนเกิดเป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น การยกขอบสบงเป็นสนันนูขึน้แล้วจีบผ้าด้านหน้ายกนนูขึน้เป็นแนวยาวระหวา่งพระอรุุ 
และการท าเม็ดพระศกขนาดเล็ก และแหลมสูงมาก ลักษณะพระพุทธรูปเช่นนี ส้่งอิทธิพลบางประการให้กับ
พระพทุธรูปแบบอูท่องรุ่นที่ 1 โดยการก าหนดอายจุากการศึกษาในครัง้นีย้งัคงสอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานเดิมที่ได้มี   
ผู้สนันิษฐานไว้ก่อนหน้า และยงัไมพ่บข้อขดัแย้งใด  

 ประเด็นที่มีการเสนอวา่พระพทุธรูปในศิลปะหริภญุชยัซึง่ปรากฏพระมสัส ุถือวา่เป็นรูปของพระอรหนัต์ไมใ่ช่
พระพุทธเจ้า และส่วนด้านหลังซึ่งเป็นแผ่นเรียบแสดงว่าประติมากรรนีป้ระดิษฐานโดยยึดติดกับผนังทัง้สิน้                

ซึง่เป็นต าแหนง่การติดตัง้โดยทัว่ไปไมไ่ด้อยู่ในต าแหนง่ของพระประธาน3 ในการศึกษาครัง้นีย้งัไม่สามารถให้ค าตอบ

ตอ่ประเด็นดงักลา่วได้  

ในประเด็นเก่ียวกับพระพุทธรูปที่มีแผ่นหลังเรียบว่าเป็นการประดิษฐานพระพุทธรูปรูปเข้ากับผนังนัน้          
ผู้ศึกษามีความเห็นวา่โดยเฉพาะในศิลปะหริภญุชยัพระพทุธรูปยืนขนาดใหญ่ มีข้อจ ากัดเก่ียวกบัการประดิษฐานอยู่
แล้ว จึงไม่อาจสรุปรวมลงไปได้ว่าพระพุทธรูปที่สร้างในรูปแบบของประติมากรรมนนูสงูจะต้องอยู่ภายในซุ้มจระน า
ของเจดีย์เท่านัน้ หากแตส่ามารถประดิษฐานเป็นพระพทุธรูปประธาน ภายในอโุบสถ หรือวิหารก็ได้ ทัง้นีพ้ิจารณาได้
จากตวัอยา่งพระพทุธรูปศิลปะล้านนาซึง่มีกรณีของการประดิษฐานพระพทุธรูปยืนที่มีขนาดใหญ่ แม้การประดิษฐาน
ดงักลา่วจะเกิดจากข้อจ ากัดด้านขนาดที่ใหญ่กว่าพระพทุธรูปในศิลปะหริภญุชัยมาก และมีอายกุารสร้างที่ห่างกัน
พอสมควร แต่ก็อาจนบัเป็นตวัอย่างของการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานในบริบทของพระพทุธรูปแบบนนูสงูได้
เช่นกนั จึงมิอาจสรุปได้วา่พระพทุธรูปนนูสงูทกุองค์ไมส่ามารถอยูใ่นต าแหนง่ประธานได้ 

 ส่วนประเด็นที่น าเสนอว่าการประดิษฐานชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดกลุ่มนี  ้อาจเคยประดิษฐาน                       
ที่เจดีย์เชียงยนันัน้ จากการศึกษาครัง้นีพ้บความเป็นไปได้ที่ชิน้สว่นพระพุทธรูปส าริดกลุม่ที่ 1 อาจเคยประดิษฐาน  
อยู่ภายในซุ้มจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตุหริภุญชัย กลา่วคือเมื่อพิจารณาจากขนาดของพระพุทธรูปองค์      
นีท้ีค่ านวณแล้ววา่มีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร เมื่อน าไปเปรียบเทียบกบัขนาดช่องจระน าของเจดีย์เชียงยนั 
วดัพระธาตหุริภญุชยั โดยเปรียบเทียบด้วยขนาดสว่น (Scale) ซุ้มจระน าจากภาพถ่าย พบวา่องค์พระพทุธรูปสามารถ
ประดิษฐานภายในซุ้มจระน าได้ (ภาพที่ 5) แต่อยู่ในลกัษณะของสดัสว่นค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกบักลุม่พระพุทธรูป  
ในซุ้มจระน าของเจดีย์กู่กดุ และของรัตนเจดีย์ ท่ีองค์พระพทุธรูปจะอยูใ่นลกัษณะที่พอดีกบัช่องของซุ้มจระน า 

อย่างไรก็ตามมีความเป็นได้เช่นกันที่พระพุทธรูปองค์ดงักล่าวอาจเคยประดิษฐานอยู่ที่ ซุ้มจระน าด้านใด 
ด้านหนึ่งของเจดีย์เชียงยัน กอปรกับรูปแบบทางด้านศิลปะที่สัมพันธ์กับลักษณะศิลปะของเจดีย์เชียงยัน                   

                                           
3 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, หาพระ หาเจ้า : รวมบทความทางวิชาการเก่ียวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและ

โบราณสถาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 23-27. 
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ข้อสนันิษฐานนีย้งัมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนชิน้สว่นท่ีพบเพียงไม่ก่ีชิน้เทา่นัน้ ยิ่งกว่านัน้ผลจากการศึกษาโดยเฉพาะ
พระพทุธรูปยืนที่ท าจากส าริดทัง้ในศิลปะหริภญุชยั และล้านนา ยงัไม่พบตวัอยา่งการประดิษฐานไว้ภายในซุ้มจระน า
ของเจดีย์กลางแจ้ง จนอาจกลา่วได้ว่าการใช้พระพทุธรูปส าริดมาเป็นสว่นประดบัซุ้มจระน าไม่เป็นที่นิยม ถึงกระนัน้   
ก็พบตวัอยา่งการประดิษฐานพระพทุธรูปส าริดที่เป็นพระพทุธรูปยืนภายในวิหารได้ กลา่วคือปรากฏประจกัษ์พยานวา่
ในศิลปะล้านนานิยมสร้างวิหารที่มีผนงัด้านหลงัอยู่แล้วซึ่งเป็นพืน้ที่ที่สามารถประดิษฐานพระพุทธรูปแบบนนูสงูได้ 
และอยู่ในต าแหน่งของพระประธาน ตวัอย่างเช่น พระพุทธรูปปางประธานอภัย หรือพระอัฏฐารส วดัเจดีย์หลวง 
จงัหวดัเชียงใหม ่

 2. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ473/18 และ 474/18 (ภาพท่ี 6) มีความสมัพนัธ์กบัเศียรพระแสนแซว่ 
เมืองล าพนู ข้อสนันิษฐานนีม้ีความเป็นได้สงูมากที่ชิน้สว่นเหลา่นีจ้ะประกอบเข้ากบัเศียรดงักลา่วเป็นพระพทุธรูปองค์
เดียวกัน และเป็นพระพุทธรูปจ าลองพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย หรือพระอัฏฐารส ในวิหารวัดเจดีย์หลวง  
จงัหวดัเชียงใหม ่ซึง่ถือเป็นพระพทุธรูปส าคญัในล้านนา โดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองการจ าลองพระพทุธรูปส าคญั
ไว้ยังเมืองต่าง ๆ ในสมัยล้านนาได้เป็นอย่างดี พระพุทธรูปจ าลองนีจ้ึงมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศักราช 1955               
ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาการสร้างพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก าหนดอายุไว้ประมาณ                      
ต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ผลของการศึกษานีจ้ึงสามารถตอบโจทย์เก่ียวกับเศียรพระแสนแซว่ ภายในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติ หริภุญไชย ซึ่งเคยมีผู้สนันิษฐานว่าอาจเป็นพระเศียรของพระพุทธรูปยืนที่สร้างขึน้ตามจารึกวดัพระยืน 4     

ซึง่ตวัจารึกวดัพระยืนมีศกัราชระบไุว้อย่างชดัเจนคือ จารึกขึน้ในพทุธศกัราช 19135  ดงันัน้ข้อสนันิษฐานดัง่กลา่วจึง

เป็นไปไม่ได้ที่เศียรพระแสนแซว่ รวมไปถึงพระวรกายส่วนบน และล่าง จะเป็นส่วนของพระพุทธรูปที่สร้างขึน้ตาม
จารึกวดัพระยืน 

 3. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ472/18 (ภาพที่ 7) มีรูปแบบสนันิษฐานเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชัย 
ในศิลปะล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทัย สร้างขึน้ประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 21 ซึ่งก าหนดอายุเช่นนีไ้ด้จากรูปแบบ   
ของพระพุทธรูปที่แสดงลักษณะของชายสงัฆาฎิที่มีส่วนปลายของแผ่นสังฆาฏิแผ่นบนเว้าเข้า และส่วนปลาย         
ของสงัฆาฏิแผ่นลา่งแยกออก ท าให้เกิดสว่นที่คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนู ลกัษณะดงักลา่วนีพ้บร่วมกบัพระพทุธรูป
ส าริดในศิลปะล้านนาหลายองค์ โดยเฉพาะกลุ่มพระพุทธรูปล้านนาที่มีอายุประมาณต้นพุทธศตวรรษที่ 20 -           
ต้นพุทธตวรรษที่ 21 ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 ชายสงัฆาฏิดังกล่าวเสื่อมความนิยมลง การศึกษาในครัง้นี  ้       
ยงัพบว่ารูปแบบชายสงัฆาฏิดังกล่าวปรากฏในพระพุทธรูปที่พบในบริเวณเมืองเชียงใหม่, เชียงแสน และล าพูน        
ซึ่งหากขยายขอบเขตการศึกษาไปพืน้ที่อื่นก็อาจพบพระพุทธรูปที่มีลกัษณะของสงัฆาฏิเช่นนีไ้ด้อีก ลกัษณะชาย
สงัฆาฏิดังกล่าวอาจเก่ียวข้องกับศิลปะสโุขทยัด้วย จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไป การศึกษาเก่ียวกับ
รูปแบบของชายสงัฆาฏิของพระพทุธรูปนีย้งัอาจน าไปพิจารณาประกอบร่วมในการก าหนดอายพุระพทุธรูปในศิลปะ
ล้านนาองค์อื่น ๆ ได้ในทางหนึง่ด้วย 

                                           
4 เพ็ญสภุา สขุคตะ ใจอินทร์, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 139. 
5 ประเสริฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2551), 360-367. 
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บทสรุป 

 ผลการศึกษาในงานวิจัยนีส้ามารถสร้างรูปแบบสนันิษฐาน และก าหนดอายุสมยัของชิน้ส่วนพระพทุธรูป
ส าริดขนาดใหญ่ โดยสามารถรวมชิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้ทัง้สิน้ 3 องค์ โดยสรุปคือ 

 1. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวัตถุ 147/18 , 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็นชิน้ส่วน           
ของพระพทุธรูปองค์เดียวกนั พระพทุธรูปมีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร ก าหนดอายไุด้ประมาณพทุธศตวรรษ
ที่ 18 จากขนาดดงักลา่วมีความเป็นไปได้วา่เคยประดิษฐานในซุ้มจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตหุริภญุชยั 

  2. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวัตถุ 283/18 , 473/18 และ 474/18 เป็นชิน้ส่วนจากพระพุทธรูปองค์
เดียวกนั สนันิษฐานวา่เป็นพระพทุธรูปจ าลองของพระอฏัฐารส วดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม ่มีขนาดโดยประมาณ 
460 เซนติเมตร โดยสามารถก าหนดอายไุด้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 เมื่อศึกษาเพื่อวินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดิม
พบวา่ เศียรพระแสนแซว ่เมืองล าพนู รวมไปถึงชิน้สว่นพระวรกายทัง้ 2 ชิน้ มิใช่พระพทุธรูปท่ีปรากฏการสร้างในจารึก
วดัพระยืนตามที่ได้มีผู้สนันิษฐานไว้ 

 3. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวัตถุ 472/18 มีรูปแบบสนันิษฐานว่าเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยใน    
ศิลปะล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทยั มีขนาดโดยประมาณ สงู 170 เซนติเมตร หน้าตกักว้าง 136 เซนติเมตร ก าหนดอายุ
ไว้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคณุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู ที่เอือ้เฟือ้ข้อมลูให้ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี
มา ณ ท่ีนี ้
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ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความ
เข้าใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 
Effects of Extensive Reading Activities on the Development English Reading Comprehension 
Skills of Grade Seven Students 
 
ศภิุสรา กมุาทะ1 และ สรณบดินทร์ ประสารทรัพย์2 
Supithsara Kumata1 and Soranabordin Prasansaph 2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและ           
หลงัการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 และ2) เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียน 
ที่มีตอ่การใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวางในการพฒันาด้านการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ กลุม่ตวัอยา่งได้แก่ 
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร ที่เรียนในรายวิชา อ 21102 ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 34 คน ที่ได้มาจากการสุม่อย่างง่าย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 1) หนงัสืออ่านนอก
เวลา (Graded Readers) จ านวน 95 เล่ม 2) แบบบันทึกการอ่าน 3) แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ                
4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน ที่มีต่อการใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบนยัส าคญัทางสถิติด้วย t-test แบบจับคู่ ผลการวิจัยพบว่า     
1) ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง 
สูงกว่าก่อนการใช้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ2) ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรม              
การอ่านแบบกว้างขวางในการพฒันาความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย    
อยูใ่นระดบัมาก 
 
ค าส าคัญ : การอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ/ กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare students’ reading comprehension skills before and 
after using extensive reading activities and 2) study the students’ satisfaction towards the extensive reading. 
The sample of this research were 34 grade seven students of Fundamental English 1 (Eng. 21102), during the 
second semester, academic year 2019, at Wat Intharam School, Bangkok, selected by a simple random 

                                         
1ครูระดบัปฏิบติัการ ประจ าโรงเรียนวดัอินทาราม  
  Wat Intharam School, Bangkok 10600, Thailand. 
2 อาจารย์ ดร. ประจ าภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร  
  Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University 
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sampling technique. The research instruments consisted of 1) 95 graded readers books; 2) a reading report; 
3) an English reading comprehension test, used as pretest and posttest; and 4) the satisfaction questionnaire 
towards the extensive reading activities. Mean and standard deviation of items were used to evaluate the 
students’ satisfaction towards the extensive reading activities. The paired-sample t-test was used to analyze 
the students’ reading comprehension skills. The results of the research were 1) the students’ reading 
comprehension skills after using the extensive reading activities were significantly higher than before using the 
extensive reading activities at the .05 level and 2) the students’ satisfaction towards the extensive reading 
activities was at a high level. 
 
Keyword: Reading Comprehension, English Reading Skill, Extensive Reading Activities 
 

บทน า 
 ในปัจจบุนัการเรียนการสอนทกัษะการอา่นภาษาองักฤษ พบวา่นกัเรียนไมป่ระสบความส าเร็จในการใช้ทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ มีสาเหตุมาจากครูใช้วิธีสอนการอ่านที่ไม่เหมาะสม และขาดกิจกรรมการสอน       
ที่ช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สนุีย์ สนัหมดุ (2552) ได้กลา่ววา่ ครูสอนภาษาองักฤษบางคนมีวิธีการ
สอนการอ่านภาษาองักฤษที่ไม่ถกูต้อง คือมุง่เน้นที่การแปลความความหมาย (เป็นการแปลภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย
โดยตรง โดยไม่ได้อาศัยกระบวนการคิดใดๆ ทัง้สิน้) การจดจ าค าศัพท์ และหลกัไวยากรณ์ ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจ            
ในสิ่งที่อ่านและไม่สามารถสรุปความเข้าใจในภาพรวมจากการอ่านได้ ดงันัน้ครูจึงควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอน       
ให้เหมาะสมกับผู้ เรียนแต่ละคน ตามความถนัด ความสนใจ และศักยภาพด้านการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะผู้ เรียน       
แตล่ะคนมีความแตกตา่งกนัในการเรียนรู้ 
 ปัญหาที่พบเก่ียวข้องกับการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้ วิจัย พบว่านักเรียน        
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดอินทาราม ยังขาดความรู้ความสามารถในการใช้ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ               
เพื่อความเข้าใจ และขาดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างพฒันาการด้านการอ่านอย่างแท้จริง ตลอดจนแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ       
ในการเรียน จึงท าให้นกัเรียนไมป่ระสบความส าเร็จในการอา่นเทา่ที่ควรและมีทศันคติที่ไมด่ีตอ่การเรียนวิชาภาษาองักฤษ  
 จากการศึกษางานวิจัยเก่ียวกับกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางของ Day and Bamford (2002:1-2)              
ที่ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเป็นการอ่านที่สนบัสนุนนักเรียนได้ดีที่สดุ โดยนกัเรียนสามารถเลือก    
อ่านหนังสือประเภทต่างๆ ตามความสนใจและตามระดับความสามารถของตนเอง เร่ิมอ่านหนังสือจากระดับง่าย         
ไปสูร่ะดบัยาก ท าให้เกิดการพฒันาในเร่ืองของภาษาและความเข้าใจในการอา่น นอกจากนี ้นกัเรียนจะมีนิสยัรักการอา่น
มากขึน้ เพราะนักเรียนสามารถเลือกอ่านหนังสือตามที่ตนเองสนใจ ไม่จ ากัดจ านวนหนังสือ สามารถอ่านได้ทุกที่            
ทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน หากอา่นแล้วไมเ่กิดความพงึพอใจก็สามารถหยดุอา่นและเปลีย่นไปอา่นหนงัสอืเลม่ใหม่
ได้ การอ่านแบบวิธีนีเ้ป็นการอ่านที่ให้อิสระแก่นกัเรียน โดยไม่มีครูมาบงัคบั จึงท าให้นกัเรียนได้เรียนรู้เร่ืองค าศพัท์และ
โครงสร้างของประโยค ตลอดจนพฒันาตนเองเป็นนกัอา่นท่ีดี มีทศันคติที่ดีต่อวิชาภาษาองักฤษ สอดคล้องกบัผลการวิจยั
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ของ Beniko Mason and Stephen Krashen (2005: 1-5)  ที่พบว่ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางช่วยพฒันาทกัษะ  
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนญ่ีปุ่ นที่เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนกัเรียน      
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวางช่วยกระตุ้นให้นกัเรียนมีความสนใจและมีความรับผิดชอบ
ในการอ่าน ท าให้นกัเรียนไม่คิดว่าการเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยากและน่าเบื่ออีกต่อไป ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจ    
ที่จะใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียน ซึ่งจะท าให้
ผลการวิจยัครัง้นีเ้ป็นประโยชน์กบัครูผู้สอนในการน ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางไปใช้ในการสอนอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเข้าใจตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ก่อนและ 

หลงั การใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง  
2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอ่การใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวางในการพฒันา 

ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ นักเรียนที่ก าลงัศึกษาอยู่ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนวดัอินทาราม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 34 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่ห้องเรียนของนกัเรียน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ได้แก่ 

1. หนงัสอือา่นนอกเวลา (Graded Readers) จ านวน 95 เลม่ ที่มีการจดัประเภทหนงัสอืและจดัระดบัของ 
หนงัสอืให้เหมาะสมกบัความสามารถของผู้ เรียน 

2. แบบบนัทกึการอา่น (Book Report) ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ เพื่อดวูา่นกัเรียนได้อะไรจากการอา่นในแตล่ะ 
ครัง้ ซึง่แบบบนัทกึการอา่นได้คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั 1 
 3. แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ (Reading Comprehension Test) เป็นข้อสอบแบบปรนยัชนิด 4 
ตวัเลือก มีทัง้หมด 50 ข้อ ที่มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.20 - 0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 -0.75 และมีค่า
ความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.75 และแบบทดสอบการอา่นเพื่อความเข้าใจ มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 0.81 
 4. แบบสอบถามความคิดเห็น เป็นแบบสอบถามประมาณคา่ (Rating Scale) ก าหนดไว้ทัง้หมด 5 ระดบั ตาม
แนวคิดของ Likert (1932) มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั 1 
 ขัน้ตอนด าเนินการวิจัย 
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้เตรียมก่อนการใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง ผู้วิจยัมีการด าเนินการดงันี ้
 1.1ผู้ วิจัยด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ ได้แก่ แบบบนัทึกการอ่าน แบบทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น 
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 1.2 ผู้วิจยัขอความร่วมมือจากนกัเรียนในการด าเนินการวิจยัและเก็บข้อมลู เร่ิมจากให้นกัเรียนท าแบบทดสอบ
การอา่นเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน (Pre-Test) จ านวน 50 ข้อ 
 1.3 ผู้วิจยัสร้างความคุ้นเคยกบันกัเรียน และแนะน ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง รวมทัง้สอนวิธีการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจและทกัษะย่อยของการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ พร้อมกับยกตวัอย่างหนงัสือ         
ที่นา่สนใจและสอนวิธีการเขียนบนัทกึหลงัการอา่นโดยท าให้นกัเรียนดเูป็นตวัอยา่ง 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้ด าเนินการจดักิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง 
 ผู้วิจยัน าหนงัสืออ่านนอกเวลาและแบบบนัทึกการอ่านไปใช้กับกลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี     
ที่ 1/1 โรงเรียนวดัอินทาราม จ านวน 34 คน ผู้วิจยัจะมีหน้าที่เหมือนกบับรรณษรักษ์ห้องสมดุในการอ านวยความสะดวก
ในการยืม-คืนหนงัสอือา่นนอกเวลาให้กบันกัเรียน และเก็บรวบรวมงานท่ีนกัเรียนน ามาสง่  
 ขัน้ท่ี 3 ขัน้หลงัการใช้กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง 
 3.1 ผู้วิจยัด าเนินการทดสอบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนโดยให้นกัเรียนท าแบบทดสอบการอา่น
เพื่อความเข้าใจหลงัการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง (Post-Test) จ านวน 50 ข้อ จากนัน้น าคะแนนที่ได้มาท า    
การวิเคราะห์ผล  
 3.2 ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง แล้วน ามาวิเคราะห์
ข้อมลูความคิดเห็นเพื่อหาคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการศึกษา 
 1. ผลการเปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลงั การใช้กิจกรรมการอ่าน   
แบบกว้างขวางของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 พบวา่ทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนหลงัเรียน
ด้วยกิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวางสงูกวา่ก่อนเรียน 
 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลงั เรียนด้วยกิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวางของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 

Test 
 

n 

คะแนน
เต็ม �̅�  S.D. 

�̅� S.D 
(�̅�) 

t df P- value 

Pre - test 34 50 17.62 6.47 9.88 6.74 *8.33 32 0.00 
Post – test 34 50 27.50 6.34 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน               
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 34 คน หลงัเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เท่ากับ 27.50 ซึ่งสงูกว่าค่าเฉลี่ย    
ของคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อน เรียนด้วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ซึ่งมีค่า         
เท่ากบั 17.62 คะแนนเฉลี่ยผลต่าง (�̅�) เท่ากบั 9.88 ค่าทดสอบ t เท่ากบั 8.33 (P< 0.05) จากค่าสถิติดงักลา่ว แสดงว่า 
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ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ หลงัเรียนด้วยกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางของกลุม่ตวัอย่างสงูกว่าก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ปรากฏผล ดงันี ้
 ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางในการพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ  

ความคดิเห็นของนักเรียนที่มต่ีอกิจกรรมการอ่านแบบ
กว้างขวาง 

𝐗 S.D. แปลผล 
ล าดับ
ที่ 

ด้านครูผู้สอน 4.60 0.54 มากที่สดุ 1 
ด้านหนงัสอือา่นนอกเวลา 4.33 0.68 มาก 3 
ด้านกิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง 4.32 0.68 มาก 4 
ด้านการวดัและประเมินผล 4.39 0.69 มาก 2 

รวม 4.41 0.65 มาก  
   
 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าโดยรวมนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมกา รอ่านแบบ
กว้างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก �̅�  = 4.41, S.D. = 0.65               
เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของกลุม่ตวัอยา่งทัง้ 4 ด้าน เรียงตามล าดบัจากมากสดุไปหาน้อยสดุได้ดงันี ้1) ด้านครูผู้สอน 
2) ด้านการวดัและประเมินผล 3) ด้านหนงัสอืจดัระดบั และ 4) ด้านกิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง 
 

สรุปผลการวิจัยและอภปิรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเร่ืองผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 สามารถอภิปรายผลได้ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1  หลงัเรียนด้วยกิจกรรม     
การอา่นแบบกว้างขวางสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเนื่องมาจาก 
  1.1 กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง เป็นกิจกรรมที่ต้องค านงึถึงผู้ เรียนเป็นหลกั และอาศยัความรู้
ความเข้าใจเร่ืองความแตกต่างระหวา่งบคุคล เพราะนกัเรียนแต่ละคนมีความรู้ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ  
ที่ไม่เทา่กนั การที่ครูสอนอา่นภาษาองักฤษเร่ืองเดียวกนักบันกัเรียนทัง้ห้อง อาจจะท าให้นกัเรียนบางคนได้รับการสง่เสริม
ที่ไม่เหมาะสมกับระดับความรู้และความสามารถของตนเอง การอ่านแบบกว้างขวางจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม            
กบันกัเรียนทกุคนในการพฒันาความสามารถการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ เพราะนกัเรียนได้เลือกอ่านหนงัสือ
นอกเวลาตามความสนใจและตามระดบัความสามารถของตนเอง สอดคล้องกบัแนวคิดของ สชุาดา ชัยวิวฒัน์ (2544) 
Krishnan and others (2009:107-111) He (2014:16-25) และBell (1998) ที่ได้กลา่วถึงกิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวาง
ว่าเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพฒันาตนเองในหลายๆด้าน เช่น เพิ่มพูนทกัษะการอ่านและความรู้ค าศพัท์ ช่วยให้อ่าน
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ภาษาองักฤษได้เร็วและคลอ่งแคลว่มากขึน้ เกิดการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง พฒันาตนเองเป็นนกัอ่านที่ดีและ 
มีนสิยัรักการอา่น ตลอดจนมีเจตคติที่ดีกบัวิชาภาษาองักฤษมากขึน้  
  1.2 หนังสืออ่านนอกเวลา ที่ผู้ วิจัยจัดเตรียมจากแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อการศึกษา                 
ที่มีคณุภาพและช่ือเสียงอยา่ง British Council และ MightyBook มีรูปแบบเนือ้หาที่นา่สนใจ เหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน 
และมีเนือ้หาที่หลากหลาย เช่น นิทานอีสป นิทานที่เก่ียวข้องกับบุคคลส าคญัทางประวตัิศาสตร์ นิทานที่เก่ียวข้องกับ     
การใช้ชีวิตประจ าวนั นิทานท่ีมีข้อคิดสอนใจ เป็นต้น นอกจากนีผู้้วิจยัได้จดัระดบัความยากง่ายทางไวยากรณ์และค าศพัท์
ให้เหมาะสมกับความสามารถของนกัเรียน จึงท าให้นกัเรียนรู้สึกอ่านได้เร็วและเพลิดเพลิน จนพัฒนาเป็นนักอ่านที่ดี        
ในท่ีสดุ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Waring (2003) ที่ได้กลา่วไว้วา่ Graded Readers เป็นหนงัสือที่เขียนขึน้มาเพื่อผู้ เรียน
ภาษา ท าให้ผู้ เรียนอ่านหนงัสือได้เป็นระบบ โดยเร่ิมจากระดบัง่ายไปสู่ระดบัที่ยาก โดยจะมีการจดัระดบัจากความยาก
ง่ายของค าศพัท์ ความซบัซ้อนของหลกัไวยากรณ์ รวมถึงจ านวนค าศพัท์ 
 2. ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีตอ่กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางในการพฒันาความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านครูผู้สอน รองลงมา 
คือด้านการวดัและประเมินผล ด้านหนงัสอืจดัระดบั และด้านกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ตามล าดบั  การที่นกัเรียน  
มีความคิดเห็นตอ่กิจกรรมการอา่นแบบกว้างขวางในระดบัมาก อาจเนื่องมาจาก  
  2.1 ด้านครูผู้สอน เป็นด้านที่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง   
ในการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีค่าคะแนนเฉลีย่อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก
ตลอดการด าเนินกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางผู้ วิจัยได้ดแูล เอาใจใส ่และอ านวยความสะดวกในการยืมคืนหนงัสือ   
ซึง่นกัเรียนสามารถมาหาผู้วิจยัเพื่อขอค าปรึกษาและความช่วยเหลอืได้ตลอดเวลา สิ่งเหลา่นีท้ าให้นกัเรียนรู้สกึอุน่ใจ และ
คิดว่าผู้ วิจัยไม่ได้ทอดทิง้ให้นักเรียนท ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพียงล าพัง ในช่วงต้นของการทดลองพบว่า 
นกัเรียนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการส่งแบบบันทึกการอ่าน เพราะคิดว่าสิ่งที่ผู้ วิจัยให้ท าเป็นการเพิ่มภาระงาน และ       
ไม่ค่อยยืมหนงัสืออ่านนอกเวลาอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจัยจึงต้องอาศยัวิธีการกระตุ้นและการเสริมแรงเชิงบวก ตามทฤษฎี     
การเสริมแรง ของ Skinner (1971) โดยการ ให้คะแนนเสริมและรางวัลเล็กน้อยส าหรับนักเรียนที่ให้ความร่วมมือ              
ในการทดลอง และรางวัลใหญ่ส าหรับผู้ที่ยืมหนังสืออ่านนอกเวลามากที่สดุ ภายหลงัพบว่าวิธีการดังกล่าวสามารถ       
เพิ่มประสิทธิภาพในการยืมหนังสืออ่านนอกเวลาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  ซึ่งสอดคล้องกับDay and Bamford      
(2002: 136-141) ท่ีได้เสนอแนวคิดวา่ครูเป็นผู้มีบทบาทส าคญัในการกระตุ้นและให้ก าลงัใจกบัผู้ เรียนในการอา่นให้มาก
และเร็วที่สุด เพื่อที่ผู้ เรียนจะสามารถพัฒนาทักษะการอ่าน เสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน และมี ทัศนคติที่ดีกับวิชา
ภาษาองักฤษในท่ีสดุ 
  2.2 ด้านการวดัและประเมินผล เป็นด้านที่นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมการอ่าน   
แบบกว้างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก              
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางมีการวัดและประเมินผลที่ไม่ซับซ้อนและสร้างความกดดัน         
ให้กับนักเรียน ไม่มีการสอบเก็บคะแนนทุกครัง้หลังจากที่อ่านหนังสือนอกเวลา ต่างจากการเรียนการสอนปกติที่              
จะมีการสอบเก็บคะแนนทกุครัง้หลงัจบบทเรียน ซึ่งจะท าให้นกัเรียนรู้สกึเครียดและวิตกกงัวลกบัการวดัและประเมินผล 
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สอดคล้องกับ Extensive Reading Foundation (2011:9) ที่กล่าวไว้ว่า ครูเป็นผู้ประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ   
เพื่อความเข้าใจของนักเรียนทัง้ทางตรงและทางอ้อมอ้อม ส าหรับการประเมินผลทางตรง ครูจะดูผลคะแนน                    
จากการให้นกัเรียนท าแบบทดสอบการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สว่นการประเมินทางอ้อมครูจะอาศยัการสงัเกต
จากผลงานนกัเรียน เช่น สมุดจดบนัทึก จ านวนหน้าที่นกัเรียนอ่าน ปริมาณหนงัสือที่อ่าน การเข้าร่วมกิจกรรมการอ่าน
แบบกว้างขวาง  เป็นต้น  
  2.3 ด้านหนังสืออ่านนอกเวลา เป็นด้านที่นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรมการอ่าน    
แบบกว้างขวางในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก              
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจาก ผู้วิจยัจดัเตรียมหนงัสอือ่านนอกเวลาได้ตรงกบัความต้องการของนกัเรียน เพราะผู้วิจยัค านงึถึงเร่ือง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสติปัญญาและความสนใจ จึงท าให้นักเรียนอ่านหนังสือ               
ได้อย่างเพลิดเพลิน สอดคล้องกบัแนวคิดของ ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2544) ที่กลา่วไว้ว่าครูสามารถน าชุดกิจกรรมไปใช้   
ในการฝึกทักษะทางภาษา ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการกระตุ้ นความสนใจและสร้างแรงจูงใจ       
ให้กบันกัเรียน เพราะชุดกิจกรรมถกูจดัท าขึน้มา โดยค านึงถึงความสามารถ ความสนใจ และความต้องการของนกัเรียน
เป็นส าคญั นอกจากนีชุ้ดกิจกรรมยงัมีการแบ่งระดบัความสามารถในการใช้ภาษา แบบเป็นขัน้ตอน จึงท าให้นกัเรียน
ประสบผลส าเร็จในการเรียนรู้มากยิ่งขึน้  
  2.4 ด้านกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เป็นด้านที่นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการใช้กิจกรรม  
การอา่นแบบกว้างขวางในการพฒันาทกัษะการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ที่มีคา่คะแนนเฉลีย่อยูใ่นล าดบัสดุท้าย        
ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากนกัเรียนสว่นมากรู้สกึไมคุ่้นเคยกบักิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่ต้องใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และขาดการฝึกฝนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ เพราะการสอนอ่านภาษาองักฤษทัว่ไป ครูจะเป็นผู้ ให้ความรู้
ด้านค าศพัท์ แปลความหมายของบทความและสรุปความเข้าใจให้กับนกัเรียน จึงท าให้นกัเรียนหลายคนคิดวิเคราะห์   
หรือสรุปใจความส าคญัจากเร่ืองที่อ่านไม่ได้ สง่ผลให้นกัเรียนไมส่ามารถอา่นหนงัสือนอกเวลาด้วยตนเองได้อยา่งราบร่ืน
และไม่ประสบความส าเร็จในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจเท่าที่ควร สอดคล้องกับ (สุนีย์ สนัหมุด, 2552)            
ที่ได้กล่าวว่า ครูสอนภาษาอังกฤษบางคนมีวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษที่ไม่ถูกต้อง คือมุ่งเน้นที่การแปล             
ความความหมาย การจดจ าค าศัพท์ และหลักไวยากรณ์ ท าให้นักเ รียนไม่เข้าใจในสิ่งที่อ่านและไม่สามารถ                     
สรุปความเข้าใจในภาพรวมจากการอา่นได้  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจยั เร่ือง ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ทางผู้ วิจยัได้สรุปแนวคิดและข้อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นดงัต่อไปนี ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ในห้องเรียน 
 1. การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องลงมือปฏิบัติจริงในทุกขัน้ตอน       
ด้วยตนเอง ตัง้แต่การเลือกยืมหนงัสืออ่านนอกเวลา ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาในการตดัสินใจค่อนข้างนาน ดงันัน้ ผู้สอน    
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ควรจดัสรรกิจกรรมนีล้งในคาบเรียนรายวิชาภาษาองักฤษเพิ่มเติม เช่น วิชาอ่าน-เขียน เป็นต้น เพราะหากใช้ในคาบเรียน
รายวิชาภาษาองักฤษพืน้ฐาน จะเกิดการรบกวนเวลาเรียนปกติได้ ท าให้เกิดปัญหาสอนเนือ้หาไมท่นัได้ 
 2. การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ครูผู้ สอนจะต้องมีบทบาทอย่างมากในการสนับสนุนและ              
เป็นก าลงัใจส าคญัให้กบันกัเรียน เพราะปัญหาหลกัที่ผู้วิจยัพบคือนกัเรียนจ านวนมากไม่มีความรับผิดชอบในการเขียน
แบบบนัทึกการอ่าน จึงส่งผลให้การอ่านหนังสือนอกเวลาของนกัเ รียนไม่ราบร่ืนเท่าที่ควร ดงันัน้ครูผู้สอนจะต้องดูแล     
เอาใจใส ่เป็นที่ปรึกษา พร้อมเสริมแรงทางบวกให้กบันกัเรียนอยู่เสมอ เช่น การให้ค าชมเชยเมื่อพบว่านกัเรียนตัง้ใจและ
พยายามอ่านหนงัสือนอกเวลาด้วยตนเอง การให้คะแนนเพิ่มเติมส าหรับทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม การให้ของรางวลัแก่
ผู้ เรียนที่อา่นมากที่สดุ เป็นต้น 
 3. การท ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ควรมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมชุมนุมหนงัสือ        
ที่ให้นกัเรียนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนหนงัสือนอกเวลาที่ตนเองอ่านกบัเพื่อน หรือกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ครูให้นกัเรียน
ท างานกนัเป็นคู่ (เด็กเก่งคูเ่ด็กออ่น) เพื่อเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั โดยการแบง่ปันการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ร่วมกนั ท าให้เด็กนกัเรียนไมรู้่สกึโดดเดี่ยวและมีความมัน่ใจในการท างานมากขึน้ 
 4. การท ากิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ช่วยให้นักเรียนเกิดคลงัค าศัพท์ในสมองจากการอ่านหนังสือ     
นอกเวลาหลายๆเล่ม ดงันัน้ครูผู้สอนควรพฒันารูปแบบความรู้ด้านค าศพัท์ของนกัเรียนให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น 
บตัรค าศพัท์รวมเลม่ขนาดพกพา สมุดบนัทึกค าศพัท์ เป็นต้น เพื่อให้นกัเรียนรู้สกึสนกุสนานกบัการตกแต่งบตัรค าศพัท์ 
หรือสมดุบนัทกึค าศพัท์และเกิดความภาคภมูิใจในผลงานของตนเอง 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
 1. ควรมีการศึกษาวิจัยด้วยการจัดกิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวาง ร่วมกับรูปแบบอื่น เช่นเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการใช้ระหว่าง Extensive Reading VS Intensive Reading เป็นต้น เพื่อช่วยกนัพฒันาและสง่เสริมการสอน
การอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจให้ดียิ่งขึน้ 
 2. ควรมีการน าวิจัย เร่ือง เร่ือง ผลการใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางที่มีต่อการพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างในระดับอื่น เช่น                  
ชัน้ประถมตอนปลาย ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เป็นต้น 
 3. ควรมีการจัดกิจกรรมฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจที่โรงเรียนก่อน โดยครูผู้ สอนสามารถ          
ใช้ กิจกรรมการเ รียนรู้แบบ Intensive Reading ก่อนการใช้ รูปแบบกิจกรรมการอ่านแบบ Extensive Reading                 
โดยครูผู้ สอนจะต้องท าให้ดูเป็นตวัอย่างก่อน เพราะกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Intensive Reading จะช่วยเตรียมทักษะ   
การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจให้กับนกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ก่อนท่ีนกัเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรม   
การอา่นแบบกว้างขวาง (Extensive Reading) ด้วยตนเองตอ่ไป 
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การพัฒนาชุดทดลองฟิสิกส์ เร่ือง แรงเสียดทาน ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4  
  

 
ศิวกร กตญัญนูสุรณ์1 และ ศรีสมร  พุม่สะอาด2 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี รู้ปแบบเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ                     
1) สร้างและหาประสทิธิภาพชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 และ 2) เปรียบเทียบ
ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุทดลองเร่ืองแรงเสยีดทานกบัเกณฑ์ระดบัผลการเรียนของโรงเรียนที่ก าหนด
คือ ร้อยละ 70 ด าเนินการตาม 4 ขัน้ตอน ดังนี ้ขัน้ตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการในการพัฒนา                 
ชุดทดลอง กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้ สอนฟิสิกส์จ านวน 3 คน และ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ จ านวน 1 ฉบับ และแบบสอบถาม 1 ฉบับ ขัน้ตอนที่  2 พัฒนาชุดทดลอง                      
โดยออกแบบและพัฒนาชุดทดลองจากนัน้ทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของชุดทดลอง  ขัน้ตอนที่ 3                     
น าชุดทดลองไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ – 
คณิตศาสตร์ จ านวนนกัเรียน 40 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) ชุดทดลองเร่ือง                 
แรงเสียดทาน 3) คู่มือและใบกิจกรรมการทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน 4) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนเร่ือง 
แรงเสียดทาน เก็บข้อมูลโดยผู้ วิจยัและวิเคราะห์ข้อมลูด้วยการหาค่าร้อยละ ขัน้ตอนที่ 4 ปรับปรุงพฒันาชุดทดลอง 
โดยศกึษาปัญหาการใช้และข้อบกพร่องจากการใช้งานจริงและท าการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน มีลกัษณะมีรูปร่างเหมาะสม ใช้งานง่ายและรูปร่าง
แปลกใหม่ ประสิทธิภาพของชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน  E1/E2 เท่ากับ 92.00/84.00 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 
80/80 2) ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดทดลอง สงูกว่าเกณฑ์ระดบัผลการเรียนของโรงเรียน 
ร้อยละ 70  
 
ค าส าคัญ  :    ชุดทดลอง, แรงเสียดทาน, ฟิสิกส์ 
 

Abstract 
The objectives of this study were 1) to develop experimental set and get 80/80 of efficiency and 

2) to compare learning outcomes of the students in a group of using friction experimental set, with 70 
percent of school’s criteria for learning assessment. Research methodologies were conducted in 4 steps. 
1) Basic information and requirements for friction experimental set were studied by using an interview and 
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a questionnaire. The sample groups were 3 Physics teachers and 40 of grade 10 students in Science and 
Mathematics program. 2) The experimental set was developed and tested the scientific efficiency by 
finding the error value. 3) The experimental set was implemented in Physics classroom. The sample 
group were 40 of grade 10 students in Science and Mathematics program. The research instruments 
were 1) lesson plans, 2) the Physics experimental set on friction, 3) an experimental manual and 
experimental recorded sheet, and 4) the post-test. 4) The experimental set was developed basing on 
problems found.  

The findings were 1) the experimental set on friction was used effectively in class, 2) the 
efficiency of the experimental set on friction was 92.00/84.00, higher than 80/80, and 3) students’ learning 
outcomes were higher than 70% which was the school’s criteria for learning assessment. 
Keyword : Experiment set, Friction, Physic 
 
บทน า 

สาระฟิสกิส์เป็นศาสตร์แขนงหนึง่ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่มีความส าคญัอยา่งยิ่งตอ่การพฒันา
ความรู้พืน้ฐาน มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้ ความ เข้าใจ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน                              
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นพืน้ฐานการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายสาขา ผู้ วิจัยเป็นครูผู้สอนฟิสิกส์อยู่ในระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายได้วดัผลการเรียนรู้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 พบว่านกัเรียนสว่นมากเรียนฟิสิกส์ไม่เข้าใจ 
ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวข้องกับฟิสิกส์เพื่อค้นหาแนวทางยกระดบัคุณภาพผลการเรียนรู้ดังกล่าว พบว่า                  
มีผู้ ได้ท าวิจัยเก่ียวกับการใช้ชุดทดลองเพื่อเพิ่มผลการเรียนรู้ฟิสิกส์ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย พ บว่า                      
ชดุทดลองสามารถท าให้นกัเรียนมีผลการเรียนรู้สงูขึน้กวา่ก่อนเรียนโดยใช้ชุดทดลอง (ศภุชยั ทองเข็ม , 2557: น.69) 
กลา่วได้ว่าในการพฒันากระบวนการเรียนการสอนฟิสิกส์จึงควรมีการน า สื่อ นวตักรรมที่มีประสิทธิภาพเข้ามาช่วย         
ในการเรียนการสอน เพื่อช่วยดึงดูดความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นของนักเรียนซึ่งสื่อการเรียนการสอน               
ในปัจจุบันมีมากมายหลายชนิด  และชุดทดลองก็เป็นสื่อนวัตกรรมที่ เหมาะสมอย่างยิ่ งส าหรับน ามาใช้                                 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนฟิสิกส์ เพราะชุดทดลองช่วยให้การเรียนการสอนในห้องเรียนน่าสนใจ                       
กระตุ้นผู้ เรียนให้อยากเรียนรู้โดยการใช้สื่อหลายชนิดให้เหมาะกบัแต่ละวตัถปุระสงค์ท าให้ผู้ เรียนมองเห็นว่าเนือ้หา                
ที่เรียนเป็นเร่ืองใกล้ตัวและไม่ได้เป็นนามธรรม  เช่นเดียวกับ Fisher และ คณะ (1998, P.353) ได้อธิบายเก่ียวกับ                
การท าการทดลองในห้องปฏิบตัิการวา่เป็นสิง่ส าคญัในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ Tobin (2003 P,17) 
ได้อธิบายเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการทดลองปฏิบัติการไว้ว่าการจัดกิจกรรมการทดลอง ปฏิบัติกา รเป็นแนวทาง              
ที่ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้และเข้าใจในเนื อ้หาภาคทฤษฎีมากขึน้และในขณะเดียวกันยังเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ                            
จากการจดักิจกรรมการทดลองปฏิบตัิทางด้านวิทยาศาสตร์ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะพฒันาชุดทดลองเพื่อใช้เป็น
เคร่ืองมือช่วยให้นกัเรียน เรียนรู้ฟิสิกส์ได้อยา่งเข้าใจมากขึน้ โดยพฒันาชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน  ซึง่เป็นเร่ืองที่มี
ความส าคัญมากและเป็นพืน้ฐานในการศึกษาเร่ืองอื่นๆ เช่น งานและก าลงั เป็นต้น ดังนัน้หากผู้ เรียนไม่เข้าใจ                  
เร่ือง แรง อยา่งถ่องแท้ก็จะเป็นผลตอ่การเรียนรู้เร่ืองอื่นๆ ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อสร้างและหาประสทิธิภาพชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดทดลองเร่ืองแรงเสยีดทานกบัเกณฑ์

ระดบัผลการเรียนของโรงเรียนที่ก าหนดคือ ร้อยละ 70   

 
วิธีด าเนินการวิจัย   

การวิจัยเร่ืองนีใ้ช้รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งด าเนินการตามกรอบ
แนวคิดที่ก าหนดไว้ 4 ขัน้ตอน คือ 
 1. ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชดุทดลอง (Research) 
 2. การพฒันาชดุทดลอง (Development) 
 3. ทดลองน าชดุทดลองไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ (Research) 
 4. ปรับปรุงพฒันาชดุทดลอง (Development) 
ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชดุทดลอง (Research) 
การด าเนินงานในขัน้ตอนนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการของนกัเรียนและ
ผู้ เก่ียวข้อง เก่ียวกบัชดุทดลองที่ผู้วิจยัจะพฒันาขึน้ โดยด าเนินการ ดงันี ้
 1) กลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู เป็นครูผู้สอนฟิสกิส์และนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4  

1.1) ครูผู้สอนสาระฟิสิกส์กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนแห่งหนึ่งในจงัหวดัปทมุธานี 
จ านวน 3 คน 

1.2) นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนแหง่หนึง่ในจงัหวดั ปทมุธานี จ านวน 40 คน 
2) เคร่ืองมือ เป็นแบบสมัภาษณ์ครู จ านวน 1 ฉบบั และแบบสอบถามนกัเรียน 1 ฉบบั  

2.1) แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้ สอนสาระฟิสิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกับข้อมูลทั่วไปและปลายเปิด เก่ียวกับความจ าเป็นในการใช้ชุดทดลอง                         
ในการจดัการเรียนรู้ ความเพียงพอของชดุทดลองที่ใช้ในโรงเรียน และรูปแบบของชดุทดลองที่ต้องการใช้  

2.2) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 เป็นค าถามปลายปิดเก่ียวกับ
ข้อมลูทัว่ไปและปลายเปิด เก่ียวกบัความจ าเป็นในการใช้ชดุทดลองในการเรียนฟิสิกส์ ความเพียงพอของชุดทดลอง     
ที่ใช้ในโรงเรียน และรูปแบบของชดุทดลองที่ต้องการใช้  

3) การเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการดงันี ้
3.1) ผู้วิจัยสมัภาษณ์ความคิดเห็นของครูผู้ สอนสาระฟิสิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         

ด้วยตนเอง 
3.2) ผู้ วิจัยแจกแบบสอบถามให้นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 แล้วเก็บแบบสอบถามกลับ                  

ด้วยตนเอง 
4) การวิเคราะห์ข้อมลู ด าเนินการดงันี ้

4.1) วิ เคราะห์ เนื อ้หา  (Content Analysis) โดยสรุปความคิด เห็นของค รู เพื่ อน าผลที่ ได้                         
มาท าการพฒันาชดุทดลอง  
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4.2) ค านวณหาคา่ร้อยละของข้อมลูจากแบบสอบถามของนกัเรียน 
น าข้อมลูจากขัน้ตอนท่ี 1 ไปด าเนินการในขัน้ตอนท่ี 2 ตอ่ไป 
ขัน้ตอนท่ี 2 การพฒันาชดุทดลอง (Development) 
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการพัฒนาชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน โดยใช้ข้อมูลพืน้ฐานและความต้องการที่ได้จากการ
ท าการศกึษาในขัน้ตอนท่ี 1 โดยผู้วิจยัด าเนินการดงันี ้

1) ศกึษาทฤษฎีแนวคิด เอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการพฒันาชดุทดลองตามหลกัการสร้างอปุกรณ์
วิทยาศาสตร์ที่ดี 

2) ศึกษาหลกัสตูรสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้  วิทยาศาสตร์ มาตรฐานและ
ตวัชีว้ดัที่เก่ียวข้องกบัเร่ือง แรงเสยีดทาน 

3) ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชดุทดลอง 
4) ด าเนินการพฒันาชดุทดลอง ดงันี ้

4.1) น าผลการศกึษาในหวัข้อที่ 1) - 3) มาวางแผนพฒันาชดุการทดลอง  
4.2) ศึกษาขนาดและทิศทางของแรงเสียดทาน ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างแรงเสียดทานกับ

พืน้ผิวและแรงเสยีดทานกบัมวลของวตัถตุามทฤษฎี  
4.3) ออกแบบและสร้างชุดทดลอง 2 ชุด  โดยพิจารณาใช้วัสดุที่มีความคงทน ง่ายต่อ                             

การบ ารุงรักษาและมีราคาไม่แพง โดยออกแบบให้มีขนาด รูปร่าง ท่ีเหมาะสม ซึง่ผู้วิจยัสร้างชดุทดลองที่ประกอบด้วย
โครงสร้าง 2 สว่น สว่นที่ 1 ท าจากไม้โครงและไม้อดั 2 ชิน้ ขนาด 30x50 เซนติเมตร ชิน้ที่ 1 เป็นสว่นฐาน วางในแนว
ระนาบ ชิน้ที่ 2 เป็นสว่นปรับความลาดเอียงได้ยึดกันด้วยน็อตหรือสกรูท าให้เกิดจุดหมุนเพื่อสามารถปรับองศาได้                
ติดสเกลส าหรับวดัระยะที่ขอบของแผ่นไม้ พืน้ผิวของแผ่นไม้ชิน้ที่ 2 สามารถปรับเปลี่ยนได้เพื่อให้ค่าแรงเสียดทาน               
ที่แตกตา่งกนั และสว่นท่ี 2 คือ กลอ่งกระดาษด้านในบรรจดุินน า้มนัใช้เป็นมวลที่เคลือ่นท่ี  

                 
        รูปที่ 1 โครงสร้างไม้โครงและไม้อดั       รูปที่ 2 การยดึไม้ด้วยน็อตหรือสกรูเพื่อท าให้เกิดจดุหมนุ 

          
        รูปที่ 3 สเกลส าหรับวดัระยะ  รูปที่ 4 กลอ่งกระดาษด้านในบรรจดุินน า้มนั 

5) พฒันาคูม่ือการปฏิบตัิการทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน 
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 คู่มือการทดลองพฒันาขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิการทดลอง ประกอบไปด้วย จุดประสงค์
การเรียนรู้ ชีแ้จงขัน้ตอนการใช้ชดุทดลอง ขัน้ตอนการทดลอง ด าเนินการดงันี ้ 

5.1) ศกึษาจดุประสงค์ของรายวิชาฟิสกิส์ 2 ระดบัมธัยมศกึษาปีที่ 4 เร่ือง แรงเสยีดทาน  
5.2) สร้างคู่มือการใช้ชุดทดลอง เร่ือง แรงเสียดทาน โดยมีส่วนประกอบ ดังนี  ้ช่ือกิจกรรม , 

วตัถปุระสงค์การท ากิจกรรม, วสัด ุอปุกรณ์ และวิธีการทดลอง 
 6) การทดสอบประสทิธิภาพของชดุทดลอง  
ผู้วิจยัทดสอบประสทิธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน ก าหนดแรงเสียดทานจากทฤษฎีเป็น 
100 120 และ140 โดยผู้วิจัยท าการทดลองจ านวน 10 ครัง้ ซึ่งความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้มีค่าไม่เกินค่าที่ก าหนดคือ                 
+ 5 เปอร์เซ็นต์ โดยพบวา่สิง่ที่ท าให้เกิดความคลาดเคลือ่นมากที่สดุคือขัน้ตอนการจบัเวลาในการทดลอง 
 7) น าชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน ไปให้ครูผู้ สอนสาระฟิสิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 3 คน 
พิจารณาคุณสมบัติของชุดทดลอง ว่าควรปรับปรุงแก้ไขในส่วนของขัน้ตอนการใช้งานหรือไม่ซึ่งพบว่า                               
มีความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยที่ เกิดจากการทดลอง จึงมี ข้อสังเกตชีแ้นะเพิ่มเติมในการท าการทดลองคือ                            
เร่ืองการจบัเวลาที่ควรท าให้แมน่ย าที่สดุ 
 8) น าชุดทดลองมาปรับปรุงแล้วเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข
ชดุทดลองเพื่อน าไปใช้จดัการเรียนรู้ 
ขัน้ตอนท่ี 3 ทดลองน าชดุทดลองไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ (Research)  
ในขัน้ตอนนีเ้ป็นการน าชุดทดลองที่สร้างขึน้และปรับปรุงให้เหมาะสมแล้วไปใช้ในการจดัการเรียนรู้  โดยด าเนินการ
ดงันี ้ 1) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง แรงเสยีดทาน จ านวน 2 แผน 

2) ด าเนินการทดลองจดัการเรียนรู้ ดงันี ้
2.1) ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัในขัน้ตอนนี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์โรงเรียน
แหง่หนึง่ในจงัหวดัปทมุธานี ที่ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 280 คน จ านวน 7 ห้องเรียน 
กลุม่ตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ จ านวน 1 ห้อง จ านวนนกัเรียน 
40 คน ใช้วิธีสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) โดยการจบัฉลาก 1 ห้อง จาก 7 ห้อง 

2.2) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
   2.2.1) แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง แรงเสยีดทาน จ านวน 2 แผน  
   2.2.2) คูม่ือและใบกิจกรรมการทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน จ านวน 1 ฉบบั  
   2.2.3) แบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนเร่ือง แรงเสยีดทาน จ านวน 1 ฉบบั  

2.3) การสร้างและตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
   2.3.1) จดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง แรงเสียดทาน จ านวน 2 แผน ให้สอดคล้องกบั
สาระส าคญัและตวัชีว้ดัที่หลกัสตูรก าหนด 

2.3.2) สร้างคูม่ือและใบกิจกรรม  เร่ือง แรงเสยีดทาน มีการด าเนินการดงันี ้ 
1) สร้างคู่มือและใบกิจกรรมที่ประกอบด้วยแบบฝึกหดัและแบบทดสอบท้ายการทดลองโดยสร้างให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์ของกิจกรรม   
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2) น าแผนการจดัการเรียนรู้ คูม่ือและใบกิจกรรมที่สร้างขึน้ที่ ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คนเป็นครูที่มีประสบการณ์สอน
ฟิสิกส์ไม่ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน 2 คนและนักวิจัยและวัดผลจ านวน 1 คน ประเมินเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรง                    
เชิ งเนื อ้หา โดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและพฤติกรรมที่ ต้องการวัด                                
(Index of Congruence: IOC) ซึ่งแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 2 แผน คู่มือและใบกิจกรรมมีค่า IOC อยู่ระหว่าง                     
0.67 - 1.00  
   2.3.3) เค ร่ืองมือที่ ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้หลังเรียน  คือแบบวัดผลการเรียนรู้ 
ด าเนินการดงันี ้สร้างแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน เป็นปรนยั 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ข้อ และอตันยั 2 ข้อ             
มีขัน้ตอนการด าเนินการดงันี ้ 
1) ศกึษาเอกสารที่เก่ียวกบัการวดัผล ประเมินผล และวิธีการสร้างแบบทดสอบ  
2) ศกึษาผลการเรียนรู้และเนือ้หาเร่ือง แรงเสยีดทาน  
3) สร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จ านวน 10 ข้อ และอัตนัย 2 ข้อ โดยสร้างให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมที่ต้องการวดั คือ มีเนือ้หาเก่ียวกับเร่ือง แรงเสียดทาน ในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยสร้างข้อสอบ                 
วดัความเข้าใจจ านวน  15 ข้อ  และการน าไปใช้ จ านวน 2 ข้อ   
4) น าแบบทดสอบที่สร้างขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน เป็นครูที่มีประสบการณ์สอนฟิสิกส์ไม่ต ่ากว่า 5 ปี จ านวน             
2 คนและนักวิจัยและวัดผลจ านวน 1 คน ประเมินเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ                        
โดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและพฤติกรรมที่ต้องการวดั ( Index of Congruence: 
IOC) แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า 0.50 ซึ่งข้อสอบทุกข้อมีผลค่า IOC มากกว่า 0.5                  
คือเทา่กบั 0.67-1.00 
5) น าไปใช้ทดสอบกบันกัเรียนที่ไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งในการทดลองที่ได้เรียนเร่ือง แรงเสียดทาน มาแล้วจ านวน 40 คน 
จากนัน้น าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน และวิเคราะห์ข้อสอบรายข้อเพื่อหาคา่ความยาก (p) ซึง่มีค่าอยูร่ะหวา่ง 
0.20 - 0.77 และคา่อ านาจจ าแนก (r) ที่มีคา่ระหวา่ง 0.53 – 0.76 
6) น าแบบทดสอบที่คัดเลือกไว้ทัง้หมด 10 ข้อ มาหาค่าความเช่ือมั่นแบบคูเดอร์ริชาร์ดสัน โดยใช้สูตร KR-20                   
(Kuder – Richardson 20) ซึง่คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบได้เทา่กบั 0.70 

2.4) การเก็บรวบรวมข้อมลู 
ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยจดัการเรียนรู้ด้วยตนเองที่โรงเรียนแหง่หนึง่ในจงัหวดั ปทมุธานี ตามขัน้ตอนดงันี ้ 

1. ชีแ้จงนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งให้ทราบถึงวตัถปุระสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูการวิจยัพร้อมทัง้ แนะน าชุด
ทดลองที่สร้างขึน้  
               2. จดักิจกรรมการเรียนรู้เร่ือง แรงเสียดทาน ตามแผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้ชุดทดลองกับกลุม่ตวัอย่าง
และวดัผลในระหวา่งนกัเรียนปฏิบตัิการทดลองนกัเรียนท าใบกิจกรรมระหวา่งเรียน (E1) 
 3. เมื่อนกัเรียนเรียนเร่ือง แรงเสยีดทานจบแล้ว นกัเรียนท าแบบทดสอบวดัผลการเรียนรู้หลงัเรียน  
 4. เก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อท าการวิเคราะห์ผลการวิจยัตอ่ไป  

2.5) การวิเคราะห์ข้อมลู 
 1) วิเคราะห์เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน โดยหาค่าร้อยละของคะแนน
เฉลี่ยระหว่างคะแนนที่ได้จากการท าแบบทดสอบระหว่างเรียนด้วยชุดทดลอง เร่ือง แรงเสียดทาน กับค่าร้อยละ                  
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ของคะแนนเฉลี่ยที่เกิดจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเร่ือง แรงเสียดทาน จากนัน้น าผลที่ได้มาเปรียบเทียบและ               
หาประสทิธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 เทา่กบั 80/80 ซึง่ E1/E2 มีคา่เทา่กบั 92.00/84.00  
 2) การวิเคราะห์ผลการเรียนรู้หลงัเรียนเร่ือง แรงเสียดทาน โดยค านวณหาค่าร้อยละเปรียบเทียบคะแนน              
ผลการเรียนรู้กบัเกณฑ์ระดบัผลการเรียนของโรงเรียนร้อยละ 70  
ขัน้ตอนท่ี 4 ปรับปรุงพฒันาชดุทดลอง (Development) 
4.1 ศกึษาข้อบกพร่องตา่งๆของชดุทดลองขณะใช้ชดุทดลองแล้วจดบนัทกึไว้ 
4.2 ศกึษาปัญหาการใช้และข้อบกพร่องจากการสอบถามนกัเรียน 
4.3 น าข้อมลูข้อเสนอแนะปัญหาและข้อบกพร่อง เช่น การจบัเวลาให้มีความคลาดเคลือ่นน้อยสามารถท าได้ยาก มา
พิจารณาปรับปรุงแก้ไขชดุทดลองและคูม่ือให้มีคณุภาพและน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
 

ผลการวิจัย 
1. ผลการศกึษาข้อมลูพืน้ฐานและความต้องการในการพฒันาชดุทดลอง  

จากการสมัภาษณ์ครูและนกัเรียนได้ผลสอดคล้องกนัวา่สมควรและจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างชดุทดลองเพื่อใช้       
ในการจดัการเรียนรู้หากมกีารสร้างชดุทดลองอยากให้มีรูปร่างเหมาะสม ใช้งานงา่ยและแปลกใหม่ 
2. ผลการพฒันาชดุทดลอง 
 2.1 หลังจากสร้างและฝึกใช้งานชุดทดลองแล้วผู้ วิจัยได้ท าการหาประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์                        
ของชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน พบว่าค่าแรงเสียดทานที่ได้จากการทดลองมีความคลาดเคลื่อนจากทฤษฎีอยู่
ระหว่าง 0 - 3.44 เปอร์เซ็นต์ มีความคลาดเคลือ่นเฉลี่ยเทา่กบั 1.55 เปอร์เซ็นต์ และมีความคลาดเคลือ่นอยูใ่นเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ไมเ่กิน + 5 เปอร์เซ็นต์ ทกุการทดลอง 

2.2 ผลการหาประสทิธิภาพของชดุทดลอง E1/E2 พบวา่มีประสทิธิภาพของชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน 
เทา่กบั 92.00/84.00 
3. ผลการน าชดุทดลองไปใช้ในการจดัการเรียนรู้ 

ผลการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดทดลองกบัเกณฑ์ระดบัผลการเรียน
ของโรงเรียนร้อยละ 70 พบว่านกัเรียนทกุคนมีผลการเรียนรู้หลงัเรียนเมื่อเรียนโดยใช้ชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน              
สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดคือ ร้อยละ 70   
4. ผลการปรับปรุงพฒันาชดุทดลอง 

หลงัจากการน าชุดทดลองไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนแล้วพบว่าชดุทดลองที่พฒันาขึน้สามารถใช้งาน
ได้ดีแตม่ีข้อบกพร่องที่ควรพฒันาตอ่ไปดงันี ้ 

1) อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนเนื่องมาจากการจับเวลาของนักเรียนแต่ละคนที่ไม่เท่ากันควรท าให้
ตวัเคร่ืองสามารถจบัเวลาเองได้ซึง่อาจมีความซบัซ้อนเพิ่มขึน้ควรปรับปรุงในโอกาสถดัไป 

2) วสัดทุี่ใช้ค่อนข้างหนกัและไม่สามารถกนัน า้ได้ ควรปรับปรุงให้เบากว่าเดิมและสามารถกนัน า้ได้  ดงันัน้ 
ผู้วิจยัจึงวางแผนท่ีจะปรับปรุง พฒันา ชดุทดลองให้ดีขึน้ก่อนน าไปใช้จดัการเรียนรู้จริง 
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สรุป 
 ผลการด าเนินการวิจยัเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1) ได้ชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน ที่มีคา่ความคลาดเคลือ่นเฉลีย่เทา่กบั 1.09 และมีความคลาดเคลือ่น     
อยูใ่นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไมเ่กิน + 5 เปอร์เซ็นต์ 

2) ประสทิธิภาพของชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน  E1/E2 เทา่กบั 92/84 สงูกวา่เกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 80/80  
 3) ผลการเรียนรู้หลงัเรียนของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนด      
คือ ร้อยละ 70 โดยเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ระดบัผลการเรียนของโรงเรียน 
 4) ชดุทดลองมข้ีอบกพร่องเลก็น้อยหากน าไปปรับปรุงจะมีประสทิธิภาพในการใช้มากขึน้ 
 สรุปได้วา่ชดุทดลองฟิสกิส์เร่ือง แรงเสยีดทาน มีประสทิธิภาพดีสามารถน าไปใช้จดัการเรียนรู้กบันกัเรียนชัน้
มธัยมศกึษาปีที่ 4 
 

อภปิรายผล 
 

1) ได้ชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน ที่มีค่าความคลาดเคลื่อนเฉลี่ยเท่ากบั 1.09 และมีความคลาดเคลื่อน     
อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไม่เกิน + 5 เปอร์เซ็นต์ และประสิทธิภาพของชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน  E1/E2 เท่ากับ 
92/84 สงูกว่าเกณฑ์ที่ตัง้ไว้คือ 80/80 ในการทดสอบประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์ของชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน 
พบว่ามีความคลาดเคลื่อนอยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ไมเ่กิน + 5 เปอร์เซ็นต์ ทกุการทดลองซึ่งผลการทดลองที่ไม่ให้ผล
ตรงตามทฤษฎี 100 เปอร์เซ็นต์ อาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจยั เช่น การคลาดเคลื่อนที่มาจากความคลาดเคลื่อน
ของการจับเวลาเนื่องจากระบบจับเวลาใช้คนในการจับเวลาการเคลื่อนที่ของวตัถุบนพืน้ผิวของชุดทดลอง ดังนัน้               
การเร่ิมและหยดุเวลาอาจท าให้เกิดความคลาดเคลือ่นได้จึงท าให้คา่แรงเสยีดทานที่ได้จากการทดลองคลาดเคลือ่นไป
จากการค านวณโดยใช้ทฤษฎีได้ ในการหาประสทิธิภาพของชุดทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน อภิปรายได้ ดงันี ้นกัเรียน     
ที่เรียนโดยใช้ชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทาน ได้คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบ     
วดัผลการเรียนรู้หลงัเรียนโดยรวม ร้อยละ 92/84 สงูกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 80/80 ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดการสอน
โดยวิธีทดลองซึ่งเป็นการเรียนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในการกระท า เป็นการเรียนที่เรียกว่า Active Learning ผู้ เรียน                
จะไมเ่กิดความเบื่อหนา่ย จนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  

2) เมื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนกัเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดทดลองเร่ืองแรงเสียดทานกับเกณฑ์ระดับ                
ของโรงเรียนคือ 70% พบว่าผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้ชดุทดลองเร่ือง แรงเสยีดทาน สงูกวา่เกณฑ์ระดบั
ของโรงเรียนคือ 70% อันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการ ดังนี  ้ประการแรกชุดทดลองเร่ืองแรงเสียดทาน                          
มีประสิทธิภาพทางวิทยาศาสตร์โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 5 เปอร์เซ็นต์ ท าให้ได้ผลการทดลองที่ถกูต้อง                
ใช้อ้างอิงกับทฤษฎีได้ประการที่สองชุดทดลองเร่ือง แรงเสียดทานเป็นส่วนที่สร้างความสนใจให้กับผู้ เรียน                          
ซึง่สอดคล้องกบั (ทิศนา  แขมมณี, 2550, น.333) ซึง่กลา่ววา่การสอนโดยใช้การทดลองเป็นกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ใน
การช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์ที่ก าหนด โดยการที่ผู้สอน/ผู้ เรียนก าหนดปัญหาและสมมุติฐาน                 
ในการทดลอง  ผู้สอนให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนและให้ผู้ เรียนลงมือทดลองปฏิบตัิตามขัน้ตอนที่ก าหนด ใช้วสัดอุปุกรณ์                 
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ที่จ าเป็น ได้มีโอกาสใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล สรุปอภิปรายผลการทดลองและ
สรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการทดลอง  
 

ข้อเสนอแนะ  
 1) ควรใช้ชดุทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งที่เป็นห้องเรียนแผนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ 
 2) ในการท าการทดลองควรใช้นาฬิกาดิจิตอลหรือโทรศัพท์มือถือในการจับเวลาเพื่อความแม่นย าและ              
ลดความคลาดเคลือ่นหรือพฒันาชดุทดลองให้สามารถจบัเวลาได้อยา่งอตัโนมตัิ 
 3) ควรพัฒนาชุดทดลองเพื่อใช้ในการเรียนฟิสิกส์ในเร่ืองอื่นๆ เช่น แรงตึงเชือก แรงกิริยาแรงปฏิกิริยา                 
การเคลือ่นท่ี เป็นต้น 
 4) ควรมีการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกัน (เก่ง ปานกลาง อ่อน) เพื่อเปรียบเทียบ                         
ผลการวิเคราะห์  
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การศึกษาผลการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันอุดมการศึกษา
ต่างประเทศของของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านการประชุมวิชาการและ
นิทรรศการการศึกษานานาชาต ิระหว่างปี พ.ศ. 2560-2562   
Content Analysis: Collaborative Model of Mahidol University International College from 
APAIE NAFSA and EAIE Conference from 2017-2019 
 
รวีวรรณ ธนทูอง1 และ อญัชิสา กาญจนรุจิวฒุิ1 
Raweewan Thanuthong1 and Anchisa Kanjanarujivut1 
    

บทคัดย่อ 
 การศึกษานีเ้ป็นการวิเคราะห์เนือ้หา (content analysis) จดัท าขึน้เพื่อวิเคราะห์เนือ้หารายงานการประชุม
เจรจาความร่วมมือที่ได้จากการปฏิบตัิงานในการเจรจาหารือความร่วมมือทางการศึกษา ณ งานประชุมวิชาการ
ประจ าปี APAIE, NAFSA และ EAIE ของวิทยาลยันานาชาติ ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2559-2562 เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมทัง้สิน้
เป็นการเข้าร่วมงาน 9 งาน สามารถรวบรวมสรุปรายงานการประชุมเจรจาความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับมอบหมาย                
จากวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดลให้เป็นตวัแทนในการปฏิบตัิงานได้ทัง้สิน้ 265 การประชุม เคร่ืองมือที่ใช้              
ในการเก็บข้อมูลคือแบบฟอร์มวิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ                      
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะการเจรจาประกอบไปด้วย  
1) การหารือเพื่อขยายพันธมิตรทางการศึกษาใหม่  ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเป็นการเจรจาความร่วมมือ                         

ด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (student mobility) ร้อยละ 87.15 การเจรจาเก่ียวกับการสร้างหลักสูตรร่วม                         
(joint academic program) ร้อยละ 7.14 และด้าน โอกาสในการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท ร้อยละ 5.71  

2) การเจรจาขยายความร่วมมือเดิม พบว่ามีการเจรจาใน 4 หัวข้อ คือ 2.1) ด้านโอกาสใหม่ๆ ส าหรับ                  
การเคลื่อนย้ายนักศึกษา เช่น การหาทุนสนับสนุนส าหรับการเคลื่อนย้ายนักศึกษา การฝึกงาน การเพิ่มโอกาส                     
ในการเข้าร่วม summer หรือ winter program ณ สถาบันคู่สญัญา ส าหรับนักศึกษาของวิทยาลยัภายใต้สญัญา                    
การแลกเปลีย่นนกัศึกษาปัจจบุนั การเพิ่มคณะหรือสาขาวิชาที่นกัศกึษาสามารถร่วมชัน้เรียนได้คิดเป็นร้อยละ 62.05  
2.2) การต่อยอดในการท าหลกัสตูรร่วม คิดเป็นร้อยละ 17.25 2.3) การแลกเปลี่ยนบคุคลากรทางการศึกษา 10.35 
และ 2.4) ความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจยั ร้อยละ 10.35  
ค าส าคัญ  :    การเจรจาความร่วมมือ รูปแบบความร่วมมือการศกึษา 
 

Abstract 
 This content analysis aims to identify collaborative model discussed at 9 Conferences and      
Exhibitions for International Education namely The Asia Pacific Association for International Education 
(APAIE), Association of International Educators (NAFSA) and European Association for International    

                                         
1 งานการต่างประเทศ วิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
International Affairs Section, Mahidol University International College, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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Education (EAIE), from 2016 to 2019 (3 years). The researcher collected the data of summary of minutes 
of meetings from MUIC representatives of each conference in total of 265 meetings. The analysis tools 
used for qualitative data are in-depth interview focus-group and survey. The quantitative data was      
analyzed by using frequency, percentage and standard deviation. 
 The study showed that collaborative discussion took place at the conference consist of  
 1) Discussion with prospects for possible establishing the collaborative activities. The majority of 
discussed topics are discussion of collaboration in student mobility (87.14%), joint academic              
development (7.14%), and discussion on continuing education with pathway to master’s degree (5.71%) 
 2) Discussion in enhancing the ongoing collaborative activities with current partner universities. 
The discussed topics were 2.1) (62.05%) discussion in new opportunities for exchange students    
(scholarship, internship placement, update academic information etc.) 2.2) (17.25%) exploring the joint 
academic development 2.3) (10.35%) discussion in faculty mobility and 2.4) (10.35%) discussion in joint 
educational and research collaboration 
Keyword: collaborative discussion, type of collaboration in education 
 
บทน า 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาต่างประเทศ เป็นการน าไปสูก่ารเพิ่ม             
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับนานาชาติสามารถตอบสนองการพัฒนาได้ทัง้ชุมชน
อตุสาหกรรม และระบบนวตักรรม มหาวิทยาลยัที่มีศกัยภาพสามารถผลิตก าลงัคนในระดบัสงูในสาขาวิชาต่าง ๆ               
อนัเป็นที่ต้องการของประเทศ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือนัน้ต้องอาศยัการร่วมกนัท างานของบคุคล หน่วยงาน 
หรือองค์กรที่มากกว่าสองบคุคลหรือสององค์กรขึน้ไปเพื่อให้บรรลเุป้าหมายเดียวกนั โดยมีการสร้างความเข้าใจกัน 
ร่วมกนัด าเนินตามหลกัการ ข้อตกลง หรือวางแผนการท ากิจกรรม เพื่อความส าเร็จสู่เป้าหมายที่ตกลงกันไว้ อีกทัง้             
การสร้างเครือข่ายสามารถช่วยพัฒนาการท างานในองค์กร เปิดโอกาสให้บุคคลและองค์กรได้แลกเปลี่ยน                      
ข้อมูลข่าวสาร มีประสบการณ์กับบุคคลที่อยู่นอกหน่วยงานของตน มีโอกาสช่วยลดความซ า้ซ้อนในการท างาน                 
ให้ความร่วมมือกันในลกัษณะที่ประโยชน์ซึ่งกันและกันเสมือนการเปิดประตูสู่โลกภายนอก (ชัชวาลย์  สิงหาทอง, 
2561) 

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการพฒันาการอดุมศึกษาโดยให้มีการจดัตัง้กระทรวงการอดุมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวตักรรม (อว.) โดยมี ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหน่วยงานหลกัที่รับผิดชอบ                
ด้านอุดมศึกษาเสนอนโยบายและแผนการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมและก าหนด                
ทิศทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพด าเนินงาน                           
ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเน้นหลกัธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีรวมทัง้ส่งเสริมความร่วมมือกับ
สถาบนัอดุมศกึษาตา่งประเทศ (แผนยทุธศาสตร์ สกอ. 2558-2561) 

มหาวิทยาลยัมหิดลได้รับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอดุมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม (อว.) ในการผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบของประเทศที่ขึน้ ไปอยู่ในอันดับ 1 ใน 100                       
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มหาวิทยาลัยโลกเพื่อดึงคนเก่งที่มุ่งเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับโลกมาเรียนในประเทศไทย โดย อว.                  
คาดหวงัวา่แนวคิดนีจ้ะเป็นแรงกระตุ้นให้มหาวิทยาลยัอื่นเกิดการตื่นตวัในการพฒันาและมีความเป็นไปได้ที่สง่ผลให้
ประเทศมีพลังใน ด้านการวิจัย พัฒนาและการลงทุนในเทคโนโลยีชัน้สูงโดยเหตุผลส าคัญในการมอบนโยบาย                    
ในครัง้นีค้ือ Internationalization หรือความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดลอันเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ท าให้ อว.                  
ได้เล็งเห็นถึงศกัยภาพมหาวิทยาลยัในการผลกัดนัให้มหิดลก้าวสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัต้นแบบในการมอบนโยบาย
ครัง้นี ้(จดหมายข่าวกระทรวง อว., 2562) ในด้านกลยุทธ์ในการบริหารนัน้มหาวิทยาลยัมหิดลมีนโยบายส่งเสริม               
ให้มีความร่วมมือทางวิชาการ การวิจยั และกิจกรรมทางการศกึษาตา่งๆกบัสถาบนัการศกึษาทัว่โลก  

วิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดลมีสถานะเป็นวิทยาลยัที่อยู่ภายใต้การก ากับโดยมหาวิทยาลยัมหิดล    
มีกระบวนการเรียนการสอนหลกัสูตรนานาชาติภายใต้พันธกิจที่มุ่งหวงัเป็นผู้ เช่ียวชาญในการให้การศึกษาด้าน           
liberal arts education และสาขาวิชาชีพที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเตรียมพลเมืองโลกส าหรับศตวรรษที่ 21 และ
ปรับเปลี่ยนความรู้เพื่อประโยชน์ของสงัคมผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการส่งเสริมพันธกิจของวิทยาลยั                      
ในการเตรียมพลโลกส าหรับศตวรรษที่  21 นัน้ วิทยาลัยได้มุ่งเน้นให้มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ที่มีการเน้นถึง
กระบวนการเรียนรู้ที่มุง่เน้น self- awareness และ social awareness ที่ตอบสนองความต้องการของสงัคมทัง้ในและ
ต่างประเทศ ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากคู่เครือข่ายภาคีทางการศึกษา                       
โดยในปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ study abroad program ที่วิทยาลัยฯ เป็นจ านวน
มากกว่า 400 คนต่อปี โดยในปีการศึกษา 2559-2560  มีนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรม ที่วิทยาลัยฯ ทัง้สิน้                     
402 คน โดย 40% ของนักศึกษาจ านวนดังกล่าวเป็นนักศึกษาจากทวีปอเมริกาเหนือ  35% เป็นนักศึกษา                         
จากทวีปยโุรป และในปีการศกึษา 2560 - 2561 จ านวนนกัศกึษาดงักลา่วเพิ่มขึน้เป็น 453 คน จากความหลากหลาย
ในสัญชาติของนักศึกษาต่างชาติ ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ study abroad program ที่วิทยาลัยฯเป็นหนึ่ง                 
ในปัจจยัส าคญัในการสร้างศกัยภาพความเป็นสากลของมหาวทิยาลยัมหิดล  งานการตา่งประเทศวิทยาลยันานาชาติ
ได้ รับมอบหมายตาม ข้อตกลงการป ฏิบัติ งาน  (Performance Agreement) จ ากมหาวิ ทย าลัยมหิ ด ล                                 
ในการเพิ่ มจ านวนนักศึกษาต่ างชาติ ที่ เข้า ร่วม กิจกรรม โครงการ study abroad program ที่ วิทยาลัยฯ                             
และเพิ่มเครือข่ายความร่วมมือและรูปแบบกิจกรรมด้านการเคลื่อนย้ายนกัศึกษาในการส่งนกัศึกษาของวิทยาลยั                
ไปเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลีย่นในตา่งประเทศ   

 ฝ่ายการต่างประเทศวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลมีหน้าที่ รับผิดชอบการด าเนินงาน                             
ด้านวิเทศสมัพันธ์ของวิทยาลยัทัง้ในด้านการขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษานานาชาติ การส่งเสริมและ
สนบัสนนุ กิจกรรมภายใต้สญัญาความร่วมมือที่วิทยาลยัฯได้จดัท าขึน้กบัสถาบนัคู่สญัญาต่างชาติ ฝ่ายต่างประเทศ
สนองการตอบรับนโยบายส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางการศึกษาโดยก าหนดแผนการท างานเชิงรุก (pro-active)                 
ในการขยายและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาผ่านการเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ
การศึกษานานาชาติ มีรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ ดูแลแผนการท างานดังกล่าว ในปัจจุบันวิทยาลัยฯ                          
ได้ให้ความส าคญัในการเข้าร่วมประชุมวิชาการส าหรับการพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษากับสถาบันการศึกษา                   
ตามเขตทวีปกลา่วคือ APAIE (The Asia Pacific Association for International Education) ถือเป็นการประชมุหลกั
ในเขตเอเซียแปซิฟิค NAFSA (Association of International Educators) เป็นเวทีส าคญัส าหรับการพฒันาเครือขา่ย
ความร่วมมือในเขตอเม ริกาเหนือ และ EAIE (European Association for International Education) ซึ่ ง เป็น                   
การประชมุหลกัส าหรับการพฒันาความร่วมมือทางการศกึษาในเขตยโุรป  
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การเข้าร่วมงานประชุมแต่ละครัง้จ าเป็นต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมาก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพของ                     
การประชมุในทกุครัง้ควรมีการจดบนัทึกการประชุม จดัท ารายงานการประชมุ ติดตามผลการปฏิบตัิตามมติที่ประชุม 
และสมาชิกผู้ เข้าประชมุมีหน้าที่ศกึษาวาระการประชมุวา่จะประชมุเร่ืองอะไร ประเด็นใดบ้าง เตรียมประชมุตามเวลา
ที่ก าหนดให้มีความพร้อมมากที่สุด ด้วยการแสดงบทบาทตามระเบียบว่ามีหน้าที่อย่างไร แสดงความคิดเห็น                   
ในที่ประชุมพร้อมยอมรับมติที่ประชุม การมอบหมายงานจากที่ประชุม (สมุาลี ทองดี , 2561)  การวิเคราะห์เนือ้หา                 
ที่ได้จากการประชุมวิชาการ APAIE NAFSA และ EAIE จะสามารถทราบถึงแนวโน้มของลกัษณะความร่วมมือ                   
ที่ใหม่ๆ ในเวทีการเจรจาระดบัโลกซึ่งเป็นข้อมูลส าคญัส าหรับการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการเจรจาและ
เสนอกรอบนโยบาย เพื่อการขยายความร่วมมือตอ่ไปในอนาคต 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลการสร้างเครือข่ายความร่มมือทางการศึกษากบัสถาบนัอุดมการศึกษาต่างประเทศของ
ของวิทยาลยันานาชาติมหาวทิยาลยัมหิดลผา่นการประชมุวิชาการและนิทรรศการการศกึษานานาชาติ 
ระหวา่งปี พ.ศ. 2560-2562 

 

กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิยามศัพท์เฉพาะ  
• APAIE (The Asia Pacific Association for International Education) หรือสมาคมการศกึษานานาชาติ                
แหง่ภมูิภาคเอเซยีและแปซิฟิก ก าหนดจดังานประชมุวชิาการประจ าปีในในประเทศแถบภมูิภาคเอเซยีและแปซิฟิก 
ในช่วงเดือนมีนาคม 
• NAFSA (The National Association of Foreign Student Advisers) ภายหลงัเปลี่ยนช่ือสมาคมเป็น Association 
of International Educators ก าหนดจดังานประชมุวิชาการประจ าปีในประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงเดือนพฤษภาคม 
• EAIE (European Association for International Education) ก าหนดจดังานประชมุวชิาการประจ าปีในทวีปยโุรป
ช่วงเดือนกนัยายน 

 
 
 

สรุปการประชมุเจรจาจากการเข้าร่วมงาน
ประชมุวชิาการ ตัง้แตปี่ 2560-2562 จากงาน 
1. APAIE  
2. NAFSA 
3. EAIE 

1. ประเภทการสร้างเครือขา่ยความร่วมมือ 
2. กิจกรรม/ประเด็นการเจรจาการสร้างเครือขา่ย
ความร่วมมือ 
3. รูปแบบการสร้างความร่วมมือ 
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อุปกรณ์และวิธีการ 
การสร้างเคร่ืองมือวิเคราะห์ส าหรับงานวิเคราะห์เนือ้หารายงานการประชมุวิชาการเละนิทรรศการการศกึษา

นานาชาติฉบับนีเ้ป็นการวิเคราะห์เนือ้หาเชิงสาระ ผู้ ศึกษาได้สร้างแบบแบบฟอร์มวิเคราะห์เนือ้หา หลงัจากนัน้                  
น าแบบฟอร์มที่ได้เสนอต่อคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเทศสมัพนัธ์ จ านวน 5 ท่าน และรวบรวมข้อเสนอแนะ                       
มาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าแบบฟอร์มที่ได้จ าแนกเนือ้หาสรุปการประชุมการเจรจาจากรายงานการเข้าร่วมประชุม
วิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติประจ าปี  APAIE NAFSA และ EAIE ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2560 -2562                       
โดยใช้ Microsoft Excel ในการช่วยหาคา่ความถ่ีและร้อยละ 

 

ผลการศึกษา 
จากการศึกษาเนื อ้หาเชิงสาระที่ เกิดขึน้จากการประชุม APAIE NAFSA และ EAIE ตัง้แต่ปี  2017                    

จนถึงปี 2019 รวมเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมเป็นการเข้าร่วมงานจ านวน 9 ครัง้ วิทยาลยัฯ ได้มอบหมายผู้แทนเข้าร่วม
ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อขยายเครือข่ายพนัธมิตรทางการศึกษา อีกทัง้ท าการประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัให้เป็นที่รู้จกัในระดบั
นานาชาติ ผู้ศึกษาสามารถรวบรวมสรุปการประชมุเจรจาความร่วมมือได้เป็นจ านวนทัง้สิน้ 265 ครัง้ เป็นการเจรจา
กับสถาบันคู่สัญญา (partner) จ านวนทัง้สิน้ 164 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 61.88 ท าการเจรจากับสถาบันเป้าหมาย                   
(prospects) จ านวน  77 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 29.05 และท าการเจรจากับสถาบันที่ไม่ได้ท าการนดัหมายล่วงหน้า 
(walk-in) จ านวน 24 ครัง้ คิดเป็นร้อยละ 9.05  
ตารางที่ 1 จ านวนการประชมุหารือกบัคูเ่จรจาแยกตามงานประชมุวิชาการ 
ล าดับที่ งานประชุม partner prospect Walk-in จ านวนรวม (สถาบัน) 
1. APAIE 2017 17 8 4 29 
2. APAIE 2018 10 22 1 33 
3. APAIE 2019 20 11 5 36 
4. NAFSA 2017 29 5 10 44 
5. NAFSA 2018 23 4 - 27 
6. NAFSA 2019 28 8 - 36 
7. EAIE 2017 10 8 4 22 
8. EAIE 2018 12 3 - 15 
9. EAIE 2019 15 8 - 23 

รวม (คู่ เจรจา) 164 77 24 265 
คิดเป็นร้อยละ 61.88 29.05 9.05 100 

 
ผู้ศกึษาสามารถแบง่ประเภทของคูเ่จรจาออกเป็น 3 ประเภทคือ  
1) สถาบันคู่สัญญา (partner) หมายถึ ง สถาบันที่มีสัญญาความร่วมมือกับวิทยาลัย ฯอยู่แ ล้ว                           

จากการสมัภาษณ์พบว่าตวัแทนผู้ เข้าร่วมประชุมของวิทยาลยัจะท าการนดัหมายสถาบนัคู่สญัญาเพื่อขอเจรจา ณ 
งานประชุมไว้ล่วงหน้ามีการศึกษาถึงประเด็นปัญหาหรือหัวข้อที่ต้องการเจรจาและหัวข้อไว้อย่างชัดเจนแล้วก่อนวัน
ก าหนดการประชมุ 
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2) สถาบนัเป้าหมาย (prospect) หมายถึง คู่เจรจาที่วิทยาลยัได้ท าการศึกษาถึงคุณสมบตัิและศกัยภาพ                 
ที่เก่ียวข้องเพื่อขอเจรจาถึงความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนกัศึกษาเป็นหลกั โดยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วม      
งานประชมุจะท าการนดัหมายวนัและเวลาการประชมุคูเ่จรจาจากสถาบนัเป้าหมาย ไว้แล้วลว่งหน้าเช่นกนั 

3) คู่เจรจาแบบ walk-in หมายถึง สถาบันที่พบปะกันในงานประชุมและมีการขอพบเพื่อสอบถาม                  
ความสนใจในการท าความร่วมมือกบัวิทยาลยัหรือแนะน าสถาบนัโดยไมไ่ด้มีการนดัหมายไว้ลว่งหน้า 

ลักษณะหัวข้อการประชุมกับคู่เจรจา โดยแบง่ตามสถานะของคูเ่จรจา คือ 
1) คูส่ญัญาทางการศกึษาปัจจบุนัของวิทยาลยั (partner)  หวัข้อการเจรจากบัพาร์ทเนอร์นัน้ คิดเป็นร้อยละ 

78 เป็นการหารือร่วมกันในการพัฒนากระบวนการ เคลื่อนย้ายนักศึกษาภายใต้โครงการ MUIC study abroad 
รองลงมาคือการเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือตอ่ยอดจากกิจกรรมความร่วมมือที่มีอยูใ่นปัจจบุนัคิดเป็นร้อยละ 17.48 
และการเจรจาในการปรับแก้เนือ้หาของสญัญาหรือการเจรจาตอ่อายสุญัญา คิดเป็นร้อยละ 10.52  ตามล าดบั 

2)  สถาบันเป้าหมาย (prospect) ลักษณะในการแนะน าวิทยาลัยฯและหารือถึงรูปแบบและความสนใจ                 
ในการสร้างกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกันเป็นส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 64.47  รองลงมามีการเจรจา                     
ความร่วมมือในการจดัท าโครงการศึกษาต่อในระดบัปริญญาโทส าหรับนกัศึกษาของวิทยาลยัฯ คิดเป็นร้อยละ 15.78                 
มีการเจรจาต่อเนื่องในรายละเอียดส าหรับการท าความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.52 และ               
มีการเจรจาตอ่เนื่องในเนือ้หาของสญัญาทัง้กิจกกรมการแลกเปลีย่น และการจดัท าโครงการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโท
ส าหรับนกัศกึษาของวิทยาลยัฯ คิดเป็นร้อยละ 9.21  ตามล าดบั 

3) คู่เจรจาประเภทสดุท้ายคือแบบ walk-in มีลกัษณะหวัข้อเจรจาในการน าเสนอความร่วมมือ ต่างๆ เช่น 
การท าหลกัสตูรร่วม (joint academic development) หรือการหารือเพื่อรูปแบบความร่วมมือต่างๆ คิดเป็นร้อยละ 
86.95  และมีการเจรจาหัวข้อความเป็นไปได้ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 10.05 ลัษณะหัวข้อ                          
ในการเจรจาสามารถสรุปเป็นตารางได้ ดงันี ้

ตารางที่ 2 จ านวนหวัข้อการประชมุกบัคูเ่จรจาแบง่ตามลกัษณะของคูเ่จรจา 
ล าดับที่ หัวข้อ partner prospect walk-in รวม (ครัง้) 
1. การตอ่อายสุญัญา หรือการตกลงการท า

สญัญาความร่วมมือใหม ่
6 7 - 13 

2. การเจรจาขยายความร่วมมือ 30 - - 29 
3. การหารือเพื่อความร่วมมือ - 49 20 70 
4. โครงการเส้นทางศกึษาตอ่ปริญญาโท - 12 - 12 
5. ความเป็นไปได้ในการแลกเปลีย่น

นกัศกึษา 
- 8 3 11 

6. การปรับปรุงพฒันาการเคลือ่นย้าน
นกัศกึษา 

130 - - 130 

 รวมทัง้สิน้ 166 76 23 265 

 คิดเป็นร้อยละ 62.88 29.05 9.05 100 
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การเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือ (expanding collaboration) 
ในหวัข้อการเจรจานีผู้้วิจยัสามารถแบง่รูปแบบของความร่วมมือได้วา่ร้อยละ 62.07 เป็นการพดูถึงการขยาย

ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆที่เก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษา เช่น การขยายสาขาวิชาที่สามารถเข้าร่วม
กิจกรรมแลกเปลี่ยน โอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนนกัศึกษาโดยการสง่นกัศึกษาของวิทยาลยัฯ     
เข้าร่วมโครงการ summer หรือ winter school  ณ สถาบนัคูส่ญัญา รวมถึงการขยายเครือขา่ยพนัธมติรทางการศกึษา 
เช่น การเพิ่มจ านวนคณะหรือสถาบันที่นักศึกษาแลกเปลี่ยนสามารถเข้าร่วมได้ ล าดับถัดมาคือร้อยละ 17.24               
เป็นการการเจรจาเพื่อขยายความร่วมมือในด้านความเป็นไปได้ในการเปิดหลกัสตูรร่วม ร้อยละ 10.34 เป็นการเจรจา
ความร่วมมือการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และสดุท้าย ร้อยละ 10.35 เป็นการเจรจาขยายความร่วมมือ
ด้านวิชาการและงานวิจยั  

ตารางที่ 3 การวิเคราะห์การเจรจาหวัข้อการขยายความร่วมมือ (expanding collaboration) 

ล าดับที่ รูปแบบความร่วมมือที่พบในการเจรจาขยาย
ความร่วมมือ 

จ านวน (ครัง้) 29 คิดเป็นร้อยละ 

1. การขยายสาขาวิชาหรือคณะในการแลกเปลีย่น
นกัศกึษา, การฝึกงานในตา่งประเทศ, โครงการ
แลกเปลีย่น summer และ winter program 

18  62.05 

2. การท าหลกัสตูรร่วม 5 17.25 
3. การแลกเปลีย่นบคุคลากรทางการศกึษา 3 10.35 
4. ความร่วมมือทางวชิาการและการวิจยั 3 10.35 

รวมทัง้สิน้ 29 100 
 
การหารือรูปแบบความร่วมมือ (exploring type of collaboration)  
ผู้ศึกษาพบว่าการเจรจาในหวัข้อด้านการเคลื่อนย้ายนกัศึกษา (student mobility) เป็นหวัข้อที่พูดถึงมาก

เป็นล าดบัที่ 1 คือ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 87.15 รองลงมาคือการหารือถึงเร่ืองการเปิดหลกัสตูรร่วมคิดเป็นร้อยละ 7.14 
และสดุท้ายการเจรจาเร่ืองโครงการศกึษาตอ่ระดบัปริญญาโท คือคิดเป็น  ร้อยละ 5.71  

ตารางที่ 4 รูปแบบความร่วมมือที่ได้จากการประชมุหารือ 

ล าดับที่ รูปแบบความร่วมมือ จ านวน (ครัง้) 70 คิดเป็นร้อยละ 
1. การแลกเปลีย่นนกัศกึษา,   การฝึกงานในตา่งประเทศ,  

โครงการแลกเปลีย่น summer และ winter program และ
การรับนกัศกึษาภายใต้โครงการ study abroad  

61 87.15 

2. การเปิดหลกัสตูรร่วม 5 7.14 
3. โครงการศกึษาตอ่ปริญญาโท 4 5.71 

รวมทัง้สิน้ 70 100 
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ผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์การหารือรูปแบบความร่วมมือเป็นรายปี เพื่อหาแนวโน้มของรูปแบบการเจรจา 
ซึ่งพบว่าการเจรจาด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและการเจรจาด้านเปิดหลักสูตรร่วมมีการพูดถึงหัวข้อนีอ้ยู่                       
อย่างต่อเนื่องทกุปี โดยการเจรจาในเร่ืองการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทนัน้พบว่า ได้มีการเร่ิมเจรจาในหวัข้อนีใ้นปี 
พ.ศ.2560 โดยมีสดัสว่นการเจรจาคิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจ านวนการเจรจาทัง้หมดของปี 2560 แต่ในปี พ.ศ.2561 
และ พ.ศ.2562 พบว่ามีการจราจรในหวัข้อนีเ้พิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดคิดเป็นร้อยละ 13.52 และ 12.36 ตามล าดบั
ของการประชุมที่เกิดขึน้ในแต่ละปี จากการสมัภาษณ์ผู้ เข้าร่วมประชุมพบว่าในปี พ.ศ. 2561 งานการต่างประเทศ                
ได้ตัง้วาระการประชุมในการเจรจาด้านการศึกษาต่อระดบัปริญญาโทเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลกัของการเข้าร่วมงาน
ประชุม เพื่อท าความร่วมมือในการขยายโอกาสให้นกัศกึษาของวิทยาลยัศึกษาตอ่กบัมหาวิทยาลยัที่มีช่ือเสยีงระดบัโลก 
ซึง่ถือวา่เป็นหวัข้อการเจรจารูปแบบใหมท่ี่วิทยาลยัให้ความสนใจเป็นพิเศษเพิ่มจากการเจรจาในห้วข้อการเคลือ่นย้าย
นกัศกึษาซึง่ยงัเป็นวาระหลกัในการเจรจา การเจรจาด้านโอกาสการศกึษาตอ่ในระดบัปริญญาโทจึงมีการพดูถึงขึน้มา
อย่างต่อเนื่องจนกระทัง่ปี พ.ศ. 2562 วิทยาลยัฯ ประสบความส าเร็จในการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาต่อ                 
ในระดบัปริญญาโทอยา่งเป็นทางการได้เป็นสญัญาแรกเกิดขึน้ในปี พ.ศ. 2562 

การพัฒนาปรับปรุงการเคลื่อนย้ายนักศึกษา (student mobility improvement) 
จากข้อมลูการเข้าร่วมปฏิบตัิงานในการประชุมวิชาการและนอทรรษการนานาชาติ ทางการศึกษาใน 3 ปี               

ที่ผา่นมา มีการนดัหมายเจรจาในหวัข้อดงักลา่วเป็นจ านวน 130 ครัง้ประกอบไปด้วยการพดูคยุเพื่อแลกเปลีย่นข้อมลู
ที่เป็นปัจจบุนัอนัเป็นประโยชน์ในการแลกเปลีย่นนกัศกึษา เช่น ขัน้ตอนการสมคัรเข้าร่วมโครงการรายวิชาที่นกัศกึษา
สามารถเข้าร่วมชัน้เรียนได้ รายละเอียดของบ้านพกั และข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิต ณ มหาวิทยาลยั
เจ้าภาพมีการพูดถึงมากที่สดุคิดเป็นร้อยละ 62.31 รองลงมาคือการเจรจาเพื่อปรับปรุงการแลกเปลี่ยนนกัศึกษา                   
โดยใช้ทุนการศึกษาเป็นตวัผลกัดันให้เกิดกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 15.38 ถัดไปเป็นการพูดถึงเร่ืองของการฝึกงาน                   
การเพิ่มการเข้าร่วม summer หรือ Winter Program ณ สถาบนัพนัธมิตรเข้าเป็นกิจกรรมภายใต้สญัญาความร่วมมือ
ปัจจบุนัและการแลกเปลีย่นสือ่ประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบตา่งๆ พบวา่มีจ านวนที่ใกล้เคียงกนัคือ 6 เปอร์เซ็นต์ 

 
ตารางที่ 5 ลกัษณะความร่วมมือที่พบในการเจรจาเพื่อพฒันาและปรับปรุงการแลกเปลีย่นนกัศกึษา 

ล าดับที่ ลักษณะความร่วมมือ จ านวน 130 (ครัง้)  คิดเป็นร้อยละ 
1. การให้ทนุการศกึษา 20 15.38 
2. การให้ข้อมลูที่เป็นปัจจบุนัในเร่ือง ขัน้ตอนการรับสมคัร 

การเลอืกลงรายวิชา ข้อมลูบ้านพกั และการใช้ชีวิต ณ 
มหาวิทยาลยัเจ้าภาพ 

81 

62.31 
3. การฝึกงานตา่งประเทศ (ส าหรับนกัศกึษาไทย) 9 6.92 
4. โครงการวิจยัของนกัศกึษา 1 0.77 
5. โครงการแลกเปลีย่น summer และ winter program  8 6.15 
6. การแลกเปลีย่นสือ่ประชาสมัพนัธ์โครงการ study 

abroad 
8 

6.15 
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7. อื่นๆ 3 2.31 
รวม 130 100.00 

 

อภปิรายผล 
งานการต่างประเทศวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดลได้ก าหนดกลยทุธ์ในการท างานเชิงรุก (pro-active) 

ในการด าเนินการงานด้านวิเทศสมัพนัธ์ผา่นการเข้าร่วมประชมุวิชาการและงานนิทรรศการนานาชาติทางการศกึษา คือ 
1. การหารือกับคู่สัญญาปัจจุบันของวิทยาลัยฯ เก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมภายใต้สัญญาเพื่อแก้ไข

ข้อขัดข้องในการด าเนินการหรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้มากขึน้  หรือเพื่อหาแนวทางร่วมกัน                
ในการต่อยอดความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน วิทยาลยัฯมีเครือข่ายพันธมิตรทางการศึกษาปัจจุบันมากกว่า 120 
สถาบนั โดยวิทยาลยัมีเป้าหมายให้แต่ละสญัญาเกิดกิจกรรมร่วมกันตามที่สญัญาก าหนดๆไว้  การใช้เวทีประชุม
วิชาการและงานนิทรรศการนานาชาติในการพบปะหารือกับผู้ แทนจากสถาบันคู่สัญญาเป็นกิจกรรมส าคัญ                       
ที่วิทยาลยัฯถือเป็นแนวทางปฏิบตัิมาอยา่งตอ่เนื่อง  

2. การเจรจาเพื่อให้ได้มาซึ่งคู่สัญญาความร่วมมือใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ส าหรับการท ากิจกรรม            
นักศึกษาแลกเปลี่ยน หรือการพัฒนาหลักสูตรร่วม หรือ การท าโครงการ pathway to graduate degree program               
โดยมีแนวทางสอดคล้องกบัประกาศมหาวิทยาลยัเร่ืองหลกัเกณฑ์การจดัท าบนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกบั
สถาบันการศึกษา หน่วยงาน และองค์กรในต่างประเทศ ซึ่งการพิจารณาการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประกอบด้วยช่ือเสียงของคู่ภาคีและการยอมรับในระดับนานาชาติ ความต่อเนื่องของกิจกรรมความร่วมมือและ                     
การกระจายตวัของกิจกรรม 

3. การประชาสมัพนัธ์วิทยาลยัให้เป็นที่รู้จกัแก่สถาบนัการศึกษาตา่งชาติ โดยเฉพาะส าหรับการศกึษาระยะ
สัน้ในประเทศไทย (study abroad in Thailand) โดยในปัจจุบันวิทยาลัยมีโครงการรองรับการศึกษาระยะสัน้                       
2  ประเภท คือ semester abroad (3 เดือน – 1 ปี) และ short-term abroad (1-3 สปัดาห์) 

การเข้าร่วมประชมุและนิทรรศการนานาชาติทางการศกึษาเป็นกลยทุธ์ที่ส าคญัส าหรับการขยายและพฒันา
เครือขา่ยทางการศึกษาระหวา่งประเทศของวิทยาลยัฯ เนื่องจากเป็นโอกาสในการพบปะผู้แทนจากสถาบนัการศกึษา
ที่เข้าร่วมงานที่หลากหลาย การเตรียมการก่อนการประชุมที่ดีและความสามารถของผู้ แทนของวิทยาลัยฯ                           
ในการวิเคราะห์และมองหาสถานการณ์ทีเอือ้ต่อวิทยาลัยฯในการเจรจาความร่วมมือหรือพัฒนากิจกรรม                       
ภายใต้สญัญาที่มีอยูห่รือหารือในการพฒันาความร่วมมอืระหวา่งกนัเพื่อกระชบัสมัพนัธ์ระหวา่งกนั ถือเป็นปัจจยัหลกั
ต่อความส าเร็จของงาน ดังนัน้การเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการปฏิบัติงานจึงเป็นขัน้ตอนแรกที่ส าคัญ                   
เพื่อให้กิจกรรมดงักลา่วบรรลวุตัถปุระสงค์  

โดยจากผลการวิเคราะห์เนือ้หาการเข้าร่วมงานประชมุวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ APAIE 
NAFSA และ EAIE ของวิทยาลยันานาชาติ นีส้ามารถสรุปได้วา่การเข้าร่วมประชมุดงักลา่วมีสว่นส าคญัในการพฒันา
และขยายเครือข่ายภาคีทางการศึกษาโดยเฉพาะด้านการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและความร่วมมือทางการศึกษา                   
ด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านวิเทศสัมพันธ์ของวิทยาลัยฯ ตามแนวคิดดังกล่าวการปฏิบัติงาน                           
ด้านวิเทศสมัพนัธ์ผ่านประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติจึงเป็นปัจจยัเสริมที่ส าคญัในการพฒันา
มหาวิทยาลยัมหิดลในด้านความเป็นนานาชาติ 
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การสร้างและพฒันาเครือขา่ยพนัธมิตรทางการศกึษาสามารถด าเนินการผา่นกลยทุธ์ทีห่ลากหลาย การสร้าง
เครือข่ายผ่านการเข้าร่วม ประชุมวิชาการและนิทรรศการการศึกษานานาชาติ  ถือเป็นกลยุทธ์เชิงรุกหนึ่ ง                             
ที่ฝ่ายการต่างประเทศวิทยาลยันานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดลถือเป็นแนวปฏิบัติส าคญั การเข้าร่วมงานดังกล่าว               
มีสว่นช่วยให้การด าเนินงานด้านวิเทศสมัพนัธ์มีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบนัในระดบัสากล สามารถเป็นที่ยอมรับ             
ในการท าความร่วมมือทางการศึกษาในระดบันานาชาติซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นมหาวิทยาลยัไทย                 
ก้าวสูม่หาวิทยาลยัระดบัโลกซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของค าเพชร ภริูปริญญา (2550) ที่ได้ท าการศึกษาปัจจยัที่จะน าหา
วิทยาลัยไทยก้าวสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกซึ่งมีหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลสู่ค าวามส าเร็จนัน้คือความร่วมมือ                     
ทางวิชาการและการพฒันาด้านนานาชาติ คณะผู้ศึกษาหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าสรุปการวิเคราะห์การเข้าร่วมงานประชุม
วิชาการนีจ้ะเป็นข้อมลูที่เป็นประโยชน์ส าหรับมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัการอดุมศกึษาอื่นๆในประเทศไทยเพื่อน าไป
ปรับใช้เป็นแนวทางการสร้างเครือขา่ยแก่สถาบนัของทา่นเอง 
 

ข้อเสนอแนะในการท างานครัง้ต่อไป 
จากการด าเนินงานด้านวิเทศสมัพันธ์ผ่านการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการตลอดสามปีที่ผ่านมาผู้ศึกษา               

ยงัได้ค้นพบอีกว่าผู้แทนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตัิหน้าที่ในงานประชุมเหลา่นีม้ีความพยายามในการด าเนินหน้าที่         
ให้มีความสอดคล้องกบัดชันีชีว้ดัผลงานตามข้อตกลงการปฏิบตัิงาน (Performance Agreement) ตามที่มีการประชมุ
เตรียมการก่อนการเดินทางไปปฏิบตัิงานในแต่ละการประชมุ โดยภาระส าคญัที่งานการตา่งประเทศได้มอบหมายคือ
การสร้างและพฒันาเครือข่ายภาคีทางการศกึษานานาชาติและการเพิ่มจ านวนนกัศึกษาต่างชาติ การด าเนินการเพื่อ
น ามาซึ่งการเกิดกิจกรรมของสัญญาทางการศึกษาปัจจุบันของวิทยาลัย ทัง้นีก้ารศึกษาถึงผลความส าเร็จ                         
ที่ได้ตัง้เป้าหมายไว้ตามข้อตกลงการปฏิบตัิงานจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการนัน้เป็นอีกหวัข้อที่มีความน่าสนใจ               
ในด าเนินการศกึษาครัง้ตอ่ไป 

 

ค าขอบคุณ  
คณะผู้ จัดท าขอขอบบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิเทศสมัพันธ์ทัง้ 5 ท่าน ที่เสียสละเวลาอันมีค่าในการ

พิจารณา ความสอดคล้องของเนือ้หา (content validity) ของแบบสอบถามและค าแนะน าต่างๆ อนัเป็นประโยชน์               
ตอ่การด าเนินงานวิเคราะห์ครัง้นี ้ซึง่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
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4) Dr. Alexander Nanni, รองคณบดีฝ่ายวิเทศสมัพนัธ์, วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการ
สอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ชัน้ปีท่ี 1 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 
Teaching Vocabulary for Business E-mail Writing by Using the Scaffolding Method to First 
Year High Vocational Certificate Students at Nakhon Pathom Vocational College 
 

กณัฐลดา กลิน่เมือง1 และ บารมี เขียววิชยั2 

Kantalada Klinmaung1 and Baramee Kheovichai2 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจยัชิน้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียน
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 2) ศึกษา       
ความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ    
โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัศึกษาประกาศนียบตัร
วิชาชีพชัน้สูง ชัน้ปีที่ 1 ที่ก าลังศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสงัคม ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม โดยการท าสุม่ตวัอยา่งง่ายมา 1 ห้องเรียน  โดยมีกลุม่ตวัอยา่ง 30 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ประกอบด้วย แผนการจดัการเรียนรู้ แบบวดัความสามารถการใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ และ
แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติคือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ           
สถิติทดสอบกรณีกลุม่ตวัอย่างสองกลุม่ไม่เป็นอิสระจากกนั ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศพัท์
ของนกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูระดับชัน้ปีที่ 1 หลงัการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการ
เรียนรู้สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 2) นกัศกึษามีความคิดเห็น
ที่ดีตอ่การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจ แบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ 
 
ค าส าคัญ : การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษ / การสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้/ ภาษาองักฤษเชิงธุรกิจ / การเขียน
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

Abstract 
 The purposes of this research were to: 1) compare the students’ achievement before and after 
learning English vocabulary through the scaffolding method and 2) survey the students’ opinion toward the 
scaffolding method. The sample consisted of one randomly selected class of 30 the first-year vocational 

                                                           
1 วิทยาลยัอาชีวศึกษานครปฐม นครปฐม 73000 ประเทศไทย 

  Nakhon Pathom Vocational College, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
2 ภาควิชาภาษาองักฤษ คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
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students of Nakhon Pathom Vocational College, during the academic year 2019. The instruments used in 
the study included the lesson plans, pre – posttest, and questionnaire. Statistical analyses involved 
percentage, mean, standard deviation and dependent sample t-test. The results of the research were as 
follows. 1) The post-test scores of the students’ learning English vocabulary through the scaffolding method 
were significantly higher than the pre-test scores at the 0.05 significance level. 2) The students have a 
positive attitude toward the use of scaffolding method to teach vocabulary for business e-mail writing. 
 
Keywords: Teaching English Vocabulary, Scaffolding Teaching Method, Business English, E-mail Writing 
 

บทน า 
การสื่อสารทกัษะภาษาองักฤษประกอบด้วย 4 ทกัษะ คือ ทกัษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 

ทักษะที่กล่าวมาข้างต้นมีส าคัญในการติดต่อสื่อสารทัง้หมด แต่พืน้ฐานของทักษะเหล่านัน้ผู้ เรียนที่เรียนภาษา         
ในฐานะภาษาต่างประเทศมีความจ าเป็นต้องมีความรู้ค าศพัท์มาก (Alqahtani,2015) เนื่องจากการมีความรู้ค าศพัท์
ที่จ ากัดจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนภาษา และท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการเรียนภาษาลดลง (Sedita, 2005)      
ซึง่สอดคล้องกบัปัญหาสว่นใหญ่ของปัญหาด้านผู้ เรียน ที่พบมากที่สดุ คือ นกัเรียนขาดความมัน่ใจในการพดูสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ซึ่งมาจากการที่นักเรียนเขินอาย ไม่กล้าแสดงออก อันเนื่องมาจากมีวงค าศัพท์ที่จ ากัดและ                  
พืน้ฐานความรู้ที่แตกตา่งกนั (ประมาณ อุน่พิมาย, 2561 และ ณฏัฐ์นรี ฤทธิรัตน์, 2557 ) นอกจากนีย้งัสง่ผลตอ่ปัญหา
ด้านทกัษะการเขียน ซึง่เป็นประเด็นท่ีส าคญั และท้าทายความสามารถของครูผู้สอน ในการจดัการในชัน้เรียนกระตุ้น
ผู้ เรียน การใช้เทคโนโลยี และวิธีการเรียนรู้ที่แตกตา่งกนัของผู้ เรียนในรายบคุคล (Sheeba,2018) 

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษที่จะช่วยพฒันาทกัษะการเรียนค าศพัท์ภาษาองักฤษ ที่ช่วยให้ผู้ เรียน
เข้าใจความหมาย และการน าค าศพัท์ไปใช้ และมีกิจกรรมที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนสร้างศกัยภาพออกมาได้ด้วยตนเอง    
โดยได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อน และครู  คือ วิธีการเรียนการสอนโดยใช้กลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding)   
เป็นส่วนหนึ่งของแนวคิดของ Lev Vygotsky (1978) กล่าวถึง แนวคิดการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้           
(The zone of proximal development) คือ ความแตกต่างระดบัพฒันาการที่แท้จริงของเด็กในการแก้ปัญหาได้ด้วย
ตนเอง และการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพโดยได้รับการช่วยเหลือจากบคุคลที่มีความสามารถมากกว่า เป็นแนวคิด   
ที่อยู่บนพืน้ฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิซมึเชิงสงัคม (Social constructivism) มีการน าแนวคิด ZPD ไปใช้ในการศึกษา
โดยเน้นความส าคญัในส่วนของการพฒันาความสามารถผู้ เรียน เมื่อได้รับการช่วยเหลือจากผู้ที่มีประสบการณ์
มากกว่า ค่อยๆสร้าง “นัง่ร้าน” (scaffolding) ให้ผู้ เรียนพัฒนาศกัยภาพของตนเองไปเร่ือย ๆ บนฐานความรู้เดิม        
ที่ตนเองมีอยู่ จนสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง จากกิจกรรมการเรียนการสอนแบบกลวิธี เสริมต่อการเรียนรู้ 
นัง่ร้านหรือสิง่ที่ช่วยเหลอืผู้ เรียนนัน้เป็นเพียงแคช่ัว่คราว เมื่อผู้ เรียนสามารถท าได้ด้วยตนเอง ครูต้องคอ่ยๆถอดนัง่ร้าน
หรือความช่วยเหลือออกมา (Djwantoro Hardjito, 2010) ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิธีการสอน     
แบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันาความสามารถในการใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียน
ตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง

ธุรกิจของนกัศกึษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงูระดบัชัน้ปีที่ 1 วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม ก่อนและหลงั
เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ 

2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ 

 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สูง ระดับชัน้ปีที่  1         

วิทยาลยัอาชีวศกึษานครปฐม ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 30 คน ซึง่ได้มาจากการสุม่นกัศกึษาอยา่งง่าย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ได้แก่ 
1. แผนการจดัการเรียนรู้การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิง ธุรกิจ

โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้  โดยผสมผสานแนวคิดและกระบวนการวิธีการสอน 
แบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding method) ตามแนวคิดของ Walqui (2001), Anghileri 
(2006),  Moro (2010) และ Sullindra W. (2015)  

2. แบบวดัความสามารถการใช้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้วิธีการแบบเลือกตอบค าศัพท์และเรียงประโยคแบบทดสอบที่ค่า     
ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.40 – 0.77 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.12 – 0.59 มีค่าดชันี
ความสอดคล้อง เทา่กบั 1  

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัศึกษาที่มีต่อวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ ซึ่งมีลกัษณะ
เป็นมาตราสว่นประมาณคา่ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง เทา่กบั 1 

ในการวิจัยครัง้นี ้ได้ก าหนดขัน้ตอนด าเนินการวิจัยดังนี ้
1. ศกึษาหลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู พทุธศกัราช 2547 และค าอธิบายรายวิชา 3000 – 1201 

ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสงัคม ตลอดจนหนงัสือแบบเรียนภาษาองักฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจและสังคม และหนังสือแบบเรียนการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ เพื่อ
ก าหนดขอบเขตเนือ้หา 4 เร่ือง คือ   การเสนอขายสินค้า การสัง่ซือ้สินค้า การเชิญประชุม และการ
สมคัรงาน 

2. ศึกษาหลกัการและสงัเคราะห์วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ของ Walqui (2006), Moro 
(2010), Anghileri (2006) และ Sulindra W. (2015) จากนัน้ผู้วิจยัก าหนดวิธีการสอนไว้ 6 ขัน้ตอนไว้
ดงันี ้

2.1 ก าหนดวตัถปุระสงค์การเรียนรู้ (Purpose clarification) ครูเกร่ินน าเข้าสูบ่ทเรียนโดยการชีแ้จง
วตัถปุระสงค์การเรียนการสอน 
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2.2 การวิเคราะห์รูปแบบ (Analysing the model) ครูให้นกัศึกษาได้รู้จักรูปแบบและเนือ้หาที่ใช้
สอนตามหวัข้อที่ก าหนดตามวตัถุประสงค์ในการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดย
การตัง้ค าถามทัว่ไป ให้นกัศึกษาได้สแกนเนือ้หาว่า ใครเป็นคนเขียน เขียนถึงใคร จุดประสงค์
ของอีเมลคือ มีระบสุถานท่ี และเวลาหรือไม่ 

2.3 เนือ้หา (Contextualizing) ครูน าเสนอค าศพัท์ที่ผู้ เรียนสามารถพบเจอในการเขียนอีเมลการ
สัง่ซือ้สนิค้า การเสนอขายสนิค้า การสมคัรงาน และการเชิญประชมุ จ านวน 10 – 13 ค า และ
สอนค าศพัท์โดยการอธิบายความหมายเป็นภาษาองักฤษ และยกตวัอย่างประโยค พร้อมทัง้
รูปภาพประกอบ และการสรุปความหมายเป็นภาษาไทยร่วมกนัระหวา่งครูและนกัศกึษา 

2.4 การสร้างโครงความรู้ (Schema building) หลงัจากครูสอนค าศพัท์เสร็จเรียบร้อย ครูทบทวน
ความรู้ค าศพัท์จากการท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั ในการเรียงค าตวัอกัษรค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
การจบัคู่ระหวา่งค าศพัท์และความหมายภาษาองักฤษ และการเรียงประโยคภาษาองักฤษให้
ถกูต้อง 

2.5 ตรวจสอบความถกูต้องความเข้าใจของนกัเรียน (Checking understanding) ครูให้นกัศกึษา
ท าแบบฝึกหดัทบทวนความรู้ พร้อมกนัทัง้ชัน้เรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนกัศึกษา
เก่ียวกับค าศัพท์ที่เรียนไปต้นคาบเรียน และการเรียงล าดบัเนือ้เร่ืองของการเขียนจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2.6 การน าเสนอเนือ้หา (Text representation) ครูทดสอบความรู้หลงัเรียน โดยการให้นกัศึกษา
น าค าศัพท์มาเติมในประโยคให้สมบูรณ์ และเรียงล าดับเนือ้หาส าหรับการเขียนจดหมาย
อิเลก็ทรอนิกส์ 

3. สร้างแผนการจดัการเรียนรู้การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจโดยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ จ านวน 4 แผน ใช้เวลาในการสอน 8 คาบ            
คาบละ 60 นาที ระยะเวลา 4 สปัดาห์ และสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัเรียน 

4. น าแผนการจัดการเรียนรู้และแบบทดสอบวัดความสามารถในการใช้ค าศัพท์ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) และน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ  

5. น าแผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบก่อนเรียน หลงัเรียนไปทดลองใช้กบักลุม่ทดลองที่ไมใ่ช่กลุม่
ตวัอย่าง หลงัจากนัน้น าไปทดลองกับกลุ่มตวัอย่าง โดยให้นกัศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน และ  
สอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 4 สัปดาห์ และให้นักศึกษาท าแบบทดสอบหลังเรียน             
เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้ dependent t-test 

6. เมื่อเสร็จสิน้การใช้แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบหลงัเรียน ครูให้นกัศึกษาท าแบบสอบถาม
แสดงความคิดเห็นที่มีการสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจ 
โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ โดยน าค่าที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน น าไปแปลความหมายและเพื่อน าข้อเสนอแนะของนกัศึกษาไปปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนตอ่ไป 
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ผลการด าเนินการวิจัย 
 ผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่า 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศพัท์ของนกัศึกษา หลงัการเรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการ
เรียนรู้สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ ก่อนและหลงัเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้  

การทดสอบ คะแนนเตม็ คา่เฉลีย่ (x̅) S.D. t df Sig. 

ก่อนเรียน 40 10.53 3.67 -19.20 29 0.00 
หลงัเรียน 40 27.80 4.69 

*มีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตารางที่ 1 โดยภาพรวมพบวา่ คะแนนเฉลีย่ของการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียน 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจของนกัศกึษาก่อนเรียน (x̅ = 10.53, S.D. = 3.67) และหลงัเรียน (x̅ = 27.80, S.D. = 

4.69) ผลตา่งเฉลีย่ (D̅) ระหวา่งก่อนและหลงัเรียนโดยใช้วธีิการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ เทา่กบั 17.27
คา่สถิติ t เทา่กบั -19.20 สรุปวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ค าศพัท์ของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่ง คะแนนสอบหลงัเรียน
โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้สงูกวา่ผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ค าศพัท์ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการวิเคราะห์คะแนนความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับ        
การเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ โดยภาพรวม
นกัศกึษาเห็นด้วยมากกบัการจดัการเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ ดงัตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของนกัศกึษาที่มีตอ่การสอนค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิง
ธุรกิจ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ 

ข้อ รายการประเมิน 
ผลความคิดเห็นของ

นกัเรียน 
แปล

ความหมาย 
ล าดบั 

x̅ S.D. 

ด้านเนือ้หา 
1. เนือ้หามคีวามเหมาะสมกบัระดบัของนกัศกึษา 4.20 0.76 ดี 2 
2. เนือ้หามคีวามนา่สนใจ 4.47 0.63 ดี 1 
รวมเฉลีย่ด้านเนือ้หา 4.34 0.70 ดี 

ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 
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ข้อ รายการประเมิน 
ผลความคิดเห็นของ

นกัเรียน 
แปล

ความหมาย 
ล าดบั 

x̅ S.D. 

3. 
การเรียนการสอนแบบกลวธีิเสริมตอ่การเรียนรู้มี
ขัน้ตอนการสอนท่ีชดัเจน ท าให้งา่ยตอ่ความเข้าใจ
จดุประสงค์ในเนือ้หาภาษาองักฤษ 

4.33 0.76 ดี 7 

4. 
นกัศกึษารู้สกึดเีมื่อมีการจดักิจกรรมการเรียนสอน
ภาษาองักฤษแบบกลุม่ 

4.37 0.72 ดี 6 

5. 
เพื่อนสามารถชว่ยให้นกัศกึษาเรียนรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษได้ดขีึน้กวา่การศกึษาเรียนรู้ด้วยตนเอง 

4.47 0.63 ดี 4 

6. 
กิจกรรมทีค่รูเตรียมให้นกัศกึษาเป็นสิง่ที่ช่วยให้เรียนรู้
และจดจ าค าศพัท์ได้ดี 

4.63 0.56 ดีมาก 1 

7. 
การใช้รูปภาพในการอธิบายชว่ยให้เรียนรู้และจดจ า
ค าศพัท์ได้ 

4.50 0.63 ดีมาก 3 

8. 
การใช้ตวัอยา่งประโยคภาษาองักฤษในการอธิบาย
ช่วยให้เรียนรู้และจดจ าค าศพัท์ 

4.43 0.63 ดี 5 

9. 
การเรียนการสอนแบบกลวธีิเสริมตอ่การเรียนรู้ชว่ย
เพิ่มพนูความสามารถในการเรียนค าศพัท์ได้ด ี

4.57 0.57 ดีมาก 2 

รวมเฉลีย่ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 4.50 0.64 ดีมาก 

ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 

10. 
นกัศกึษาสามารถน าค าศพัท์ที่ได้ไปใช้ในการเขยีน
จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจแตล่ะประเภทได้ 

4.40 0.67 ดี 2 

11. 
นกัศกึษาสามารถน าค าศพัท์ที่ได้ไปใช้ในสถานการณ์
อื่นได้ 

4.37 0.76 ดี 3 

12. 
หวัข้อค าศพัท์ที่ใช้ในการสอนเขยีนอีเมลเชิงธุรกิจมี
ประโยชน์ส าหรับนกัเรียนในสถานประกอบการ 

4.43 0.68 ดี 1 

รวมเฉลีย่ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ 4.40 0.70 ดี 
คา่เฉลีย่โดยรวม 4.41 0.68 ดี 

จากตารางที่ 2 พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้

โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี (X̅ = 4.41, S.D. = 0.68) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจของนักศึกษาเป็นรายด้านโดย
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย พบว่า 1) ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ( X̅ = 4.50, S.D. = 0.64)                      

2) ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ (X̅ = 4.40, S.D. = 0.70) และ 3) ด้านเนือ้หา (X̅ = 4.34, S.D. = 0.70) ตามล าดบั 
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อภปิรายผล 
1. จากผลการวิจยัข้อท่ี 1 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนในการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียน 

จดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจด้วยวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้สงูกวา่ก่อนเรียนเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตัง้ไว้ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเนื่องจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

1.1 การจดักิจกรรมการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอนแบบกลวธีิเสริมตอ่การเรียนรู้ มีการล าดบัขัน้ตอน 

การสอนท่ีชดัเจน ชีใ้ห้นกัเรียนเข้าใจวตัถปุระสงค์ในขัน้เร่ิมแรก ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ Mckenize (2000) และ 
Sulindra & Mandala (2015) ที่ว่า การเตรียมล าดบัขัน้การสอนที่ชดัเจน ไม่ซบัซ้อน ท าให้นกัศกึษาเรียนรู้ได้อย่างมี 
ประสทิธิภาพ 

1.2 การจดัการเรียน การสอน มีกระบวนการปฏิสมัพนัธ์การเรียนรู้ร่วมกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียน เมื่อ 
นกัศึกษาได้ท ากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั ท าให้นกัศึกษามีความมัน่ใจในการเรียนรู้ค าศพัท์และการท ากิจกรรมมากยิ่งขึน้ 
เนื่องจากเพื่อนในกลุม่คอยช่วยชีแ้นะ และหาแนวทางร่วมกนั เพื่อให้ภาระงานที่ได้รับมอบหมายส าเร็จลลุ่วงไปได้
ด้วยดี และเกิดความเข้าใจในการใช้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมายิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Lev Vygotsky 
(1978) ที่ว่า ความสามารถของเด็กสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเองนัน้ ต้องมีการปฏิสมัพันธ์กับผู้อื่น จนท าให้เกิด
ความคิดรวบยอดเป็นของตนเอง 

2. จากผลการวิจยัข้อที่ 2 พบวา่ ความคิดเห็นของนกัศกึษากลุม่ตวัอยา่งที่มีตอ่การจดัการเรียน การสอน 
ค าศพัท์ภาษาองักฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์เชิงธุรกิจโดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ 
ในภาพรวมมีคา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการจดัการเรียนการสอน รองลงมา 
ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ และด้านเนือ้หาตามล าดบั อาจเนื่องจากเหตผุลดงัตอ่ไปนี  ้

2.1 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เป็นหวัข้อที่นกัศกึษาที่เป็นกลุม่ตวัอยา่งเห็นด้วยมากที่สดุ  
ซึ่งในสว่นของขัน้ตอนการสอนมีความชดัเจน มีการยกอธิบายตวัอย่างได้อย่างขดัเจน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Rasinski, Padak และ Newton (2010) ที่ว่า ผู้ สอนควรมีวิธีการน าเสนอการสอนค าศัพท์ในรูปแบบกิจกรรมหรือ 
เกมส์ที่เน้นการเรียนรู้ค าศัพท์ ท าให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจในการรู้ศัพท์ และมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน     
แบบกลุม่ ซึง่เพื่อนในกลุม่สามารถช่วยให้การเรียนรู้และจดจ าค าศพัท์ได้ดีขึน้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ Van Lier 
(1996) และ Aida Walqui (2006) ได้กลา่ววา่ การสร้างบริบทการเรียนรู้ภายใต้สิง่แวดล้อมที่ท้าทาย มีการมอบหมาย
ชิน้งานให้ผู้ เรียนร่วมลงมือท า เป็นการเอือ้อ านวยการสร้างความสมัพนัธ์ในการท างานร่วมกนั จะท าให้ผู้ เรียนบรรลุ
เป้าหมายได้ 

2.2 ด้านประโยชน์จากการเรียนรู้ มีคะแนนความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากนกัศกึษาสว่นใหญ่ 
แสดงความคิดเห็นวา่ค าศพัท์ที่ใช้นัน้มีประโยชน์ในชีวิตประจ าวนั และสถานประกอบการ เนื่องด้วยรายวิชาที่สอนนัน้
เป็นภาษาองักฤษเพื่ออาชีพ เช่น การสัง่ซือ้สนิค้า การขายสนิค้า การสมคัรงาน และการเชิญประชมุ ซึ่งสอดคล้องกบั
แนวคิดการเลือกค าศัพท์ของ Gass และ Mackey (2002) กล่าวว่า ควรเลือกค าศัพท์ที่ผู้ เรียนสามารถน าไปใช้             
ในชีวิตประจ าวัน เพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจและตระหนักถึงการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สามารถน าไปใช้            
ในอนาคต 

2.3 ด้านเนือ้หา มีคะแนนเฉลีย่เป็นอนัดบัสดุท้ายของการการแสดงความคิดเห็น เมื่อเปรียบเทียบ 
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กบัสองอนัดบัแรก แต่คะแนนส่วนใหญ่นกัศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก อาจเนื่องมาจาก ค าศพัท์ที่สอนนัน้
สามารถน าไปปรับใช้ในสถานประกอบการและในชีวิตประจ าวนั เพื่อสามารถน าไปใช้ในการสื่อสารภาษาองักฤษ     
ในอนาคต เช่น ค าศพัท์ภาษาองักฤษที่ใช้ในการเขียนอีเมล์สมคัรงาน นกัศึกษามองว่าเ ป็นเร่ืองใกล้ตวั จึงรู้สึกว่า
เนือ้หามีความน่าสนใจ ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของ ฉตัราพร เป่ียมใส (2560) ผู้ เรียนต้องการทกัษะภาษาองักฤษ    
ที่เป็นพืน้ฐานที่สามารถน าไปใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ภาษาอังกฤษที่เก่ียวข้องกับสายอาชีพ        
ของตนเอง 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการวิจัย เร่ือง การสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เชิงธุรกิจ           
โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ นกัศึกษาประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู ชัน้ปีที่ 1 ได้สรุปแนวคิดและ
ข้อเสนอแนะ ดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

1. จดุเด่นของการจดักิจกรรมการเรียน การสอนค าศพัท์ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ 
หลงัจากที่ผู้ เรียนได้รู้จักค าศพัท์และความหมายจากขัน้เนือ้หา (Contextualizing) ผู้ เรียนเสริมสร้าง
ความเข้าใจยิ่งขึน้ ในขัน้ตอนต่อไป คือ การสร้างความรู้ (Schema Building) เป็นกิจกรรมที่สง่เสริมให้
ผู้ เรียนได้ปฏิสมัพนัธ์กบัเพื่อนภายในกลุม่ ช่วยกนัแบ่งปันความรู้ เพื่อให้บรรลกิุจกรรมการสอนท่ีครูได้
เตรียมไว้ กิจกรรมที่ 1 เร่ิมจากหลงัจากนัน้ผู้ เรียนได้รู้จกัรูปค า (Form) จากกิจกรรมเรียงตวัอกัษรเป็น
ค าศพัท์ให้ถูกต้อง กิจกรรมที่ 2 เมื่อผู้ เรียนรู้จกัค าศพัท์ ผู้ เรียนต้องสามารถรู้ความหมาย (Meaning) 
ของค าศพัท์นัน้ จากการจบัคูค่ าศพัท์และความหมายให้ถกูต้อง และกิจกรรมสดุท้าย คือการน าค าศพัท์
ไปใช้ (Use) เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้ เรียนเรียงประโยคให้ถกูต้องตามบริบทที่ก าหนดให้ จากประสบการณ์  
ที่ผู้ เรียนได้รับในแต่ละกิจกรรมถูกกระตุ้นด้วยความท้าทาย เพื่อให้กลุม่ของตวัเองได้รับคะแนนมาก
ที่สดุ แตส่ิ่งส าคญัที่สดุคือความสามคัคีและการแบง่ปันความรู้ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้แบบเรียนปนเลน่ 
ท าให้ผู้ เรียนรู้สกึผอ่นคลาย ได้รับความสนกุและความรู้ไปพร้อมกนั 

2. ขัน้ตอนการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ในการสอนค าศัพท์ สามารถบูรณาการกับการสอน
ภาษาองักฤษในทกัษะด้านการอา่น การฟัง และการพดูได้ เนื่องจากมีขัน้ตอนการสอนท่ีก่อให้เกิดการ
เรียนรู้ร่วมกนัในกระบวนการกลุม่ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยครูมีหน้าที่แค่อ านวย
ความสะดวก (Facilitator) 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวจิยัครัง้ตอ่ไป 
1. กระบวนการจดัการเรียนรู้แบบกลวิธีเสริมตอ่การเรียนรู้ ผู้ เรียนควรมีสว่นร่วมในการเลอืกเนือ้หาที่คิดวา่

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเองในชีวิตประจ าวนั และสถานประกอบการในอนาคต 
2. หากมีผู้ วิจัยท่านอื่นที่สนใจวิธีการสอนแบบกลวิธีเสริมต่อการเรียนรู้ ผู้ วิจัยสามารถศึกษาขัน้ตอน

เพิ่มเติม และน าไปปรับใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของกลุม่ตวัอย่างที่มีผู้ เรียนอยู่ในกลุม่เก่ง กลุม่ปาน
กลาง และกลุม่ออ่น เพื่อพฒันาการเรียนรู้ทกัษะภาษาองักฤษของผู้ เรียนให้มีประสทิธิภาพ 
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ผลการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพ่ือพัฒนาความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของ
นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1  
Effects of Using Task-Based Learning to Develop English Speaking Abilities of Grade Seven 
Students 
 
รุ่งนภา จิตตสนินวา1, สนุีตา โฆษิตชยัวฒัน์ 2 และ วชิระ จนัทราช3 

Rungnapa Jittasinnawa1, Suneeta Kositchaivat2 and Vachira Jantarach3 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนและ                     
หลงัการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2) ศึกษาระดับความพึงพอใจ                   
ของนกัเรียน      ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษา    
ปีที่ 1/4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จ านวน 34 คน ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ 2 (อ21102)                      
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งได้มาจากการสุม่อย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจบัสลาก 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการพูด
ภาษาองักฤษ จ านวน 4 แผน 2) แบบทดสอบความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ 3) เกณฑ์การประเมินความสามารถ
ด้านการพูดภาษาอังกฤษ และ 4)  แบบประเมินความพึงพอใจของนัก เ รียนที่มีต่อการจัดการเ รียน รู้                                           
แบบเ น้นภาระงาน  สถิติที่ ใ ช้   ในการวิ เคราะห์ ข้อมูล  คื อ  ค่า เฉลี่ย  (Mean) ส่วนเบี่ ย ง เบนมาตรฐาน                          
(Standard Deviation) และคา่สถิติทดสอบ t    แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test dependent) 
  ผลการวิจยัพบวา่  
         1. ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอยา่งหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
มีระดบัคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน แตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั .05  
   2. ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที่มตีอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานอยูใ่นระดบัมาก 

ค าส าคัญ: ผลการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน, ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ 
 

Abstract 
         The purposes of this research were to: 1)  compa re  English speaking abilities of the students 
before and after using task-based learning, and 2) survey the students’ satisfaction toward the task-based 
learning. The sample consisted of 34 grade seven students at King’s College who studied English 2 (E21102) 
during the second semester of academic year 2019. They were selected by using simple random sampling. 
                                                           
1 ครูสอนภาษาองักฤษ กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ นครปฐม 73110 ประเทศไทย 
  English Teacher, Foreign Language Department, King’s College, Nakhon Pathom 73110, Thailand. 
2 อาจารย์สอนภาษาองักฤษ สงักดัภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  English Teacher, Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
3 อาจารย์สอนภาษาองักฤษ สงักดัภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  English Teacher, Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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The research instruments were 1) four task-based lesson plans 2) a direct test of English speaking abilities 
3) an assessment rubric of English speaking abilities 4) a satisfaction survey toward task-based learning.  
The data were analyzed by mean, standard deviation and t-test dependent. 
  The results of the study were as follows:  
   1. The students’ English speaking abilities after studying through the task-based learning was 
significantly higher than those of before studying at .05 level.  
  2. The students’ satisfaction towards the task-based learning was at a good level. 
Keywords: Effects of Using Task-Based Learning, English Speaking Abilities 
 

บทน า 
  ในปัจจุบนั ภาษาองักฤษมีความส าคญักบันานาประเทศ เพราะต้องใช้เป็นภาษากลางในการติดต่อสือ่สาร
ระหว่างกนั กระทรวงศึกษาธิการจึงตระหนกัถึงความจ าเป็นในการเรียนภาษาองักฤษ และได้บรรจุวิชาภาษาองักฤษ
เป็นวิชาพืน้ฐานไว้ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยมุ่งพัฒนาความสามารถ 4 ทกัษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน     
ผู้ เรียนจ าเป็นต้องเรียนรู้ทกัษะตา่งๆ และฝึกฝนอยา่งตอ่เนื่องจึงจะเกิดความช านาญ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งทกัษะการพดู  ซึ่ง
เป็นทกัษะที่แสดงให้เห็นอยา่งชดัเจนวา่ผู้พดูมีทกัษะทางภาษา (ธุวพร ตนัตระกลู, 2555) แม้วา่ผู้ เรียนจะเรียนภาษาองักฤษ
มาตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศึกษา แต่หลายคนก็ยงัไม่สามารถพดูภาษาองักฤษได้ ณฏัฐิรา ทศัน์แก้ว (2549) ให้เหตผุลว่า
สาเหตทุี่ผู้ เรียนไม่สามารถพดูภาษาองักฤษได้ทัง้ๆที่พอมีความรู้ทางค าศพัท์และไวยากรณ์ คือ ขาดโอกาสในการใช้
ภาษาองักฤษในชีวิตประจ าวนัและการสือ่สารกบัชาวตา่งชาติ 
     ในการจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษ ผู้สอนควรออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่สง่เสริม 
ให้ผู้ เรียนพูดภาษาอังกฤษในชัน้เรียน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน (Task-Based Learning) เป็นวิธีการสอน                              
รูปแบบหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้ เรียนได้พดูภาษาองักฤษ Nunan (1989) กลา่ววา่ การปฏิบตัิภาระงานช่วยสง่เสริม ให้ผู้ เรียนใช้
ภาษาเป้าหมาย  ในการพูดสื่อสารระหว่างกัน โดยมุ่งเน้นที่การถ่ายทอดความหมายมากกว่าโครงสร้างทางภาษา                 
ท าให้ผู้ เ รียนสามารถพูดได้อย่างอิสระ เป็นธรรมชาติและมี ชีวิตชีวา Prabhu (1987) สนับสนุนเพิ่ม เติมว่า                            
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ช่วยส่งเสริมกระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตดัสินใจ ตลอดจนการวางแผน               
การใช้ภาษาเพื่อปฏิบัติภาระงานให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ โดยมีผู้ สอนเป็นผู้ สงัเกตการณ์และให้ค าปรึกษา 
นอกจากนีย้งัช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการสื่อสารมากขึน้ ผ่านการพูดที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง และ             
ยงัช่วยให้เกิดความท้าทายและมีแรงจงูใจในการเรียนมากขึน้อีกด้วย (Frost, 2005)   
         จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ที่โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั    
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐมมาหลายปี ผู้ วิจัยพบว่าผู้ เรียนส่วนใหญ่ขาดทักษะการพูดภาษาอังกฤษ                  
ซึ่งเห็นได้จากการพูดสนทนา การพดูเล่าเร่ือง หรือแม้กระทัง่การตอบค าถามในชัน้เรียน โดยผู้ เรียนขาดความมัน่ใจ              
มีความเขินอาย และไม่กล้าพูด สาเหตุที่ท าให้ผู้ เ รียนไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้  อาจเป็นเพราะขัน้ตอน                     
การจัดการเรียนการสอน  ที่ไม่เน้นให้ผู้ เรียนพูดภาษาองักฤษในชัน้เรียนเท่าที่ควรจะเป็น และวิธีการสอนของครูผู้สอน                 
ที่สอนตามต าราเรียน และเน้นการสอนไวยากรณ์ภาษามากกว่าการพฒันาภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่งการเร่ิมเรียน
ไวยากรณ์ภาษาแล้วค่อยฝึกพดูจะท าให้ผู้ เรียนกลวัพดูผิดหลกัไวยากรณ์ จึงขาดความมัน่ใจ ไม่กล้าพดูภาษาองักฤษ 
และท าให้ไมไ่ด้พฒันาทกัษะการพดู (จารึก อะยะวงศ์, 2556) 
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         จากสภาพปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัในการพฒันารูปแบบการสอนและกระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อช่วยสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้และพฒันาความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ 
จึงศกึษาวิจยัเก่ียวกบัผลการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชูปถมัภ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนพดูภาษาองักฤษ
ในชัน้เรียนโดยมีสถานการณ์ที่สอดคล้องกบัชีวิตจริง อนัน าไปสูก่ารพฒันาความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ
และสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน                       
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1  
  2. เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของนกัเรียนทีม่ีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
  กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1/4 โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลยั ในพระบรมราชปูถมัภ์ 
จงัหวดันครปฐม ท่ีเรียนวิชาภาษาองักฤษ 2 (อ21102) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 34 คน   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่  
  1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  จ านวน 4 แผน โดยมีหัวข้อได้แก่ 1) Free time activity                          
2) Ordering food 3) Asking and giving directions 4) Planning a trip ใช้เวลาสอนแผนละ 2 คาบเรียน คาบเรียนละ 
50 นาที มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน 2) ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน 3) ขัน้มุ่งเน้นภาษา 
มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 0.93 
  2) แบบทดสอบความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ ใช้ทดสอบความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ
ก่อนและหลังการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีหัวข้อ 4 หัวข้อตามแผนการจัดการเรียนรู้ ได้แก่                    
1 )  Free time activity 2)  Ordering food 3)  Asking and giving directions 4)  Planning a trip ผู้ เ รี ยนทดสอบ                     
โดยการจบัคู่และจบัสลาก 1 หวัข้อ โดยแสดงบทบาทสมมตุิตามสถานการณ์ที่ก าหนดให้ มีเวลาในการเตรียมตวัพูด 
15 นาที ใช้เวลาทดสอบคูล่ะ 2-3 นาที มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.0 
  3) เกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษ มีรายการประเมิน 5 ด้านคือ 1) การออกเสยีง       
2) การใช้ค าศัพท์ 3) ความถูกต้องทางไวยากรณ์ 4) ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 5) ความเข้าใจของผู้ ฟัง                 
มีการให้คะแนน 4 ระดบั คือ 4 3 2 1 โดยมีคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.0 
  4) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน เป็นแบบมาตราสว่น
ประเมินค่า 5 ระดับ มีรายการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเนือ้หาการสอน 2) ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้                        
3) ด้านการวดัและประเมินผล 4) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 0.93 
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 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี ้
 ขัน้ท่ี 1 ขัน้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
   1.1 ผู้ วิจัยศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ค าอธิบายรายวิชา มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด                             
และหนงัสอืเรียนวิชาภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 แล้วคดัเลอืกหวัข้อส าหรับบทเรียน  
   1.2 ผู้วิจยัสร้างและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานจ านวน 4 แผนการเรียนรู้ โดยมีขัน้ตอน
การจดัการเรียนรู้ 3 ขัน้ตอน ได้แก่ 1) ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน 2) ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน 3) ขัน้มุง่เน้นภาษา  
  1.3 ผู้วิจยัน าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึน้ ไปปรึกษาตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาและน าเสนอผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาของจดุประสงค์การเรียนรู้ ตรวจสอบภาษาและรูปแบบการจดัการเรียนรู้ 
  1.4 ปรับปรุงแก้ไขแผนการจดัการเรียนรู้ตามที่ได้รับค าแนะน า แล้วน าไปทดลองใช้กบักลุม่ศกึษาน าร่อง 
 ขัน้ท่ี 2 ขัน้เก็บรวบรวมข้อมลู 
  2.1 ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถทางการพดูภาษาองักฤษ ใช้เวลาในการทดสอบ 2 คาบเรียน  
  2.2 ผู้วิจยัด าเนินสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน จ านวน 4 บทเรียน บทเรียนละ 2 คาบ 
คาบละ 50 นาที  
  2.3 ผู้ วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างทดสอบความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษหลังเรี ยนโดยใช้แบบทดสอบ
ความสามารถทาการพดูภาษาองักฤษฉบบัเดิม ใช้เวลาทดสอบ 2 คาบเรียน เมื่อเสร็จสิน้การทดสอบแล้ว ผู้วิจัยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งท าแบบประเมินความพงึพอใจที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
  ขัน้ท่ี 3 ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู 
  ผู้วิจยัน าผลการทดสอบก่อนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมาวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ
เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานและ
เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน  
 

ผลการวิจัย 
 ผลการศกึษาวิจยัครัง้นี ้พบวา่  
  1. ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอยา่งหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 รายละเอยีดดงัตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1 ผลการเปรียบเทยีบความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบ
เน้นภาระงานและผลการทดสอบด้วยคา่ที (t-test) 

การทดสอบ คะแนนเต็ม x ̅ S.D. D̅ t df p-value 
ก่อนเรียน 20 9.26 1.57 

6.03 -37.51* 33 .000 
หลงัเรียน 20 15.29 1.70 
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 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นวา่ คา่เฉลีย่ของคะแนนความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอยา่ง
จ านวน 34 คน หลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน มีคา่เทา่กบั 15.29 ซึง่สงูกวา่คา่เฉลีย่ของคะแนน
ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียน ซึง่มีคา่เทา่กบั 9.26 คะแนนเฉลีย่ของผลตา่งมีคา่เทา่กบั 6.03                           
คา่ทดสอบ t เทา่กบั *-37.51 (P < 0.05) จากคา่สถิติดงักลา่ว แสดงวา่ ความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของ กลุม่
ตวัอยา่งหลงัเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  
 
 2. กลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาความสามารถด้านการพดู
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมาก รายละเอียดดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที่มตีอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 

รายการประเมิน x ̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ ล าดับที่ 
ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ 4.49 0.65 มาก 1 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.47 0.66 มาก 2 
ด้านการวดัและประเมินผล 4.41 0.64 มาก 3 
ด้านเนือ้หาการสอน 4.38 0.70 มาก 4 

รวม 4.44 0.66 มาก  
 
          จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นวา่ ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มตีอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน รวมทัง้ 4 
ด้าน อยูใ่นระดบัมาก (x ̅ = 4.44, S.D. = 0.66) และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากในทกุๆด้าน โดยเรียงล าดบั             

จากคา่เฉลีย่สงูสดุไปต ่าสดุ ดงันี ้ล าดบัท่ี 1 คือ ด้านกระบวนการจดัการเรียนรู้ (x ̅= 4.49, S.D. = 0.65) รองลงมาล าดบั

ที่ 2 คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (x ̅= 4.47, S.D. = 0.66) ล าดบัท่ี 3 คือ ด้านการวดัและประเมินผล (x ̅= 4.41, S.D. = 0.64) 

และล าดบัท่ี 4 คือ ด้านเนือ้หาการสอน (x ̅= 4.38, S.D. = 0.70)  
 

บทสรุป 
 1. จากผลการวิจัยข้อที่  1 พบว่าความสามารถด้านการพูดภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างสูงขึน้                    
หลงัการเรียนด้วยการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเกิดจากการท่ีผู้วิจยั
ปฏิบตัิตามขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน ดงันี ้
 1.1 ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) ผู้วิจยัเร่ิมต้นด้วยการแนะน าหวัข้อในบทเรียน ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ 
น าเสนอค าศพัท์ วลีหรือส านวนภาษาที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิภาระงานให้แก่ผู้ เรียน โดยให้ผู้ เรียนร่วมกันท ากิจกรรม               
เป็นคูห่รือเป็นกลุม่เลก็ ได้แก่ การฟังและเติมบทสนทนาให้สมบรูณ์และการแยกค าศพัท์ตามหมวดหมู่ ซึง่ถือเป็นการเตรียม
ความพร้อมทางด้านภาษาให้แก่ผู้ เรียน ที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถปฏิบตัิภาระงานได้ สอดคล้องกับแนวคิด  
ของ Willis (1996) ที่อธิบายวา่ การน าเสนอค าศพัท์หรือส านวนภาษาที่เป็นประโยชน์ โดยกระตุ้นให้ผู้ เรียนดงึความรู้เดมิมาใช้ 
สามารถช่วยให้ผู้ เรียนมีความรู้ทางภาษาที่ใช้ในการวางแผนปฏิบตัิภาระงานได้  
  1.2 ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน (Task cycle) ผู้วิจยัได้มอบหมายภาระงานให้ผู้ เรียนแสดงบทบาทสมมตุิโดยมีสถานการณ์
สอดคล้องกบัชีวิตจริงของผู้ เรียน ตอ่มาจึงให้ผู้ เรียนเตรียมบทสนทนาและแสดงบทบาทสมมตุิหน้าชัน้เรียน โดยที่ผู้สอน
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ยงัไมแ่ก้ไขความถกูต้องทางด้านไวยากรณ์ภาษา จึงช่วยให้ผู้ เรียนไมม่ีความกงัวลในการพดูและมีความมัน่ใจในการพดู
มากขึน้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Nunan (1989) ที่อธิบายว่า การผลิตภาษาของผู้ เรียนในการปฏิบัติภาระงาน                 
จะมุ่งเน้นที่การถ่ายทอดความหมายมากกว่าความถูกต้องทางโครงสร้างไวยากรณ์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนพูดได้
อยา่งอิสระ จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการพดูมากขึน้ สามารถพดูได้อยา่งมีชีวิตชีวาและเป็นธรรมชาติ 
 1.3 ขัน้มุ่งเน้นภาษา (Language Focus) ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนร่วมกนัวิเคราะห์ความบกพร่องทางการใช้ภาษา
ของตนเองระหว่างการแสดงบทบาทสมมตุิหน้าชัน้เรียนและแก้ไขให้ถกูต้องร่วมกนั จากนัน้ให้ร่วมกนัระดมความคิด
สรุปความรู้ที่ได้รับ ปัญหาที่พบ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนทราบข้อบกพร่องของตนเอง    
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในครัง้ต่อไป หลงัจากให้ผู้ เรียนร่วมกันวิเคราะห์ภาษาแล้ว ผู้ วิจัยได้น าเสนอ
ส านวนภาษาเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ในบทเรียน และให้ผู้ เรียนฝึกฝนร่วมกัน สอดคล้องกับแนวคิด                  
ของ Willis (1996) ที่อธิบายวา่ การที่ผู้สอนน าเสนอค าศพัท์ วล ีหรือส านวนภาษาเพิ่มเติมและให้ผู้ เรียนฝึกฝนร่วมกนั  
ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่และน าไปสูก่ารพฒันาทกัษะทางภาษาตอ่ไป 
 2. จากผลการวิจยัข้อที่ 2 พบว่าระดบัความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน
อยูใ่นระดบัมาก อาจเกิดจากสาเหตดุงันี ้
  2.1 ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานมีขัน้ตอนที่เหมาะสม โดยเร่ิมจากการแนะน าหวัข้อชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ น าเสนอความรู้ทางด้านภาษา ท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจเนือ้หาและสามารถปฏิบตัิภาระงานได้ ตอ่มา
ผู้วิจยัให้ผู้ เรียนวางแผน ฝึกซ้อมและแสดงบทบาทสมมตุิโดยใช้ภาษาพดูอย่างอิสระ ไม่ต้องกงัวลเร่ืองไวยากรณ์ภาษา 
ช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษมากขึน้ สดุท้ายจึงให้ผู้ เรียนร่วมกนัวิเคราะห์ภาษาและฝึกใช้ภาษาทีถ่กูต้อง 
ซึ่งช่วยให้ผู้ เรียนเกิดองค์ความรู้ใหม่และได้พฒันาความสามารถทางการพูดภาษาองักฤษ ขัน้ตอนการจัดการเรียนรู้นี ้
สอดคล้องกบัแนวคิดของ Willis (1996) และ Ellis (2003) ที่อธิบายในท านองเดียวกนัวา่ การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
มีขัน้ตอนการจดัการเรียนรู้ ได้แก่ 1) ขัน้ก่อนปฏิบตัิภาระงาน (Pre-task) ที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถวางแผนและปฏิบตัิภาระงานได้     
2) ขัน้ปฏิบตัิภาระงาน (Task cycle) ที่สง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ภาษาเป้าหมายในการปฏิบตัิภาระงาน 3) ขัน้มุ่งเน้นภาษา 
(Language focus) ที่ช่วยให้ผู้ เรียนมีการพฒันาด้านในการใช้ภาษาให้ถกูต้องตามโครงสร้างทางไวยากรณ์ 
  2.2 การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานช่วยให้ผู้ เรียนมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึน้และ
สามารถน าไปประยุกต์ใ ช้ในชีวิตจริงได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ Frost (2005) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของ                                 
การจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานว่าช่วยให้ผู้ เรียนมีความมัน่ใจในการสื่อสารกบัผู้อื่นโดยใช้ภาษาได้อย่างอิสระและ
เป็นธรรมชาติ และเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้สือ่สารตามบริบทที่สอดคล้องกบัสถานการณ์ในชีวิตจริง นอกจากนีผู้้วิจยัได้ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานที่ให้ผู้ เรียนท างานร่วมกันเป็นทีม ที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พฒันาทกัษะการคิดและ                    
การแก้ปัญหา สอดคล้องกับแนวคิดของ Littlewood (1983) ที่กลา่วว่าการปฏิบตัิภาระงานช่วยให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กับ
เพื่อนร่วมชัน้ ช่วยให้มีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น จึงช่วยส่ง เสริมให้ผู้ เ รียน                               
ประสบความส าเร็จทางการเรียนรู้และการใช้ภาษาเป้าหมายในการสือ่สาร 
     

ข้อเสนอแนะ 

  จากการวิจยัเร่ืองผลการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อพฒันาความสามารถด้านการพดูภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 
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ข้อเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอน 
 1. ผู้สอนควรควบคมุดแูลและให้ค าแนะน าแก่ผู้ เรียนอยา่งทัว่ถึงในช่วงแรกของการจดัการเรียนรู้แบบเน้นภาระงาน 
เนื่องจากผู้ เรียนยงัไมคุ่้นเคยกบัการปฏิบตัิภาระงานรวมทัง้การคิดบทสนทนาส าหรับการแสดงบทบาทสมมตุิหน้าชัน้เรียน 
 2. ผู้ สอนควรมอบหมายให้ผู้ เรียนจดบันทึกข้อดีและข้อบกพร่องของผู้ เรียนกลุ่มอื่นๆ รวมทัง้ตัดสินใจ                    
เลอืกกลุม่ที่แสดงบทบาทสมมตุิได้ดีที่สดุ เพื่อให้ผู้ เรียนตัง้ใจฟังในขณะท่ีเพื่อนแสดงบทบาทสมมตุิหน้าชัน้เรียน 
  3. ผู้ สอนควรบันทึกวิดีโอระหว่างที่ผู้ เรียนแสดงบทบาทสมมุติหน้าชัน้เรียนแล้วน ามาแสดงในขัน้มุ่งเน้นภาษา 
(Language Focus) เพื่อให้ผู้ เรียนสงัเกตและหาข้อบกพร่องทางการใช้ไวยากรณ์ภาษาของตนเองแล้วน ามาวิเคราะห์
ให้ถกูต้องร่วมกนั  
  4. ผู้ สอนควรเลือกหวัข้อส าหรับบทเรียนโดยท าแบบส ารวจความต้องการของผู้ เรียน เป็นการให้ผู้ เรียน                     
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การเลือกหัวข้อส าหรับบทเรียนที่ตรงตามความสนใจและความต้องการของผู้ เรียน                              
จะช่วยให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนและการร่วมกิจกรรมมากยิ่งขึน้   

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
         1. ในการวิจัยครัง้ต่อไป ควรเลือกใช้กิจกรรมภาระงานประเภทอื่นๆเพื่อพฒันาความสามารถทางการพูด
ภาษาองักฤษ เช่น การเลา่เร่ือง การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เป็นต้น 
ทัง้นีผู้้ วิจัยควรออกแบบภาระงานให้เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถทางภาษาของผู้ เรียน เพื่อใ ห้ผู้ เรียน                     
เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
  2. ในการวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรวิจยัเปรียบเทียบตวัแปรอื่นๆที่เป็นผลอนัเนื่องมาจากการจดัการเรียนรู้แบบเน้น
ภาระงาน เช่น แรงจงูใจในการเรียนรู้ ความกล้าแสดงออก และความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นต้น  
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กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ปัญหาและการจัดการการท่องเที่ยววัดจามเทวี 
อ าเภอเมืองล าพูน จังหวัดล าพูน 

Problems and Tourism Management in Wat Chammedevi , Mueang Lamphun, Lamphun 

Province 

ชวลติ ดวงทวี1 

Chawalit Duangtawee1 

 

บทคัดย่อ 

 วัดจามเทวีเป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญของจังหวัดล าพูน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพืน้ที่วัดพบว่า              

มีสถาปัตยกรรมที่นบัว่ามีความส าคญัยิ่งในด้านประวตัิศาสตร์และโบราณคดี ถึง 2 แห่งด้วยกนัคือ เจดีย์กู่กุด และ 

รัตนเจดีย์ เป็นหลักฐานสะท้อนถึงแนวคิดและอิทธิพลด้านรูปแบบพุทธศิลปกรรมซึ่งเกิดขึน้ในอาณาจักร                    

หริภญุไชย ราวพทุธศตวรรษที่ 17-18 ที่มีความสมบรูณ์ที่สดุในจงัหวดัล าพนู แต่ในปัจจบุนัพบวา่วดันีม้ีปัญหาส าคญั

คือ  วดัให้ความส าคัญกับกิจกรรมอื่นที่ส่งเสริมให้เกิดรายได้แก่วัด การท าบุญ การสร้างความเช่ือหรือประเพณี

พิธีกรรมปัน้แตง่ใหม่เพื่อกระตุ้นจ านวนผู้ เข้าชมให้มีจ านวนมากขึน้โดยไม่ตระหนกัถึงคณุคา่ความส าคญัของโบราณ

สถานท่ีมีอยูซ่ึง่เป็นคณุคา่ที่มิอาจประเมินคา่หรือทดแทนได้ การจดัการการทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมในบริเวณวดัจามเทวี

ยอ่มมีสว่นส าคญัในการเน้นคณุค่าของโบราณสถานทัง้ด้านโบราณคดี ประวตัิศาสตร์ และประวตัิศาสตร์ศิลปะ และ

ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาพืน้ที่ในบทบาทของแหลง่ท่องเที่ยวที่จะสง่เสริมให้นกัท่องเที่ยวได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วน 

ได้รับความพึงพอใจ ความเพลิดเพลิน ความสะดวกสบายประทบัใจต่อการท่องเที่ยว ดงันัน้การจัดการท่องเที่ยว

ภายในวัดจามเทวีจึงควรมีการแบ่งบริเวณพืน้ที่การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนระหว่างส่วนประกอบพิธีกรรมกับ              

ส่วนท่องเที่ยวเพื่อง่ายต่อการให้บริการนกัท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆ และจะต้องจัดล าดับและเน้นให้ส่วนที่ประเมินว่า        

มีคณุค่าความส าคญันัน้ให้ได้รับการเยี่ยมชมก่อน รวมถึงมีการจดัท าสื่อให้ข้อมลูที่เหมาะสมเพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยว 

ให้ใช้เวลาในการเข้าชมเพิ่มมากขึน้ซึง่จะท าให้นกัทอ่งเที่ยวสามารถรับรู้และเข้าใจถึงคณุคา่ที่แท้จริงของโบราณสถาน 

สามารถพฒันาไปสูก่ารยกระดบัการรับรู้และประสบการณ์ด้านการทอ่งเที่ยวด้วยตวันกัทอ่งเที่ยวเอง เมื่อนกัทอ่งเทีย่ว

ที่มาเยี่ยมชมได้รับการยกระดบัการรับรู้และประสบการณ์ในด้านการทอ่งเที่ยวแล้วนัน้ นกัทอ่งเที่ยวจะตระหนกัรู้และ

ยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของตนเองให้เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ อันจะเป็นประโยชน์ทัง้ในแง่ของ           

                                                           
1 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตวงัท่าพระ กรุงเทพมหานคร 10200  ประเทศไทย 
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การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์รวมถึงการอนุรักษ์โบราณสถาน        

ในอนาคตด้วย 

ค าส าคัญ : ปัญหาด้านการท่องเที่ยว, การจดัการการท่องเที่ยววดัจามเทวี, การท่องเที่ยวเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะ, 

ประวตัิศาสตร์ศิลปะจงัหวดัล าพนู, การทอ่งเที่ยววดัจามเทวี 

 

Abstract 

 Wat Chammedevi is an important temple in Lamphun Province. The temple’s area has two great 

important historic architectures they are Chedi Ku Kut and Rattana Chedi which reveal the Buddhist 

concept that had influence to the Buddhist artistic styles created in the Hariphunchai kingdom. These two 

chedis are considered to be historic evidences of the kingdom. The current problem is the authority of this 

temple has developed the temple’s area for activities which promote its own revenue ; that is to say, 

appealing for donations, bringing people to have blind faith in the fake stories, and invention of new 

ceremonial ritual for tourism. Therefore the temple’s authority and visitors have overlooked the actual value 

of the historic site. They should be aware of the risks to deterioration of the invaluable and inexchangable 

monuments. Tourism management in Wat Chammedevi is not only playing an important role to bring back 

the significance of the monuments in different dimensions, such as archaeology, history, and art history but 

also giving the right way to develop the site. This information will recommend the place of tourist attraction 

that provides enjoyable and memorable experience for them. The management of land-use in Wat 

Chammedevi should follow the temple’s function and utilization. The religious ritual area must not be mixed 

with the tourist attraction area which is evaluated as the focal point to be the first visit. So that the proper 

interesting media to attract tourists should be placed here and tourists will spend more time to see around. 

As the tourists spend more time in the focus area, they would receive more knowledge and understanding 

of the actual value of the historic site that will lead to the development of site’s management as well as 

improving a perception of tourism, communally or individually.  

Keyword: Art historic tourism, Tourism management in Wat Chammedevi, Problems in tourism, Art historic 

tourism in Lamphun Province, Tourism in Wat Chammadevi 
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บทน า 

 แหลง่โบราณคดีในจงัหวดัล าพนูหลายแหง่ล้วนเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่มีความส าคญัต่อการศึกษาด้านตา่งๆ 

เช่น โบราณคดี ประวตัิศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ประวตัิศาสตร์ศิลปะและการทอ่งเที่ยว ในปัจจบุนัพบว่าปัญหา

หลกัคือ การพฒันาองค์ความรู้ที่จะได้จากแหลง่โบราณคดีซึง่ปัจจบุนัได้กลายเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวนัน้ยงัมีไมม่ากนกั 

ท าให้การรับรู้คุณค่าของโบราณสถานนัน้มีน้อยมากในหมู่นักท่องเที่ยว แม้ว่า โบราณสถานจะมีสภาพสมบูรณ์ 

เพียงใดก็ตาม การใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ณ แหล่งโบราณสถานหนึ่งๆค่อนข้างน้อย จ านวนนักท่องเที่ยว         

ที่เข้าชมโบราณสถานบริเวณที่มีสถาปัตยกรรมโบราณอยู่นัน้มีน้อยมาก เมื่อประเมินจากข้อมลูสถิติในปัจจุบนัแล้ว  

จะพบว่า การรับรู้คุณค่าที่แท้จริงของโบราณสถานของนักท่องเที่ยวมีน้อยเกินไป แม้ว่าตวัโบราณสถานจะแสดง 

ความงามอนัโดดเด่น แสดงศิลปกรรมอันเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะหรือมีสภาพสมบูรณ์เพียงใดก็ตาม นกัท่องเที่ยว

ส่วนมากไม่มีข้อมูลหรือไม่ทราบว่าศิลปกรรมที่มีคุณค่าโดดเด่นอยู่ที่ใด จึงเสียโอกาสในการรับรู้และเข้าใจ                

ถึงความส าคัญและความหมายที่เป็นองค์ความรู้ของโบราณสถานนัน้ๆ  บางกรณีนักท่องเที่ยวจึงใช้เวลา                    

ไปกบักิจกรรมอื่นท่ีไมเ่กิดประโยชน์ที่สมควรตอ่ตนเองและโบราณสถาน การสง่เสริมให้การท ากิจกรรมที่เป็นประเพณี

พิธีกรรมที่ปัน้แต่งขึน้ใหม่จนกลายเป็นกระแสและพัฒนาไปเป็นความนิยมที่นักท่องเที่ยวต้องร่วมท าในแหล่ง

ทอ่งเที่ยวอยูเ่สมอ ดงันัน้การจดัการการทอ่งเที่ยวที่เหมาะสมยอ่มเป็นสิง่ส าคญัที่จะช่วยแก้ไขปัญหานี ้

วัตถุประสงค์ 

 1. เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยูใ่นปัจจบุนัของแหลง่ทอ่งเที่ยวประเภทโบราณสถานในจงัหวดัล าพนู 

 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นกัท่องเที่ยวในการตระหนกัถึงคุณค่าที่แท้จริงของแหล่งท่องเที่ยวประเภท

โบราณสถาน และความส าคญัของแหลง่โบราณสถานที่มีตอ่ภาคสว่นตา่งๆ 

 3. เพ่ือจัดการการท่องเท่ียวให้เกิดผลสมัฤทธ์ิในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยว

ก่อให้เกิดแนวคิดการทอ่งเที่ยวที่มีคณุภาพ เพื่อยกระดบัไปสูก่ารสร้างมาตรฐานใหมใ่นการท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้

คณุคา่ของโบราณสถานแตล่ะแหง่ 

 4. เพื่อจัดการการท่องเที่ยวในแหล่งโบราณสถานให้มีความน่าสนใจ ให้ข้อมลูความรู้ของโบราณสถานที่

เหมาะสมอนัจะท าให้ผู้ที่มาเยี่ยมชมได้รับความรู้และประสบการณ์อนัน่าประทบัใจ น าไปสู่การท่องเที่ยวในแหล่ง

ทอ่งเที่ยวประเภทโบราณสถานที่คุ้มคา่ตอ่นกัทอ่งเที่ยว 
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อุปกรณ์และวิธีการ 

 1. สงัเกตและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกพืน้ฐานและสือ่ให้ข้อมลู ณ โบราณสถาน 

 2. สงัเกตและเก็บข้อมลูการใช้งานพืน้ท่ีสว่นตา่งๆในบริเวณแหลง่ทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยว 

 3. ประเมินผลของทรัพยากรที่มีอยูเ่พื่อน าไปวางแผนจดัการการทอ่งเที่ยว 

 4. จดัท าแผนการจดัการการทอ่งเที่ยวและสือ่ให้ข้อมลูในแหลง่ทอ่งเที่ยว 

ผลและวิจารณ์ 

 จากการศึกษาตามวิธีการข้างต้นพบว่าในบริเวณโบราณสถานมีการจัดสรรบริเวณใช้สอยในพืน้ที่             

เพื่อเน้นให้นักท่องเที่ยวได้ท าบุญและประกอบพิธีทางศาสนามากกว่าที่จะเน้นให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมหรือ    

รับทราบข้อมลูโบราณสถานจากป้ายให้ข้อมลูที่มีจ านวนค่อนข้างมาก เมื่อตรวจสอบรูปแบบและข้อมลูในป้ายข้อมลู

เหลา่นัน้พบว่า ป้ายมกัท าจากวสัดุที่มีความแข็งแรงทนทาน แต่มกัจะติดตัง้ในจุดที่ ไม่โดดเด่น อีกทัง้ข้อมูลในป้าย   

ยงัมีแต่ข้อมูลตวัอกัษร เนือ้หาในป้ายแต่ละป้ายนัน้ขาดความเช่ือมโยงกัน หากพิจารณาเนือ้หาในป้ายกบัรูปแบบ  

ของโบราณสถานแล้วพบว่าไม่สอดคล้องกนั จึงควรมีการออกแบบการจดัการท่องเที่ยวใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาเหลา่นี  ้

กลา่วคือ 

1. แบ่งพืน้ที่ของวัดออกเป็น พืน้ที่โบราณสถาน และ พืน้ที่ส าหรับการใช้งาน เพื่อก าหนดเขตส าหรับการอนุรักษ์

โบราณสถานและการประกอบพิธีกรรม 

2. พืน้ที่สว่นที่จดัสรรไว้เป็นพืน้ที่โบราณสถาน ควรมีการปรับปรุงพืน้ที่เพื่อให้การเข้าชมและดแูลรักษาโบราณสถาน

ท าได้อยา่งสะดวก 

3. ควรมีการปรับภูมิทัศน์พืน้ที่โบราณสถานให้มีความโดดเด่น  เน้นจุดส าคัญของโบราณสถานที่ต้องชมและ  

ออกแบบจดุติดตัง้ป้ายให้ข้อมลูที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

4. ส าหรับโบราณสถานที่มีปัญหาเร่ืองข้อมูลลายลกัษณ์อกัษรจากเอกสารไม่สอดคล้องกัน  ควรจัดให้มีการค้นคว้า

หรือการเสวนาวิชาการเพื่อระดมความรู้จากผู้ เช่ียวชาญจากสหสาขาวิชาในการร่วมกันตรวจสอบ วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ข้อมูล อันจะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่จากการศึกษาโบราณสถานเองซึ่งมีความถูกต้องสมบูรณ์และ         

ใช้ประโยชน์ได้จริงในอนาคตทัง้ในด้านการน าเสนอคณุคา่ของโบราณสถานและการอนรัุกษ์โบราณสถาน 

5. พืน้ที่ที่จดัสรรไว้ส าหรับการใช้งาน ควรมีระยะห่างที่จะไม่สร้างความเสื่อมต่อโบราณสถานทัง้ด้านกายภาพและ

ทศันวิสยั รวมทัง้ประเพณีหรือพิธีกรรมปัน้แตง่ที่สร้างขึน้นัน้ควรท าเฉพาะในพืน้ท่ีส าหรับการใช้งานเทา่นัน้ 
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สรุป 

 การจัดการการท่องเที่ยวมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างมากต่อแหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน 

เนื่องจากโบราณสถานแต่ละแห่งนัน้หากไม่มีการจัดสรรพืน้ที่อย่างเป็นระบบ ตัวโบราณสถานที่ควรเป็นจุดเด่น          

ก็อาจจะถูกบดบังด้วยอาคารอื่นที่ก่อให้เกิดรายได้มากกว่า หรืออาจเบียดบังกีดขวางการเข้าชมโบราณสถาน          

จนท าให้เสียบรรยากาศในการเข้าชมโบราณสถาน ดงันัน้นกัท่องเที่ยวจะเลอืกชมสิ่งที่สามารถชมได้สะดวกมากกว่า

คือ บริเวณส าหรับไหว้พระท าบุญ ร้านจ าหน่ายของที่ระลกึ หรือร้านจ าหน่ายวตัถมุงคล ซึ่งสิ่งเหลา่นีค้่อยๆลดทอน

ความส าคัญของโบราณสถานทีละน้อย การออกแบบและจัดพืน้ที่ส าหรับการชมโบราณสถานจึงเป็นเร่ืองส าคัญ

เพราะจะท า ใ ห้นักท่อง เที่ ยวสามารถชมส่วน ต่า งๆของโบราณสถานได้สะดวกโดยเฉพาะอย่า ง ยิ่ ง                                  

ส่วนที่ เ ป็นรายละเอียดที่ เ ป็นหลักฐานในการก าหนดอายุและสะท้อนแนวคิดและอิท ธิพลทางศิลปะ                                

ซึ่งจะท าให้นกัท่องเที่ยวใช้เวลาในการส ารวจและศึกษาโบราณสถานได้นานขึน้ อีกทัง้ยงัสามารถถ่ายภาพจากมุม

ต่างๆเพื่อเก็บเป็นความประทับใจในการเยี่ยมชมโบราณสถานได้ ส าหรับโบราณสถานที่ไม่มีบุคลากรส าหรับ         

การน าชม นกัทอ่งเที่ยวนัน้อาจจะไม่ทราบถึงประวตัิความเป็นมา ความส าคญัและคณุค่าที่แท้จริงของแตล่ะโบราณ

สถานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละแห่ง จึงอาจจะท าใ ห้สูญเสียโอกาสในการได้รับข้อมูล           

อันเป็นประโยชน์และอาจถูกชักจูงด้วยกิจกรรมใหม่ๆหรือการส่งเสริมประเพณีพิธีกรรมที่ปัน้แต่งขึน้ใหม่ได้ง่าย      

อาจท าให้เกิดแนวทางการท่องเที่ยวที่ผิดเพีย้นไป เช่น การเน้นด้านกิจกรรมเสริมดวงชะตา เสี่ยงโชค การแขวนสิ่ง

ต่างๆบนตวัโบราณสถาน หรือการสง่เสริมให้มีการท ากิจกรรมที่ต้องมีการติดตัง้บนตวัโบราณสถาน ย่อมก่อให้เกิด 

การเสื่อมสภาพของโบราณสถานและทศันะอจุาด ตลอดจนการสร้างข้อมลูที่บิดเบือนข้อเท็จจริงทางประวตัิศาสตร์

เพื่อสนบัสนุนกิจกรรมเหล่านี ้ดงันัน้เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่ต้องมีปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล จึงควรจัดท าสื่อ     

ให้ข้อมลูที่มีการตรวจสอบข้อมลูทางวิชาการโดยขอความอนเุคราะห์จากผู้ เช่ียวชาญภายนอกและน าเสนอในรูปแบบ

ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้ท าความเข้าใจและตระหนักรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถาน อนัจะน าไปสู่       

การถ่ายทอดคณุคา่สูส่มาชิกในสงัคมและสร้างจิตอนรัุกษ์ตอ่ไป 

 

ค าขอบคุณ 

 ในการนีต้้องขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะที่เป็นผู้ วางแนวทางการศึกษานี ้

ขอขอบพระคณุนกัวิชาการท้องถ่ิน เจ้าหน้าที่ส านกัศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม่ ที่กรุณาเอือ้เฟือ้ข้อมลูและแนวคิดต่าง ๆ   

ในการศกึษา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาผลของการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร                  
โดยเปรียบเทียบกับวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบว่าการใช้วิธีการแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลให้         
กลุม่นกัศกึษาที่มี GPA ต ่ากวา่  2.75 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูกวา่การใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ  
 
ค าส าคัญ : ห้องเรียนกลบัด้าน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน การวเิคราะห์องค์ประกอบหลกั 

 

Abstract 
 The objective of this research was to study the effects of flipped classroom method on learning 
achievement in food quality control and assurance course of Food technology students by comparing with 
traditional learning method. The results showed that the use of flipped classroom method resulted in the 
students with GPA less than 2.75 having higher learning achievement than using the traditional learning 
method. 
 
Keyword: Flipped Classroom, Learning Achievement, Principle Component Analysis 
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บทน า 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นตัวชีว้ัดท่ีส าคัญในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพส าหรับสถาบันการศึกษาซึ่งมี
เป้าหมายหลักคือการสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ และมีความสามารถในการปฏิบัติงาน            
ในระดับสูงซึ่งการได้บัณฑิตที่มีคุณภาพนีจ้ะเป็นก าลงัส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิต       
ตามกระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในศตวรรษที่ 21 จากการพัฒนาก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร            
และอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอยา่งยิ่งสือ่สงัคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมอยา่งมาก ณ ปัจจบุนัท าให้ผู้ เรียนมีกิจกรรมตา่ง ๆ
ที่ไม่เก่ียวข้องกบัการเรียนให้เลือกท าได้มากมายท าให้ผู้ เรียนมีความสนใจในการท าความเข้าใจในบทเรียนก่อนเข้าเรียน 
ทบทวนบทเรียน และศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมที่กิจกรรมนอกห้องเรียนลดลง ประวิตร จันทร์อบั (2561) พบว่าสื่อสงัคม
ออนไลน์มีผลกระทบทัง้ทางบวก และลบต่อการเรียนของนักศึกษาซึ่งผลกระทบทางลบต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน       
ของนักศึกษานัน้ ประวิตร จันทร์อบั (2561) สรุปไว้ว่าผลกระทบทางลบจากการใช้งานสื่อสงัคมออนไลน์ท าให้ผู้ เรียน       
ไม่สามารถแบ่งเวลาในการใช้งานได้อย่างเหมาะสม จนอาจส่งผลกระทบต่องานที่ ต้องรับผิดชอบโดยตรง เช่น                
ไม่ท าการบ้าน ไมต่ัง้ใจเรียน ท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของของนกัศึกษาต ่าลงโดยท่ี รัตนา วงศ์ค าสิงห์ (2561) พบว่า
กิจกรรมในสื่อสงัคมออนไลน์สว่นใหญ่ของนกัศึกษาจะเป็นไปเพื่อการบนัเทิงมากกวา่การหาความรู้ เช่นสนทนากบัเพื่อน 
หรือแชท ซึ่งสอดคล้องกับ อมรรัตน์ วงศ์โสภา (2557) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะเล่นเกม อัพโหลด หรือแชร์หรือ            
ชมคลิปวีดีโอหรือภาพยนตร์ มากกว่าในด้านเพื่อค้นหาความรู้ผลกระทบที่เกิดขึน้นีส้่งผลให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน     
จากการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ (Traditional Learning) ต ่าลง  โดยการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ           
เป็นการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้สอนเป็นผู้ ป้อนความรู้ และประสบการณ์ให้ผู้ เรียนในลกัษณะของครูเป็นศนูย์กลาง 
(Teacher Center) ซึ่งยังเป็นวิ ธีการจัดการเรียนการสอนซึ่งมี ใช้มากในปัจจุบัน  ดังนัน้  เป้าหมายส าคัญหนึ่ ง                 
ของสถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่หลกัในการผลิตบัณฑิตคือการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนให้สูงขึน้      
ผา่นกระบวนศึกษา และวิจยัเพื่อพฒันากระบวนการเรียนการสอนประกอบด้วยการศึกษาวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมเรียน
การสอน และการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
  
 การศกึษาวิจยัเพื่อพฒันานวตักรรมเรียนการสอน เป็นการศกึษาวิจยัด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ซึง่มี
แนวคิดแตกต่างจากการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ โดยมุ่งพฒันาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง   
ในศตวรรษที่ 21 ที่มุง่เน้นผู้ เรียนให้มีทกัษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ ตลอดเวลาจดัเป็นวิธีการจดัการศกึษาที่เน้นผู้ เรียน
เป็นส าคัญ (Child - centered Education) เป็นวิธีการศึกษาที่ ได้รับการยอมรับว่าช่วยสร้างความรู้ ความสามารถ       
และพฒันาศกัยภาพของคน ห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped Classroom) เป็นนวตักรรมการศึกษาในด้านการจดัการเรียน
การสอนเพื่อแก้ปัญหาผู้ เรียนที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตตามกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ได้โดยการจัดการเรียนรู้     
แบบห้องเรียนกลับด้านเป็นรูปแบบการเรียนที่เป็นการประสานการใช้ประโยชน์ระหว่างการเรียนแบบออนไลน์และ       
การเรียนระบบพบหน้ามีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนโดยให้ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาบทเรียนที่บ้านลว่งหน้าจากสือ่ที่ผู้สอน
จัดหาให้เช่น วีดิทัศน์บนอินเทอร์เน็ต (Internet) ช่วยให้ผู้ เรียนได้ท าความเข้าใจในเนือ้หาที่จะเรียนมาล่วงหน้า และ        
ท ากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในห้องเรียนเพื่อช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในเนือ้หาที่เรียนอย่างถ่องแท้  โดยภาพรวม
ห้องเรียนกลบัทางเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง กระตุ้นให้ผู้ เรียนให้มีวินยั
ในการเรียนมากขึน้ ผู้ เรียนรู้จกัการจัดเวลาของตนเอง ช่วยเหลือผู้ เรียนอ่อนให้ขวนขวายหาความรู้ เกิดการลงมือปฏิบตัิ    
มีสว่นช่วยให้เกิดการปฏิสมัพนัธ์ระหว่างเพื่อนด้วยกนัและผู้ เรียนกับผู้สอนมากขึน้ ท าให้เกิดการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียน    
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มีทกัษะที่ส าคญัที่จะสามารถปรับตวัและด ารงชีวิตอยูใ่นโลกปัจจบุนัอยา่งมีความสขุ จากข้อดีดงักลา่ว จึงมีผู้ศกึษาการน า
วิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน  ดังผลงานวิจัยของ อพัชชา และ                   
ทิพรัตน์ (2559) ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านร่วมกบัการเรียนรู้แบบโครงงานรายวิชา
คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐานส าหรับนิสติปริญญาตรี พบวา่ ประสทิธิผลของการสอนการจดัการเรียนรู้แบบห้องเรียน
กลบัด้านผา่นเกณฑ์ตามที่ก าหนดไว้ สว่นพิมพ์ประภา และ ณฐัพล (2557) และ ภาณวุฒัน์ (2559) ได้ศกึษาเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านก่อนและหลงัการเรียนพบว่าวิธีการเรียนการสอน
แบบห้องเรียนกลับด้านมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และกรวรรณ และ นพรัตน์ (2560)             
การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped classroom) ด้วยการบรูณาการการเรียนการสอน
รายวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียผ่าน Google Classroom พบว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้านท าให้ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนเพ่ิมขึน้ และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน
ในระดบัมาก    
 
 การศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเป็นการศึกษาเพ่ือค้นหาตวัแปรท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้ เรียนเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาให้ผู้ เรียนใช้ความสามารถ และศกัยภาพท่ีมีอยูใ่นการเรียนรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุพบว่ามีการรายงานถึงปัจจัยหลายประการท่ีส่งผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน สมัพนัธ์  
กบัองค์ประกอบด้านสติปัญญา และองค์ประกอบที่ไมใ่ช่สติปัญญา เช่น ปัจจยัสว่นบคุคล ปัจจยัด้านครอบครัว ปัจจยัด้าน
เศรษฐกิจ เจตคติต่อการเรียน พฤติกรรมการเรียน สมัพนัธภาพระหว่างอาจารย์กับนกัศึกษา และสมัพนัธภาพระหว่าง
นกัศึกษากับนักศึกษาเป็นต้น จากการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ทัว่ไป 1 ของนักศึกษา
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร โดย กัญรณี และ ธัชพงศ์ (2562) พบว่าความมีวินัยในการเรียนของผู้ เรียน     
เป็นตวัแปรส าคญัที่มีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์สงูขึน้ โดยความมีวินยัในการเรียนของผู้ เรียนเป็นตวัแปร 
ที่มีความสมัพนัธ์กับการจัดการเรียนการสอน ดังนัน้ หากมีการพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยน าวิธีการเรียน     
การสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์แวดล้อม และเทคโนโลยีในปัจจุบนัจะช่วยให้
ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ได้ เมื่อเปรียบเทียบกบัการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาผลของการน าวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมาใช้ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
ประกนัคณุภาพอาหารของนกัศกึษาเทคโนโลยีอาหาร ของนกัศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอตุสาหกรรม มหาวิทยาลยัศิลปากร  
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ประชากร 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยนี ค้ือนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555              
สาขาเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเข้าศกึษาในสาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร ในช่วงปีการศึกษา 2555 ถึง 2559 
(รหัสนักศึกษา 0955xxx – 0959xxx) และลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารตาม      
แผนการเรียนในชัน้ปีที่ 3 ในภาคการศึกษาปลาย ช่วงปีการศึกษา 2557 – 2561 จ านวน 71 คน, 67 คน, 95 คน, 86 คน 
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และ109 คน ตามล าดบั โดยแบ่งออกเป็น การสอนแบบปกติ (ปีการศึกษา 2557 – 2559) และการสอนแบบห้องเรียน  
แบบกลบัด้าน (ปีการศกึษา 2560 – 2561) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรอิสระ ที่น ามาศึกษาในงานวิจัยนี  ้7 ตัวแปร ประกอบด้วย วิธีการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา          
ที่เปิดสอน เกรดเฉลี่ยสะสมของนกัศึกษา (GPA) ในเทอมที่เรียน เพศของนกัศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย์ผู้สอน 
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และนกัศึกษาประเมินตนเอง ดงัรายละเอียดในตารางที่ 1 โดยตวัแปร  
ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 2 วิธีการ คือ การเรียนการสอนแบบปกติ และการเรียนการสอน             
แบบห้องเรียนกลบัด้าน ดงัรายละเอียดในตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 1 ตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหาร 
 

ตัวแปรอิสระ ความหมาย 
     X1: วิธีการจดัการเรียนการสอน วิธีการจัดการเรียนการสอน 2 วิธี คือ การเรียนการสอน

แบบปกติ และการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน 
     X2: ปีการศกึษา ปีการศกึษาทีม่ีการเรียนการสอนวิชาการควบคมุและการ

ประกนัคณุภาพอาหาร 
     X3: เกรดเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา (GPA) เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษา (GPA) ถึงปี 3 เทอม 1 

รวบรวมมาจากฐานข้อมลูของกองบริการการศกึษา 
     X4: เพศ เพศของนกัศกึษา 
     X5: ความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย์ผู้สอน ความรู้สกึของผู้ เรียนตอ่ความรู้ความสามารถ ความพร้อม 

และทุ่มเทในการสอนของผู้ สอน รวมถึงมีวิธีการวัดและ
ประเมินผลที่เหมาะสม จากการตอบแบบสอบถามของ
นกัศกึษาในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/ 

     X6: ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน ความรู้สึกของผู้ เรียนต่อความเหมาะสมของอุปกรณ์และ
สถานที่ ที่ ใ ช้ จัดการเรียนการสอนได้ จากการตอบ
แ บ บ ส อ บ ถ า ม ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ใ น เ ว ป ไ ซ ต์ 
http://www.foodtech.eng.su.ac.th/ 

     X7: นกัศกึษาประเมินตนเอง ความมีวินยัในการเรียน และกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ของนักศึกษา จากการตอบแบบสอบถามของ
นกัศกึษาในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/ 

 

ตัวแปรตาม คือ คะแนนร้อยละผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหาร              
ที่นกัศึกษาได้รับตามแผนการเรียนเมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชัน้ปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย รวบรวมมาจากฐานข้อมูลของ
ในเวปไซต์ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/  
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สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
 วิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Multivariate correlation) ทัง้ 7 ตวัแปรโดยการสกดัองค์ประกอบด้วยวิธี 
Principle Component Analysis (PCA) เพื่ อลดจ านวนตัวแปรลงโดยวิ เคราะห์ความสัมพัน ธ์เชิงเส้นซึ่ งคงค่า            
ความแปรปรวนเดิมของตวัแปรท่ีศึกษาไว้ให้มากที่สดุ (Howard, et al. 2000) ท าให้สามารถรวมตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์
กันไว้ในตัวแปรใหม่  ห รือองค์ประกอบหลัก  (Principle Component, PC) เดียวกันได้  โดยองค์ประกอบหลัก                   
จะใช้สญัลกัษณ์เป็น PC1 – PC7 ซึง่สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมลูได้จากมากที่สดุ และลดลงตามล าดบั  
 
ตารางที่  2 ความแตกต่างของวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบห้องเรียนกลบัด้านในวิชาการควบคุมและ
การประกนัคณุภาพอาหาร 
 

การเรียนการสอนแบบปกติ 
(จัดขึน้ในช่วงปีการศึกษา 2557-2559) 

การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน  
(จัดขึน้ในช่วงปีการศึกษา 2560-2561) 

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน   
ผู้สอนเป็นผู้บรรยาย และสาธิตเพื่อถ่ายทอดเนือ้หาด้วย 
power point 

ประเมินความเข้าใจในบทเรียนก่อนเร่ิมเรียน 

การถามตอบหลงัสิน้สดุการบรรยาย กิจกรรม ถาม - ตอบ ข้อสงสยัในบทเรียน  
 กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียน 
 ประเมินความเข้าใจในบทเรียนหลงัเรียน 
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
ท าแบบฝึกหดั ท าความเข้าใจบทเรียนก่อนเข้าเรียนทางวีดิทศัน์ออนไลน์ 
ค้นคว้าเพิ่มเติม ท าแบบฝึกหดั 
 ค้นคว้าเพิ่มเติม 
เคร่ืองมือหลักส าหรับกิจกรรมการเรียนการสอน  
เอกสารประกอบการเรียน เอกสารประกอบการเรียน 
 วีดิทศัน์ออนไลน์บนเวปไซต์ 

http://www.foodtech.eng.su.ac.th/ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
สอบเก็บคะแนนหลงัเรียน สอบกลางภาค และปลายภาค สอบเก็บคะแนนหลงัเรียน สอบกลางภาค และปลายภาค 

 

 วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหาร 
ของนักศึกษาแต่ละวิธีการเรียนการสอนตามช่วงเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(One-way Analysis of Variance: ANOVA) เพื่ อวิเคราะห์ความแตกต่างของตัวแปรเป็นรายกลุ่ม และวิเคราะห์         
ความแตกตา่งของตวัแปรเป็นรายคูโ่ดยใช้ Duncan's multiple range tests 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H161 
 

 การวิ เคราะห์ ข้อมูลในงานวิจัยนี ท้ าโดยใช้ โปรแกรม R version 3 .2.2 (R Core Team, 2015 ) โดยใช้        
แพคเกจเสริม Factominer ในการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี PCA และแสดงผลการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยกราฟ Score plot และ 
Correlation loading plot และใช้แพ็กเกจเสริม Agricole   

 

ผลและวิจารณ์ 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนกัศึกษาในแต่ละรุ่นจ าแนกตาม   

ช่วงคะแนนที่ได้แสดงดังตารางที่ 3 พบว่า นักศึกษาแต่ละรุ่นมีสดัส่วนคะแนนที่แตกต่างกัน โดยนักศึกษาที่มีคะแนน      
ร้อยละ 80-100 ในแตล่ะรุ่นเรียงจากมากไปน้อยตามล าดบัคือ นกัศกึษารหสั 0959XXX, 0956XXX, 0958XXX, 0955XXX 
และ 0957XXX มีสดัสว่นของนกัศกึษาเทา่กบัร้อยละ 44.95, 38.81, 26.74, 18.31 และ 8.42 ตามล าดบั  
 
ตารางที่  3 ข้อมลูผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหารของนกัศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน
ตามแผนการเรียนในช่วงปีการศกึษา 2557 – 2561จ าแนกตามช่วงคะแนน 
 

รหัสนักศึกษา 
ช่วงคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (%) 

80 – 100 79-75 74-70 69-65 64-60 59-55 54-50 < 40 
0959xxx 49 34 19 5 1 1 - - 

 (44.95) (31.19) (17.43) (4.59) (0.92) (0.92) - - 
0958xxx 23 21 27 9 2 2 2 - 

 (26.74) (24.42) (31.40) (10.47) (2.33) (2.33) (2.33) - 
0957xxx 8 9 22 23 10 10 13 - 

 (8.42) (9.47) (23.16) (24.21) (10.53) (10.53) (13.68) - 
0956xxx 26 19 8 5 7 1 - 1 

 (38.81) (28.36) (11.94) (7.46) (10.45) (1.49) - 1.49 
0955xxx 13 17 14 6 9 9 1 2 

 (18.31) (23.94) (19.72) (8.45) (12.68) (12.68) (1.41) 2.82 
หมายเหต ุ แสดงจ านวนนกัศกึษา และร้อยละของจ านวนนกัศกึษา 
 
 เมื่อพิจารณาตวัแปรอิสระที่เก่ียวข้องกบัการเรียนการสอน 7 ตวัแปรที่น ามาศกึษา (ตารางที่ 4) พบว่าเกรดเฉลี่ย
สะสมของนักศึกษาแต่ละรุ่นมีความแตกต่างกัน ข้อมูลในด้านเพศของนักศึกษาพบว่าในทุกๆ รุ่นมีจ านวนนักศึกษา      
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย ความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอนของนกัศึกษาทุกรุ่นเหมือนกันอยู่ในระดบัมากแสดงว่า
นกัศึกษาเห็นวา่อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถ ความพร้อม และทุ่มเทในการสอนในระดบัมาก รวมถึงมีวิธีการวดั
และประเมินผลที่เหมาะสมมาก ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในการจัดการเรียนการสอนทุกรุ่นอยู่ในระดบัมาก
เหมือนกนัแสดงให้เห็นวา่ อปุกรณ์ และสถานท่ีที่ใช้จดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมมากอธิบายได้วา่วิชาการควบคมุ
และการประกันคุณภาพอาหารเป็นวิชาที่มีการจัดการเรียนการการสอนมาเป็นระยะเวลายาวนานโดยภาควิชา     
เทคโนโลยีอาหาร ดังนัน้วิธีการและสิ่งแวดล้อมในการเรียนน่าจะได้รับการจัดการให้มีมาตรฐานที่ดีแล้วรวมถึงผู้สอน         
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มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์สูง และนักศึกษาได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันจึงส่งผลให้ตัวแปรกลุ่มนี  ้           
ไม่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา ส่วนคะแนนนักศึกษาประเมินตนเองในแต่ละรุ่นมีค่า   
แตกต่างกนัเมื่อเรียงคะแนนในแต่ละรุ่นจากมากไปน้อยตามล าดบั คือ 0959XXX, 0958XXX, 0956XXX, 0955XXX และ 
0957XXX แสดงให้เห็นว่าความมีวินัยในการเรียน และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาแต่ละรุ่นมี       
ความแตกต่างกนั โดยนกัศึกษารุ่นที่ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านเห็นว่าตนเองมีวินยัในการเรียน และ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ในระดบัสงูกว่านกัศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ ทัง้นีอ้าจเป็นผล   
จากวิธีการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมีการจดักิจกรรมการเรียนที่กระตุ้นให้นกัศึกษามีวินยัในการเรียน
และการศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติมมากขึน้  
 
ตารางที่  4 ตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษาความสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพ
อาหาร 
 

ตัวแปร 0955XXX 0956XXX 0957XXX 0958XXX 0959XXX 
1 วิธีการเรียนการสอน (X1)  แบบปกติ  แบบปกต ิ แบบปกต ิ แบบ

ห้องเรียน
กลบัด้าน 

แบบ
ห้องเรียน
กลบัด้าน 

2 ปีการศกึษา (X2)  2557 2558 2559 2560 2561 
3 เกรดเฉลีย่สะสม  2.59 ± 

0.34 
2.78 ± 
0.32 

2.60 ± 
0.28 

2.23 ± 
0.38 

2.32 ± 
0.34 

4 เพศของนกัศกึษา (X4)       
  ชาย 7 5 13 14 12 
  หญิง 63 63 82 72 97 
5 ความคิดเห็นเก่ียวกบัอาจารย์

ผู้สอน (X5) 
 4.15 ± 

0.14 
4.40 ± 
0.15 

4.30 ± 
0.16 

4.16 ± 
0.14 

4.31 ± 
0.14 

6 ความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในห้องเรียน 
(X6) 

 4.31 ± 
0.22 

3.96 ± 
0.22 

4.25 ± 
0.17 

4.13 ± 
0.20 

4.26 ± 
0.23 

7 นกัศกึษาประเมินตนเอง (X7)  3.86 ± 
0.40 

3.97 ± 
0.35 

3.76 ± 
0.47 

4.04 ± 
0.32 

4.16 ± 
0.25 

 
 เมื่อพิจารณาข้อมลูของนกัศึกษาแต่ละรุ่นตาม GPA ในเทอมที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการควบคมุและการประกนั
คณุภาพอาหาร โดยแบง่นกัศกึษาออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่นกัศกึษาที่มี GPA > 3.00, 2.75 < GPA < 3.00, 2.50 < GPA 
< 2.75 และ GPA < 2.50 ตามล าดบัดงัแสดงข้อมลูในตารางที่ 5 พบว่านกัศึกษาแต่ละรุ่นมีสดัสว่นผู้ ได้ GPA ทัง้ 4 กลุ่ม
แตกต่างกัน โดยนักศึกษารุ่นที่มีสดัส่วนของนักศึกษาที่มี GPA > 3.00 จากมากไปน้อยตามล าดับ คือ นักศึกษารหัส 
0956XXX, 0955XXX, 0957XXX, 0958XXX และ 0959XXX มีสดัส่วนของนกัศึกษาเท่ากับร้อยละ 20.90, 12.68, 8.42, 
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5.81 และ 4.59 ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่าง GPA กับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยพิจารณา       
จากสดัสว่นของนกัศึกษาที่มี GPA > 3.00  ในแต่ละรุ่นไม่มีความสมัพนัธ์กบัสดัสว่นนกัศกึษาที่ได้คะแนนร้อยละ 80-100 
ดังจะเห็นว่าในรุ่นที่มีสัดส่วนนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าวมากควรจะมีนักศึกษาที่ ได้คะแนนในระดับสูงมากเช่นกัน             
แตเ่มื่อพิจารณาข้อมลูในตารางที่ 3 และ 5 ร่วมกนัพบวา่สดัสว่นทัง้ 2 ไมม่ีความสมัพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั แสดงให้เห็น
ว่าเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาไม่ใช่ตัวแปรเดียวท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมและการประกัน
คณุภาพอาหาร ดงันัน้ ในการศกึษาวา่ตวัแปรใดมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจงึจ าเป็นต้องศกึษาจากตวัแปรหลายชนิด
ที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนในรายวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหาร  
 
ตารางที่  5 ข้อมลูนกัศกึษาที่เรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหารท่ีเปิดสอนในปีการศึกษา 2557 – 2561 
จ าแนกกลุม่ตาม GPA  
 

รหัสนักศึกษา / ปีการศึกษา 
กลุ่มนักศึกษาตาม GPA 

GPA > 3.00 2.75 < GPA < 3.00 2.50 < GPA < 2.75 GPA < 2.50 

0959xxx / 2561 5 9 15 80 
 (4.59) (8.26) (13.76) (73.39) 

0958xxx / 2560 5 4 9 68 
 (5.81) (4.65) (10.47) (79.07) 

0957xxx / 2559 8 11 42 34 
 (8.42) (11.58) (44.21) (35.79) 

0956xxx / 2558 14 22 18 13 
 (20.90) (32.84) (26.87) (19.40) 

0955xxx / 2557 9 11 15 36 
 (12.68) (15.49) (21.13) (50.70) 
หมายเหตุ แสดงจ านวนนกัศกึษา และร้อยละของจ านวนนกัศกึษา 
  
 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรทัง้ 7 ตวัแปรที่เก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนวิชาการควบคมุ
และการประกันคุณภาพอาหารด้วยวิธี PCA แสดงดังภาพที่ 1 แสดงการจ าแนกกลุ่มนักศึกษาตามรุ่นปีการศึกษา         
โดยแสดงบริเวณของแต่ละกลุม่ประชากรที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ด้วยวงรีล้อมรอบบริเวณกลุม่ข้อมลู โดยพบว่า  
ตวัแปรใหมท่ี่วิเคราะห์ได้จากวิธี PCA คือ องค์ประกอบหลกัที่ 1 และ 2 สามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมลูที่ศึกษา
ได้ร้อยละ 30.0 และ 21.8 ตามล าดบั เมื่อพิจารณาข้อมลูจากคะแนนของนกัศึกษาแต่ละคนที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยวิธี PCA บนองค์ประกอบหลกัที่ 1 และ 2 จากภาพที่ 1 จะเห็นได้ว่านกัศึกษาทัง้หมดถกูจ าแนกออกเป็น 2 กลุม่หลกั
ตามองค์ประกอบหลกัที่ 1 คือกลุม่ที่มีคะแนนเป็นลบ และกลุม่ที่มีคะแนนเป็นบวกบนองค์ประกอบหลกัที่ 1 โดยกลุม่ที่มี
คะแนนเป็นลบคือกลุม่ของนกัศกึษารุ่นรหสั 0955XXX, 0956XXX และ 0957XXX ซึ่งเรียนวิชาการควบคมุและการประกนั
คุณภาพอาหารโดยวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ส่วนกลุ่มที่มีคะแนนเป็นบวกคือกลุ่มของนักศึกษารุ่นรหัส 
0958XXX และ 0959XXX ซึ่งเรียนวิชาการควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารโดยวิธีการจัดการเรียนการสอน       
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แบบห้องเรียนกลบัด้าน แสดงให้เห็นว่าองค์ประกอบหลกัที่  1 เป็นตวัแปรใหม่ที่มีความสมัพันธ์กับวิธีการจัดการเรียน    
การสอนท่ีสง่ผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  
 

 

ภาพที่ 1 แผนภาพคะแนน (Score plot) ของนกัศึกษาเทคโนโลยีอาหารที่เรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพ
อาหารท่ีเปิดสอนในปีการศกึษา 2557 – 2561 บนองค์ประกอบหลกัที่ 1 และ 2 จากการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธี PCA 
 
 ส าหรับองค์ประกอบหลักที่  2 ไม่สามารถอธิบายความแตกต่างของวิธีการจัดการเรียนการสอนได้จึงมี           
เพียงองค์ประกอบหลกัที่ 1 เทา่นัน้ท่ีสามารถอธิบายความแตกต่างของวิธีการจดัการเรียนการสอนได้ ดงันัน้ในการศึกษา
ตวัแปรที่มีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผู้วิจยัจะให้ความสนใจเฉพาะตวัแปรท่ีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบหลกัท่ี 1 เท่านัน้
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวแปรที่น ามาศึกษาทัง้ 7 ชนิดกับองค์ประกอบหลักที่ 1 และ 2 จากการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลกัแสดงด้วยค่า Eigen vector ซึ่งเป็นสมัประสิทธ์ิของตวัแปรเชิงเส้นที่สมัพนัธ์กบัแต่ละองค์ประกอบหลกั
ดงัตารางท่ี 6 และสามารถแสดงเป็นภาพด้วยขนาดและทิศทางของลูกศรในภาพท่ี 1 จากค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปร      
เชิงเส้นพบว่ากลุ่มตัวแปรที่มีความสมัพนัธ์กับองค์ประกอบหลกัที่ 1 ประกอบด้วยตวัแปรที่มีความสมัพันธ์เชิงบวกคือ 
วิธีการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษาที่เปิดสอน นกัศึกษาประเมินตนเองมีค่า 0.949 , 0.900 และ 0.528 ตามล าดบั   
โดยที่ เกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบกับองค์ประกอบหลักที่  1 มีค่า -0.411ส าหรับเพศ              
ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในห้องเรียน และความคิดเห็นเก่ียวกับอาจารย์ผู้สอน เป็นตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์   
กบัทัง้ 2 องค์ประกอบหลกัต ่า แสดงให้เห็นวา่ตวัแปรท่ีมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศกึษาคือ วิธีการจดัการเรียน
การสอน โดยตวัแปรของปีการศึกษาเป็นผลเนื่องจากอิทธิพลของวิธีการจดัการเรียนการสอนดงัที่เห็นได้จากการแยกกลุม่
นกัศึกษาเป็น 2 กลุม่ตามองค์ประกอบหลกัที่ 1  เป็นไปตามวิธีการจดัการเรียนการสอน ส าหรับความมีวินยัในการเรียน 
และกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษาก็เกิดจากอิทธิพลของวิธีการจัดการเรียนการสอนเช่นกัน              
ส่วนเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษาเกิดจากความแตกต่างกันของผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละรุ่นซึ่งเมื่อพิจารณา      
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จากข้อมูลในตารางที่ 7 จะเห็นว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติมีสดัส่วนของนักศึกษาที่มี     
เกรดเฉลี่ยสะสมในระดับสูงมากกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธี การเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน ดังนัน้       
ความแตกตา่งของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเกิดขึน้จึงเป็นผลโดยหลกัจากวิธีการจดัการเรียนการสอนท่ีใช้ 
 
ตารางที่ 6 คา่สมัประสทิธ์ิเชิงเส้น (Eigen vector) ขององค์ประกอบหลกัที่ 1 และ 2 
 

ตวัแปร องค์ประกอบที่ 1 องค์ประกอบที่ 2 
X1 0.949 -0.163 
X2 0.900 -0.150 
X3 -0.411 0.768 
X4 -0.016 -0.426 
X5 -0.076 0.246 
X6 0.089 -0.167 
X7 0.528 0.520 

 
 ดงันัน้ ในการพิจารณาผลของวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านผู้ วิจยัจึงพิจารณาจากข้อมูล
นกัศกึษา 2 กลุม่คือกลุม่นกัศกึษาที่เรียนวชิาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหารด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 
และกลุม่นกัศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน โดยพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึน้กับนกัศึกษา   
ที่มีระดบัเกรดเฉลีย่แตกต่างกนัดงัแสดงข้อมลูการศกึษาในตารางที่ 7 พบวา่นกัศกึษาทัง้ 2 กลุม่ที่มีระดบัเกรดเฉลีย่สะสม
สงูกวา่ 2.75 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเหมือนกนัเน่ืองจากนกัศึกษาในกลุม่ดงักลา่วเป็นกลุม่ท่ีมีผลการเรียนในระดบัดีถึง 
ดีเยี่ยมจึงมีศกัยภาพในการเรียนให้ได้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัดีอยู่แล้ว สว่นนกัศึกษาท่ีมีระดบัเกรดเฉลี่ยสะสม
ในช่วง 2.50 - 2.75 พบวา่กลุม่นกัศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ในระดับท่ีสงูกว่ากลุ่มนักศึกษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติโดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเหมือนกันกับ    
กลุ่มนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมสูงกว่า 2.75 และส่วนนักศึกษาที่มีระดับเกรดเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.5 ก็ มีผล  
ในทางเดียวกนั คือกลุม่นกัศกึษาท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบั
ที่สูงกว่ากลุ่มนักศึกษาที่เรียนด้วยวิธีการเรียนการสอนแบบปกติ จากผลที่พบนีแ้สดงว่าการใช้วิธีการเรียนการสอน      
แบบห้องเรียนกลบัด้านช่วยให้ศกัยภาพในการเรียนของนกัศกึษาเพิ่มขึน้ได้ โดยจะเห็นผลกบันกัศกึษากลุม่ที่มีผลการเรียน
ในระดบัดีได้น้อยแต่วิธีการนีจ้ะมีผลอย่างมากกบัการเพ่ิมผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาในกลุม่นกัศึกษาที่มีผล 
การเรียนในระดับปานกลางลงไป ผลท่ีเกิดขึน้นีแ้สดงได้ด้วยความสัมพันธ์ระหว่างเกรดเฉลี่ยสะสมกับผลสัมฤทธ์ิ    
ทางการเรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคณุภาพอาหารของนกัศกึษาแตล่ะคนดงั ภาพท่ี 2 โดยแสดงข้อมลูแตล่ะแกน
ร่วมกบัการแจกแจงความหนาแน่นของข้อมลูบนแกนนัน้เมื่อพิจารณาบริเวณที่มีข้อมลูหนาแนน่ที่สดุจากภาพจะแสดงให้
เห็นได้ว่าการใช้วิธีการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมีผลท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาสงูขึน้กว่า  
การใช้วิธีการเรียนการสอนแบบปกติ 
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ภาพที่  2 แผนภาพความสมัพันธ์ของเกรดเฉลี่ยสะสมของนักศึกษากับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคุมและ      
การประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาโดยจ าแนกกลุ่มตามวิธีการจัดการเรียนการสอน  2 แบบ คือ แบบปกติ และ    
แบบห้องเรียนกลบัด้าน 
 
ตารางที่  7 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการควบคมุและการประกนัคุณภาพอาหารของนกัศึกษาในช่วงในปีการศึกษา 
2557 – 2561 จ าแนกตาม กลุม่ระดบัเกรดเฉลีย่สะสมของนกัศกึษา และวิธีการเรียนการสอน  
 

กลุม่นกัศกึษา วิธีการเรียนการสอน ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน (%) 
3.00 < GPA ห้องเรียนกลบัด้าน 84.53 ± 5.56a 
 ปกต ิ 81.80 ± 5.12a 
2.75 < GPA < 3.00 ห้องเรียนกลบัด้าน 84.34 ± 5.45a 
 ปกต ิ 77.57 ± 4.57ab 
2.5 < GPA < 2.75 ห้องเรียนกลบัด้าน 80.61 ± 4.37a 
 ปกต ิ 70.81 ± 7.01c 
GPA < 2.5 ห้องเรียนกลบัด้าน 75.22 ± 7.04b 
 ปกต ิ 61.20 ± 8.89d 
หมายเหต ุอกัษรท่ีตา่งกนัในคอลมัน์แสดงถงึความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p < 0.05) 
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สรุป 
 จากการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาการ
ควบคุมและการประกันคุณภาพอาหารของนักศึกษาเทคโนโลยีอาหารเปรียบเทียบกับวิธีการจัดการเรียนการสอน       
แบบปกติ พบว่าการจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านมีผลท าให้นกัศึกษามีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้  
โดยที่การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้านมีผลช่วยให้นักศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนปานกลางลงไป          
(GPA < 2.75) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้  เนื่องจากการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านเป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนที่มีการก าหนดระเบียบวิธีการเรียนส าหรับนักศึกษาท าให้เกิดวินัยในการเรียนขึน้กับนักศึกษา สอดคล้อง           
กบังานวิจยัของกญัรณี และ ธัชพงศ์ (2562)  ซึง่พบว่า ความมีวินยัในการเรียนมีผลต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์
ทั่วไป 1 ของนักศึกษา โดยระเบียบวิธีการเรียนที่ใช้ในงานวิจัยนี  ้มีขัน้ตอนส าคัญประกอบด้วย การให้นักศึกษา              
ท าความเข้าใจของบทเรียนก่อนเข้าเรียน ท าให้นกัศึกษาได้เตรียมท าความเข้าใจขัน้ต้นในเนือ้หาที่เรียน การสอบประเมิน
ความเข้าใจในบทเรียนก่อนเร่ิมเรียน ช่วยให้นกัศึกษาทราบว่าตนเองไม่เข้าใจเนือ้หาของบทเรียนในสว่นใด แล้วจึงท าให้
ตนเองเข้าใจด้วยกิจกรรมในขัน้ถัดไปคือ การถามตอบข้อสงสยัในบทเรียน กิจกรรมการเรียนรู้ในบทเรียนช่วยเสริมให้
นกัศึกษามีความเข้าใจในบทเรียนอยา่งลกึซึง้มากขึน้ นกัศึกษาจึงมีความรู้ ความเข้าใจมากเพียงพอในการสอบประเมิน
ความเข้าใจในบทเรียนหลงัเรียน โดยที่นกัศึกษาจะไม่รู้สึกเครียดในการสอบ กิจกรรมการเรียนการสอนแบบห้องเรียน  
กลบัด้านนี ้เป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้นกัศกึษามีความตื่นตวั และใสใ่จที่จะเรียนรู้เพิ่มขึน้ 
 

ค าขอบคุณ 
 คณะผู้ วิจัยขอขอบคุณภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลยัศิลปากรที่เอือ้เฟือ้อปุกรณ์ และสถานท่ีในการท าวิจยัให้กบัโครงการวิจยั 
 

เอกสารอ้างอิง 
กรวรรณ  สบืสม และ นพรัตน์ หมีพลดั. 2560. การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped  

classroom) ด้วยการบรูณาการการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีมลัติมีเดียผา่น Google Classroom. 
สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชนแหง่ประเทศไทย ในพระราชปูถมัภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกมุารี, 6(2): 118-127. 

กญัรณี จนัทิพย์วงษ์ และ ธชัพงศ์ ชศูรี. 2562. ปัจจยัท่ีมีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟิสกิส์ทัว่ไป 1 ของนกัศกึษา 
เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลยัศิลปากร. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย “ศิลปากรวิจัยครัง้ที่11 : 
นวตักรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพฒันาที่ยัง่ยืน”. วนัที่ 13-14 มิถนุายน 2562. ศูนย์ศิลปวฒันธรรมเฉลิม
พระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลยัศิลปากร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจันทร์.  นครปฐม. หน้า 
151-162. 

ประวิตร จนัทร์อบั. 2561. พฤติกรรมการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์และผลกระทบตอ่นกัเรียน ระดบัมธัยมศกึษาตอน 
ปลายในจงัหวดัพิษณุโลก. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ปริญญาศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและ
สือ่สารการศกึษา. มหาวิทยาลยันเรศวร. 

 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H168 
 

พิมพ์ประภา พาลพา่ย และ ณฐัพล ร าไพ. 2557. การใช้สือ่สงัคมตามแนวคดิห้องเรียนกลบัด้านเร่ือง ภาษาเพื่อการสือ่สาร  
เพ่ือสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6. วารสารวชิาการศรีปทมุ ชลบรีุ. 12(3):  
92-100. 

ภาณวุฒัน์ เวทา. 2559. การพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดห้องเรียนกลบัด้านเพ่ือสง่เสริมผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียนวิชาชีววิทยา และการรู้วิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4. วิทยานิพนธ์ ปริญญา 
การศกึษามหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

รัตนา วงศ์ค าสงิห์. 2561. พฤติกรรมการใช้สือ่สงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาคณะศิลปศาสตร์ สถาบนัการพลศกึษา วิทยา 
เขตชยัภมูิ. รายงานการวิจยัคณะศิลปศาสตร์. สถาบนัการพลศกึษา  วิทยาเขตชยัภมูิ. 

อพชัชา ช้างขวญัยืน และ ทิพรัตน์ สทิธิวงศ์. 2559. การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน ร่วมกบัการเรียนรู้ 
แบบโครงงานรายวิชา คอมพิวเตอร์สารสนเทศขัน้พืน้ฐาน ส าหรับนิสติปริญญาตรี. การประชมุวิชาการระดบัชาติ 
“นเรศวรวิจยั”ครัง้ที่ 12: วิจยัและนวตักรรมเพื่อการพฒันาประเทศ. วนัท่ี 21– 22 กรกฎาคม 2559. อาคารเอกา 
ทศรถ มหาวิทยาลยันเรศวร. พิษณโุลก. หน้า 1344-1353. 

อมรรัตน์ วงศ์โสภา. (2557). พฤติกรรมการใช้และผลกระทบของสือ่สงัคมออนไลน์ประเภทเฟซบุ๊กตอ่การด าเนินชีวิตของ 
นกัศกึษา : กรณีศกึษามหาวิทยาลยัราชภฎัเลย. วิทยานิพนธ์ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต. มหาวิทยาลยั 
ราชภฏัอดุรธานี. 

Howard, E.A. Tinsley and Steven, D.B. 2000. Handbook of Applied Multivariate Statistics and Mathematical  
Modeling. Academic Press. New York. 

R Core Team, (2015). R: A Language and Environment for Statistical Computing. R Foundation for Statistical  
Computing. Retrieved July 15, 2017, from http://www.R-project.org/. 

 

http://www.r-project.org/


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H169 

 
 

ผลการฝึกด้วยโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้ขา ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 3 
EFFECTS OF THE JUMPING PROGRAM ON THE LEG MUSCLE POWER OF MIDDLE 
SCHOOL YEAR THREE STUDENTS 
 
อภิสทิธ์ิ กาญสอาด1 

Aphisit Kansaard1 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาการวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการกระโดดที่มีผลต่อพลงักล้ามเนือ้ขา

ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่  3 กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่3 โรงเ รียนสาธิตบางนา              

จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ด้วยการทดสอบการยืนกระโดดไกลและมีผลการทดสอบ                 

ต ่าเคร่ืองมือการวิจยั  1.โปรแกรมการฝึกการกระโดด 2.แบบทดสอบยืนกระโดดไกล วิเคราะห์ข้อมลู 1.หาคา่เฉลีย่และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลงัของกล้ามเนือ้ขาในการทดสอบการยืนกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึก หลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 2.เปรียบเทียบผลการทดสอบพลงัของกล้ามเนือ้ขาของนกัเรียนก่อนการฝึก

และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ด้วยการทดสอบคา่t–test dependent 3.เปรียบเทียบผลการทดสอบพลงัของกล้ามเนือ้ขา

ของนกัเรียนก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ด้วยการทดสอบค่าความแปรปรวน    

แบบทางเดียวชนิดวดัซ า้และท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวิธี Bonferroni ผลการวิจยัพบวา่ 1.ค่าเฉลี่ย

และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานพลงัของกล้ามเนือ้ขาก่อนการฝึก มีค่าเท่ากบั 100.20(1.765) หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 มี

ค่าเท่ากับ100.30(1.689) และหลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 มีค่าเท่ากับ 104.45(5.316) 2.ผลการเปรียบเทียบพลัง          

ของกล้ามเนือ้ขาระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ของนกัเรียน แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ  

ที่ระดบั.05  3.ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวดัซ า้พลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียนระหว่างก่อน  

การฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 จึงท า

การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคูโ่ดยวิธี Bonferroni พบวา่ พลงัของกล้ามเนือ้ของนกัเรียนหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

แตกต่างจากก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกตา่งจากหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ที่ระดบั .05 
 

ค าส าคัญ  :  โปรแกรมการกระโดด, พลงักล้ามเนือ้ขา,นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

 

                                                           
1   สาขาวิชา สขุศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
Health Education and Physical Education, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand.  
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Abstract 
 Aims of this work is to study the effect of the jumping programs on leg muscle power of middle 

school year three students. The sample consisted of twenty middle school year three students in 

Satitbangna School. The samples were collected by purposive sampling with the standing long jump and 

low-test results. The research methods composed of the Jumping Training program and the Standing Long 

Jump testing. The results were analyzed by calculation of the average and standard deviation values of 

muscle power for Standing Long Jump testing to compare the results before and after training in the fourth 

and the eighth weeks, along with the dependent t-test and the comparison the results of the testing program 

between before and after training with one-way variance testing and Bonferroni method testing. 

Comparison of the average value and the standard deviation of muscle power before training, after the 

fourth and the eighth weeks training were shown the values 100.20 (1.765), 100.30 (1.689) and 104.45 

(5.316) respectively.   The comparative studied of the muscle power between the before and after training 

was shown the statistically significant difference level of .05. Analytical of the testing results with one-way 

variance analysis results and repeated measured leg muscle power of students during pre-training, after 

fourth weeks and eighth weeks training was statistically significant difference at level .05 and tested the 

differences in pairs by Bonferroni method. It found that, the comparison of pairs training duration affected 

the muscle power of students after the eighth week of training was shown the significantly different from 

before and after the eighth week of training was significantly different from the fourth week of training at a 

level of .05. 
 

Keyword: Jumping program, Leg muscle power, Middle school year three students 

 

บทน า   
สมรรถภาพทางกายมีความส าคญัเพราะสมรรถภาพทางกายเป็นตวับ่งชีค้วามสามารถในการใช้แรงกาย

ของแต่ละบุคคลในชีวิตประจ าวนัว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด รวมทัง้เป็นเคร่ืองบ่งชีท้ี่แสดงถึงการมีสขุภาพร่างกาย      

ที่ดีอีกด้วย ซึ่งบุคคลที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดีนัน้สามารถเป็นก าลงัส าคัญในกลไกของการพัฒนาประเทศชาติ        

ได้สมรรถภาพทางกายยงัเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่มีความส าคญัที่ท าให้มนษุย์มีสขุภาพที่ดี มีภมูิคุ้มกนัโรคและสามารถ

ประกอบกิจกรรรมตา่งๆ ในชีวิตประจ าวนัให้ส าเร็จลลุว่งได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

สามารถท าได้หลายวิธี เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดด เป็นต้น  

 โรงเรียนสาธิตบางนาได้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนกัเรียนทกุภาคเรียน ผลปรากฏว่านกั เรียน 

ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 สว่นใหญ่มีสมรรถภาพทางกายในด้านพลงักล้ามเนือ้ขาต ่ากว่ามาตรฐานท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่ง
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พลงักล้ามเนือ้ขาถือเป็นพืน้ฐานส าคญัของการเคลื่อนไหวตา่งๆ  อีกทัง้ยงัก่อให้เกิดปัญหาสง่ผลกระทบต่อการเรียน

การสอนวิชาพลศึกษา เพราะวิชาพลศึกษา เน้นการเคลื่อนที่เคลื่อนไหว นกัเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายต ่าท าให้    

การปฏิบตัิกิจกรรมที่ครูสัง่ได้อย่างไม่เต็มที่และท าให้ปะสิทธิภาพลดลง อาจท าให้ไม่ชอบเรียนวิชาพลศึกษาเพราะ     

ไม่สามารถปฏิบตัิกิจกรรมแบบเพื่อนได้ ดงันัน้การเสริมสร้างพลงักล้ามเนือ้ขาจึงเป็นสิ่งส าคญัมาก เพราะเด็กใน       

วยั 9-10 ปี จะมีประสบการณ์การเคลื่อนไหวพืน้ฐานและจะเร่ิมพฒันาการเคลื่อนไหวซบัซ้อนและยากขึน้ในรูปแบบ   

ที่แตกต่างกันออกไป การฝึกการกระโดดเป็นวิธีการฝึกสมรรถภาพทางกายที่ดีและสามารถพฒันาความสามารถ    

ทางกลไกได้ เช่น ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ความแข็งแรง และพลงัของกล้ามเนือ้ การฝึกการกระโดดอาจเป็นอีกวิธีหนึง่

ที่เหมาะสมในการฝึกสมรรถภาพร่างกายให้กับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้พฒันาการเล่นและปฏิบตัิทักษะต่างๆ        

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 จากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนัน้ ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับผลการฝึกด้วยโปรแกรม           

การกระโดดที่มีผลต่อพลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โดยผู้ วิจัยเช่ือว่าการฝึกด้วยโปรแกรม      

การกระโดดจะเป็นปัจจยัที่จะช่วยพฒันาพลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียนให้ดีขึน้ ทัง้นีส้ามารถน าผลการวิจยัครัง้นีไ้ปใช้

เป็นแนวทางในการฝึกเสริมเพื่อพฒันาสมรรถภาพทางกายของนกัเรียน   

 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศกึษาผลการฝึกการกระโดดที่มีผลตอ่พลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกของ

นกัเรียน 

3. เพื่อเปรียบเทียบผลการฝึกการกระโดดที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้ขาของนักเรียนระหว่างก่อนการฝึก      

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 นกัเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตบางนา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

จ านวน 90 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 นกัเรียนที่ศึกษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตบางนา จ านวน 20 คน โดยการเลือกแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ด้วยการทดสอบการยืนกระโดดไกล และมีผลการทดสอบต ่า 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

 1.  โปรแกรมฝึกการกระโดดที่ผู้วจิยัสร้างขึน้ 

 2.  แบบทดสอบยืนกระโดดไกล (กรมพลศกึษา,2555,น.32) 
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น าโปรแกรมฝึกการกระโดด ให้ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 5 ท่าน พิจารณาค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC : Index of 

Item Objective Congruence) ผลการประเมินพบว่า โปรแกรมฝึกการกระโดด มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.80 -1.00    

ดงัตาราง 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาของโปรแกรมฝึกการกระโดด 

ล าดับ ท่าการฝึก IOC แปลผล 
1. กระโดดข้ามรัว้ต า่ 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
2. กระโดดเท้าคู ่ 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
3. กระโดดซิกแซก 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
4. กระโดดแตะอก 0.8 ผา่นเกณฑ์ 
5. กระโดดขึน้ลงกลอ่ง 0.8 ผา่นเกณฑ์ 

 
การเก็บรวมรวบข้อมูล 

 ขอหนงัสอืจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนเุคราะห์ในการเก็บข้อมลูกลุม่

ตัวอย่างและการด าเนินการวิจัย เกณฑ์การคัดเข้านักเรียนที่มีผลการทดสอบยืนกระโดดไกลที่มีคะแนนต ่าและ           

มีความพร้อมในการฝึก และเกณฑ์การคัดออกนักเรียนที่ไม่พร้อมในการฝึก ชีแ้จงพร้อมลงนามในใบยินยอม          

ของผู้ปกครองอนญุาตให้เก็บข้อมลูกบันกัเรียน เตรียมความพร้อมของกลุม่ตวัอย่างโดยการทดสอบการยืนกระโดด

ไกลกลุ่มตัวอย่างก่อนการฝึก หลงัการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มตัวอย่างท าการฝึกตาม

โปรแกรมฝึกการกระโดด โดยใช้ระยะเวลาในการฝึก 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 วนั คือ วนัจันทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ 

ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามวนั เวลา ที่ก าหนดไว้ตามโปรแกรมกับกลุ่มตวัอย่าง  น าผลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ 

และสรุปผลการวิจยัในรูปแบบของตารางและความเรียง 

 การวิจัยนีไ้ด้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิ จัยที่ท าในมนุษย์         

ได้พิจารณาโครงการวิจยัและให้การรับรองโครงการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC/X-380/2561       
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1. หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานพลงักล้ามเนือ้ขา ในการทดสอบการยืนกระโดดไกล ระหวา่งก่อน

การฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

 2. เปรียบเทียบผลการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ขาของนักเรียน ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8       

ด้วยการทดสอบคา่ t – test dependent 

 3. เปรียบเทียบผลการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ขาของนักเรียน ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และ     

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ด้วยการทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ า้ (One way repeated) และ      

ท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธี Bonferroni 
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ผลการวิจัย  
ตารางที่ 2 การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพลงักล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์   

ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ของนกัเรียน (n=20) 

พลังของกล้ามเนือ้ขา (เซนติเมตร) 
 
กลุ่ม 

ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 

X̅  S.D X̅  S.D X̅  S.D 
นกัเรียน 100.20 1.765 100.30 1.689 104.45 5.316 

จากตารางที่ 2 พบวา่ ก่อนการฝึกมีคา่เทา่กบั 100.20 (1.765) หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 มีคา่เทา่กบั 100.30 
(1.689) และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 มีคา่เทา่กบั 104.45(5.316)  

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบพลงักล้ามเนือ้ขา ระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8  
ของนกัเรียน 

กลุ่มทดลอง n X̅ S.D. t Sig 
ก่อนการฝึก 20 100.20 1.765 -3.969 .00* 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 20 104.45 5.316 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 3 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบพลงักล้ามเนือ้ขา ระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

ของนกัเรียน แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวดัซ า้พลงักล้ามเนือ้ขานกัเรียน (n=20) 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig 
กลุม่ตวัอยา่ง      
     ระยะเวลาการฝึก 235.300 2 117.650 15.102 .00* 
     ความคลาดเคลือ่น 296.033 38 7.790   

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวัดซ า้พลงักล้ามเนือ้ ขาของ

นกัเรียนระหวา่งก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 จึงท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคูโ่ดยวิธี Bonferroni ดงัตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบรายคูข่องระยะเวลาในการฝึกที่มีตอ่พลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียน 

ระยะเวลาการฝึก X̅ ก่อนการฝึก 
หลังการฝึก 4 
สัปดาห์ 

หลังการฝึก 8สัปดาห์ 

ก่อนการฝึก 100.20 - -.100 -4.250* 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที ่4 100.30  - -4.150* 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที ่8 104.45   - 
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* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของระยะเวลาในการฝึกที่มีต่อพลงักล้ามเนือ้ ขาของ

นกัเรียน หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกตา่งจากก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกตา่งจากหลงัการฝึกสปัดาห์
ที่ 4 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

สรุปผลการวิจัย  
 1. ผลการเปรียบเทยีบคา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของพลงักล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึก หลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ของนกัเรียน พบวา่ กอ่นการฝึกมคีา่เทา่กบั 100.20 (1.765) หลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 4 มีคา่เทา่กบั 100.30 (1.689) หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 มีคา่เทา่กบั 104.45 (5.316)  

 2. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียน ก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

พบวา่ ผลการเปรียบเทียบพลงักล้ามเนือ้ขาระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ของนกัเรียนแตกตา่งกนั 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 3. ผลการเปรียบเทียบผลการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ขาของนกัเรียน ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และ

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 ด้วยการทดสอบค่าความแปรปรวนแบบทางเดียวชนิดวดัซ า้ (One way repeated) พบว่า   

พลงัของกล้ามเนือ้ขานกัเรียนระหว่างก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกต่างกัน

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ.05 จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Bonferroni พบว่า                

ผลการเปรียบเทียบรายคู่ของระยะเวลาในการฝึกที่มีต่อพลังกล้ามเนือ้ขาของนักเรียน หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

แตกต่างจากก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                

ที่ระดบั .05 

 

อภปิรายผลการวิจัย  
 อภิปรายผลตามวตัถปุระสงค์และสมมติฐานดงันี ้ตามวตัถุประสงค์ข้อที่  1 พบว่า หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

ดีกวา่ก่อนการฝึก โดยมีค่าเฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 100.20 (1.765) และ104.45 (5.316) ตามล าดบั 

ซึง่สอดคล้องกบัไพรัช ทศคาไชย (2562) ท าการทดลองการฝึกพลยัโอเมตริกด้วยเทคนิคการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง 

ที่มีต่อพลังกล้ามเนือ้ขาของผู้ เ รียนวิชายิมนาสติก ผลการวิจัยพบว่า หลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 แตกต่างกัน                 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าการฝึกพลยัโอเมตริกด้วยเทคนิคการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางมีผล      

ต่อพลงักล้ามเนือ้ขาของผู้ เรียนวิชายิมนาสติก สอดคล้องกับทฤษฏีของ สนธยา   สีละมาด (2560) การพฒันาพลงั 

หมายถึงพลงัเป็นชนิดของความแข็งแรงที่มีความเฉพาะเจาะจงกบัการเคลือ่นไหวของนกักีฬา การเคลือ่นไหวทางการ

กีฬาสว่นใหญ่จะมีลกัษณะการทางานที่ต้องเอาชนะแรงต้านทานทัง้ภายในและภายนอกร่างกายด้วยอตัราความเร็ว

ในการหดตวัของกล้ามเนือ้สงูสดุ ซึ่งการกระท าเช่นนัน้กล้ามเนือ้จะไม่ได้ต้องการความแข็งแรงสงูสดุ แต่กล้ามเนือ้    

จะต้องการพลงัเป็นส าคญั อย่างไรก็ตามส าหรับการพฒันาพลงัให้เพิ่มขึน้ พลงัเป็นชนิดหนึ่งของความแข็งแรงและ

ความแข็งแรงจะมีความสมัพนัธ์กบัพลงั การเพิ่มขึน้ของความแข็งแรงจึงช่วยให้พลงัเพิ่มขึน้ได้ 
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 ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ของนักเรียน ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 8 แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจัยที่ว่าผลการฝึกการ

กระโดดของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 3 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกมีความแตกตา่งกนั ซึง่สอดคล้องกบัจกัรพงษ์ 

ขาวถ่ิน และนภารินทร์ ชยังาม (2553) ผลของรูปแบบการฝึกพลยัโอเมตริกระยะเวลา 6 สปัดาห์ที่มีต่อความเร็วใน  

การวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดของนกักีฬาฟุตบอลเพศชาย ผลของการศึกษาวิจัยแสดงว่ามีความแตกต่าง     

อย่างมีนยัส าคญัทางด้านสถิติระหว่างกลุ่มที่ได้รับการฝึกและกลุ่มควบคุมของความเร็วในการวิ่งและสมรรถภาพ  

การกระโดด ในกลุ่มที่ได้รับการฝึกความเร็วในการวิ่งส าหรับระยะทาง 10-20 และ  0-30 เมตรเพิ่มขึน้ แต่ไม่มีผล

เพิ่มขึน้ในระยะทาง 10-20 และ 20-30 เมตร สมรรถภาพการกระโดดของกลุ่มที่ได้รับการฝึกเพิ่มขึน้ (p<0.05)         

แตไ่มพ่บวา่มีการเปลี่ยนแปลงในแตล่ะความเร็วในการวิ่งหรือสมรรถภาพการกระโดดส าหรับกลุม่ควบคมุ ในบทสรุป

รูปแบบการฝึก 

พลยัโอเมตริกระยะเวลา 6 สปัดาห์ สามารถส่งผลเพิ่มความเร็วในการวิ่งและสมรรถภาพการกระโดดใน

นกักีฬาฟตุบอลเพศชายที่ไมม่ีการฝึกซ้อม สอดคล้องกบัทฤษฏีของ ไรอัน้ & เฮิร์นเนอร์ (Ryan, & Heaner 2000,p.23) 

ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้ คือความแข็งแรงและความเร็วในการหดตัวของกล้ามเนือ้ ดันนัน้               

ถ้าหากต้องการที่จะพฒันาพลงักล้ามเนือ้ สามารถปฏิบตัิได้โดยการออกก าลงักายที่มีการเคลื่อนที่ต้านกบัแรงต้าน

อยา่งรวดเร็วรวมถึงการกระโดด การยกน า้หนกั การวิ่งระยะสัน้ เป็นต้น 

 ตามวตัถปุระสงค์ข้อที่ 3 พบว่า ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 8 แตกต่างกนั

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธี Bonferroni พบว่า            

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8แตกต่างจากก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 แตกต่างจากหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 

อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัฟาวเซีย อสัวิน อะหมดั(2559) ผลของการฝึกพลยัโอเมตริก

ควบคู่กับการฝึกแรงต้านด้วยยางยืดที่มีต่อความสามารถในการยืนกระโดดไกล ผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของ

ความสามารถในการยืนกระโดดไกล กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 กบัหลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 8 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 กับหลงัการฝึกสปัด์ที่ 8 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         

ที่ระดบั .05สอดคล้องกบัทฤษฏีของ คิม (Kim. 1999: 125-126) ได้ให้ความหมายว่า พลงั หมายถึง แรง x ความเร็ว 

(ความเร็ว= ระยะทาง/เวลา) ดงันัน้ พลงั คือ ความสามารถของแรงระเบิดและพลงัในการเคลื่อนไหวโดยการท างาน

ร่วมกนัของกล้ามเนือ้ ดงันัน้ การเพิ่มพลงั ความเร็ว และก าลงั จะต้องเพิ่มโดยการพฒันาความสามารถในการหดตวั 

ของกล้ามเนือ้ 
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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งความเมตตากรุณาตอ่ตนเองและสขุภาพจิต และศกึษา
หาค่าความสามารถในการท านายของความเมตตากรุณาต่อตนเองที่มีต่อสุขภาพจิตในกลุ่มผู้ปกครองและบุตร          
ที่ศึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย จ านวนกลุ่มตัวอย่างละ 44 คน รวมทัง้สิน้ 88 คน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไป แบบประเมินความเมตตากรุณาต่อตนเอง และแบบประเมินสขุภาพจิตคนไทย  
โดยใช้สถิติในการวิจัย ได้แก่ ความถ่ี ค่าเฉลี่ย และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน หาความสมัพนัธ์โดยใช้วิธีหา      
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์หาค่าความสามารถในการท านายโดยใช้การวิเคราะห์             
การถดถอยอย่างง่าย ผลการศึกษาพบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางลบกับ
ปัญหาการปรับตัวทางสังคมของบุตร และความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ ปกครองที่ เพิ่มขึน้จะน าไปสู่                
ความเมตตากรุณาต่อตนเองของบุตรที่เพิ่มขึน้เช่นเดียวกัน ผู้ ปกครองและบุตรส่วนใหญ่มีความเมตตากรุณา           
ตอ่ตนเองอยูใ่นระดบัปานกลาง และพบวา่กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นบตุรสว่นใหญ่เผชิญกบัปัญหาความวิตกกงัวล (56.8%) 
ในส่วนของการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองที่ดีของผู้ ปกครองส่งผลต่อระดับ          
ความเมตตาต่อตนเองของบุตรที่เพิ่มขึน้ (r=.560, p<.001)และช่วยลดปัญหาการปรับตัวทางสงัคมของบุตรได้      
(r=-.364, p<.001) สรุปได้วา่ความเมตตากรุณาตอ่ตนเองของผู้ปกครองมีสว่นช่วยให้บตุรมีสขุภาพจิตที่ดีขึน้ได้ 

 

ค าส าคัญ : ความเมตตากรุณาตอ่ตนเอง, สขุภาพจิต, นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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Abstract 

The purposes of this study were to examine the association between self-compassion and mental 
health, and the predictive role of self-compassion to mental health in parents and children in senior 
secondary school. The sample consisted 88 samples (44 parents, 44 children). The research instruments 
to assessed self-compassion and mental health were 1).Self-compassion Scale (SCS) and 2).Thai Mental 
Health Questionnaire (TMHQ). The data were computed by frequency, mean and standard deviation, 
explored mental health problem by using T-score, explored the associations by Pearson correlations, and 
analyzed the predictive role by simple regression analysis. The results found parents’ self-compassion 
negatively associated with social function state and higher parents’ self-compassion is higher children’s 
self-compassion. The results found overall parents’ and children’s self-compassion is at a moderate level 
and most children has high level of anxiety (56.8%). And Pearson correlations analysis shows parents’ self-
compassion positively associated with parent’s self-compassion(r=.560, p<.001) and leading to lower 
social function problem in their children (r=-.364, p<.001). In conclusion, parent’s self-compassion helps 
develop children’s mental health and give positive benefits to illness symptoms. 

Keywords: self-compassion, mental health, senior secondary student 

 

บทน า 

ในสงัคมของความเป็นมนุษย์ที่ต้องประสบพบเจอกับความสขุสมหวงั ความปรารถนาในสิ่งต่าง ๆ และ    
เป็นสงัคมที่ขบัเคลือ่นด้วยการแขง่ขนัที่มีความเข้มข้นสงูขึน้ทกุขณะ ยอ่มปฏิเสธไมไ่ด้วา่เราซึง่เป็นสว่นหนึ่งของสงัคม
จ าเป็นต้องเข้าร่วมการแข่งขนัเหลา่นัน้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แน่นอนว่าไม่มีผู้ ใดที่จะสมหวงัไปได้ตลอด ไม่มีผู้ ใด     
ที่ได้ทุกอย่างมาได้อย่างง่ายดาย เมื่อชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบฉันใด ทุกคนหากเป็นมนุษย์แล้วย่อมพบกับ    
ความผิดพลาด ความล้มเหลวและความผิดหวังกันทัง้สิน้ แต่จะมีสกัก่ีคนที่สามารถเผชิญหน้ากับปัญหาอย่าง       
กล้าหาญและก้าวข้ามผ่านความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ได้อย่างเหมาะสม มิฉะนัน้แล้ว หากเราไม่สามารถก าจัดหรือ
สร้างสมดุลให้กบัความรู้สึกเหลา่นีป้ล่อยให้ปัญหาที่ก าลงัเผชิญมากระทบจิตใจไปเร่ือย ๆ สดุท้ายแล้วอาจน าไปสู่
ปัญหาในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเก่ียวกับสุขภาพทางกาย ปัญหาความสมัพันธ์กับบุคคลอื่นไปจนถึงปัญหา
สขุภาพจิต(MacBeth & Gumley,  2012) สิง่ที่จะช่วยเยียวยาจิตใจจากผลกระทบเหลา่นีไ้ด้ คือการสง่เสริมให้บคุคล
มีทัศนคติที่เหมาะสมกับตนเอง ในการศึกษาทางจิตวิทยานัน้ก็มีการค้นพบตัวแปรต่าง ๆ ที่มีส่วนช่วยให้บุคคล          
มีทศันคติที่ดีต่อตนเองมากมาย หนึง่ในนัน้ก็คือ “ความเมตตากรุณาตอ่ตนเอง” ซึ่งเป็นตวัแปรตวัใหม่ที่เพิ่งถือก าเนิด
ขึน้เพื่อเป็นแนวทางใหมใ่นการสง่เสริมให้บคุคลมีทศันคติตอ่ตนเองอยา่งเหมาะสม  

ความเมตตากรุณาต่อตนเอง เป็นตัวแปรที่กล่าวถึงการมีทัศนคติต่อตนเองอย่างเหมาะสมเมื่อบุคคล
เผชิญหน้ากบัสถานการณ์ทางลบ อนัได้แก่ ความผิดพลาด ความล้มเหลว หรือสถานการณ์ที่ยากล าบาก แบง่เป็น 3 
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องค์ประกอบ คือ 1).การมีเมตตาต่อตนเองกับการตัดสินและต าหนิตนเอง(Self-kindness vs. Self-Judgment)        
คือ การปฏิบตัิต่อตนเองด้วยความเมตตา อ่อนโยนและยอมรับกบัความรู้สกึที่เกิดขึน้  ไม่ตดัสินตนเองหรือประเมิน   
คา่ตนเองต ่าลง 2).การเข้าใจธรรมชาติของความเป็นมนษุย์กบัการรู้สกึโดดเดี่ยวและแปลกแยก (Common humanity 
vs. Isolation) คือ การเข้าใจวา่สถานการณ์ทางลบเป็นสิง่ที่มนษุย์ทกุคนยอ่มต้องพบเจอ และ 3).การมีสติกบัการระบุ
ตนเองเกินจริง (Mindfulness vs. Over-Identification) คือ การเข้าใจอารมณ์และความรู้สกึของตนเอง ไม่จมอยู่กบั
ความรู้สึกทางลบ ทัง้หมดนีก้ล่าวได้ว่าผู้ที่มี Self-compassion  สงูจะสามารถเผชิญกับปัญหาได้โดยไม่หลีกเลี่ยง
ปัญหา มีสติในการส ารวจและควบคมุความคิดทางลบต่อสถานการณ์ที่เกิดขึน้ได้ ในขณะที่ผู้ที่มี  Self-compassion 
ในระดบัต ่า มกัไมส่ามารถส ารวจควบคมุความคิดของตน  

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาในกลุม่เด็กวยัรุ่น อายุ 15-18 ปี ซึ่งเป็นวยัที่ก าลงัพฒันาอตัลกัษณ์ และ
บคุลิกภาพ สิ่งเหลา่นีจ้ะมีผลต่อการจดัการอารมณ์ การตดัสินใจ การแก้ไขปัญหาและอาจสง่ผลต่อสขุภาพจิตต่อไป
ในอนาคต ปัจจัยส าคัญที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพจิตในวัยรุ่น ได้แก่ สถาบันครอบครัว มีผลการศึกษาพบว่า                  
หากผู้ปกครองมี Self-compassion ในระดับสูงก็มีแนวโน้มที่บุตรจะมี Self-compassion สูงตามไปด้วย น าไปสู่     
การเลีย้งดบูตุรและสขุภาพจิตของบตุรที่แตกตา่งกนัในแต่ละครอบครัว แสดงให้เห็นว่าสถาบนัครอบครัวมีสว่นส าคญั
ในการสง่ตอ่ทศันคติทางบวก และสง่ผลตอ่สขุภาพจิตของบตุรได้ จึงเป็นเร่ืองที่ควรได้รับการศกึษาต่อยอดเพื่อศึกษา
หาความสมัพนัธ์ว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองของบิดามารดาจะสง่ผลให้บตุรมีคณุลกัษณะด้านนีแ้ตกต่างกนัไป
หรือไม ่และจะสง่ผลตอ่สขุภาพจิตอยา่งไร เพื่อหาแนวทางป้องกนัปัญหาสขุภาพจิตที่อาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์ 

วัตถุประสงค์หลัก 

1). เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ ปกครองที่มีต่อความเมตตากรุณาต่อ
ตนเองของบตุร 

2). เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของความเมตตากรุณาตอ่ตนเองของผู้ปกครองที่มีตอ่สขุภาพจิตของบตุร 

3). เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของความเมตตากรุณาตอ่ตนเองและสขุภาพจิตของบตุร 

วัตถุประสงค์รอง 

1). เพื่อศกึษาความเมตตากรุณาตอ่ตนเองของผู้ปกครองและสขุภาพจิตของบตุร 

2). เพื่อพยากรณ์ความเมตตากรุณาตอ่ตนเองของผู้ปกครองตอ่สขุภาพจิตของบตุร 

อุปกรณ์และวิธีการ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

1.แบบวัดความเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale) สร้างโดย Neff (2003) แปลไทยโดย    
วชัราวดี บญุสร้างสม (2556)  ข้อค าถามทัง้หมด 26 ข้อ เป็นข้อค าถามการมีเมตตาต่อตนเอง5 ข้อ การตดัสินตนเอง  
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5 ข้อ สญัชาติญาณความเป็นมนษุย์ 4 ข้อ การแยกตวั 4 ข้อ สมัมาสติ 4 ข้อ และการมองโลกเกินจริง 4 ข้อ ใช้มาตร
ประมาณคา่แบบลเิคิร์ต (Likert scale) 5 ระดบั ได้แก่ ไมม่ี เลก็น้อย ปานกลาง คอ่นข้างมาก และมาก การได้คะแนน
สงูสะท้อนถึงระดบัความเมตตากรุณาตอ่ตนเองในระดบัสงู 

2. แบบวดัสขุภาพจิตคนไทย (Thai Mental Health Questionnaire) พฒันาโดย สชีุรา ภทัรายตุวรรตน์ และ
คณะ (2542) เป็นข้อค าถามเก่ียวกบั 1).ปัญหาทางกายเนื่องจากความผิดปกติทางจิต (Somatization) 2).ปัญหาวิตก
กังวล(Anxiety) 3).ปัญหาซึมเศร้า (Depression) 4).ปัญหาโรคจิต (Psychotic) 5).ปัญหาการปรับตัวทางสังคม 
(Social function) รวมทัง้หมด 70 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่าแบบลิเคิร์ต (Likert scale) 5 ระดบั ได้แก่ ไม่มี เล็กน้อย 
ปานกลาง คอ่นข้างมาก และมาก การได้คะแนนสงู(T-score>65)สะท้อนการมีความผิดปกติของแตล่ะด้าน  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

การก าหนดกลุ่มตวัอย่างใช้ในกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีค้ือ ผู้ปกครองและบตุรที่เป็นนกัเรียนและ
ก าลงัศกึษาในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4-6 ในโรงเรียนเขตกรุงเทพมหานคร ค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ MedCalc version 19.1 (free trial) โดยก าหนดระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 ค่าอ านาจการทดสอบเท่ากับ .95 และค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์เท่ากับ .41 โดยพิจารณาใช้ค่าสมัประสิทธ์ิ
สหสมัพนัธ์จากการศึกษาที่ผ่านมาที่พบว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองและสขุภาพจิตในนิสิตมหาวิทยาลยันเรศวร  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.41-0.56 (อรรณพ มิ่งขวญั, 2018) ปรากฏผลการค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่างของการศึกษาครัง้นี ้
จ านวนกลุม่ละ 71 คน แต่ได้รับแบบสอบถามกลบัมาจ านวนกลุม่ละ 44 คน นบัเป็น 61.9% ของขนาดกลุม่ตวัอย่าง  
ที่ค านวณได้ 

วิธีเกบ็ข้อมูล 

ผู้วิจยัจะเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ โดยมวีิธีกระบวนการในการเก็บข้อมลู ดงันี ้

1. กลุม่ตวัอยา่งที่เป็นผู้ปกครอง ผู้วิจยัจะสง่แบบสอบถามให้ผา่นทางกลุม่ตวัอย่างที่เป็นบตุร หากผู้ปกครอง
มีความประสงค์จะเข้าร่วมการวิจัยก็สามารถตอบแบบวดัความเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale) 
จากนัน้สง่คืนแก่ผู้วิจยัผา่นบตุรของตน 

2. กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุตร หากผู้ ปกครองอนุญาตให้เข้าร่วมการวิจัย จึงส่งแบบสอบถามให้บุตรตอบ      
ได้แก่ แบบวดัความเมตตากรุณาต่อตนเอง (Self-compassion Scale) และแบบวดัสขุภาพจิต (Thai Mental Health 
Questionnaire) เป็นเวลาประมาณ 15-30 นาที และสง่คืนแก่ผู้วิจยั  

 

สถติิที่ใช้ 

          1. วิเคราะห์ข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไป ระดบัความเมตตากรุณาต่อตนเองและสขุภาพจิต โดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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            2. หาความสมัพนัธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองและสขุภาพจิต เนื่องจากข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์      
ถูกวัดออกมาเ ป็น score หรือ continuous data จึ งใ ช้วิ ธีการหาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพัน ธ์แบบเพียร์สัน               
(Pearson’s Correlation Coefficient) 
            3.  หาค่าพยากรณ์ของสุขภาพจิตของบุตร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Linear 
Regression) เพื่อศึกษาว่าความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ ปกครองสามารถร่วมกันท านายภาวะสุขภาพจิต       
ของบตุรได้หรือไม ่อยา่งไร 

 

ผลและวิจารณ์ 

ระดับเมตตากรุณาต่อตนเอง และสุขภาพจิตของผู้ปกครองและบุตร 

ผลการศึกษาระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ ปกครอง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.3                
อยูใ่นระดบั ปานกลาง เช่นเดียวกบัการศกึษาที่ผา่นมาพบวา่ผู้ปกครองสว่นใหญ่มีระดบัความเมตตากรุณาตอ่ตนเอง
อยู่ในระดับปานกลางเช่นเดียวกัน  (Moreira, H., et al, 2015) เนื่องจากเมื่อบุคคลมีอายุมากขึน้จะท าให้มี             
ความเมตตากรุณาตอ่ตนเองสงูมากขึน้ด้วย ซึ่งเป็นผลมาจากการสัง่สมวฒุิภาวะของแตล่ะบคุคลผ่านประสบการณ์
ในชีวิตที่ผา่นมา (Neff, K.D., Faso, D.J., 2015).  

ผลการศึกษาระดับความเมตตากรุณาต่อตนเองของบุตร พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับ  
ปานกลาง สอดคล้องกับสมมติฐานที่ว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ   
ความเมตตากรุณาต่อตนเองของบุตร(r=.560, p<.001)  จากการศึกษาของ Moreira และคณะ (2015) พบว่า         
การที่ผู้ปกครองมีความเมตตากรุณาต่อตนเองสงู หมายถึง การมีสติในการเลีย้งดบูุตรของตน (mindful parenting) 
สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง รู้เท่าทนัความคิดที่เกิดขึน้  ซึ่งส่งผลดีท าให้ผู้ปกครองมีวิธีการจัดการปัญหาใน  
การเลีย้งดบูตุรให้เหมาะสมมากยิ่งขึน้ (Gouveia, M.J., et al., 2016) ซึ่งเมื่อบตุรมีต้นแบบที่ดีจะเกิดการเรียนรู้จาก
ตัวแบบน าไปสู่การมีสติและเมตตากรุณาต่อตนเองในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ในขณะที่เด็ก                  
ที่มีผู้ปกครองที่จดัการกบัปัญหาอย่างไมเ่หมาะสม ต าหนิตนเองบ่อยครัง้ ก็จะขาดการเรียนรู้จากตวัแบบท่ีเหมาะสม 
ไมรู้่วิธีการจดัการอารมณ์ของตนและปัญหาตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ (Moreira, Gouveia & Canavarro, 2018) 

ผลการศึกษาระดับระดบัสุขภาพจิตของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุตร พบว่า ส่วนใหญ่มีความกังวลเก่ียวกับ
อาการเจ็บป่วยทางกาย(ร้อยละ 77.3) ภาวะซึมเศร้า(61.4%) ภาวะ Psychotic(ร้อยละ 81.8)  และความสมัพันธ์   
ทางสังคม(ร้อยละ 95.5) อยู่ในระดับปกติ แต่ในส่วนของมีความวิตกกังวลพบนักเรียนที่มีปัญหาสูงกว่าเกณฑ์      
(ร้อยละ 56.8)  ซึ่งสอดคล้องกบัการศึกษาของ Weisz et al. (1988) ซึ่งพบว่า ปัญหาสขุภาพจิตของกลุม่วยัรุ่นไทย
สว่นใหญ่เป็นปัญหาความวิตกกงัวล แต่การศึกษาในครัง้นีพ้บว่ากลุม่ตวัอย่างที่เป็นบตุรมีความวิตกกงัวลมากกว่า
การศึกษาในนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย (ร้อยละ 16.41)         
นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายในประเทศจีน(ร้อยละ 4.1) นกัเรียนมธัยมศกึษาในเวียดนาม(ร้อยละ 23) โดยสาเหตุ
ของความวิตกกงัวลมกัมาจากความเครียดจากการเรียน ซึง่พบวา่สามารถท านายความวิตกกงัวลในนกัเรียนได้ และ
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จากการศกึษาอื่นพบวา่การท าร้ายร่างกายและจิตใจจากคนรอบข้าง ไมว่า่จะเป็นผู้ปกครอง ญาติผู้ใหญ่ อาจารย์หรือ
ผู้ที่มีอายมุากกวา่ก็เป็นสาเหตทุี่ท าให้เกิดความวิตกกงัวลในกลุม่นกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลายได้ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองต่อปัญหาสุขภาพจิตของบุตร 

ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัปัญหาการปรับตวัทางสงัคมของบตุร 
และมีความสามารถในการท านายสขุภาพจิตของบตุรได้ร้อยละ 13.2 การศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ความเมตตากรุณา
ต่อตนเองของผู้ปกครองส่งผลทางอ้อมต่อการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ ของบุตรในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่น       
เมื่อผู้ปกครองที่สามารถรับมือกับสถานการณ์ทางลบที่ผ่านมาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความเสียใจ ความผิดหวงัหรือ  
ความล้มเหลวได้ จะสง่ผลให้ผู้ปกครองกลุม่นีม้ีความเครียดที่ต ่าลง ซึง่เป็นสว่นส าคญัที่ช่วยพฒันาทกัษะการเลีย้งดู
บุตรของบิดาและมารดาช่วยให้บุตรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึน้ (Quality of Life) ซึ่งทกัษะทางสงัคมเองก็เป็นส่วนหนึ่ง   
ของการมีคณุภาพชีวิตที่ดีเช่นกัน ในขณะเดียวกันผู้ปกครองที่มีแนวโน้มหลีกหนีปัญหามกัจะขาดความอบอุ่นและ
ความเมตตาต่อบุตร น าไปสูก่ารเลีย้งดบูุตรแบบเข้มงวด และมีความคาดหวงัในตวับตุรสงูขึน้ สดุท้ายจะท าให้บตุร
เกิดความเครียด มีคณุภาพชีวิตต ่าลงและน าไปสูปั่ญหาสขุภาพจิตตอ่ไป (Moreira et al,2015) 

ความสัมพนัธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองของบุตรกับปัญหาสุขภาพจิตของบุตร 

ความเมตตากรุณาต่อตนเองของบุตรมีความสัมพันธ์ทางลบกับปัญหาสุขภาพจิตทัง้ 5 ด้านของบุตร 
สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองสามารถท านายสขุภาพจิตของกลุ่มเด็กและวยัรุ่นได้  
โดยผู้ ที่มีความเมตตากรุณาต่อตนเองสูงมักจะมีแนวโน้มมีสุขภาพจิตที่ดี (Neff, K. D., & McGehee, P., 2010) 
เนื่องจากผู้ที่มี ความเมตตากรุณาต่อตนเองสงูกว่าจะมีมมุมองต่อสถานการณ์ทางลบที่ดีกว่า ท าให้มีความยืดหยุ่น 
ในการปรับตัวและจัดการกับความเครียดที่เ กิดขึน้ได้ (Krieger et al., 2013; Neff et al., 2007) และมีส่วนใน          
การส่งเสริมให้เกิดการรับรู้คุณค่าในตนเอง (self-worth) และการเคารพในตนเอง (Respect for self) ลดการหวั่น  
การประเมินจากบุคคลอื่น ช่วยสง่เสริมสขุภาวะทางจิตและช่วยในเร่ืองของการควบคมุอารมณ์ได้ดีโดยเฉพาะเมื่อ      
มีความผิดปกติทางอารมณ์ (Werner et al, 2012; Døssing et al, 2015) ในขณะที่ผู้ที่มีความเมตตากรุณาตอ่ตนเอง
ต ่า จะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าและมีความคิดที่ ไม่สมเหตุสมผล มีแนวโน้มต าหนิตนเองเมื่อพบเจอกับ         
ความล้มเหลว (Ahmet AKIN, 2010; Fonseca & Canavarro, 2018). นอกจากนีค้วามเมตตากรุณาต่อตนเอง        
ยงัสามารถท านาย ภาวะซึมเศร้าในบคุคลได้ 18% และท านายระดบัความเครียดได้ 21% ดงันัน้ความเมตตากรุณา
ตอ่ตนเองจึงเป็นปัจจยัส าคญัปัจจยัหนึง่ที่ช่วยป้องกนัปัญหาสขุภาพจิตได้ (Özyeşđl, Z., & Akbağ, M., 2013)  
   

สรุป 

การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองและ
สขุภาพจิตของบตุร พบว่า ความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ปกครองมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัปัญหาการปรับตวั
ทางสงัคมของบตุร แสดงถึงหากผู้ปกครองมีความเมตตากรุณาตอ่ตนเองสงูจะท าให้บตุรสามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคม
ได้ดีขึน้ ซึ่งน าไปสู่การพฒันาต่อยอดไปสู่โปรแกรมพฒันาความเมตตากรุณาต่อตนเองของผู้ ปกครอง เพื่อพฒันา
สขุภาพจิตของบุตร รวมถึงน าไปศึกษากับกลุ่มผู้ ป่วยทางจิตเวชเก่ียวกับปัญหาการปรับตวัทางสงัคมของเด็กและ
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วยัรุ่นต่อไป อย่างไรก็ตามการศกึษาในครัง้นีศ้ึกษาในกลุม่ตวัอยา่งขนาดเล็ก จึงอาจท าให้ไม่สามารถเป็นตวัแทนที่ดี
ของกลุม่ประชากรได้ จึงควรศกึษาในกลุม่ตวัอยา่งที่ใหญ่กวา่เดิมและมีความหลากหลายมากยิ่งขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษากลยุทธ์แบบปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-WOM) ที่ส่งผลต่อ 
การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ศกึษาความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีตอ่กลยทุธ์แบบปากตอ่ปาก และศกึษาถึง
การตัดสินใจซื อ้ผลิตภัณฑ์ เค ร่ืองส าอางน า เ ข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้ บ ริโภคใน                          
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า 1)ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 20 – 29 ปี
สถานภาพโสด มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง25,001 – 35,000 บาท และ                   
มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 2) ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊ ก (Facebook)       
โดยเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางประเภทผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว  มีการเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์น้อยกว่า 2 ครัง้/เดือน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ที่ไปเลือกซื อ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง1,001 – 2,000 บาทเพื่อน/คนรู้จักมีอิทธิพลต่อ                
การตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ซือ้ผลติภณัฑ์ประจ าที่เคาน์เตอร์แบรนด์ในห้างสรรพสินค้า แบนด์ที่ซือ้
ประจ าคือ Sephora ตดัสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เพราะมาตรฐานและคุณภาพของแบรนด์เลือกซือ้ร้าน  Sephora 
ประจ ามีเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประ เทศจากร้านSephoraเพราะ สะดวก 3) กลยุทธ์           
ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีภาพรวมและรายด้านในระดบัมาก 4) การตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง
น าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ผ่านสื่อออนไลน์ในภาพรวมและรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด                  
5) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพรวม ด้านการสื่อสารแบบ            
ปากตอ่ปากผ่านอินเตอร์เน็ต ผ่านวีดีโอออนไลน์ และผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั   
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากตา่งประเทศผา่นร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ค าส าคัญ : กลยทุธ์ปากตอ่ปาก, การตดัสนิใจซือ้, เคร่ืองส าอาง 
 
 
 

                                                           
1 สาขาการจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2 รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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Abstract 
 The objective of this research is to study the strategy of word of mouth and study the decision-
making process used by consumers about imported cosmetics products from foreign countries through 
Multi-Brand stores of in Bangkok, as well as study the strategy of the electronic word of mouth (E-WOM) 
that affect the decision to purchase cosmetic products. The results of the study show that the overall factors 
of the strategy of the electronic word of mouth and in each item were highly significant and  the overall 
factors of the decision-making process used by most respondents about imported cosmetics products 
from foreign countries through Multi-Brand stores each item were at a highest level. 
 The results of the research and the hypothesis test show that overall of the strategy of the electronic 
word of mouth and proved that the electronic word of mouth via the internet, online video and through online 
social networks affect the decision to purchase cosmetics products imported from foreign countries 
through Multi-Brand stores of consumers in Bangkok with a statistical significance at the level of 0.05. On 
the other hand, the strategy of the word of mouth via email does not affect the decision to purchase 
cosmetic products imported from foreign countries through Multi-Brand stores of consumers in Bangkok. 
 The results of this research can be applied to make a strategic plan that is appropriate for the 
business to influence the purchasing decisions of consumers and can be further developed with other 
research in the future 
 
Key words: The strategy of the electronic word of mouth, purchasing decision, and Cosmetic products 
 

บทน า 
ในปัจจุบนัทกุกลุม่ ทกุเพศ ทกุวยัที่ให้ความส าคญักบัเร่ืองการดแูลตวัเอง มีความกงัวลเก่ียวกบัรูปร่างและ

การดแูลรักษาตวัเอง (Metro Sexual) เพราะความงามถือเป็นสว่นหนึ่งในการเสริมสร้างบคุลิกภาพ และความมัน่ใจ
กับตัวเอง (ธนาคารกรุงไทย, 2018) จากข้อมูลข้างต้นท าให้สถิติการบริโภคเคร่ืองส าอางโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึน้     
อย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่าประมาณ 40 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2557 (สสว., 2557) และขึน้แท่นธุรกิจที่เติบโต   
เป็นอนัดบั 1 ของไทย ระหว่างปี 2554 - 2557 และมีการเติบโตเฉลี่ยปีละ 18% มีมลูค่าการตลาดรวม 2.1 แสนล้าน
บาท แบ่งเป็นตลาดในประเทศ 60% และตลาดต่างประเทศ(ส่งออก) 40% (ผู้ จัดการ, 2015) ในปี 2559 อัตรา         
การเติบโตยังคงมีขึน้อย่างต่อเนื่อง สูงถึง 6.5% มีมูลค่ารวมกว่า 1.54 แสนล้านบาท จนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด           
ในกลุม่อาเซียน (brand buffet, 2017) ผลิตภณัฑ์สว่นมากน าเข้ามาจากประเทศ ฝร่ังเศส รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา 
จีน ญ่ีปุ่ น  และเกาหลี ตามล าดับ (ธนาคารกรุงเทพ, 2560) อย่างไรก็ตามมูลค่าการน าเข้าเคร่ืองส าอางใน          
ประเทศไทยมีอัตราที่เพิ่มมากขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออก โดยเพิ่มขึน้จาก 11.73 หมื่นล้านบาท             
ในปี 2554 มาเป็น 30.99 หมื่นล้านบาทในปี 2560 (กระทรวงการคลงั, 2561) ตา่งจากมลูคา่การสง่ออกเคร่ืองส าอาง
ในประเทศไทยที่ค่อนข้างคงที่ โดยมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ 12.66 หมื่นล้านบาทในปี 2554 เพิ่มขึน้เป็น 13.29       
หมื่นล้านบาทในปี 2560 (กระทรวงการคลงั, 2561) ทัง้นีจ้ังหวัดกรุงเทพมหานครถือเป็นตลาดที่ส าคัญของธุรกิจ
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เคร่ืองส าอางน าเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทย (มติชน , 2560) เนื่องด้วย Lifestyle และ            
ฐานเงินเดือนท่ีสงูกวา่จงัหวดัอื่นท าให้ผู้บริโภคในกรุงเทพมีก าลงัซือ้ที่มากกวา่ (Terrabkk, 2016) 

จากข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้นจะแสดงให้เห็นวา่ปัจจบุนัประเทศไทยมีการน าเข้าเคร่ืองส าอางจากตา่งประเทศ
มากกว่าการส่งออก ท าให้ธุรกิจการน าเข้าเคร่ืองส าอางจากต่างประเทศเพื่อน าเข้ามาจ าหน่ายในไทยได้กลายมา  
เป็นธุรกิจที่นา่จบัตามอง โดยมีการน าเข้าเคร่ืองส าอางจากหลายประเทศ และมีช่องทางการจดัจ าหนา่ยเคร่ืองส าอาง
ที่สะดวกต่อการเข้าถึงผู้บริโภคมากขึน้ ทัง้การจ าหน่ายผ่านเคาน์เตอร์แบรนด์โดยตรงในห้างสรรพสินค้า, การน าเข้า
มาขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ต(ตัวอย่างเช่น Big C และ Tesco Lotus), ร้านขายยา(ตัวอย่างเช่น Boots และ Watson),       
จดัจ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์โดยเว็บไซด์ของแบรนด์นัน้ๆ และรวมไปถึงการจ าหนา่ยผ่านร้านค้าปลกีของแบรนด์
นัน้ๆเองเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้ บริโภคต่อเคร่ืองส าอางน าเข้าที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ธุรกิจ         
Multi-brand Shops ประเภท Health and Beauty จึงถือก าเนิดขึน้ (รัตติกาล เงาเ งิน , 2558) ยกตัวอย่างเช่น          
Eve and Boy, Sephora, Beautrium, และ Lashes ซึ่งเป็นร้านที่รวบรวบเคร่ืองส าอาง และน า้หอมจากหลากหลาย
แบรนด์ หลากหลายราคา หลากหลายคุณภาพ โดยรวมทัง้แบรนด์จากฝ่ังอเมริกา ยุโรป และเอเชียเข้ามาไว้                 
ที่ ร้านเดียวกัน นอกจากนีย้ังมีร้านสัญชาติญ่ีปุ่ นที่มาเปิดสาขาในประเทศไทย เช่น Ogenki, Tsuruha, และ 
Matsumoto Kiyoshi โดยเป็นร้านท่ีผสมผสานระหวา่ง Drug store และ Beauty Store ของผลติภณัฑ์ที่น าเข้ามาจาก
ญ่ีปุ่ น (Cosmenet, 2014) ซึง่ร้านค้า Multi-brand เหลา่นีม้ีอยูท่ัว่ไปในประเทศไทย ทัง้ในกรุงเทพและตา่งจงัหวดัและ
ประสบความส าเร็จอย่างมาก โดยมีแนวโน้มวา่ธุรกิจ Multi-brand Shops ประเภท Health and Beauty จะสามารถ
เติบโตขึน้อีกในภายภาคหน้า อ้างอิงข้อมลูจากการเติบโตของธุรกิจเคร่ืองส าอางน าเข้าที่กลา่วมาข้างต้น และตวัอยา่ง
ธุรกิจของร้าน Eve and Boy ร้านค้า Multi-brand สญัชาติไทยที่ในปี 2560 สามารถท ารายได้เท่ากับ 1 ,627.36      
ล้านบาท และท าก าไรสทุธิได้สงูถึง 156.55 ล้านบาท (ลงทนุศาสตร์, 2017) ซึง่ก่อตัง้สาขาแรกในปี 2549 ตอ่มาขยาย
สาขาที่ 11 ในปี 2561 (Thairat, 2018) และยังต่อยอดธุรกิจโดยการน าเข้าตลาดหุ้นอีกด้วยนอกจากนีข้้อมูลจาก 
Marketeet (2018)ได้ระบุว่าการเติบโตนีท้ าให้  “แบรนด์เคร่ืองส าอาง” และ “เชนร้านค้า” จากต่างประเทศ               
ต่างก็ต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งก็รวมไปถึง “@cosme store” เครือข่ายร้านค้า Multi-brand 
(เคร่ืองส าอาง และ ร้านขายยา) ช่ือดงัจากญ่ีปุ่ นอีกด้วย  

ทัง้นีป้ริมาณเคร่ืองส าอางน าเข้าที่เพิ่มขึน้อธิบายได้ว่าผู้บริโภคให้ความเช่ือมัน่ถึงคณุภาพและประสทิธิภาพ
ของเคร่ืองส าอางน าเข้า วา่มีคณุภาพสงูหรือสว่นประกอบท่ีดีกวา่แบรนด์ท้องถ่ินภายในประเทศ (เนตรนพิศ ประทมุ, 
2554) แต่คณุภาพของเคร่ืองส าอางน าเข้าแบรนด์ใด หรือประเภทใดที่จะสามารถชกัจูงผู้บริโภคได้นัน้ จ าเป็นจะต้อง
ใช้กลยทุธ์ในการบริหารจัดการ และการตลาดเข้ามาช่วย เช่นกลยทุธ์การสื่อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth 
(WOM)) เนื่องด้วยอิทธิพลจากการสือ่สารแบบปากตอ่ปากสามารถสร้างผลกระทบต่อธุรกิจน าเข้าเคร่ืองส าอางอย่าง
มาก และเป็นรูปแบบกลยทุธ์ที่ใช้กนัอยา่งแพร่หลายตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจบุนั โดยการสือ่สารแบบปากตอ่ปากสามารถ
เข้าถึงผู้บริโภคได้ทกุพืน้ท่ี และสร้างกระแสการบอกตอ่กนัผา่นทางสือ่อิเล็กทรอนิกส์ให้ผลิตภณัฑ์เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ใน
ยคุที่การสือ่สารท าได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น การสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านทางออนไลน์ Chat-Application 
หรือ Email ซึง่การสือ่สารทัง้หมดที่กลา่วมามีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ของผู้บริโภค (พชัราวรรณ จนัรัตนา
วิวัฒน์ (2559)) โดยจะน าเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านการทดลองใช้จริงและมาบอกเล่าประสบการณ์แบบปากต่อปาก     
ผ่านทาง Chanel ต่างๆ เช่น YouTube, Facebook , Instagram ยกตัวอย่างเพจ Soundtiss จะน าเคร่ืองส าอาง      
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มารีวิวสอนแต่งหน้าสรรพคุณต่างๆของผลิตภัณฑ์ โดยจะรีวิวผลิตภัณฑ์ต่างๆตามที่ผู้ สนับสนุนได้จ้างมาและ         
หากผลิตภณัฑ์ใดได้รับความนิยม และเป็นที่กล่าวถึงอย่างแพร่หลายจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์     
อย่างสงู (Jalilvand, Esfahani&Samiei, 2010) จากข้อความข้างต้น สามารถระบไุด้ว่า กลยทุธ์ปากต่อปาก (WOM) 
เป็นกลยทุธ์ที่มีประสทิธิภาพต่อธุรกิจเคร่ืองส าอางน าเข้าที่เป็นร้านค้า Multi-brand เป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะเมื่อน า
กลยุทธ์กลยุทธ์ปากต่อปากมาใช้กับการสื่อสารผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-WOM) ซึ่งจะสามารถช่วยเพิ่ม
ประสทิธิภาพตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์ให้เพิ่มยิ่งขึน้ไปอีก 

 จากข้างต้นที่กล่าวมา  พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมนีจ้ะใช้กลยุทธ์ปากต่อปากที่ส่งผลต่อ        
การตดัสินใจซือ้เคร่ืองส าอาง ซึ่งท าให้ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงกลยทุธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์คือ กลยุทธ์ที่ธุรกิจ
ส่วนใหญ่ใช้กันแต่ยังไม่พบว่ามีงานวิจัยที่เคยศึกษาเร่ือง กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อ        
การตดัสินใจซือ้ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงกลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร              
โดยผลจากการวิจยัครัง้นีจ้ะมีข้อมลูที่เป็นประโยชน์ในการวางแผนการตลาดของธุรกิจมากขึน้และสามารถสร้างองค์
ความรู้ใหมใ่นเร่ืองกลยทุธ์แบบปากตอ่ปาก ผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ไมม่ากก็น้อย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศกึษากลยทุธ์แบบปากตอ่ปากผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ (E-WOM) ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากตา่งประเทศผา่นร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาความความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่กลยทุธ์แบบปากตอ่ปากผา่นสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ของผลติภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากตา่งประเทศผา่นร้าน Multi-Brand 

 3. เพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand     

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ และใช้วิธีวิจยัแบบส ารวจ โดยใช้แบบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 
จากนัน้เก็บรวบรวมข้อมลูผู้ที่เคยซือ้เคร่ืองส าอางผา่นสือ่ออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานครทัง้เพศหญิงและชายที่มีอายุ
ตัง้แต่ 20 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน เพื่อน ามาทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.917 และ               
แปลผลข้อมลู ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึง่ได้แก่ คา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย 
(Simple Regression) ได้แก่กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เค ร่ืองส าอางน า เข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ส่วนการใช้การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ             
(Multiple Regression) ได้แก่ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ตด้านการสื่อสารแบบปากต่อปาก   
ผ่านอีเมลล์ ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านวีดีโอออนไลน์ และด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ 
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ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 77.5 มีอาย ุ20 – 29 ปี ร้อยละ 61.0 

มีสถานภาพโสด ร้อยละ 84.8 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน ร้อยละ 48.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 25,001 – 
35,000 บาท ร้อยละ 36.0 มีการศกึษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 77.3  
 พฤติกรรมการใช้ช่วงวนั/เวลาหรือสถานการณ์ในการซือ้เคร่ืองส าอางน าเข้าผ่านร้าน Multi-Brand พบว่า 
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเฟซบุ๊ ก (Facebook) ร้อยละ 39.8 เลือกซือ้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางประเภทผลิตภณัฑ์บ ารุงผิว ร้อยละ 37.5 การเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์น้อยกว่า 2 ครัง้/เดือน ร้อยละ 54.3       
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้ที่ไปเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง  1,001 – 2,000 บาท ร้อยละ 50.5 เพื่อน/คนรู้จัก             
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ร้อยละ 47.8 ซือ้ผลิตภณัฑ์ประจ าที่เคาน์เตอร์แบรนด์        
ในห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 48.8 ซือ้ประจ าของ Sephora ร้อยละ 35.8 ซือ้ Sephora  เพราะมาตรฐานและคณุภาพ
ของแบรนด์  ร้อยละ 52.5 เลือกซือ้ที่ ร้าน Sephora ประจ า ร้อยละ 35.3 มีเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์เพราะสะดวก               
ร้อยละ 26.5 
 ระดบัความคิดเห็นกลยทุธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมและรายด้านมีระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมาก ส าหรับระดบัความคิดเห็นกบัการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน 
Multi-Brand ผา่นสือ่ออนไลน์อยูใ่นระดบัมากที่สดุ  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                  
ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 มีปัจจยัในการพยากรณ์ 45.8% ดงัตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ตา่งประเทศผา่นร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

กลยุทธ์ปากต่อปาก
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Word 
Of Mouth) 

- การสื่อสารแบบปาก
ต่อปากผ่าน

การตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์เครื่องส าอาง
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ตวัแปร 
การตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 

B Std. Beta T 

คา่คงที่ (Constant) 1.143 0.170  6.723 

กลยทุธ์ปากตอ่ปากผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 0.779 0.042 0.677 18.375 

R= .677 R2 = .459 Adjusted R Square = .458 SEE = .36766 F= 337.630 Sig. = .000 

 ส าหรับ กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอินเตอร์เน็ต        
ผ่านวีดีโอออนไลน์ และผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้า           
จากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 มีปัจจัยใน       
การพยากรณ์ 58.4% ยกเว้นกลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์   
ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคใน   
เขตกรุงเทพมหานคร ดงัตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจาก
ตา่งประเทศผา่นร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
การตัดสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง 

B Std. Beta T 

คา่คงที่ (Constant) 0.895  0.151   5.939  

ด้านการสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นอินเตอร์เน็ต  0.205  0.041  0.214  4.944  

ด้านการสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นอีเมลล์  -0.043  0.027  -0.058  -1.623  

ด้านการสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นวีดีโอออนไลน์  0.154  0.040  0.167  3.824  

ด้านการสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  0.493  0.042  0.519  11.856  

R= .767 R2 = .589 Adjusted R Square = .584 SEE = .32182 F= 141.280 Sig. = .000  

 

สรุป 
 ผลการศึกษาที่สรุปว่า กลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคัญ   
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทัง้นีก้ารท าการตลาดผ่านคลิปวีดิโอได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง โดยการอัพโหลดวีดิโอ       
การบอกต่อข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ด้านราคา รูปแบบ วตัถดุิบ และประสบการณ์จากผู้ ใช้จริงช่วยดงึดดูความสนใจ
ตอ่การตดัสนิใจเลอืกซือ้ โดยสอดคล้องกบังานวิจยัของจนัทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชยัประสทิธ์ิ (2556)  
 ด้านการสือ่สารแบบปากตอ่ปากผา่นอินเตอร์เน็ต ผา่นวีดีโอออนไลน์ และผา่นเครือขา่ยสงัคมออนไลน์สง่ผล
ต่อการตัดสินใจซื อ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้ บริโภคใน                  
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ทัง้นีก้ารท าการตลาดผ่านคลิปวีดิโอได้รับความนิยม  
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เป็นอย่างสงู โดยการอพัโหลดวีดิโอ การบอกตอ่ข้อมลูเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ เช่น ผลของการใช้ สถานท่ีเลือกซือ้ ขัน้ตอน
การใช้ท าให้เกิดความสนใจ รวมถึงการสาธิตวิธีการใช้ผลิตภณัฑ์ผ่านทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์จากบคุคลใกล้ชิด
หรือจากบุคคลผู้มีช่ือเสียงดึงดูดความสนใจต่อการตัดสินใจเลือกซือ้ แล้วผู้ ใช้บริการได้รับข้อมูลการส่งต่อ และ       
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยข้อมูลถูกต้องครบถ้วนชัดเจน เป็นช่องทาง           
การจ าหน่ายสินค้าบริการ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดี รวดเร็วและแพร่หลาย สอดคล้องกับงานวิจัย             
ของจนัทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชยัประสิทธ์ิ (2556) นิตนา ฐานิตธนกร (2555)  กนกวรรณ สนัธิโร (2558)  
และณฐัพร พละไชย (2556)  

ด้านการสื่อสารแบบปากต่อปากผ่านอีเมลล์ไม่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้า    
จากต่างประเทศผา่นร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทัง้นีผู้้ ใช้บริการได้รับข้อมลูที่ถกูสง่ตอ่มา
จากบุคคลที่น่าเช่ือถือ หรือหน่วยงาน/องค์กรที่มีความเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑ์นัน้ แต่เนื่องจากช่องทางนีด้ึงดูด      
ความสนใจในผลติภณัฑ์น้อยกวา่ช่องทางอื่นจึงไมส่ง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์โดยการท าการตลาดด้วยอีเมล์
มีผลตอบสนองเฉลี่ยร้อยละ 10-15 สอดคล้องกับงานวิจัยของจันทรรัตน์ เนาสราญ และศศิประภา ชัยประสิทธ์ิ 
(2556) และณฐัพร พละไชย (2556)  

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
ผลการศึกษาจากสมมุติฐานของกลยุทธ์ปากต่อปากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผ่านร้าน Multi-Brand ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นกัการตลาดจะต้องเน้นการประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารของผลิตภณัฑ์ในรูปแบบวิดีโอออนไลน์บนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เช่น Line Facebook Instagram Twitter เป็นต้น โดยเป็นข้อมูลการใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางจาก                
ผู้มีประสบการณ์จริงด้วยการท าวิดีโอออนไลน์ เช่น สถานท่ีเลอืกซือ้ การรีวิวการใช้เคร่ืองส าอางยี่ห้อตา่งๆ ซึง่จะบอก
ถึงวิธีใช้เคร่ืองส าอาง ข้อดีข้อเสียเคร่ืองส าอาง และวิธีการเก็บรักษาเคร่ืองส าอางแล้วท าการโฆษณาบนเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ตา่งๆ ท าให้ลกูค้ากลุม่เป้าหมายได้เห็นสือ่ประชาสมัพนัธ์นี ้จนเกิดการบอกต่อ และสนใจซือ้ผลติภณัฑ์
เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศผา่นร้าน Multi-Brand  เนื่องจากการโฆษณาบนอินเตอร์เน็ตจนเกิดเป็นเครือขา่ย
สงัคมหรือชมุชนท่ีการเช่ือมโยงกนัจนกลายเป็นเครือขา่ยที่สามารถเช่ือมโยงไปยงัทัว่โลกได้ เพราะมีความรวดเร็วและ
แพร่หลาย จึงเป็นอีกหนึง่ช่องทางของการจ าหนา่ยสนิค้าบริการ และการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ที่ดี 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 
1. ท าการศึกษากับกลุ่มตัวอย่างกลุ่มอื่นระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อให้เห็นมุมมองที่ ชัดขึ้น และ             

ตรงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
2. การศกึษาเชิงคณุภาพเพิ่มเพื่อได้ข้อมลูเชิงลกึ  
3. ศกึษาตวัแปรต้นอื่นที่มีความเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางน าเข้าจากต่างประเทศ

เช่น สว่นประสมทางการตลาด หรือความพงึพอใจ  
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แนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพ่ือความเป็นเลิศของสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง.
Guidelines for the development of sports centers for excellence in the Institute of Physical 
Education, Central Region. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ     
ในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง และเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มตัวอย่าง        
ในการศึกษาครัง้นี ้คือ บุคคลากรของศนูย์กีฬา ในสถาบนัการพลศึกษา เขตภาคกลาง ประกอบด้วย กลุม่ผู้บริหาร 
กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ และนกักีฬา รวมทัง้สิน้ 175  คน โดยท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากทุกหน่วยของกลุ่มประชากร     
ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างให้ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจุดมุ่งหมาย     
ของผู้ วิจัย  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแนวทางการพฒันาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศของสถาบัน   
การพลศกึษา เขตภาคกลาง วิเคราะห์ข้อมลู โดยการหาความถ่ี ร้อยละ คา่เฉลีย่  สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบัน              
การพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก 2) ปัญหาการบริหารจดัการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ
สถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยทุกด้าน อยู่ในระดับน้อย 3) แนวทางการบริหารจัดการศูนย์กีฬา              
เพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา เขตภาคกลาง ด้านการวางแผน ควรมีการจดัหาอปุกรณ์กีฬาและสิ่งอ านวย
ความสะดวก จัดหารายการแข่งขนั ผู้ เช่ียวชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ระบบการคดัเลือกนกักีฬาที่ชัดเจน 
ระบบการส่งเสริมนักกีฬาต่อยอดการศึกษา วิเคราะห์และการประเมินผลการฝึกซ้อมและการแข่งขนั ด้านการจัด
องค์กร มอบหมายงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ก าหนดการคิดภาระงานที่เหมาะสม การจัดการเรียนพิเศษ         
ด้านการน า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกร การสร้างบรรยากาศในการท างาน         
การระดมความคิดเห็น มองข้ามผลประโยชน์สว่นตวั จัดการกบัอารมณ์และความเครียด มีศีลธรรมและมีจริยธรรม 
ด้านการควบคมุ ประเมินความส าเสร็จของแผนปฏิบตัิการ ติดตามการใช้งบประมาณ การจดัท าการจัดการความรู้ 
การจดัการความเสีย่ง และการจดัการแบบลนี 
  
ค าส าคัญ : แนวทางการพฒันา/ศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิ/สถาบนัการพลศกึษา 
 

                                         
1 หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการกีฬาและนนัทนาการ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบรีุ ชลบรีุ 20000 ประเทศไทย 
Master of arts in sports and recreation management Faculty of Liberal Art,  
Thailand National Sports University CHON BURI CAMPUS, ChON BURI 20000, Thailand. 
2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบรีุ ชลบรีุ 20000 ประเทศไทย 
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Abstract 
 Chumpol. (2020). the Guidelines for Development of Sports Centers for Excellence in the 
Institute of Physical Education, Central Region. 
This study aimed to investigate the state of and the problems with management in sports centers for 
excellence in the Institute of Physical Education, Central Region, and propose the guidelines for 
development of sports centers for excellence. The samples used in this study comprised 175 personnel 
consisting of administrators, skilled coaches and athletes in the Institute of Physical Education, Central 
Region. A constructed questionnaire was used as the tool of this study. The data were analyzed in terms 
of frequency distribution, percentage, mean and standard deviation.  
 The findings revealed that 1) the actual state of management in sports centers for excellence in 
the Institute of Physical Education, Central Region was found at a high level as a whole in every aspect. 
2) The problems with management in sports centers for excellence in the Institute of Physical Education, 
Central Region was found at a low level as a whole in every aspect. 3) The guidelines for development of 
sports centers for excellence: Planning, provision of sports equipment and facilities, provision of sports 
competition events, provision of skilled coaches within the country and from overseas, transparent athlete 
selection system, system of athlete promotion for furthering their study, analysis and evaluation of training 
and competition; Organizing, clear work assignment, appropriate workload thinking, extra class 
arrangement; Leading, participatory management, personnel interaction and relationship, enhancement 
of working atmosphere, brain storming, self-interest overlooking, temper and stress management, 
morality and ethics; Controlling, assessment on success of the action plan, budget utilization monitoring, 
knowledge management, risk management and Lean management. 
 

Keywords: the guidelines for development, sports centers for excellence, Institute of Physical Education              
   

บทน า 
ปัจจุบนักีฬามีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตไม่น้อยเพราะกีฬาท าให้คนไทยมีความสขุกนัทัว่หน้า ดงัวลีที่ว่า 

“กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” จากประโยคนีเ้ป็นค ายืนยนัที่ชดัเจนว่า “กีฬา”  (ยทุธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทย. 
2557 - 2560) สร้างให้คนเป็นคนที่มีคุณภาพ มีความเข้มแข็งของจิตใจ มีจริยธรรม คุณธรรม มีวินัยในตนเอง           
มีความซื่อสตัย์ มีความเคารพซึ่งกันและกัน รู้รักสามคัคี รู้จักให้อภัย และมีน า้ใจเป็นนกักีฬา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี  ้  
เป็นเป้าหมายที่จะพัฒนาจิตใจของคน แล้วท าให้คนเหล่านีช้่วยกันสร้างชาติให้มีความรุ่งเ รืองต่อไป กีฬาจึง          
เป็นเคร่ืองมือในการท่ีจะน าไปแก้ปัญหาของชาติได้  
 ประเทศไทยจะประสบความส าเร็จในด้านการกีฬามากน้อยเพียงใดปัจจัยส าคัญคือคุณภาพและ
ประสทิธิภาพของนกักีฬาแตใ่นเวลานีว้งการกีฬาของไทย เร่ิมเข้าสูย่คุหยดุนิ่ง ขาดความตอ่เนื่อง จากหลายวงการเร่ิม
วิตกและมองหาโอกาสใหม่ ที่จะพัฒนากีฬาของชาติให้ยั่งยืนกว่า  ที่ผ่านมา แม้ในเวลานี เ้มืองไทยจะอุดม               
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ไปด้วยโรงเรียนกีฬาที่เกิดขึน้มามากถึง 11 แห่งทัว่ประเทศ มีสถาบนัพลศึกษา 17 แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลยัต่าง ๆ     
ที่มีการบรรจุ คณะพลศกึษา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นหลกัสตูรในการผลิตบคุลากร อย่างไรก็ตาม การพฒันา
คณุภาพของนกักีฬาให้เจริญก้าวหน้า ด้วยการพฒันาบุคลากร การพฒันายุทธวิธีในการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีศักยภาพและมีความเก่ียวข้องกันในด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสขุ มหาวิทยาลยั ต่าง ๆ และการพฒันา ระบบการจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
เพื่อให้การพัฒนาการกีฬาด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาของชาติได้ผลเป็นที่ยอมรับเช่ือถือได้ ของทุกคนให้มีการ
ประสานงาน ประสานประโยชน์รวมทัง้การจัดทาระบบเครือข่ายข้อมูล ด้วยการจัดการความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์    
การกีฬาให้เกิดความเช่ือมโยงกันได้ทุกหน่วยงาน (สราวุฒิ  พงษ์พิพัฒน์, 2554) ส าหรับในสถาบันอุดมศึกษา        
ของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นสถาบันที่มีบทบาทส าคัญมากในแง่ของการ น าเอาหลักการทางพลศึกษาและ
วิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ ดงันัน้ควรจะมีการพฒันาและปรับตวัให้ทนักบัการเปลีย่นแปลงความก้าวหน้าทางด้านนี ้
ทัง้การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอง ซึ่งได้แก่ นิสิต นกัศึกษา นักกีฬา และบุคลากรในสถาบนั รวมถึง    
การใช้บุคลากรในสถาบนัอดุมศึกษาเป็นสื่อกลางในการขยายแนวคิดหรือถ่ายทอดหลกัการและวิธีการที่เก่ียวข้อง  
กบัวิทยาศาสตร์การกีฬา 
 จากสภาพการณ์ดงักลา่วข้างต้น จะเห็นได้ว่าการพฒันาการกีฬานัน้ ยงัขาดการประสานความร่วมมือกัน  
ทัง้ภายในหน่วยงาน ระหว่างหน่วยงานและยงัต้องการการพฒันาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา หากไม่มีการบริหารจัดการหน่วยงานที่เป็นศูนย์กีฬาที่ดีมีประสิทธิภาพ         
จะสง่ผลตอ่ นิสติ นกัศกึษา นกักีฬา รวมทัง้บคุลากรท่ีเก่ียวข้องโดยตรงตอ่การ พลศกึษา การสง่เสริมกิจกรรมทางกาย
เพื่อสขุภาพ การพฒันาศกัยภาพนกักีฬา และการยกระดบัองค์ความรู้ทางด้านการกีฬา ดังนัน้ข้อมูลเก่ียวกบัสภาพ
และปัญหาการบริหารจดัการ จึงมีความจ าเป็นตอ่การพฒันาศนูย์กีฬา ในสถาบนัอดุมศกึษา เป็นอยา่งยิ่ง ด้วยเหตผุล
ดังกล่าวท าให้ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการบริหารจัดการศูนย์กีฬา ในสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง     
เพื่อน าผลการวิจยั เสนอผู้ที่เก่ียวข้องในการน าไปใช้เป็นข้อมลู เพื่อการพฒันาการบริหารจดัการศนูย์กีฬา ในสถาบนั
การพลศกึษา เขตภาคกลาง ให้มีประสทิธิภาพตอ่ไป  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาสภาพการบริหารจดัการศนูย์กีฬา ในสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง 

 2. เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรคในการบริหารจดัการศูนย์กีฬาในสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง 

 3. เพื่อเสนอแนวทางการบริหารจดัการศนูย์กีฬาในสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 การศกึษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษา ความคิดเห็นเก่ียวกบัสภาพและองค์ประกอบแนวทางการพฒันาศนูย์กีฬา
เพื่อความเป็นเลิศของสถาบนัการพลศึกษา เขตภาคกลาง เพื่อหาแนวทางการพฒันาศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ   
ของสถาบันการพลศึกษา ให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินการและก่อให้เกิดผลกับนกักีฬา  โดยมีประชากรที่ใช้     
ในการวิจัย จ านวนทัง้สิน้ 175  คน คือ ท าการศึกษาวิจัยในกลุ่มบุคคลากรของศูนย์กีฬา ในสถาบันการพลศึกษา   
เขตภาคกลาง โดยมี 3 กลุ่มดังต่อไปนี ้คือ กลุ่มผู้บริหาร จ านวน 10 คน กลุ่มผู้ เช่ียวชาญ 15 คน นักกีฬาประจ า    
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ศูนย์กีฬา 150 คน จากนัน้ ท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง โดยวิธีการการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เป็นการเลือกกลุม่ตวัอย่างให้ตรงตามหลกัเกณฑ์หรือจดุมุ่งหมายของผู้วิจยั  จ านวน 175 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
คือ การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพและองค์ประกอบ
แนวทางการพฒันาศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิของสถาบนัการพลศกึษา  ในเขตภาคกลาง  

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  

 1.  ตวัแปรต้น คือ องค์ประกอบที่เก่ียวข้องกบัสภาพการบริหารจัดการศนูย์กีฬา ได้แก่ ด้านการวางแผน 
ด้านการจดัองค์กร ด้านการน า และด้านการควบคมุการบริหารจดัการศนูย์กีฬาสถาบนัการพลศึกษา เขตภาคกลาง 
ให้ส าเร็จด้วยความเต็มใจ  
 2.  ตวัแปรตาม คือ ความส าเร็จของการบริหารจดัการศนูย์กีฬาในสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง   

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาทฤษฎี 
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบั การบริหารจดัการศูนย์กีฬาและน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ เพื่อจะใช้ 
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ผู้ วิจัยท าการทดสอบคุณภาพของแบบสอบถามจากการหาความตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) และความน่าเช่ือถือ (Reliability) โดยการทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity)  
ได้คา่ IOC = .91 และน าแบบสอบถามทดลองแจก (Try Out) ได้คา่ Cronbach’s  Alpha = .89  
 

การจัดกระท าและการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. หาค่าเฉลี่ย (µ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ ) ของความคิดเห็นสภาพและปัญหาการบริหารจัดการ  

ศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. น าเสนอแนวทางการพฒันาศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิของสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง 

 

ผลและวิจารณ์ 
 1. สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง 
โดยรวมทุกด้าน ดังตารางที่ 1 คะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการ    
ศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง โดยรวมทกุด้าน  
 ตารางที่ 1 แสดงสภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา                  
เขตภาคกลาง 

รายการ µ σ  ระดบั 

1. ด้านการวางแผน 4.11 0.45 มาก 
2. ด้านการจดัองค์การ 4.16 0.35 มาก 
3. ด้านการน า 4.24 0.85 มาก 
4. ด้านการควบคมุ 3.82 0.88 มาก 
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รวม 4.08 0.44 มาก 

 
  จากตารางที่ 1 แสดงว่า สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบัน      

การพลศกึษา เขตภาคกลาง โดยรวมทกุด้าน อยูใ่นระดบัมาก(µ = 4.08,S.D.=0.44) 
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลีย่เป็นรายด้านพบวา่ ด้านท่ีมีสภาพการปฏิบตัิจริงมากที่สดุ คือ ด้านการน า    
ด้านการจดัองค์การ ด้านการวางแผน และด้านการควบคมุ ตามล าดบั 
 2. ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา เขตภาคกลาง โดยรวมทุกด้าน     
ดงัตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนั
การพลศกึษา เขตภาคกลาง โดยรวมทกุด้าน (n=175) 
 ตารางที่ 2 แสดง ปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิสถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง  

รายการ µ σ  ระดบั 

1. ด้านการวางแผน 2.58 0.52 น้อย 
2. ด้านการจดัองค์การ 2.55 0.50 น้อย 
3. ด้านการน า 2.53 0.43 น้อย 
4. ด้านการควบคมุ 2.76 0.64 ปานกลาง 

รวม 2.60 0.38 น้อย 

 
  จากตารางที่ 2 แสดงว่า ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา       

เขตภาคกลาง โดยรวมทกุด้าน อยูใ่นระดบัน้อย (µ = 2.60,S.D.=0.38) 
  เมื่อพิจารณาคะแนนเฉลี่ย เป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มี ปัญหามากที่สุด  คือ  ด้านการควบคุม                 
ด้านการวางแผน ด้านการจดัองค์การ และ ด้านการน า ตามล าดบั 
 3. ข้อเสนอแนะในพฒันาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิ สถาบนัการพลศกึษา เขตภาคกลาง 
  3.1 ด้านการวางแผน 1) การจดัหาอปุกรณ์กีฬาและสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการฝึกซ้อม เสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายที่ได้มาตรฐาน และมีจ านวนที่ เพียงพอ 2) จัดหารายการการแข่งขันในรายการต่างๆ           
เพื่อพัฒนาทักษะ ความสามารถ และประสบการณ์ทัง้ในประเทศและในต่างประเทศ  3) จัดหาผู้ เช่ียวชาญ         
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ 4) มีแผนการสง่เสริมให้มีการพฒันาผู้ เช่ียวชาญในแต่ละชนิดกีฬาให้มีศกัยภาพ
สูงสุด 5) การจัดหานักวิทยาศาสตร์การกีฬา 6) มีระบบการคัดเลือกนักกีฬาที่ชัดเจน 7) มีระบบการส่งเสริม
นกักีฬาตอ่ยอดการศกึษาให้กบันกักีฬา 8) มีระบบการวิเคราะห์และการประเมินผลการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 
  3.2 ด้านการจัดองค์การ 1) มีการมอบหมายงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ทัง้ภาระงานหลัก และ       
ภาระงานรอง 2) ก าหนดการคิดภาระงานของบุคคลกรที่ เข้าร่วมท างานให้กับศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ                
ให้มีการประเมินที่แตกตา่งจากอาจารย์ทัว่ไป 3) การจดัการเรียนพิเศษให้กบันกักีฬา  
  3.3 ด้านการน า 1) ผู้บริหารท่ีมีสว่นร่วมในการตดัสินใจของผู้ปฏิบตัิงาน โดยการพ่ีเลีย้งและเป็นท่ีปรึกษา 
2) มอบหมายงานเพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาโดยจะดูแล แนะน า สนับสนุนและการช่วยให้ก้าวหน้าตาม       



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H199 

 

ความต้องการ 3) การสร้างบรรยากาศของในการท างานร่วมกัน 4) การจัดเวที หรือสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้มี
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่าง 5) การระดมความคิดเห็น 6) มองข้ามผลประโยชน์สว่นตวั 7) มีสามารถจดัการกบัอารมณ์และ
ความเครียดในสถานการณ์วิกฤต 8) ผู้ที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรม  
  3.4 ด้านการควบคุม 1) มีการประเมินความส าเสร็จของแผนปฏิบตัิการและ น าผลการรายงานมาเป็น
ข้อมลูในการวางแผน มาจดัท าSWOT 2) ควรจดัให้มีการติดตามการใช้งบประมาณ 3) การจดัท าการจดัการความรู้ 
4) การจดัการความเสีย่ง 5) การจดัการแบบลนี  

จากสรุปผลการวิจัย พบว่า สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบัน      
การพลศึกษา โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบัน    
การพลศกึษา โดยรวมทกุด้าน อยูใ่นระดบัน้อย ผู้วิจยัของอภิปรายผลเป็นรายด้านดงันี  ้     
 1. ด้านการวางแผนสภาพการปฏิบตัิจริงการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิสถาบนัการพลศกึษา 
อยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดบัน้อย 
เพราะ ศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบันการพลศึกษามีการก าหนดวิสยัทัศน์  พันธกิจ เป้าหมายวตัถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ และแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของสถาบันการพลศึกษา น าไปสู่ขัน้ตอนและ       
การระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้มีผลส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการก าหนดแผนฝึกอบรมทักษะและ
ความสามารถของผู้ ฝึกสอนกีฬา สอดคล้องกบัหลกัการบริหารแบบ POLC ของ Bartol & Martin (1991) ที่กลา่วว่า 
การวางแผน เป็นกระบวนการพิจารณาตดัสินใจลว่งหน้าว่าจะท าอะไร อย่างไรมีการก าหนดเลือกวตัถปุระสงค์ และ 
วิธีปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นัน้ โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีต การตัดสินใจในปัจจุบัน และ             
ท าการประเมินผลในอนาคต ทัง้นีต้้องมีการท าอย่างตอ่เนื่อง มีความยืดหยุน่รองรับตอ่การเปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ และ
สอด ค ล้ อ งก ลับ  Masteralaxis; Barr; & Hums (2005) กล่ า วถึ ง  ด้ าน ก ารวา งแผน ใน ก า รจั ด ก า ร กี ฬ า                     
ต้องจดัหางบประมาณเพื่อการเตรียมทีมนกักีฬา การเตรียมแผนการคดัเลอืกนกักีฬา การจดัหาอปุกรณ์เคร่ืองอ านวย        
ความสะดวก และวัสดุสิน้เปลืองต่างๆ ทางการกีฬา เช่น สนามกีฬา อุปกรณ์ กีฬา ตู้ เก็บของและสิ่งอื่นๆ                
การด าเนินการคดัเลือกตวันกักีฬาที่เหมาะสม การสร้างสมรรถภาพทางกีฬา ได้แก่ การฝึกซ้อมทกัษะ เทคนิคต่างๆ 
การวางแผนการป้องกนัและการบาดเจ็บทางการกีฬา เช่น การให้ความรู้ที่เก่ียวข้องกบั การป้องกนัและการบาดเจ็บ
ทางการกีฬา การเตรียมอปุกรณ์เคร่ืองป้องกนัการบาดเจ็บทางการกีฬา การสร้างสมรรถภาพ และบ ารุงรักษาสภาพ
จิตใจของนกักีฬา ตลอดจนการจดัอาหาร การพกัผอ่น และอื่นๆ 
 2. ด้านจัดการองค์กร สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบัน              
การพลศึกษา อยู่ในระดบัมาก และปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา อยู่ใน
ระดับน้อย เพราะศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษามีการจัดหาผู้ เช่ียวชาญทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกกีฬา มีการจัดหานกัวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มีความรู้ความสามารถ   
ในการพฒันานกักีฬา มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงาน น ามาปฎิบตัิไปสู่การแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึน้    
ในองค์กรสอดคล้องกบั Hoye., et.al. (2006) กลา่ววา่ การจดัองค์กรกีฬา  ต้องเรียนรู้ถึง วิธีการบริหารและการจดัการ
กีฬาในเร่ืองการแก้ปัญหาต่างที่เกิดขึน้ในองค์กรกีฬา โดยต้องรู้จักและ ใช้ประสบการณ์ความคิดสร้างสรรค์ 
จินตนาการในการคาดการณ์ในเหตุการณ์ ความคิดอย่างมีเหตุผล และมีการใช้ล าดับขัน้ในการตัดสนัใจ และ
สอดคล้องกบัแอน มหาคีตะ และนภสัวรรณ เจริญชัยภินนัท์ (2562) ได้ศึกษาแนวทางการปฏิรูปองค์กรกีฬาในสว่น
ภมูิภาคของประเทศไทย พบว่า การพฒันาศกัยภาพนกักีฬานัน้ ระบบตรวจสอบกระบวนการฝึกซ้อมเพื่อให้เป็นไป
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ตามแผนการฝึกซ้อม มีการน าองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา เช่น สรีรวิทยาการกีฬา จิตวิทยาการกีฬา 
โภชนาการการกีฬา เวชศาสตร์การกีฬา มาบรูณาการใช้ในการพฒันานกักีฬา  
 3. ด้านการน า สภาพการปฏิบตัิจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา     
อยู่ในระดับมาก และปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา อยู่ในระดบัน้อย 
เพราะการบริหารงานของผู้บริหารของศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษา เป็นผู้มีวิสยัทศัน์ การสร้าง
แรงจูงใจในการท างาน มีกระบวนการชีน้ าตามแผนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุส าเร็จตามวัตถุประสงค์                  
มีการบริหารจดัการความขดัแย้งในการปฏิบตัิงาน สามารถให้ค าแนะน าและค าปรึกษาผู้ปฏิบตัิงาน และมีการบริหาร
แบบมีสว่นร่วม สอดคล้องกบัปัทมา ชไวส (2558) กลา่วถึง ภาวะผู้น าในองค์กรกีฬาไว้วา่เป็น บคุคลส าคญัในองค์กร 
เพราะเป็นผู้ก าหนดทิศทางและเป้าหมาย รวมทัง้วางแผนด าเนินการเพื่อหาวิธีที่จะบรรลเุป้าหมาย ผู้น าองค์กรกีฬา   
ที่มีความสามารถต้องมีภาวะผู้น าที่เหมาะสมและมีคุณลกัษณะที่สอดคล้องกับองค์กรและเนือ้งานที่รับผิดชอบ       
จึงจะน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายในที่สดุ และต้องปรับตวัอยู่ตลอดเวลาจึงควรที่ต้องศึกษาแนวคิด ทฤษฎี วิธีการ    
ของภาวะผู้น าเพื่อสร้างคณุสมบตักิารเป็นผู้น าของตนเองให้เหมาะสมเป็นท่ีต้องการขององค์กร เพื่อการบริหารจดัการ
องค์กรกีฬาอยา่งมีประสทิธิภาพ ทนัสมยั และบรรลเุป้าหมาย 
 4. ด้านการควบคมุสภาพการปฏิบตัิจริงการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศกึษา 
อยูใ่นระดบัมาก และปัญหาการบริหารจดัการศนูย์กีฬาเพื่อความเป็นเลศิสถาบนัการพลศกึษา อยูใ่นระดบัปานกลาง 
เพราะศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบนัการพลศึกษายงัด าเนินการการควบคุมยงัไม่มีประสิทธิภาพสงูสดุในการ  
การวดัผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ การน าผลการรายงานมาเป็นข้อมูลในการวางแผน และการมีระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลการใช้งบประมาณเป็นระยะเพื่อน าเสนอข้อมูลด้านงบประมาณ ทบทวนและการปรับวิธีการ
ควบคุมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับหลกัการบริหารตามทฤษฎี PDCA Check คือ ตรวจสอบและ
ประเมินผลเพื่อทราบวา่บรรลผุลหรือไมแ่ละหากพบมีสิง่ใดที่ท าผิดพลาดหรือหรือบกพร่องจะน าไปปรับปรุงแก้ไข และ 
Act คือ ยอมรับการเปลีย่นแปลง หากบรรลผุลเป็นที่น่าพอใจหรือหากผลการปฏิบตัิไมเ่ป็นไปตามแผน ให้ท าซ า้วงจร
โดยใช้การเรียนรู้จากการกระท าในวงจรที่ ได้ปฏิบัติไปแล้ว (Deming, 1986) และสอคล้องกับณัฐชานิตย์                
ธนธรรมพานนท์ (2556) ได้ศึกษา แนวทางการแก้ปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ สถาบัน     
การพลศึกษา ควรจดัท าแผนบริหารจดัการความเสี่ยง ด้านการควบคมุให้มีการประเมินผลการด าเนินงานเป็นระยะ 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุง จดัท าขัน้ตอน กระบวนการปฏิบตัิงานรวม 

 
สรุป 
 สภาพการปฏิบัติจริงการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา เขตภาคกลาง 
โดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัมาก และปัญหาการบริหารจัดการศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศสถาบันการพลศึกษา     
เขตภาคกลาง โดยรวมทกุด้าน อยูใ่นระดบัน้อย โดยมีข้อเสนอแนะคือด้านการวางแผน ควรมีการจดัหาอปุกรณ์กีฬา
และสิ่งอ านวยความสะดวก จดัหารายการการแข่งขนัผู้ เช่ียวชาญทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ระบบการคดัเลือก
นกักีฬาที่ชดัเจน ระบบการสง่เสริมนกักีฬาตอ่ยอดการศกึษา วิเคราะห์และการประเมินผลการฝึกซ้อมและการแขง่ขนั 
ด้านการจัดองค์กร มอบหมายงานความรับผิดชอบที่ชัดเจน ก าหนดการคิดภาระงานของที่เหมาะสม การจัดการ  
เรียนพิเศษ  ด้านการน า การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกร การสร้างบรรยากาศ           
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ของในการท างาน การระดมความคดิเห็น มองข้ามผลประโยชน์สว่นตวั จดัการกบัอารมณ์และความเครียด มีศีลธรรม
และมีจริยธรรม ด้านการควบคุม ประเมินความส าเสร็จของแผนปฏิบัติการติดตามการใช้งบประมาณ การจัดท า    
การจดัการความรู้ การจดัการความเสีย่ง และการจดัการแบบลนี 
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คุณสมบัติพิ เศษของรถยนต์ Eco car ที่ ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื ้อของประชากรใน
กรุงเทพมหานคร 
Features of an Eco-Car Affecting to the Decision to Buy an Eco-car in Bangkok. 
 
ก าพล ลไีพบลูย์วงศ์ 1และ ศศิประภา พนัธนาเสวี2 
GumpolLeepaiboonwong1and SasiprapaPhanthanasaewee2 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาคณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ 
Eco car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพื่อศกึษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่คณุสมบตัิ
พิเศษ และเพื่อศึกษาถึงการตัดสินใจซือ้รถยนต์ Eco car ของผู้ บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย พบว่า                       
1)ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ21-30 ปี  มีสถานภาพโสด การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพ
รับจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 30,001-40,000 บาท/เดือน และมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว 4-6 คน                   
2) ผู้ ตอบแบบสอบถามใช้ค่าน า้มันรถยนต์ส่วนตัวโดยเฉลี่ย 3,001-4,000 บาท/เดือน ใช้รถยนต์ราคามากกว่า 
500,000 บาท ตนเองมีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ และผอ่นช าระเงินรถยนต์เป็นระยะเวลา 4-6 ปี ใช้รถยนต์ Eco car 
เป็นคันที่ 1 ขับขี่ง่ายคล่องตัว มีขนาดเล็กช่วยประหยัดค่าน า้มันใช้รถยนต์ โตโยต้า เพราะเป็นยี่ห้อเจ้าตลาด                           
มีความน่าเช่ือถือสงู และใช้งานได้อย่างคลอ่งแคลว่ 3) คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car มีภาพรวมในระดบัมาก
และรายด้านในระดับมากที่สุด 4) การตัดสินใจซือ้รถยนต์ Eco carมีภาพรวมในระดับมาก 5) ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่า คุณสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car โดยรวมและทุกด้านส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค     
ในกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ค าส าคัญ : รถยนต์,อีโคคาร์, การตดัสนิใจซือ้ 
 

Abstract 
 The purpose of this research is to study the features of Eco car that affects the decision to buy 
Eco car of consumers in Bangkok. Study the opinions of consumers in Bangkok on the features and the 
decision to buy an Eco car.  

The results of this research are as follows: 
1) Most of the respondents are female aged from 21 to 30 years old who have single status and 

bachelor’s degree education. They work as private company employee with average monthly incomes 
between 30,001-40,000 baht and they have family member’s 4-6 people. 

                                                           
1สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
2รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลยักรุงเทพ 
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2) Respondents use the average monthly private car fuel cost from 3,001 to 4,000 baht, use a car 
that is priced more than 500,000 baht. Self-influences the purchasing decision and installment payment for 
cars within period of 4-6 years, using the Eco car as the first car, easy to drive, compact size, saving fuel 
consumption costs. They use Toyota cars because Toyota is the popular market brand with highly reliable 
and use it fluently. 

3) The overview of Eco car special features is in high level and each feature in the highest level.  
4) The overview of decision to buy an Eco car has a high level. 
5) The hypothesis test found that the overall of special features of Eco car and in all aspects affects 

the purchasing decisions of consumers in Bangkok with statistical significance at the level of 0.05. 
 
Key words: Car, Eco car, Decision 

 
บทน า 
 สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสง่ผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทย  และ
สง่ผลต่อวิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยหนึง่ในนัน้ก็คือการปรับขึน้ราคาค่าโดยสารของระบบขนสง่สาธารณะในทกุ ๆ 
ปี ประกอบกับโครงการคืนเงินภาษีส าหรับรถยนต์คันแรกของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2555 เพื่อกระตุ้ นเศรษฐกิจ                            
ให้เกิดการใช้จ่าย จึงท าให้เกิดการตดัสนิใจที่จะซือ้รถยนต์มาใช้เพื่ออ านวยความสะดวกในการเดินทาง และเมื่ออตัรา
การซือ้รถยนต์ในแต่ละครัวเรือนเพิ่มสูงขึน้ในทุกๆปี ส่งผลให้การจราจรในกรุงเทพมหานครไม่มีความคล่องตัว                     
เมื่อจ านวนผู้ ใช้รถยนต์มากขึน้ท าให้เกิดความต้องการใช้น า้มนัในปริมาณที่สงูขึน้ตามไปด้วย แต่ด้วยราคาน า้มนั                  
ที่ปรับตวัสงูขึน้ ท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการแสวงหานวตักรรมใหม่ๆที่เป็นทางเลือกในการประหยดั
ค่าใช้จ่าย ด้วยเหตนุีรั้ฐบาลจึงมีแนวคิดที่จะลดการใช้น า้มนัซึ่งมีความสอดคล้องกบัสถานการณ์ลดการใช้พลงังาน
ของโลก เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ บริโภคที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย                         
ด้านราคาน า้มัน (ธีรพงศ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา, 2558) ส่วนแนวโน้มตลาดรถยนต์ในประเทศปี พ.ศ. 2561                    
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศมีการเติบโตเพิ่มขึน้ที่ 3.9% การส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชน                     
ท าให้ผู้บริโภคมีความเช่ือมั่น และการแนะน าผลิตภัณฑ์ใหม่จากบริษัทรถยนต์ต่างๆมีส่วนในการกระตุ้นตลาด                    
ให้เติบโตได้ แนวโน้มตลาดรถยนต์โดยรวมในประเทศปี พ.ศ. 2561 อยู่ในระดบั 900,000 คนั เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมา
ประมาณ 3.4% แบ่งเป็นรถยนต์นัง่เพิ่มขึน้ 1.9% (352,000 คนั) รถเพื่อการพาณิชย์เพิ่มขึน้ 4.3% (548,000 คนั)              
รถกระบะ 1 ตนัรวมรถกระบะดดัแปลงลดลง 0.1% (424,000 คนั) (ประชาชาติธุรกิจ, 2561) ผู้บริโภคมีความสนใจ
รถยนต์อีโคคาร์เนื่องจากการประหยดัน า้มนั ด้วยสถานการณ์ราคาน า้มนัที่สงูขึน้ท าให้ผู้บริโภคมีความต้องการใช้
เพิ่มขึน้ โดยการประหยดัน า้มนัวิ่งได้ระยะทางเฉลี่ย 20 กม./ลิตร ช่วยให้ผู้บริโภคประหยดัค่าใช้จ่ายการเติมน า้มนั                  
ในแต่ละครัง้  จึงท าให้บริษัทรถยนต์ได้น ามาเป็นจุดขายด้านการตลาดในการตัดสินใจซือ้รถยนต์จากสภาวะ                        
การเปลีย่นแปลงในปัจจบุนั ผู้ประกอบได้รับการอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุในโครงการรถยนต์อีโคคาร์จ านวน 6 ราย 
ก าลงัการผลติรวม 685,000 คนั โดยสว่นใหญ่เป็นการผลิตเพื่อการสง่ออกไปจ าหนา่ยทัว่โลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2553) 
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 จากข้อมูลการศึกษางานวิจัยในอดีตที่เก่ียวข้องกับการตดัสินใจซือ้รถยนต์ Eco car พบว่า งานวิจัยของ              
เมวดี บุตรวงศ์นรา (2553) นิตา ดิษฐ์บญุเชิญ (2553) อ านาจ พนาคุณากร (2554) ธีรพงศ์ เทพหสัดิน ณ อยุธยา 
(2558) และจารุพันธ์ ยาชมภู (2559) ได้มุ่งเน้นศึกษาไปที่ส่วนประสมการตลาดเป็นหลักคือกลยุทธ์ 4P’s                               
ซึ่งเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทรถยนต์น ามาใช้เพื่อท าให้ประสบความส าเร็จทางด้านยอดขายรถยนต์ที่เพิ่มมากขึน้ใน   
ทกุ ๆ ปี โดยที่ยงัไม่พบว่ามีการศกึษาเก่ียวกบัเร่ืองของคณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ผลต่อการตดัสนิใจ
ซือ้ของประชากรในกรุงเทพมหานครด้วยเหตนุีเ้องจึงท าให้ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงประเด็นทางช่องว่าง ดงันัน้ผู้วิจยัจึงสนใจ
ศกึษาเร่ืองดงักลา่วเพราะในปัจจุบนัรถยนต์ Eco car แต่ละคนัก็มีคณุสมบตัิพิเศษที่แตกตา่งกนัเร่ือง ความประหยดั
น า้มนั การรักษาสิง่แวดล้อม ความปลอดภยัชัน้น า และความเหมาะสมตอ่การใช้งาน ซึง่การศกึษาข้อมลูจากประเด็น
ดังกล่าวนี ้จะช่วยน ามาซึ่งการแก้ไขและปรับปรุงคุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ของค่ายรถยนต์ต่าง ๆ                    
ให้ดียิ่งขึน้ ท าให้สามารถก าหนดมาตรฐานใหมแ่ละเป็นท่ียอมรับของผู้บริโภคทัว่ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาคณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Eco car ของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีตอ่คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
 3. เพื่อศกึษาการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Eco car ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็นกลุม่ประชากรทกุเพศที่มีอาย ุ18-50 ปี
ในกรุงเทพมหานครที่เคยซือ้หรือก าลงัตดัสินใจซือ้รถยนต์ Eco car โดยใช้โปรแกรม G* Power ในการค านวณได้
จ านวน 230 คน น ามาทดสอบคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.877 ด้วยระดบัความเช่ือมัน่ 95% และมีความคลาดเคลื่อน
เท่ากบั 0.05 การเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) และสุม่แบบสะดวก 
(Convenience Sampling)โดยใช้แบบสอบถามแบบออนไลน์บน facebook page : Eco Car Racing Thailand จน
ครบจ านวน การวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential statistics) ใช้การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ 
(Multiple Regression) ได้แก่ คุณสมบตัิด้านความประหยดัน า้มนัคุณสมบตัิด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมคุณสมบตัิ
ด้านความปลอดภยัชัน้น าและคณุสมบตัิด้านความเหมาะสมตอ่การใช้งานมีกรอบแนวความคิดดงันี  ้
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                                                                                                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวความคิดในงานวิจยั 
 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยตามวตัถุประสงค์ที่ 2 และ 3 พบว่า ระดบัความคิดเห็นคุณสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
ภาพรวม ด้านความปลอดภัยชัน้น าตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม                                   
ด้านความคล่องตัวสูง ด้านการประหยัดน า้มันและระดับความคิดเห็นกับการตัดสินใจซือ้รถยนต์ Eco car                             
มีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ผลการวิจยัตามวตัถปุระสงค์ที่1 ดงัตารางที่ 1 และ 2  
  
ตารางที่ 1 คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Eco car 

B Std. Beta T Sig. 
คา่คงที่ (Constant) 0.362 0.156  2.323 0.021 
คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 0.925 0.038 0.848 24.185 0.000 

R= 0.848 R2 = 0.720 SEE = 0.2699 F= 584.934Sig. = 0.000 

 จากตารางที่  1  คุณสมบัติพิ เศษของรถยนต์ Eco car ส่งผลต่อการตัดสินใจซื อ้ของประชากร                                   
ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 มีปัจจยัในการพยากรณ์ 72.0%  
 
 

 
การตดัสนิใจซือ้ของประชากรใน

กรุงเทพมหานคร 
ที่มา : Kotler (2003) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา : กระทรวงอตุสาหกรรม (2551) 

คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
ด้านความประหยดัน า้มนั 

 

คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
ด้านการรักษาสิง่แวดล้อม 

คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
ด้านความเหมาะสมตอ่การใช้งาน 

คณุสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car 
ด้านความปลอดภยัชัน้น า 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิการถดถอยเชิงพหุ และค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานระหว่าง คุณสมบตัิพิเศษ                  
ของรถยนต์ Eco car ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของประชากรในกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปร 
การตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Eco car 

B Std. Beta T Sig. 
คา่คงที่ (Constant) .230 .155  1.477 .141 
ด้านการประหยดัน า้มนั .250 .042 .299 5.897 .000 
ด้านการรักษาสิง่แวดล้อม .121 .042 .147 2.877 .004 
ด้านความปลอดภยัชัน้น า .212 .041 .228 5.187 .000 
ด้านความเหมาะสมตอ่การใช้งาน .376 .039 .396 9.703 .000 

R= 0.862 R2 = 0.742 SEE = 0.261 F= 161.939 Sig. = 0.000 
 

จากตารางที่ 2 คุณสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car ด้านการประหยดัน า้มนั ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ด้านความปลอดภัยชัน้น า และด้านความคล่องตัวสงูที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร         
ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 มีปัจจยัในการพยากรณ์ 74.2%  

 

สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการศึกษาที่สรุปว่า คุณสมบัติพิเศษของรถยนต์ Eco car ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของประชากร                    
ในกรุงเทพมหานครทัง้นีเ้ป็นเพราะคุณสมบตัิพิเศษของรถยนต์ Eco car ด้านความปลอดภยัชัน้น าตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของยุโรป ได้แก่ การป้องกันก่อนเกิดอุบัติเหตุให้กับผู้ ขับขี่ โดยอย่างน้อยต้องมีระบบห้ามล้อ                         
แบบป้องกันการล็อก และมีการติดตัง้ ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์ ท าให้ รู้สึกไว้วางใจ                                    
กับระบบความปลอดภัยนีข้องรถยนต์ Eco car ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ รถยนต์ Eco car เป็นรถยนต์                       
ที่ก่อให้เกิดมลพิษต ่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรือ Euro 4 ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถ                  
ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อมด้านความคล่องตัวสงู ได้แก่ ขนาดตวัถังที่เล็กของรถยนต์ Eco car                    
ท าให้สามารถจอดรถในพืน้ที่ๆจ ากดั จึงสง่ผลให้จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกบัรถยนต์คนัอื่น               
ที่จอดและด้านการประหยัดน า้มัน ได้แก่ การใช้วัสดุในการผลิตที่มีประสิทธิภาพ มีน า้หนักเบาแต่แข็งแรง                          
ท าให้สามารถลดการสิน้เปลืองเชือ้เพลิงได้มากกว่ารถยนต์ประเภทอื่นๆ  ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา การรับรู้                        
ด้านสิ่งแวดล้อมและการท ากิจกรรมทางสงัคมเพื่อสิ่งแวดล้อมของธุรกิจที่สง่ผลต่อการ ตดัสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ 
(Eco Car) ของประชากรในจังหวัดกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการ ของจันทร พันธ์ภักดีวงษ์ (2559)  พบว่า                    
การรับรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การรับรู้ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อธุรกิจ และ การท ากิจกรรมทางสงัคมเพื่อสิ่งแวดล้อม
ของธุรกิจ การด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสังคมด้านสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์                          
ของประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครและสมทุรปราการอยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 
 จากผลการวิจยัพบวา่ ด้านการประหยดัน า้มนัสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทัง้นี ้
เป็นเพราะวา่การใช้วสัดใุนการผลติที่มีประสทิธิภาพ มีน า้หนกัเบาแตแ่ข็งแรง ท าให้สามารถลดการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิ
ได้มากกวา่รถยนต์ประเภทอื่นๆอตัราการการใช้น า้มนัเชือ้เพลงิไมเ่กิน 5 ลติรตอ่ 100 กิโลเมตร ท าให้สามารถประหยดั
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ค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้เคร่ืองยนต์เบนซินมีความจุไม่เกิน 1.3 ลิตรและดีเซลมีความจุไม่เกิน 1.4 ลิตร                               
ด้วยเคร่ืองยนต์ที่มีขนาดเล็ก ท าให้ท่านรู้สกึเป็นสว่นหนึ่งในการช่วยลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรถยนต์ 
Eco car ที่ใช้น า้มนัเบนซินน า้มนัแก๊สโซฮอล์ และน า้มนัดีเซล ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาเร่ืองปัจจัยที่มีอิทธิพล                  
ต่อการตดัสินใจซือ้อีโคคาร์ของประชากรในเขตพืน้ที่ อ าเภอเมือง จังหวดัชลบรีุ ของอญัชลี พละสาร (2558) พบว่า 
ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซือ้อีโคคาร์คือ ความประหยดัน า้มัน การรักษาสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย              
ความเหมาะสมต่อการใช้งาน ค่าบ ารุงรักษาต ่า ต้นทุนความเป็นเจ้าของต ่าและความคล่องตัวสูง จะมีค่าเฉลี่ย                   
ที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้อีโคคาร์แตล่ะยี่ห้อไมแ่ตกตา่งกนั 
 ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทัง้นีเ้ป็นเพราะว่า
รถยนต์ Eco car เป็นรถยนต์ที่ก่อให้เกิดมลพิษต ่า โดยผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน UNECE หรือ Euro 4 ช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม ท าให้สามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกได้ในทางอ้อม  โดยรถยนต์ Eco car จะปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์น้อยกว่า 120 กรัมต่อระยะทาง 1 กิโลเมตร ท าให้สามารถลดมลพิษในอากาศได้มากกวา่รถยนต์
ประเภทอื่นๆซึ่งสอดคล้องกับ ปัจจัยการตลาด การรับรู้และทัศนคติที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ รถยนต์อีโคคาร์                      
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ของณฐัฌาน นาวีวงค์ (2556) พบว่าปัจจยัการตลาดด้านผลิตภณัฑ์มีอิทธิพล       
ต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค การรับรู้ด้านผลิตภัณฑ์และราคามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้ของผู้ บริโภค                          
และทศันคติด้านความรู้ ความเข้าใจและความรู้สกึชอบมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของ ผู้บริโภค                
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ด้านความปลอดภยัชัน้น าสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่รถยนต์ 
Eco car มีคณุสมบตัิด้านความปลอดภยัเชิงป้องกนัก่อนเกิดอบุตัิเหตใุห้กบัผู้ขบัขี่ โดยอยา่งน้อยต้องมีระบบห้ามล้อ
แบบป้องกันการล็อก และติดตัง้ ระบบควบคุมเสถียรภาพแบบอิ เล็กทรอนิก ส์ ท าให้ รู้สึกไว้วางใจกับ                                      
ระบบความปลอดภัยนีก้ารใช้วัสดุในการประกอบโครงสร้างของรถยนต์ Eco car ได้มาตรฐานของยุโรป ท าให้                    
มีความมัน่ใจในคณุภาพของรถยนต์ Eco carรถยนต์ Eco car คือผา่นมาตรฐาน ความปลอดภยัของยานยนต์ในเร่ือง
การปกป้องผู้ โดยสารจากการชนด้านหน้าและด้านข้าง (UNECE 94, 95)และรถยนต์ Eco car มีความทนัสมยัและ
เน้นความปลอดภัยมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สุมล ศุภนิมิตกุล (2556)  เพราะการรับรู้ข้อมูล                       
ด้านผลิตภณัฑ์ การ รับรู้ข้อมลูด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และการรับรู้ข้อมลูด้านการสง่เสริมการตลาดมีอิทธิพล       
ตอ่ทศันคติที่มีตอ่รถยนต์อีโคคาร์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และการรับรู้ข้อมลูด้านผลติภณัฑ์ การรับรู้ข้อมลูด้านราคา 
และทศันคติที่มีต่อรถยนต์อีโคคาร์มีอิทธิพลต่อแนวโน้มการตดัสินใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ       
โดยที่ปัจจยัทัง้หมดสามารถท านายแนวโน้มการตดัสนิใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ของกลุม่ตวัอยา่งได้ร้อยละ 55 
 ด้านความเหมาะสมตอ่การใช้งานสง่ตอ่การใช้งานสง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
ทัง้นีเ้ป็นเพราะวา่ขนาดตวัถงัที่เลก็ของรถยนต์ Eco car ท าให้สามารถจอดรถในพืน้ท่ีๆจ ากดั ท าให้จอดรถได้ง่ายและ
ลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คนัอื่นที่จอดอยู่  และสามารถขับขี่ไปตามซอยแคบ ง่ายต่อการเปลี่ยน
ช่องทางการขบัขี่ จึงสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจ าวนั เหมาะสมกบัการใช้งานภายในตวัเมืองกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของ สิริกร แสนชัยนาท (2556)  เพราะผู้ บริโภคเลือกซือ้รถยนต์อีโค คาร์ เพราะ                  
ประหยดัน า้มนัมากที่สดุ ประกอบกบัผู้ประกอบการในปัจจุบนัมีข้อเสนอตา่งๆ ท่ีกระตุ้นผู้บริโภคให้เกิดการซือ้มากขึน้ 
โดยกลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะซือ้ด้วยวิธีผอ่นช าระ และตดัสินใจซือ้รถยนต์ด้วยตวัเอง จากการศกึษาวิจยัท าให้ทราบ
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ว่าปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยทางด้านการตลาด ทุกด้านมีความส าคัญต่อพฤติกรรมในการซือ้รถยนต์อีโค คาร์                   
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ 

1.  นักการตลาดควรน า เสนอใ ห้ ลูก ค้าทราบถึ งคุณสมบัติพิ เศษของรถยนต์  Eco car ทัง้ ด้าน                                   
ระบบความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การได้รับมาตรฐานชัน้น าระบบโลก การประหยัดน า้มันแล้ว                       
เพิ่มเติมด้วยการน าเสนอรูปลักษณ์ทัง้ภายนอกและภายใน ของรถยนต์ Eco car ที่มีความสวยงาม และ                               
สิง่อ านวยความสะดวกภายในรถ เพื่อเป็นการกระตุ้นการตดัสนิใจซือ้รถยนต์ Eco car มากขึน้ 

2. ด้านการประหยดัน า้มนั ผู้ประกอบการควรมีการให้ข้อมลูเก่ียวกบัรถยนต์ Eco car ในการประหยดัน า้มนั
สงูเฉลี่ย 20 กิโลเมตรต่อลิตร มีการน าเทคโนโลยีใหม่มาพฒันาให้รถยนต์ให้ประหยดัน า้มนัที่มากขึน้หรือทดแทน
น า้มนับางสว่น เพื่อให้ก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของความต้องการของลกูค้าในอนาคตได้  

3 .  ด้ านกา ร รั กษาสิ่ ง แ วด ล้อม  ผู้ ป ระกอบการคว รน า เ สนอ ว่ าก าร ใ ช้ รถยน ต์  Eco car นั น้                                             
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมลพิษที่ออกมามีปริมาณที่ต ่า และเป็นพลังงานสะอาด เพื่อตอบสนองผู้ บริโภค                        
ในปัจจุบนัที่ให้ความส าคญัทางด้านสิ่งแวดล้อม ท าให้ผู้บริโภคเห็นว่าผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสงัคมและ
สิง่แวดล้อมมีคณุคา่  

4. ด้านความปลอดภัยชัน้น า ผู้ ประกอบการน าเสนอได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยระดับโลก             
เชิงป้องกนัก่อนเกิดอบุตัิเหตใุห้กบัผู้ขบัขี่ โดยมีระบบห้ามล้อแบบป้องกนัการลอ็ก และติดตัง้ระบบควบคมุเสถียรภาพ
แบบอิเลก็ทรอนิกส ์ท าให้ผู้บริโภคมัน่ใจในการใช้รถยนต์ Eco car 

5. ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน ผู้ประกอบการน าเสนอรูปลกัษณ์ของรถยนต์ Eco car จอดรถในพืน้ท่ี 
ที่จ ากัด ท าให้จอดรถได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการเบียดเสียดกับรถยนต์คันอื่น  สะดวกต่อการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวนั รวมถึงเหมาะสมกบัการใช้งานภายในตวัเมืองกรุงเทพมหานครที่มีพืน้ท่ีจ ากดั 

ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. แนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มอื่น ๆ เพราะงานวิจัยนีก้ารส ารวจเฉพาะกลุม่ผู้ ใช้รถยนต์ 

Eco carเทา่นัน้ในการวิจยัส ารวจครัง้ตอ่ไป จะได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตรงกบักลุม่เป้าหมายมากที่สดุ 
2. แนะน าให้ท าการศกึษาในสถานท่ีแตกตา่งกนั เพราะในงานวิจยัครัง้นีศ้กึษาแตใ่นกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ 

ในการวิจัยส ารวจครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาในจังหวัดอื่นๆด้วย เช่น นนทบุรี สมุทรปราการ เป็นต้น เพื่อให้                                
มีความครอบคลมุของข้อมลู 

3. แนะน าให้มีการศึกษาเชิงคณุภาพเพิ่มด้วย เพราะในงานวิจัยนีศ้ึกษาเพียงเชิงปริมาณ หากท าการวิจัย
ครั ง้ต่อไปควรมีการส ารวจความคิด เห็นเ ชิงคุณภาพ เพื่ อสอบถามข้อมูลเ ชิงลึกที่แบบสอบถามทั่วไป                                        
ไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้ 

4 .  แนะน า ใ ห้มี ก า รศึกษาตั วแปร ต้นอื่ นที่ มี ความสัมพัน ธ์กับตัว แปรตาม  และ ปัจจัยอื่ น  ๆ                                                   
ที่อาจมีความเก่ียวข้องกบัการตดัสนิใจซือ้รถยนต์อีโคคาร์ เช่น การรับรู้ขา่วสารในช่องทางใดบนสือ่ออนไลน์มากที่สดุ  
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การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
Celebrity Endorsement in Advertising has affects the Consumer Making Purchase Decision 
of Nike Sports Shoes Brand in Bangkok Area 
 
ขวญัชนก พะลงั 1 และ ผศ.ดร.ศศิประภา พนัธนาเสวี 2 
Kwanchanok Phalang 1 and Asst.Prof. Ph.D Sasiprapa Phanthanasaewee2 
    

บทคัดย่อ 
 วิจยัในครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสียงที่มีต่อ
การตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศกึษาถึงการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬา
แบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 3) ศึกษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี  ้โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ   
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาและความความเช่ือมัน่ด้วย     
วิธีครอนบาค กับกลุ่มตัวอย่างทดลองจ านวน 40 คน ได้ระดบัความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.972 และใช้แจกจริงกับกลุ่ม
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยเห็นโฆษณาและเคยสวมใส่รองเท้ากีฬาไนกี  ้จ านวน 400 คน ซึ่งสถิติที่ใช้       
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นคือ สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ       
สถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ ผลการศึกษาพบว่า การโฆษณา   
โดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านความดึงดูดใจ, ความไว้วางใจ, ความช านาญเช่ียวชาญ และ          
ความเคารพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื อ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้ บ ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร                
อย่างมีนยัส าคัญที่ระดบัที่ 0.05  ส่วนความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬา    
แบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ค าส าคัญ: การโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีง, การตดัสนิใจซือ้, รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
 

Abstract 
 The purpose of this study was for three main reasons. 1) Study the influence of advertising by 
famous people on the purchase of Nike brand sports shoes by consumers in Bangkok. 2) Study the 
decision to buy Nike brand sports shoes from consumers in Bangkok. 3) Study about an effects influence 
of advertising by celebrity on the purchase of Nike brand sports shoes, consumers in Bangkok. By using 
questionnaires as a tool for data collection this questionnaire has been validated for content validity and 
confidence by Cronbach. With a sample of 40 people with a confidence of level 0.972 and actually used 
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distribution with consumers in Bangkok who bought 400 brands Nike sports shoes. The statistics used in 
the initial data analysis were Descriptive statistics, Include the average, percentage, standard deviation 
and the reference statistics used in the hypothesis testing is the multiple regression analysis. It was found 
that Advertising by celebrity who influence the decision it consists of attractiveness, trust, expertise, and 
respect they’re influencing the decision to buy Nike brand sports shoes among consumers in Bangkok 
significantly at level 0.05 As for the similarity with the target group does not influence the decision to buy 
Nike brand sports shoes of consumers in Bangkok significantly. 
 
Keyword: Advertising by celebrity, Customer’s Decision, Nike brand sports shoes 
 

บทน า 
เนื่องจากสภาพการแข่งขันในปัจจุบันตลาดรองเท้ามีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเติบโตเฉลี่ย        

ร้อยละ 15-30 ต่อปี จากในอดีตที่เป็นตลาดเฉพาะ (Niche) ปัจจุบันกลายเป็นตลาดกระแสหลัก (Mainstream)                  
อีกทัง้เศรษฐกิจก็แทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อก าลงัซือ้ของลกูค้าตัง้แต่ราคาหลกัพนัจนถึงหลกัหมื่นบาท การที่ตลาด
รองเท้ากีฬาเติบโตอย่างต่อเนื่อง นับเป็นปัจจัยบวกให้ตลาด ผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้าและเคร่ืองหนังเติบโตตาม      
อย่างเห็นได้ชดั (บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากัด, 2562) หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค คือ โฆษณา
เป็นการสื่อสารที่ส าคัญมากที่สุด เพื่อสร้างการรับรู้ เสริมสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ บริโภคถึงประโยชน์และ            
ความโดดเด่นของรองเท้ากีฬา (ณฏัฐ์หทยั เจิมแป้น, 2560) ตลาดโฆษณาในปี 2562 นัน้มีการน าสื่อ Social media 
เข้ามาช่วยในการโฆษณา ซึ่งท าให้การตลาดเติบโตขึน้ ร้อยละ 20 อยู่ที่ 17,000 ล้านบาทของการลงทนุด้านโฆษณา 
ที่จะใช้จ่ายถึง 91,000 ล้านบาท ในปี 2562 โดยจะเห็นการเติบโตอยู่ที่ ร้อยละ 5 จากปี 2561 รองลงมาปัจจยัหลกั
ของการเติบโตยงัมาจากทีวี, ออนไลน์ และสื่อนอกบ้าน (Out of Home) การเติบโตดงักล่าวจาก 87,000 ล้านบาท    
ปี 2561 เพิ่มขึน้เป็น 91,000ล้านบาท ปี 2562 ปัจจัยหลักๆ มาจากการเติบโตของสื่อออนไลน์ที่เติบโตขึน้อีก          
ร้อยละ 20 ซึง่เป็นการโตตอ่เนื่องจากปีที่แล้วที่โตเกือบ ร้อยละ 20 เช่นกนั สว่นสือ่นอกบ้าน (Out of Home) ประมาณ 
ร้อยละ 10 หรือคิดเป็นเงิน 12,000 ล้านบาท (บริษัท มาร์เก็ตเธียร์ จ ากดั, 2562) 

ในยคุดิจิทลัไทยแลนด์ (ยคุดิจิทลั 4.0) ท่ีพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปอยา่งรวดเร็ว แบรนด์รองเท้ากีฬาตา่ง
มีกลยทุธ์ที่มีความแตกตา่งกนัออกไป ความเคลือ่นไหวในธุรกิจรองเท้าและอปุกรณ์กีฬากลบัมามีการแขง่ขนัท่ีสงูและ
รุนแรงเพิ่มมากขึน้ เมื่อ Adidas ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ของอุตสาหกรรมการกีฬาในเยอรมนี จากรายงาน    
ผลประกอบการไตรมาสแรกประจ าปี 2560 โดยก าไรสทุธิของบริษัทเพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 30 จากยอดขายที่เพิ่มขึน้    
ร้อยละ19 ซึ่งตลาดอเมริกาเหนือขยายตัวอย่างแข็งแกร่งที่สุดส าหรับ Adidas โดยท าก าไร 31% ซึ่ง Adidas           
เร่ิมด้วยการผลิตรองเท้าฟุตบอล และประสบความส าเร็จจากรองเท้าวิ่งรุ่นบสูท์ เมื่อปี 2559 เดือนตลุาคม ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แคสปาร์ รอร์สเตด แก้แนวทาง Adidas ให้เป็นรองเท้ากีฬาแฟชั่นให้เทียบเท่ากับแบรนด์
คู่แข่งอย่าง Nike จากสหรัฐฯ โดย Adidas ทดลองน ารองเท้ารุ่นซูเปอร์สตาร์ ที่มีความโด่งดังในช่วงปี 1980            
ท าให้รองเท้ารุ่นซูเปอร์สตาร์ในปัจจบุนันัน้ขายดีที่สดุ สง่ผลให้ Adidas สามารถแยง่สว่นแบ่งทางการตลาดจาก Nike 
ได้ส าเร็จ ท าให้ Nike มียอดขายรองเท้ากีฬาในอเมริกาเหนือเพิ่มขึน้เพียง ร้อยละ 3 เท่านัน้ ทัง้นีก้ารลงทุนขยาย
ช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ เป็นอีกหนึ่งในความส าเร็จของ Adidas ที่มียอดขายออนไลน์เพิ่มขึน้ถึง ร้อยละ 53        
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โดยการวางแผนน านวตักรรมมาเป็นตวัช่วยพร้อมทัง้วางกลยุทธ์เพิ่มยอดผ่านระบบ E-commerce ภายในปี 2563 
สว่นด้าน Nike ได้มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดแบบใหม่และเข้าร่วมในการลงทุน เช่น นวตักรรม ซพัพลายเชน 
และการจัดจ าหน่าย โดยตัง้ยอดขายผ่านระบบ E-commerce ประมาณ 2.42 แสนล้านบาท ภายในปี 2563            
มีการพฒันาสนิค้าประกอบกบัการจดัสง่ที่รวดเร็วไปยงัผู้บริโภค และพฒันาระบบไนกี ้เอ็กซ์เพรส เลน ท่ีปรับเปลี่ยน
รูปแบบสินค้าได้ทันท่วงที เพื่อรองรับความต้องการของผู้ บริโภคและการจัดส่งได้อย่างรวดเร็ว สิ่งที่ส าคัญ Nike     
เน้นจ้างนกักีฬาดงัมาลงโฆษณาผา่นสื่อสิ่งพิมพ์หรือโทรทศัน์ (หนงัสือพิมพ์โพสต์ทเูดย์, 2560) เน้นการโฆษณาสร้าง
แบรนด์อย่างจริงใจและโปร่งใส แบบตรงไปตรงมาเป็นกระแสที่เกิดขึน้มาก มี โฆษณาจ านวนมากที่สร้างคุณค่า       
แบรนด์บนความจริง จะเห็นได้ว่าในปี 2560 ในประเทศไทย Nike ช่วยสง่เสริมโครงการวิ่ง ตนู บอดีส้แลม ท าให้เกิด
กระแสหลายด้านว่ามองเป็นการโปรโมทขายรองเท้าหรือมองเป็นเร่ืองปกติก็ดี จากการประเมินในภาพรวมสรุปได้ว่า
การส่ ง เส ริม ของ  Nike นั น้ ต้ อ งยอม รับ ว่า ได้ ป ระโยช น์ จากการสนับสนุน การวิ่ งของตูนอย่ า ง เต็ ม ที่                        
เพราะการที่ตูนออกสื่อต่างๆ ท าให้ Nike เป็นที่จับตามองของคนไทยที่ได้รับรู้ถึงนวตักรรมของ Nike อย่างชัดเจน                         
(เว็บไซต์ Thumbsup team, 2560)  

จะเห็นได้ว่าแบรนด์ไนกี ้เป็นแบรนด์ที่ได้น ากลยุทธ์การโฆษณาใช้คนมีช่ือเสียงเข้ามาในการด าเนินธุรกิจ
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตผุลหลกัที่ผู้วิจัยจะศึกษาเพิ่มเติมเร่ืองกลยทุธ์ด้านการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสียง ว่า  
จะมีอิทธิพลต่อการซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีไ้ด้หรือไม่ โดยศึกษาข้อมลูจากงานวิจยักบัประเด็นดงักลา่วมีอิทธิพล
ต่อการซือ้รองเท้ากีฬา พบว่างานวิจัยส่วนใหญ่นัน้มุ่งเน้นที่จะศึกษาด้านภาพลักษณ์ คุณค่า และความภั กดี            
ในตราสินค้า ยกตวัอย่างเช่น การศึกษาด้านความคาดหวงัในองค์ประกอบของผลิตภณัฑ์ งานวิจัย ชฎาพร อรชุน 
(2558) พบว่า ด้านคุณค่าและด้านการให้บริการอื่นๆ ถือเป็นปัจจัยหลกัที่คาดหวงัมากที่สดุของผู้บริโภคส่งผลใน    
การซือ้ มีความสอดคล้องวิจัยของ พัชริตา สุภาพันธ์ (2559) และงานวิจัย วุฒิกร ตุลาพันธุ์  (2560) ตรงที่คุณค่า      
ในตราด้านการเช่ือมโยง มีผลในการซือ้รองเท้ากีฬา ขณะที่ด้านการรู้จกัและด้านการรู้ถึงคณุภาพ ไม่มีผลในการซือ้
รองเท้ากีฬา และมีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ ธันวาพล จนัทร์จีน (2560) ในเร่ืองของภาพลกัษณ์และค่านิยม   
มีผลในการซือ้รองเท้ากีฬา สุดท้ายงานวิจัย อนุชา ลงัสุ่ย (2561) พบว่าความภักดี ความพึงพอใจ และการรู้ถึง
คุณภาพสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรองเท้ากีฬาเช่นเดียวกัน เหตุผลดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากประเด็น           
การโฆษณาที่ใช้คนโด่งดงัในประเทศไทยไม่ค่อยมีงานวิจัยในเร่ืองนีแ้ละไม่มีการศึกษาถึงปัจจยัที่เก่ียวข้อง ดงันัน้
ผู้ท าวิจยัจึงได้ศกึษาในประเด็น “การโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีงมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร” เพื่อให้ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องน าไปใช้ในการจัดการเร่ืองการตลาด     
การวางแผน การโฆษณา ให้เข้าถึงกลุม่คนตามลกัษณะทางสงัคมที่หลากหลาย 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศกึษาถึงความมีอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีงที่มีต่อการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬา
แบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศกึษาถึงการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. เพื่อศกึษาถึงความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ่การโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีง
ในการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้  
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ระเบียบวิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยในครัง้นี ้คือผู้ หญิงและผู้ ชาย มีอายุระหว่าง 21 – 60 ปี อยู่ในเขตกรุงเทพฯ 

เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายของสินค้าซึ่งบริษัทก าหนดไว้ และเป็นวยัที่มีก าลงัซือ้ขายก่อให้เกิดผลผลิตทางด้าน
เศรษฐกิจเขตกรุงเทพฯ (กรมการปกครอง, 2561) จ านวน 5,676,648 คน (ระบบสถิติทางการทะเบียน, 2561) และ
เป็นผู้บริโภคทีเ่คยใช้หรือเห็นโฆษณาไนกีโ้ดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีงในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากผู้วิจยัไมรู้่จ านวน
ผู้บริโภคที่แน่ชดั จึงใช้สตูรเพื่อค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยค านวณสตูร Yamane (1967) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ก าหนดไว้ที่ร้อยละ 0.05  ซึ่งได้กลุ่มตวัอย่างที่สามารถเช่ือถือได้ 
จ านวน  400 ตวัอยา่ง  
 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน 400 คน โดยจัดแบ่งตัวอย่างกลุ่มย่อยใช้เกณฑ์เขตการปกครอง      

ในกรุงเทพมหานคร ทัง้หมด 50 เขต เพื่อให้ได้จ านวนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละเขตเป็นไปตามสดัส่วนของจ านวน
ประชากรในเขตนัน้ๆ โดยการคดัเลือกกลุม่ตวัอย่างตามโควตา ดงันัน้ ผู้วิจัยท าการแจกแบบสอบถามแก่ ประชากร
กลุ่มตัวอย่างตามอาคารสถานที่ ห้างสรรพสินค้า ตลาดสด ในเขตต่างๆ 50 เขต ซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเป้าหมาย        
ที่จะศึกษาโดยน าแบบสอบถามให้โดยตรงด้วยตนเอง พร้อมชีแ้จงรายละเอียดและวตัถปุระสงค์ของแบบสอบถาม 
พร้อมเปิดโอกาสให้ท าแบบสอบถามอย่างอิสระ ทัง้หมด 400 ชุด สามารถเก็บคืนและตรวจสอบความสมบูรณ์                       
ได้ทัง้หมด 400 ชดุ คิดเป็น 100% 

 
การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ส าหรับการศกึษาในครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 5 สว่น สถิติที่ใช้ คือ คา่ความถ่ี 

คา่ร้อยละ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 สว่นท่ี 1 เก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปเป็นค าถามปลายปิด แบบให้เลอืกตอบจ านวน 6 ข้อ มี 2 ประเภท ได้แก่ ระดบั
การวดัข้อมูลประเภทนามบัญญัติ คือ เพศ สถานภาพ และอาชีพ ส่วนระดับการวดัข้อมูลประเภทเรียงล าดบั คือ   
อาย ุระดบัการศกึษาสงูสดุ และรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
 ส่วนที่ 2 เก่ียวกับพฤติกรรมการรับรู้การส่งเสริมทางการตลาดของรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ผ่านบุคคล        
ที่มีช่ือเสียง (พรีเซนเตอร์) ได้แก่ บุคคลที่มีช่ือเสียงที่เคยแสดงโฆษณา ช่วงเวลาที่เคยเห็นโฆษณาของแบรนด์ไนกี ้
ความถ่ีในการรับชมโฆษณา เป็นต้น เป็นค าถามปลายปิด จ านวน 9 ข้อ 
 ส่วนที่ 3 เก่ียวกับปัจจัยการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มี ช่ือเสียง เป็นค าถามที่แสดงระดับความคิดเห็น    
จ านวน 5 ข้อใหญ่ แยกยอ่ย 5 ข้อ โดยมีระดบัแสดงความคิดเห็นเป็นในระดบั 1-5  
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซือ้ รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้เป็นค าถามที่แสดงระดับ          
ความคิดเห็น จ านวน 1 ข้อใหญ่ แยกยอ่ย 5 ข้อ โดยมีระดบัแสดงความคิดเห็นเป็นในระดบั 1-5 
 สว่นท่ี 5 เก่ียวกบัข้อเสนอแนะอื่นๆ 
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การตรวจสอบเคร่ืองมือ   
การตรวจสอบเนือ้หา น าแบบสอบถามที่สร้างเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ ตรวจ

ความถกูต้อง ครบถ้วน และความสอดคล้องของเนือ้หาตรงกบัเร่ืองที่ศกึษา 
การต รวจสอบความ เช่ื อมั่ น  ด้ วยวิ ธีก ารหาค่ าสัม ประสิท ธ์ิแอล ฟ่ า  โดย ใช้สูต ร ค รอนบาค                     

(กัลยา วานิชย์บญัชา, 2546, หน้า 449) ค่าที่ได้จะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่าระหว่าง     

0 <α<1 ค่าที่ใกล้เคียงกบั 1 มากที่สดุแสดงว่ามีความเช่ือมัน่สงู โดยค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) 
ที่ยอมรับ จะต้องมีคา่มากกวา่ 0.70 ขึน้ไป จึงได้คา่ความเช่ือมัน่ในแตล่ะด้านของกลุม่ตวัอยา่ง 

 
สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1. การวิเคราะห์ผลข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics Analysis) ใช้เพื่อน ามาอธิบาย

ข้อมูลเบือ้งต้นเก่ียวกับกลุ่มตัวอย่าง เช่น การแจกแจงความถ่ี , การหาค่าร้อย, ค่าคะแนนเฉลี่ย, การหาค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics Analysis) ประกอบด้วยการคาดการณ์ช่วงของ
ความเช่ือมั่นและใช้ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis)   
ด้วยวิ ธี  Enter Regression มีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ  0.05 วิ เคราะห์ปัจจัยย่อยของตัวแปรต้น ได้แก่                
ด้านความดึงดูด, ด้านความไว้วางใจ, ด้านความช านาญเช่ียวชาญ , ด้านความเคารพ และด้านความเหมือน          
กบักลุม่เป้าหมาย 
 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภค   
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

              
 
   
   
 
 
 
 
 
 กรอบแนวคดิการวิจยันีแ้สดงถึงการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มช่ืีอเสยีง ด้านความดงึดดู ด้านความไว้วางใจ 
ด้านช านาญเช่ียวชาญ ด้านความเคารพ และด้านความเหมือนกบักลุม่เป้าหมาย (ดดัแปลงมาจากแนวคิดของ   
ภสัสรนนัท์ อเนกธรรมกลุ, 2553) และการตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค (Kotler, P., & Keller, K.L. 2012, p. 188) 
 

ตวัแปรต้น  

การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีชื่อเสียง 
• ความดงึดดูใจ 
• ความไว้วางใจ 
• ความช านาญเช่ียวชาญ 
• ความเคารพ 
• ความเหมอืนกบักลุม่เป้าหมาย 
(ดดัแปลงมาจากแนวคิดของ ภสัสรนนัท์ 

อเนกธรรมกลุ, 2553) 

การตดัสนิใจซือ้ของผู้บริโภค 
(Kotler, P., & Keller, K.L. 2012, 

p. 188) 

ตวัแปรตาม  
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ผลการวิจัย 
1. จากการศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสียงต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์  

ไนกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อิทธิพลของการโฆษณาเป็นผลมาจากปัจจัยการโฆษณาโดยใช้
บุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านความดึงดูดใจ  ด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเช่ียวชาญ ด้านความเคารพ และ      
ด้านความเหมือนกบักลุม่เป้าหมาย ร้อยละ 93.1 สว่นท่ีเหลอือีก ร้อยละ 6.9 เป็นผลมาจากปัจจยัอื่นที่ไมท่ราบได้ 

2. จากการศึกษาการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผู้บริโภคสว่นใหญ่เห็นด้วยในระดบัมาก ( X = 3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ เมื่อผู้บริโภคเกิดความพงึพอใจ
ในรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีท้ี่ท่านซือ้ ผู้ บริโภคจะกลบัมาซือ้ซ า้อีกมีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก ( X = 4.15) 
รองลงมาคือ ผู้บริโภคมกัจะท าการค้นหาข้อมูล ก่อนตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูล
ข่าวสารหรือการประชาสมัพันธ์จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น และ ทุกครัง้ที่จะเลือกซือ้จะซือ้       
แบรนด์นี ้เพราะรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้มีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป มีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก ( X = 4.14)  และ
ล าดบัสดุท้ายคือ ก่อนท าการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ผู้บริโภคได้เปรียบเทียบคณุสมบตัิตา่งๆ ของรองเท้า
กีฬาที่ผู้บริโภคสนใจกบัตราสนิค้าอื่นมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.95) ตามล าดบั 

3. จากการศึกษาความคิดเห็นของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการโฆษณาโดยใช้บุคคล             
ที่มีช่ือเสยีงในการตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ภาพรวม ผู้บริโภคสว่นใหญ่เห็นด้วยในระดบัมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า เมื่อเกิดความพึงพอใจในรองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีท้ี่ซือ้ จะกลบัมาซือ้ซ า้อีก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ จะท าการค้นหาข้อมูล ก่อนตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารหรื อ             
การประชาสมัพนัธ์จากสื่อต่างๆ เช่น โทรทศัน์ ป้ายโฆษณา เป็นต้น และทกุครัง้ที่จะเลือกซือ้จะซือ้แบรนด์นี ้เพราะ
รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีม้ีความคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป และล าดับสุดท้ายคือ ก่อนท าการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬา       
แบรนด์ไนกี ้ได้เปรียบเทียบคณุสมบตัิตา่งๆ ของรองเท้ากีฬาที่สนใจกบัตราสนิค้าอื่น ตามล าดบั 

 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 1. สมมติฐานหลกั ผลของค่าความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงกบัอิทธิพล 
ต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (ในภาพรวม) จ านวน 400 คน       
ผลจากการศกึษาสมมติฐาน ดงัแสดงในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 : ภาพรวมปัจจยัการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีงกบัอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาไนกี  ้

R2 = 0.822, F = 1839.165, p < 0.05 
 ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 0.000 ซึ่งต ่ากว่าค่าระดับนัยส าคัญ 0.05 ดังนัน้จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 สรุปว่า     
การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มี ช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ เมื่อพิจารณา                 
คา่สมัประสทิธ์ิในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน (Beta) พบวา่มีคา่เทา่กบั 0.907 หมายความวา่ การโฆษณาโดยใช้บคุคล
ที่มีช่ือเสยีงมีอิทธิพลเชิงบวกตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ตวัแปรต้น B Beta t Sig 
Constant 0.177   1.982 0.048* 
การโฆษณาในภาพรวม 0.957 0.907 42.885 0.000* 
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2. สมมติฐานย่อย พบว่า ด้านที่สอดคล้องกบัสมมติฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ ด้าน
ความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเช่ียวชาญ และด้านความเคารพ ส่วนผลการศึกษาที่ไม่
สอดคล้องกับสมมติฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 คือ ด้านความเหมือนกับกลุม่เป้าหมาย ดงัแสดง   
ในตารางที่ 2 
 
ตารางที ่2 : ปัจจยัการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีงแตล่ะด้านท่ีมีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาไนกี  ้

R2 = 0.931, F = 1064.801, p < 0.05 
 

บทสรุป 
จากการศึกษาการโฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสียง ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้

ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงให้เห็นว่าปัจจัยการโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงมี 5 ด้าน ได้แก่      
ด้านความดึงดูดใจ ด้านความไว้วางใจ ด้านความช านาญเช่ียวชาญ และด้านความเคารพ เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล    
ต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้แต่ด้านความเหมือนกับกลุ่มเป้าหมายเป็นปัจจัยที่ไม่มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้สรุปได้ดงันี ้

การโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงในภาพรวมมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้      
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ 
เนื่องจากผู้บริโภคสว่นใหญ่ให้ความส าคญัตอ่สือ่โฆษณาโดยใช้บคุคลที่มีช่ือเสยีง เพื่อดงึดดูให้ซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
ไนกี ้ซึ่งอิทธิพลของบุคคลที่มีช่ือเสียง สง่ผลพฤติกรรมความต้องการซือ้สินค้า กลุ่มบุคคลดงักล่าวอาจเป็นกลุม่คน
รู้จกัของสงัคมจากอาชีพต่างๆ เช่น ดารา ศิลปิน และนกักีฬา เป็นต้น โดยผู้บริโภคมกัลอกเลียนแบบจากบคุคลนัน้ๆ 
ฉะนัน้สิง่แรกที่มีอิทธิพลตอ่การซือ้ ก็คือ ปัจจยัด้านความช านาญเช่ียวชาญของ Presenter ที่โฆษณารองเท้าประกอบ
กับพฤติกรรมของผู้ บริโภคส่วนใหญ่มีความช่ืนชอบนักกีฬา เช่น Michael Jordan (นักบาสเกตบอล) หรือ               
ตนู บอดีแ้สลม (นกัร้องประเทศไทย) เป็นต้น จึงท าให้ผู้ประกอบการให้ความส าคญัเป็นอยา่งมากกบัสือ่โฆษณาใช้คน
โด่งดงั โดยเน้นความโดดเด่นด้านกีฬาเพื่อเป็นการท าให้เกิดความสนใจและตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬา ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิด ภานพุงศ์ เตจ๊ะ (2558) ศึกษาวิจัยเร่ือง ทศันคติของผู้บริโภคที่มีต่อการโฆษณาผ่านบุคคลที่มีช่ือเสียงทาง
โซเชียลมีเดีย ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นมากนิยมซือ้สินค้าประเภทเสือ้ผ้า กลุม่ตวัอยา่งสว่นมากได้ติดตาม
บคุคลที่มีช่ือเสียง โดยมีเกณฑ์การเลือกติดตามแตกต่างกนั สว่นใหญ่เลือกเพราะช่ืนชอบรูปลกัษณ์ของผู้มีช่ือเสียง 

ตวัแปรต้น B Beta t Sig 
Constant .129   2.247 0.025* 
ด้านความดงึดดูใจ  .681 .702 28.776 0.000* 
ด้านความไว้วางใจ  .219 .237 8.035 0.000* 
ด้านความช านาญเช่ียวชาญ  -.049 -.050 -2.044 0.042* 
ด้านความเคารพ  .150 .157 6.179 0.000* 
ด้านความเหมือนกบักลุม่เป้าหมาย  -.029 -.032 -1.200 0.231 
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สว่นทศันคติของกลุม่ตวัอยา่งตอ่สือ่โฆษณาผา่นคนที่มีช่ือเสียงทาง Social media มีความเห็นว่าสือ่โฆษณาผา่นคน
ที่มีช่ือทางโซเชียลมีเดีย ช่วยให้สนิค้านา่ดงึดดูและเป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ 

ด้านความดึงดดูใจของบคุคลที่มีช่ือเสียงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกีข้องผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจาก         
การน าเสนอความโดดเด่นจากภาพลกัษณ์ต่างๆ ท าให้เกิดความช่ืนชอบ ความใสใ่จ ใช้ความดึงดูดใจในการเสนอ   
จะช่วยกระตุ้นผู้ซือ้ให้เกิดทศันคติที่ดี และหน้าตาของ Presenter มีผลต่อการซือ้มากกว่าการพูด สามารถดึงดูดให้
ผู้บริโภคอยากมีกิจกรรมร่วมกบัสินค้านัน้ๆ โดยไม่ต้องใช้ข้อมลูการซือ้มาก อีกทัง้จะช่วยตอบสนองให้ผู้บริโภคเกิด
ความอยากซือ้ดีกวา่คนธรรมดา (Priester and Petty, 2003)   

ด้านความไว้วางใจของบคุคลที่มีช่ือเสยีงที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ เนื่องจากผู้บริโภค
รู้สกึยอมรับใน Presenter ที่มีช่ือเสียง ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจมากกวา่บคุคลทัว่ไป และโน้มน้าวให้ซือ้สนิค้า
ได้ การใช้ Presenter ที่เป็นผู้ทรงอิทธิพลหรือผู้น ากระแส ท าให้ท่านเกิดความมัน่ใจในการซือ้สินค้าแบรนด์ไนกี ้เช่ น 
ตนู บอดีแ้สลม (นกัร้องประเทศไทย) ท่ีมีอาชีพเป็นนกัร้องแต่มีความโดดเด่นเร่ืองการวิ่งและสามารถวิ่งเพื่อน าเงิน      
ที่ได้รับบริจาคมาช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คนโด่งดังในมุมของผู้ บริโภค      
มกัจะให้ความไว้เนือ้เช่ือใจได้สูงกว่าคนธรรมดา เพราะผู้บริโภคได้รับผลจากสื่อมากกว่าคนธรรมดาโดยผู้บริโภค     
ใช้เกณฑ์วดัความไว้วางใจ มีความส าคญัเป็นอยา่งมากในการสร้างทศันคตกิลุม่เป้าหมายให้เป็นด้านบวก โดยไมต้่อง
ค านงึถึงสนิค้าและ Presenter (Chan, Ng and Luk, 2013 และ Shimp, 2003) 

ด้านความช านาญเช่ียวชาญของบุคคลที่มีช่ือเสียงที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  
เนื่องจากผู้บริโภคนึกถึง Presenter ที่มีประสบการณ์ ทกัษะเฉพาะ และความรู้ เมื่อบุคคลเหล่านัน้เผยแพร่สินค้า      
ที่เก่ียวข้องผา่นสือ่โฆษณาไปยงัผู้ซือ้ ควรมีวิธีการท่ีท าอยา่งไรให้ผู้ซือ้เข้าใจ ท าให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการในการซือ้
รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้รู้สกึเช่ือมัน่ใน Presenter ที่มีประสบการณ์หรือทกัษะการน าเสนอสนิค้า 

ด้านความเคารพของบคุคลที่มีช่ือเสียงที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ของผู้บริโภค
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้  เนื่องจากเป็น 
ความช่ืนชอบ ช่ืนชม ในบุคคลนัน้เป็นที่ยอมรับจนเกิดเป็นแบบอย่าง Shimp (2003) โดยนักโฆษณาจึงเลือกใช้
น าเสนอสินค้าได้หลากหลายประเภทที่ไม่ต้องมีความเก่ียวข้องกับสินค้า เพราะความเคารพจะส่งเสริมให้มี         
ความมัน่ใจในการตดัสนิใจซือ้ 

ด้านความเหมือนกบักลุม่เป้าหมายของบคุคลที่มีช่ือเสยีงไมม่ีอิทธิพลตอ่การตดัสนิใจซือ้รองเท้ากีฬาแบรนด์
ไนกี ้ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เนื่องจากผู้บริโภคสว่นใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามนัน้
มีความแตกต่างกับ Presenter รองเท้ากีฬาแบรนด์ไนกี ้ในด้านบุคลิกภาพ วิถีชีวิต เพศ อายุ เชือ้ชาติ ไม่ส่งผลต่อ  
การตดัสนิใจซือ้เพราะไมจ่ าเป็นต้องมีอายทุี่เทา่กนั ตา่งอายก็ุสามารถเป็นแรงจงูใจในการซือ้ได้ หรือไมจ่ าเป็นต้องเชือ้
ชาติเดียวกนั คนตา่งชาติกนัแตอ่าจนิยมใช้ของใช้ที่เหมอืนกนั อาจมีรูปแบบในการด าเนินชีวิตและรสนิยมที่เหมือนกนั
ก็ได้ เป็นต้น ดงันัน้จึงไม่สามารถเช่ือมโยงสินค้ากับกลุ่มเป้าหมายได้และไม่ส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้รองเท้ากีฬา    
แบรนด์ไนกี ไ้ด้  ขัดแย้งกับแนวคิดของ Shimp (2003) ที่ ว่า ความคล้ายคลึงของ Presenter และผู้ บ ริโภค                   
มีความส าคญั ต่อเมื่อการน าเสนอสินค้ามีรูปแบบที่ต่างกนัไป เช่น โฆษณาท าให้ผู้บริโภครับรู้ได้ถึงความเหมือนกัน 
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จะเป็นผลดีต่อทางเลือกของกลุ่มเป้าหมาย ทัง้นี ผู้้ บริโภคมีความเช่ือบางอย่างในประเด็นของคุณค่าที่มี               
ความเหมือนกบัคนโดง่ดงั 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรองเท้ากีฬาและผู้ที่สนใจในอตุสาหกรรมรองเท้ากีฬา จะต้องคดัเลือกศิลปิน
หรือดารา/นกัร้องที่มีช่ือเสยีงในปัจจบุนัมาเป็น Presenter เพื่อดงึดดูผู้บริโภคซือ้รองเท้ากีฬาได้ง่ายขึน้ 
 2. ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกบัรองเท้ากีฬาควรเลอืกใช้คนโด่งดงัที่เป็นท่ีรู้จกัและพบเห็นได้ง่าย เมื่อได้รับชม
โฆษณาผู้บริโภคจะเกิดการรับรู้ได้เร็วและสนใจในโฆษณา ท าให้จ าในสินค้าที่น าเสนอได้และเช่ือมัน่ในสินค้าจนเกิด
การซือ้ 
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับรองเท้ากีฬา และผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรมรองเท้ากีฬาควรคัดเลือกบุคคล       
ที่มีความสามารถหรือช่ือเสียงเก่ียวกบัด้านกีฬาโดยตรง เช่น การโฆษณารองเท้าไนกีโ้ดยน า ชนาธิป นกัเตะขวญัใจ  
ชาวไทย มาเป็น Presenter โฆษณารองเท้าไนกีป้ระเภทรองเท้าส าหรับกีฬาฟุตบอลเพื่อให้โฆษณามีความสมจริง และ
เหมาะกบัการใช้งานจริงของผู้บริโภคที่ต้องการซือ้รองเท้าส าหรับการแขง่ขนัฟตุบอล 
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจเก่ียวกับรองเท้ากีฬา และผู้ที่สนใจในอตุสาหกรรมรองเท้ากีฬาควรเลือกใช้คนโด่งดงั   
ที่ประสบความส าเร็จในแต่ละด้าน ช่วยกระตุ้นผู้บริโภคให้ดึงดูด ซึ่งคนโด่งดงัควรเป็นต้นแบบที่ดีสง่เสริมให้ผู้บริโภค 
เกิดเจนตคติที่ดีต่อโฆษณา โดยสามารถใช้เสียงหรือค าพูดของบุคคลที่มีช่ือเสียง มาใช้ในการโฆษณาเพื่อให้เกิด   
ความนา่เช่ือถือยิ่งขึน้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
แนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากรหรือกลุม่ตวัอย่าง กลุม่อื่นๆในพืน้ที่ที่แตกต่างกนั เพราะในวิจยันี ้

เก็บข้อมลูในพืน้ท่ีเขตกรุงเทพมหานครเทา่นัน้ และวิธีการเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอยา่งมเีพียงวิธีเดียว คือแจกแบบสอบถาม 
ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อข้อมูลที่ได้ จึงควรเพิ่มเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย เช่น การสนทนากลุ่มหรือ     
การสมัภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลในมุมมองที่ต่างออกไปและมีความละเอียดมากยิ่งขึน้ และแนะน าให้ใช้สถิติ    
ตวัอื่นมาวิเคราะห์ในแง่มุมอื่นๆ เนื่องจากในหลายๆ ผลิตภัณฑ์มีการน าโฆษณาโดยใช้บุคคลที่มีช่ือเสียงอยู่มาก    
รวมไปถึงคู่แข่งทางการตลาดในด้านอุตสาหกรรมรองเท้า จึงแนะน าให้ใช้สถิติในเชิงเปรียบเทียบกับคู่แข่ง             
เพื่อมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์ในแง่ของการแขง่ขนัทางธุรกิจที่จะเติบโตในอนาคต 
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ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่ มีต่อ
ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล 
EFFECTS OF SMALL SIDED GAMES TRAINING PROGRAM AND LEG MUSCLES 
STRENGTH TRAINING TO BALL PASSING AND RECEIVING ABILITY 
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Sathin Prachanban2 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กและ

โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและ                      

ส่งลูกฟุตบอลก่อนการฝึกและหลงัการฝึก (2) เปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลของกลุ่ม                       

ที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และกลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก                    

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา (3) วิเคราะห์ปฏิสมัพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้                      

ในการวิจัยครัง้นี  ้ได้แก่ นักเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จ านวน 30 คน                           

โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Select) จากการทดสอบด้วยแบบทดสอบวัดความสามารถการรับและ                 

สง่ลกูฟุตบอล แล้วแบ่งกลุม่แบบจบัคู่ (Matching Group) โดยการแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ทดลองที่ 1 ฝึกด้วย

โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และกลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก                           

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ผลการวิจยัพบวา่ (1) คา่เฉลีย่ของความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลของกีฬา

ฟุตบอล ของกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 มีค่าเฉลี่ย 

เพิ่มขึน้ตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถในการรับและส่งลกูฟุตบอล                    

ของกีฬาฟุตบอลในกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 พบว่า

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเมื่อทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ พบว่าแตกต่างกัน                        

อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทุกคู่ (2)ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถ                  

ในการรับและส่งลกูฟุตบอลของกีฬาฟุตบอล ระหว่างกลุม่ทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึกและ         

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4ไม่แตกต่างกัน แต่หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                               

ที่ระดับ .05  (3) ปฏิสมัพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาในการรับและส่งลูกฟุตบอล แตกต่างกันทุกคู่                      

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

                                                           
1   สาขาวิชา สขุศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
Health Education and Physical Education, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand . 
2   สาขาวิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
Physical Education, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand. 
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ค าส าคัญ : โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก, โปรแกรมการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา , ความสามารถใน 

การรับและสง่ลกูฟตุบอล 

 

Abstract 
 The purposes of the study were to (1) study and compare the effects of small sided game training 

program and small sided game training program including leg muscles strength training to ball passing 

and receiving ability before and after training, (2)  compare ball passing and receiving ability between a 

group of small sided game training program and the other of small sided game training program including 

leg muscles strengthen training, (3) analyze the interaction between the training program and the length of 

training time.  The samples of this study were 30 students of the elective course in football at Triam Udom 

Suksa school. They were selected by Purposive Selection with testing of ball passing and receiving ability 

and were divided by the Matching Group technique into 2 groups.  The first one was trained with small 

sided game training program and the second one with small sided game training program including leg 

muscles strength training The study revealed that (1) The average levels of the ability to ball passing and 

receiving in the first group and the second group before and after program in the fourth, sixth, and eighth 

week were increasing continually and comparing the difference of the average levels to ball passing and 

receiving ability in the first and the second group before and after training in the fourth, sixth, and eighth 

week were different at a significance level .05.  Moreover, the average level of each group was totally 

different at a significance level .05.  (2)  The average levels of ball passing and receiving ability in the first 

and the second group both before and after training in the fourth was no difference but after training in the 

sixth and eighth week is different at a significance level .05. (3) The interaction between training program 

and the length of time in ball passing and receiving was completely different at a significance level .05. 
 

Keyword: Small Sided Games Training Program, Leg Muscles Strength Training, Ball Passing and 

Receiving Ability 
 

บทน า   
 ในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษาพบว่านกัเรียน                  

มีปัญหาการรับและส่งลูกฟุตบอลซึ่งส่งผลต่อรายบุคคลและการเล่นเป็นทีม เพราะการรับและส่งลูกฟุตบอล                         

สามารถครอบครองลูกฟุตบอลเพื่อจะมีโอกาสในการรุกเพื่อท าประตูที่ท าให้พบว่า ควรหาแบบฝึกที่สามารถ                         

ช่วยพฒันาทกัษะการรับและการสง่ลกู และปัจจบุนัสภาพการณ์ทางการเรียนรู้ได้มีการปรับเปลีย่นรูปแบบการฝึกกีฬา

ให้มีความหลากหลาย เพื่อใสร่ายละเอียดและเทคนิคต่างๆเข้าไปให้ชดัเจนมากขึน้ จึงได้น าการเลน่เกมสนามเล็ก 

(Small Sided Games) มาช่วยฝึกทักษะฟุตบอล เนื่องจากการฝึกเกมสนามเล็ก สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่าย                        
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ต่อการครองบอล (สง่ลกู, เลีย้งลกู ยิงลกู) ง่ายต่อการฝึกฝน ไม่ต้องมีการแนะน า ตลอดจนผู้ เลน่มีจ านวนเพิ่มขึน้ได้ 

สง่ผลให้เกิดเกมที่แตกตา่งจากเดิม ซึง่ช่วยเพิ่มทกัษะและการแก้ปัญหาได้ ก่อให้เกิดความพยายามเข้าถึง สง่บอลและ

ท าประตูมากขึน้ ผู้ รักษาประตูได้ฝึกฝนมากขึน้ ไม่จ าเป็นต้องมีกรรมการตัดสิน ไม่ต้องบันทึกผลการแข่งขัน                              

ไม่มีต าแหน่งต่างๆในสนาม มี เพียงผู้ เล่นด้วยกัน ผู้ เล่นทุกคนมีหน้าที่ของตนเองที่จะต้อง รักษาทีมไว้                             

(Michael Beale, 2017) ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ นฤชล อรชร (2560) ที่พบว่าเมื่อใช้โปรแกรมการฝึก                    

เกมสนามเล็กกลุม่ทดลองมีความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลกระทบผนงั แบบจบัคู่ และแบบเคลือ่นที่ระยะ       

4 เมตร 1 นาที ดีกวา่ก่อนทดลอง  

 นกักีฬาฟุตบอลต้องมีความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาเป็นพืน้ฐาน โดยเฉพาะในการแข่งขนัฟุตบอลหรือ

เยาวชน ทีมใดที่มีผู้ เลน่ทีมีความแข็งแรงย่อมเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบคูแ่ขง่ สอดคล้องกบังานวิจยั ปัจจยัด้านสมรรถภาพ

ทางกายที่มีผลตอ่ทกัษะการสง่และการรับลกูฟตุบอลของนิสติคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีปัจจยั

โดยเรียงล าดบัจากปัจจยัที่สง่ผลมากที่สดุไปหาน้อยที่สดุ ได้แก่ การประสานสมัพนัธ์ การทรงตวั ความเร็ว และความ

แข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึ่งปัจจัยทัง้ 4 นีส้ามารถร่วมกันท านายทกัษะการส่งและการรับลกูฟุตบอลของนิสิตคณะ      

พลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 50.30 (อนุศกัดิ์ สคุง, เทเวศน์ จันทร์หอม, ธิติพงษ์ สขุดี, และ       

ดิศรณ์ แก้วคล้าย, 2559)  

 ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจึงสนใจที่จะใช้โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 

เพื่อพฒันาทกัษะความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลในการเลน่กีฬาฟุตบอลให้เพิ่มมากขึน้ และท าให้ผลการ

ฝึกซ้อมและการแขง่ขนักีฬาฟตุบอลมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์  
(1) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของกลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และ                         

กลุ่มที่ได้รับโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก ร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขามีต่อความสามารถ                           

ในการรับและส่งลูกฟุตบอลก่อนการฝึกและหลังการฝึก  (2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการรับและ                             

ส่งลูกฟุตบอลของกลุ่มที่ได้ รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และกลุ่มที่ได้รับ โปรแกรมการฝึก                           

เกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา (3)เพื่อวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกบั

ช่วงเวลาที่มีตอ่ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

 นักเรียนที่ เ รียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชัน้มัธยมศึกษาตอนปลาย                        

จ านวน 60 คน ปีการศกึษา 2562 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 นกัเรียนที่เรียนวิชาเพิ่มเติมกีฬาฟุตบอล โรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย จ านวน 30 

คน ปีการศึกษา 2562 ซึ่ ง ไ ด้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Selection)  โดยใ ช้แบบทดสอบ                                    

วดัความสามารถการรับและสง่ลกูฟตุบอล แล้วแบ่งกลุม่ทดลองออกเป็น 2 กลุม่ ด้วยวิธีการจบัคู่ (Matching Group) 
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จากนัน้สุ่มอย่างง่าย(simple random sampling) ให้กลุ่มทดลองที่ 1 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และ                      

กลุม่ทดลองที่ 2 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเลก็ร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและการหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

 1. โปรแกรมการฝึก ประกอบด้วย 1.1) โปรแกรมการฝึกเกมสนามเลก็ และ 1.2) โปรแกรมการฝึกเกมสนาม

เลก็ร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 

 2. แบบทดสอบความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลของ นฤชล อรชร (2560) 
 การสร้างและหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

 1. ในสว่นของ โปรแกรมการฝึกนัน้ ผู้วิจยัศึกษาข้อมูลเก่ียวกับทกัษะการรับและสง่ลกูฟุตบอล การฝึกเกม

สนามเล็ก การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา จากการค้นคว้าจากหนังสือและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  จากนัน้                       

ได้ด าเนินการจัดท าโปรแกรมการฝึก 2 โปรแกรม ได้แก่ 1) โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และ 2)โปรแกรมการฝึก                  

เกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา โดยทัง้ 2 โปรแกรม มีระยะเวลาการฝึก 8 สัปดาห์                           

สัปดาห์ละ 3 ครัง้  ครัง้ละ 1 ชั่วโมง ส าหรับโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และครัง้ละ 1 ชั่วโมง 30 นาที                             

ส าหรับโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา  

2.ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมการฝึกทัง้ 2 โปรแกรม โดยหาความเที่ยงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 

ด้วยการหาดชันีความสอดคล้อง (IOC) มีขัน้ตอนดงันี ้2.1)น าโปรแกรมการฝึกเกมทัง้ 2 โปรแกรม ที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้

ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไข 2.2)น าโปรแกรมการฝึกเกมทัง้ 2 โปรแกรม ที่แก้ไข                

ไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงพินิจและความเหมาะสมของโปรแกรมต่อการน าไปใช้จริง ซึ่งก าหนด

คุณสมบัติผู้ เช่ียวชาญคือเป็นผู้ที่การศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพลศึกษา หรือมีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ                   

(คศ.3) เป็นผู้ มีประสบการณ์ด้านการสอนพลศึกษา หรือเก่ียวข้องกับกีฬาฟุตบอลอย่างน้อย 5 ปี 2.3)จากนัน้                    

น าโปรแกรมการฝึกทัง้ 2 โปรแกรม มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญ 

 3. ในสว่นของแบบทดสอบความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอล ผู้วิจยัใช้เคร่ืองมือของ นฤชล อรชร 

(2560) มาใช้เป็นเคร่ืองมือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล และด าเนินการหาคุณภาพเคร่ืองมือ โดยหาความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยการวดัซ า้กบันกัเรียนที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน พบวา่มีคา่เช่ือมัน่เทา่กบั .97 
การเก็บรวมรวบข้อมูล 

  ผู้ วิ จัยด า เนิ นการดังนี  ้  1) ขอหนังสื อจากบัณฑิตวิ ทยาลัยมหาวิ ทยาลัยศ รีนค รินทรวิ โ รฒ                                          

เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลกลุ่มตวัอย่างและการด าเนินการวิจัย  2)ให้นักเรียนกลุ่มทดลองทดสอบ

ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอล นฤชล อรชร (2560) ก่อนการฝึก 3)ให้กลุม่ทดลองที่ 1 ฝึกโปรแกรมการฝึก

เกมสนามเล็ก ในขณะที่กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกโปรแกรมเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา                  

ที่ผู้วิจยัขึน้ เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 3 ครัง้ ครัง้ละ 1 ชัว่โมง 30นาที 4)ทดสอบความสามารถในการรับ

และการสง่ลกูฟุตบอลของนกัเรียนกลุม่ทดลองทัง้ 2 กลุม่ เมื่อสิน้สดุการฝึกในสปัดาห์ที่ 4 ,6 และ 8 ตามล าดบั และ 

5)น าผลที่ได้มาวิเคราะห์สถิติ และสรุปผลการวิจยัในรูปแบบของตารางและความเรียง 
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 อนึ่งการวิจยันีไ้ด้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพิจารณาโครงการวิจัยที่ท าในมนุษย์                  

ได้พิจารณาโครงการวิจยัและให้การรับรองโครงการวิจยั หมายเลขรับรอง SWUEC-G-119/2562X 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 1 หาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลของโปรแกรมการฝึกเกม

สนามเล็ก และโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีต่อความสามารถ                      

ในการรับและส่งลกูฟุตบอล จากการทดสอบก่อนการทดลองและหลงัการทดลองสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 สปัดาห์ 

จากนัน้เปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก และโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก                        

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีตอ่ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 

4, 6 แ ล ะ  8 ด า เ นิ น ก า ร โ ดย ใ ช้ ส ถิ ติ ท ดสอบสมมติ ฐ า น ใ ช้  (One way repeated measures ANOVA)                                            

ถ้าพบความแตกตา่งท าการทดสอบเป็นรายคูด้่วยวิธีของ Bonferroni 

 2 เปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ระหว่างกลุ่มที่ ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึก                           

เกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีต่อ

ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล ด าเนินการโดยใช้สถิติทดสอบสมมติฐานใช้ (t-test Independent) 

 3 วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กและกลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรม                    

การฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขากับช่วงเวลาที่มีต่อความสามารถในการรับและ                 

สง่ลกูฟตุบอล โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางแบบวดัซ า้ (Two-way repeated measure ANOVA) 
 

ผลการวิจัย  
 ตาราง 1 ผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึก         
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีตอ่ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 
4, 6, และ 8 

รายการ ผลการทดสอบ 

ก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์
ที่ 4 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

 X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

โปรแกรมการฝึกเกม
สนามเลก็ 

8.93 1.57 11.20 1.47 12.93 .96 14.53 .52 

โปรแกรมการฝึกเกม
สนามเลก็ร่วมกบัการ
ฝึกความแขง็แรงของ

กล้ามเนือ้ขา 

 
9.20 

 
1.74 

 
11.87 

 
1.18 

 
14.00 

 
.76 

 
16.13 

 
.92 

จากตาราง 1 แสดงว่า พบว่า หลงัการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกสนามเล็ก กลุ่มนกัเรียนตวัอย่างมีค่าเฉลี่ย

ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลสงูขึน้ตามล าดบั คือ จาก 8.93 (S.D. 1.57) เพิ่มขึน้เป็น 14.53 (S.D. .52) 
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เช่นเดียวกับ กลุ่มที่ได้รับการฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา                      

ที่มีค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลสงูขึน้ตามล าดบั คือ จาก 9.20 (S.D. 1.74) เพิ่มขึน้เป็น 16.13 

(S.D. .92) 

 ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล                       
เป็นรายคู ่ระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ของกลุม่ที่ใช้โปรแกรมเกมสนามเลก็ 

ระหวา่งเวลาทดสอบ X ̅ ก่อน 
การฝึก 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X ̅ - 8.93 11.20 12.93 14.53 

ก่อนการฝึก 8.93 - -2.27* -4.00* -5.60* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 11.20 - - -1.73* -3.33* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 12.93 - - - -1.60* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 14.53 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตาราง 2 แสดงว่า ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล เป็นรายคู่ ของกลุม่ที่ใช้โปรแกรมการฝึก
เกมสนามเล็ก ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 โดยใช้วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบว่า 
ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลแตกตา่งกนัทกุคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ตาราง 3 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล                       
เป็นรายคู่ ระหว่างก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 ของกลุ่มที่ใช้โปรแกรมเกมสนามเล็กร่วมกับ                  
การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา 
 

ระหวา่งเวลาทดสอบ X ̅ ก่อน 
การฝึก 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 4 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 6 

หลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 8 

X ̅ - 9.20 11.87 14.00 16.13 

ก่อนการฝึก 9.20 - -2.27* -4.80* -6.93* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 11.87  - -2.13* -4.27* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 14.00 - - - -2.13* 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 16.13 - - - - 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตาราง 3 แสดงว่า ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล เป็นรายคู่ ของกลุม่ที่ใช้โปรแกรมการฝึก
เกมสนามเลก็ร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 โดยใช้
วิธีของบอนเฟอร์โรนี (Bonferroni) พบวา่ ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลแตกตา่งกนัทกุคูอ่ยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H228 

 

 
 
 ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลการใช้โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กและ                       
ผลการใช้โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีตอ่ความสามารถในการรับ
และสง่ลกูฟตุบอล ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 

 
 

รายการ 

โปรแกรมการฝึกเกม
สนามเล็ก 

โปรแกรมการฝึกเกม
สนามเล็กร่วมกบัการ
ฝึกความแข็งแรงของ

กล้ามเนือ้ขา 

 
 
t 

 
 

Sig. 

X ̅ S.D. X ̅ S.D. 

ก่อนการฝึก 8.93 1.57 9.20 1.74 -.44 .66 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 11.20 1.47 11.87 1.18 -1.36 .18 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 12.93 .96 14.00 .76 -3.38* <.01 

หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 14.53 .51 16.13 .92 -5.90* <.01 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตาราง 4 แสดงว่า ผลเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความสามารถในการรับและ                                  

ส่งลกูฟุตบอล ของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กและโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรง                  
ของกล้ามเนือ้ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4                             
ไมแ่ตกตา่งกนั ในขณะที่หลงัการฝึก สปัดาห์ที่ 6 และ 8 กลุม่ที่ได้รับการฝึกตามโปรแกรมการฝึกเกมสนามเลก็ร่วมกบั
การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขามีความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ดีกว่ากลุ่มที่ได้รับการฝึก                         
ตามโปรแกรมการฝึกเกมสนามเลก็อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 ตาราง 5 วิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกบัช่วงเวลาที่มีตอ่ความสามารถในการรับและสง่ลกู
ฟตุบอล 

แหลง่ความแปรปรวน SS DF MS F P 
ระหวา่งกลุม่      

โปรแกรมการฝึก 24.30 1 24.30 6.33* .02 
ความคลาดเคลือ่น 107.50 28 3.84   

ภายในกลุม่      
ช่วงเวลาของการฝึก 647.83 1.78 364.69 321.81* <.01 
โปรแกรมการฝึก* 
ช่วงเวลาของการฝึก 

7.30 1.78 4.11 3.63* .04 

ความคลาดเคลือ่น 56.37 49.74 1.13   

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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จากตาราง 5 แสดงว่า มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อ
ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอล แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

สรุปผลการวิจัย  
 (1). ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลของกีฬาฟุตบอลและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ของกลุ่มทดลองที่  1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4, 6, และ 8 มีค่าเฉลี่ยและ                                

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพิ่มขึน้ตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของความสามารถ                           

ในการรับและส่งลกูฟุตบอลของกีฬาฟุตบอลในกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 ก่อนการฝึกและหลงัการฝึก

สปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 พบว่าแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05  จึงท าการทดสอบความแตกต่าง                    

เป็นรายคู่ ของกลุม่ทดลองที่ 1 และกลุม่ทดลองที่ 2 ตามล าดบั พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 ทกุคู่ (2) เปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลีย่ของความสามารถในการรับและสง่ลกูฟตุบอลของกีฬาฟุตบอล 

ระหว่างกลุ่มทดลองที่ 1 และกลุ่มทดลองที่ 2 พบว่า ก่อนการฝึก และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4  ไม่แตกต่างกัน                                

แตห่ลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (3) ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างโปรแกรม

การฝึกกบัช่วงเวลาในการรับและสง่ลกูฟตุบอล แตกตา่งกนัทกุคูอ่ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

อภปิรายผลการวิจัย  
 จากการศกึษาวิจยัผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเลก็ร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาทีม่ผีล

ต่อความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอล จากการทดสอบการรับและส่งลกูฟุตบอลแบบเคลื่อนที่ระยะ 4 เมตร                   

1 นาที สามารถอภิปรายผลได้ ดงันี ้

 1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ของกลุ่มที่ ใช้โปรแกรมการฝึก                                   

เกมสนามเลก็ร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขา ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4, 6, และ 8 พบว่า 

แตกแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ทัง้นีเ้นื่องจากโปรแกรมที่ผู้ วิจยัได้ออกแบบเพื่อพฒันาทกัษะ

ความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลโดยใช้เกมสนามเล็กนัน้ ท าให้นักเรียนมีการรับและส่งลูกฟุตบอล                            

ได้บ่อยครัง้ขึน้ในพืน้ที่ที่จ ากัด ท าให้เกิดความช านาญเพิ่มขึน้  ร่วมกับระยะเวลาในการฝึกซ า้ๆ จึงท าให้นักเรียน                      

มีความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้  ซึ่งสอดคล้องกับ Us, 2017 (อ้างถึงใน นฤชล อรชร.2560)                      

ได้กล่าวถึงความส าคัญของเกมสนามเล็กว่า 1) ช่วยให้เยาวชนเกิดการพัฒนาการทางด้านทักษะที่เพิ่มขึน้                              

2) เกิดการพฒันาทางด้านสติปัญญาในขณะท่ีมีลกูฟตุบอลอยูใ่นการครอบครองและไมม่ีลกูฟตุบอลอยูใ่นครอบครอง

และสง่เสริมการตดัสินใจและการรับรู้ที่เร็วขึน้ 3) เกิดการพฒันาความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัภายในทีม และเพื่อให้

เกิดการพฒันาที่เพิ่มขึน้ผู้ วิจยัจึงได้เพิ่มการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาเข้ามาร่วมด้วย สอดคล้องกบัแนวคิด            

ของ ชนะชนม์ กล้าหาญ (2554)  ที่ระบุว่าความส าเร็จในการเล่นกีฬานัน้จะขึน้อยู่กับทักษะเบือ้งต้นและ                          

ความแข็งแรงของร่างกายเป็นส าคญั ความแข็งแรงจึงเป็นองค์ประกอบหนึง่ที่จะเพิ่มความส าเร็จให้กบันกักีฬา  
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 2. จากการเปรียบเทียบความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล ระหว่างกลุ่มที่ใช้โปรแกรมการฝึก                      

เกมสนามเล็กกับกลุ่มที่ ใ ช้โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื อ้ขา                                    

ที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอล พบว่า ก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 ไม่แตกต่างกัน                     

แต่หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เพราะว่า การฝึกความแข็งแรง

ของกล้ามเนือ้ขาช่วยพฒันาความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลเพิ่มขึน้ ท าให้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องในการรับ

และส่งลูกฟุตบอลได้ ทัง้น า้หนักการส่งบอล ทิศทางการส่งลูกบอล และการเคลื่อนที่ของบุคคล ส่งผลให้                                      

มีการเคลื่อนตวัได้ดีขึน้ มีความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลเพิ่มขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของอนศุกัดิ์ สคุง 

และคนอื่น ๆ (2559) ที่ศึกษาปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทักษะกีฬาฟุตบอลของนิสิตคณะพลศึกษา 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร วิโรฒ พบว่าปัจจัยด้านสมรรถภาพทางกายที่มีผลต่อทกัษะการสง่และการรับลกูฟุตบอล

ของนิสิตคณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั .05 มี 4 ปัจจัยโดยหนึ่ง                     

ในนัน้คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ซึ่งปัจจยัทัง้ 4 นีส้ามารถร่วมกนัท านายทกัษะการสง่และการรับลกูฟตุบอลของ

นิสติคณะพลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร้อยละ 50.30 

 3. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมการฝึกกับช่วงเวลาของการฝึกที่มีต่อความสามารถในการรับและ                             

สง่ลกูฟุตบอลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยพบว่า การฝึกโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึก

ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาช่วยพฒันาความสามารถในการรับและส่งลกูฟุตบอลให้เพิ่มขึน้ตามช่วงระยะเวลา                   

การฝึกในระยะต่างๆได้ แสดงให้เห็นว่าการฝึกโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรง                             

ของกล้ามเนือ้ขาท าให้ความสามารถในการรับและสง่ลกูฟุตบอลเพิ่มขึน้กว่าการฝึกโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก

เพียงอยา่งเดียว ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วรศิษฏ์ ศรีบริุนทร์ และคนอื่น ๆ (2554) ทีศ่กึษาผลของการฝึกระหวา่ง

เกมสนามเลก็และแบบฝึกเฉพาะเจาะจงต่อสมรรถภาพต้นแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนกักีฬาฟตุบอล กลุม่ตวัอยา่ง

เป็นนักกีฬาฟุตบอลทีม มหาวิทยาลยัมหิดลเพศชายมีอายุระหว่าง 19 - 22 ปี จ านวน 30 คน ที่พบว่า ภายหลงั                        

การทดลอง 8 สปัดาห์ ความสามารถในการใช้ออกซิเจนสงูสดุและ ความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ามเนือ้เหยียดเข่า

ระหว่างกลุม่ทดลองทัง้ 3 กลุม่ไมแ่ตกต่างกนัทางสถิติที่ระดบั .05 แตพ่บวา่ ความแข็งแรงเชิงมมุของกล้ามเนือ้งอเข่า

ของกลุ่มฝึกแบบเกมสนามเล็กและกลุ่มฝึกแบบเฉพาะเจาะจงมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                           

ที่ระดบั .05 จากกลุม่ฝึกแบบต่อเนื่องและอตัราสว่นความแข็งแรงมุมของกล้ามเนือ้ (งอเข่า/เหยียดเข่า) ระยะเวลา                

ในการวิ่ง 30 เมตร ความคลอ่งแคลว่วอ่งไวและก าลงัของกล้ามเนือ้ของกลุม่ฝึกแบบเกมสนามเลก็มีความแตกตา่งกนั

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากกลุ่มฝึกแบบต่อเนื่องไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุ่มฝึกแบบ                                

เกมสนามเล็กและกลุ่มฝึกแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนีพ้บว่าผลของการฝึก 8 สปัดาห์มีผลท าให้ความสามารถ                  

ในการใช้ออกซิเจนสูงสุดและความแข็งแรงเชิงมุมของกล้ามเนื อ้งอเข่าของทุกกลุ่มมีความแตกต่างกัน                                      

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากก่อนการฝึก สว่นระยะเวลาในการวิ่ง 30 เมตร ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว และ

ก าลงัของกล้ามเนือ้ ภายหลงัการทดลอง 8 สปัดาห์ ของกลุ่มฝึกแบบเกมสนามเล็กและกลุม่ฝึกแบบเฉพาะเจาะจง                  

มีความแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จากก่อนการฝึก 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
จากการศึกษาผลของโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มี                       

ต่อความสามารถในการรับและส่งลกูฟุตบอล พบว่า โปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับการฝึกความแข็งแรง                  
ของกล้ามเนือ้ขาที่มีต่อความสามารถในการรับและส่งลูกฟุตบอลเพิ่มขึน้กว่าโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็ก                        
เพียงอย่างเดียว ควรน าไปใช้ในการฝึกซ้อมนักกีฬาโรงเรียนเพื่อพฒันาความสามารถของนักเรียนทางด้านกีฬา
ฟตุบอล  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ศึกษาโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกบัการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ขาที่มีตอ่ความสามารถ

ในการรับและสง่ลกูฟตุบอลระยะไกล (สง่บอลยาว) 
2. ควรท าการศึกษาโปรแกรมการฝึกเกมสนามเล็กร่วมกับปัจจัยสมรรถภาพทางกายอื่นๆ เช่น                             

การฝึกประสานสมัพนัธ์ การทรงตวั พลงั ความเร็ว ที่มีผลตอ่ความสามารถในทกัษะกีฬาฟตุบอล  
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ผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวท่ีมี
ต่อพลังกล้ามเนือ้และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้

THE EFFECT OF PLYOMETRIC AND PLYOMETRIC WITH AGILITY ON MUSCLE 
POWER AND AGILITY IN KABADDI PLAYERS  

 

อลสิา ลิม้ส าราญ1 ธาวฒุิ ปลืม้ส าราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3  

Alisa limsamran1 Thawuth Pluemsamran2  and Tawate  piriyapruen3 

 

บทคดัย่อ 

 การวิจัยครัง้นีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อเพื่อศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริก และการฝึกพลยัโอเมตริก             
ควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบัดดี  ้                         
และเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริก และการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูค่วามคลอ่งแคลว่ว่องไวที่มีผล
ตอ่พลงักล้ามเนือ้และความคลอ่งแคลว่ว่องไวในนักกีฬากาบดัดี ้ โดยมีกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกักีฬา
กาบัดดี  ้โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  จ านวน 20 คน ได้มาจากการทดสอบสมรรถภาพ                          
ด้วยการยืนกระโดดไกล แบ่งกลุ่มๆละ 10 คน จ านวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพลยัโ อเมตริก                  
และกลุ่มที่ ฝึกด้วยโปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไว เก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง                            
โดยการทดสอบพลงักล้ามเนือ้ด้วยการยืนกระโดดไกล และทดสอบความคลอ่งแคล่วว่องไวด้วยแบบทดสอบ                
5-10-5 Agility test ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่  4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่  8 วิเคราะห์ข้อมูล                             
โดยหาคา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ที และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ 

ผลการวิจัย พบว่า 1) ภายหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่  4  และ 8 ทัง้สองกลุ่มมีพลังกล้ามเนือ้สูงขึน้                   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) ภายหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่  4  และ 8 ทัง้สองกลุม่มีความคลอ่งแคลว่
ว่องไวสูงขึน้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)ภายหลังการฝึกในสัปดาห์ที่ 8 กลุ่มที่ได้รับการฝึก                         
พลัยโอเมตริกจะมีระยะทางในการกระโดดไกลน้อยกว่า กลุ่มที่ได้ รับการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับ                          

                                                           
1 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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2 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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ความคล่องแคล่วว่องไว 4) การฝึกพลยัโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่กับความคล่องแคล่วว่องไว                  
ทีม่ีผลตอ่ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบความคลอ่งแคลว่วอ่งไวของกลุม่ทดลองหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั  
 

ค าส าคัญ: พลงักล้ามเนือ้, ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

Abstract 

 This study is conducted with aim to study physical benefits of plyometric training and 
plyomertic plus agility training that directly affect level of muscle power and agility of Kabaddi athletes. 
The study finding shows comparative results of both exercises against the level of muscle power and 
agility of Kabaddi athletes. The selected study sample is a group of 20 Kabaddi athletes of the Debsirin 
Lad Ya, Kanchanaburi Province in Thailand. The athletes were divided into two groups, 10 of each, 
one group was trained under plyometric program and another trained under plyometric plus agility 
program. A ‘standing board jump’ test was used to measure muscle power of the athletes and a ‘5-10-
5’ exercise was used to identify their agility level. All athletes underwent the above physical tests prior 
the start of plyometric training phase and on a completion of Week 4 and Week 8 of the training, 
respectively. The researcher analyzed the collected data by verifying the means, standard deviation, 
t-test, and one-way repeated measure ANOWA. 

 The result showed 1) After training with Plyometric training program and Plyometric with Agility 
training program. The results revealed that the muscle power and agility of the sample group increased 
before training at a statistically significant level of .05 2) After training 8th week Plyometric training group 
have less jumping ability Plyometric with Agility training group. 3)  After training 8th week Plyometric 
training group and Plyometric with Agility group. There is not difference in agility. 

 

Key word: Plyometric, Agility 
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บทน า 

 กาบดัดี ้เป็นกีฬาที่เลน่โดยสองทีม ในสนามที่แบง่ด้วยเส้นบนพืน้สนาม จดุมุง่หมายของการแขง่ขนั คือ 
การผลดักนัรุกและรับของทีมแขง่ขนั โดยทีมท่ีมีสทิธ์ิรุก จะใช้ผู้ เลน่ 1 คน รุกเข้าไปยงัแดนฝ่ายรับพร้อมเปลง่เสยีง 
“กาบัดดี  ้ๆ ๆ ๆ” เพื่อใช้อวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น มือ เท้า หรือทุกส่วนของร่างกาย ให้สัมผัสผู้ เล่นฝ่ายรับ                           
ภายในเวลา 30 วินาที โดยฝ่ายรับต้องหลบหลีกจากการพยายามเข้าไปสมัผสัของผู้ รุก และพยายามจบัผู้ รุกไว้
เพ่ือไม่ให้กลับไปยังแดนได้ เมื่อผู้ รุกกลับไปยังแดนของตนเองหรือตาย ฝ่ายรับจะได้สิทธ์ิในการรุกแทน                       
การแข่งขนักาบดัดีน้ัน้แต่ละทีมจะได้คะแนนโดยการรุกของฝ่ายรุก จากการสมัผสัตวัหรือการต่อสู้แล้วกลบัมา                
ยงัแดนของตวัเองของฝ่ายรุก แต่ฝ่ายรับได้คะแนนจากการที่สามารถจบัฝ่ายรุกไม่ให้กลบัไปยงัแดนของฝ่ายรุก 
โดยคิดที่  1 คน ต่อ 1 คะแนน ต่อการรุกและการตัง้รับแตล่ะครัง้ และจากการได้คะแนนจะท าให้ผู้ เลน่ที่ตายอยู่ 
ลงกลับมาเล่นใหม่ตามจ านวนคะแนน  (สมปราชญ์ ผลชู 2552) กาบัดดี เ้ป็นกีฬาที่ เ ร่ิมมีผู้ นิยมเล่นกัน                       
อย่างแพร่หลายมากขึน้ในปัจจุบนั ในการแข่งขนักีฬาระดบัสากล เช่น เอเช่ียนเกมส์ กีฬากาบดัดี ้นบัเป็นกีฬา
ระดับสากลอีกหนึ่งประเภทที่ได้รับการบรรจุเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัล และอีกทัง้ยังมี                     
การแข่งขันเป็นลีกอาชีพในประเทศอินเดียอีกด้วย กาบัดดีเ้ป็นกีฬาที่ผู้ เล่นจะต้องมีสมรรถภาพทางกายที่ ดี                   
จะเห็นได้วา่การแขง่ขนักีฬากาบดัดีใ้นปัจจุบนัมีการพฒันารูปแบบ กลยทุธ์ วิธีการเลน่ที่หลากหลายกวา่ในอดีต 
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทกัษะในรูปแบบต่าง ๆ ในเกมการแข่งขนั  จึงจ าเป็นต้องมีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วย               
ในการฝึกซ้อมทางด้านสมรรถภาพทางกาย ความคล่องแคล่วว่องไว และพลงักล้ามเนือ้ มีส าคญัอย่างมาก                 
ที่จะสามารถพฒันาศกัยภาพในการฝึกซ้อมทกัษะ และแขง่ขนัในกีฬากาบดัดี ้เจริญ กระบวนรัตน์ (2545) กลา่ว
ว่า ความคล่องแคล่ว หมายถึง ความสามารถในการเคลื่อนที่ หรือเคลื่อนไหวได้ในระยะเวลาที่สัน้ที่สุด                           
เป็นการท างานที่ต้องการความสมัพนัธ์ของระบบประสาทและกล้มเนือ้ ซึ่งท าหน้าที่ประสานงานกันได้อย่างดี
ปฏิกิริยาการรับรู้ และตอบสนองอย่ารวดเร็ว และความความสามารถในการเคลื่อนที่ และเคลื่อนไหว                        
เปลี่ยนทิศทางได้อย่างคล่องแคล่ว พลยัโอเมตริก คือการออกก าลงักายหรือการฝึกบริหารร่างกายที่รวมไว้                     
ซึ่งก าลังความแข็งแรง และความรวดเร็วในการหดตัวของกล้ามเนือ้ เพื่อการเคลื่อนไหวอย่างฉับพลัน                        
ลกัษณะของการฝึกสามารถกระท าได้หลากหลายรูปแบบ เช่น การฝึกกระโดด การเขย่ง ในรูปแบบต่างๆ กัน        
เพื่อพฒันาสว่นลา่งของร่างกาย  (เจริญ กระบนรันต์, 2531 : 119)   

 ด้วยเหตดุงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษาวิธีการพฒันาพลงักล้ามเนือ้ และความคลอ่งแคลว่
ว่องไวในนักกีฬากาบัดดี ้โดยการฝึกด้วยโปรแกรมพลยัโอเมตริก และโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่                   
ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ทัง้นีเ้พื่อจะน าผลที่ได้จากการวิจยัไปใช้ฝึกซ้อมเพื่อพฒันาความสามารถของนกักีฬาให้
ประสบผลส าเร็จในการแขง่ขนัตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลของการฝึกพลยัโอเมตริก และการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่ความคลอ่งแคลว่ว่องไวที่มี
ผลตอ่พลงักล้ามเนือ้และความคลอ่งแคลว่วอ่งไวในนกักีฬากาบดัดี ้ 

2. เพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริก และการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่ความคล่องแคล่ว
วอ่งไวที่มีผลตอ่พลงักล้ามเนือ้และความคลอ่งแคลว่วอ่งไวในนกักีฬากาบดัดี ้  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษาผลของการฝึกพลัยโอเมตริก  และพลัยโอเมตริกควบคู่กับการฝึก                        
ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อพลงักล้ามเนือ้และความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬากาบดัดีเ้ยาวชนทีมหญิง 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบรีุที่มีอาย ุ15-18 ปี ปีการศกึษา 2561 จ านวน 20 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักกีฬากาบัดดีเ้ยาวชนทีมหญิง โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า
กาญจนบุรี ที่มีอายุ 15-18 ปี ปีการศึกษา 2561 ได้มาจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย โดยการ                             
ยืนกระโดดไกลและการวัดพลงักล้ามเนือ้โดยการหาค่าเฉลี่ยของทัง้สองรายการมีค่าใกล้เคียงกันมากที่สุด                  
แบง่ออกเป็น 2 กลุม่ กลุม่ละ 10 คน  จ านวน 20 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   

1.โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริก  
2.โปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูค่วามคลอ่งแคลว่วอ่งไว 
3.สร้างโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูค่วามคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

3.1. ศกึษาแนวคิดทฤษฎีเอกสารงานวิจยัแล้วน ามาวิเคราะห์เพื่อก าหนดกรอบแนวคิด 
3.2. สร้างโปรแกรมฝึกพลยัโอเมตริก และโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่ความคลอ่งแคลว่

วอ่งไว 
3.3. น าโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกและโปรแกรมการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่                                     

ความคลอ่งแคลว่ว่องไว น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความเรียบร้อย แนะน า ปรับปรุง 
และแก้ไขสว่นที่บกพร่อง 

3.4. น าโปรแกรมการฝึกพลยัโอเมตริกและโปรแกรมพลยัโอเมตริกควบคู่ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว
ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น เพื่อตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสม  

3.5. ปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่นได้ตรวจสอบ 
3.6. น าโปรแกรมการฝึกที่ผู้ วิจยัสร้างขึน้ พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรง (Content Validity) 

โดยผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อหาความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( Index of Item objective 
Congruence: IOC) ซึง่ได้คา่ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาดงันี ้ 
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3.6.1. โปรแกรมฝึกพลัยโอเมตริก (Plyometric training )  ที่ ผู้ วิ จัยสร้างขึ น้  มีค่ า                              
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC = 1) 

3.6.2. โปรแกรมความคล่องแคล่วว่องไว (Agility training) ที่ผู้ วิจัยสร้างขึ น้ มีค่า                         
ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (IOC = 1 ) 
4.แบบทดสอบการยืนกระโดยไกล  
5.แบบทดสอบความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจยัในครัง้นีม้ีขัน้ตอนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงัตอ่ไปนี ้

1. ก าหนดวนั เวลา อปุกรณ์ สถานที่ และกลุม่ตวัอยา่งในการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
2. จัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ ตารางการฝึก ใบบันทึกผลการทดลอง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล                        

ในการด าเนินการ  
3. ประชุม อธิบาย ชีแ้จงขัน้ตอนวิธีการฝึก และวิธีการทดสอบโดยละเอียดแก่ผู้ช่วยในการฝึกซ้อม 

และกลุม่ตวัอยา่ง คือ กลุม่ทดลอง โดยมีตารางการฝึก ดงันี ้
3.1 อบอุน่ร่างกายและยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ระยะเวลา 15 นาที  
3.2 ฝึกโปรแกรมพลยัโอเมตริก ระยะเวลา 30 นาที  
3.3 ฝึกโปรแกรมความคลอ่งแคลว่วอ่งไว ระยะเวลา 30 นาที  
3.4 คลายอุน่และยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ระยะเวลา 15 นาที  

4. ท าการฝึกตามโปรแกรมเป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั คือ วนัจันทร์ วนัพุธ และวนัศุกร์ 
เวลา 17.00-18.30 น.  

5.ท าการทดสอบด้วยแบบทดสอบสมรรถภาพ และบนัทกึคะแนนลงในใบบนัทกึผล 
6. น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์ผลทางสถิต 
7. น าผลที่ได้รับมาสรุปผลการวิจยั และข้อเสนอแนะที่ได้จากการศกึษาในครัง้นี ้

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัที่ได้วิเคราะห์ข้อมลู โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (SPSS for Windows) 

1. ค านวณค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของผลทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ก่อนฝึก ภายหลงัการฝึก 4 สปัดาห์ และภายหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 

2. เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลี่ยก าลงักล้ามเนือ้ และค่าเฉลี่ยของความคลอ่งแคลว่วอ่งไว
ของกลุ่มทดลอง ก่อนฝึก ภายหลงัการฝึก 4 สปัดาห์ และภายหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 โดยใช้สถิติทดสอบ ค่า ที                 
(t-test Independent) ความมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 

3. ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบทางเดียว ด้วยวิธี ( One – Way repeated measure 
ANOVA)
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สรุปผลการวิจัย 
1.การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลของการฝึกพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อพลังกล้ามเนือ้โดยวดัจาก
ระยะทางในการกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึก สัปดาห์ที่ 4 และสัปดาห์ที่ 8 
 
ตาราง 1 การเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ผลของการฝึกพลยัโอเมตริกทีม่ีผลตอ่พลงักล้ามเนือ้โดย  วดัจาก
ระยะทางในการกระโดดไกล ระหวา่งก่อนการฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8 
 

 ระยะกระโดด 
   ก่อนการฝึก  สปัดาห์ 4  สปัดาห์ 8  

 คา่เฉลีย่  1.60  1.67 1.85 
 ก่อนการฝึก  1.60  -  -.068*  -.253* 
 สปัดาห์ 4  1.67    -  -.185* 
 สปัดาห์ 8 1.85   - 

 *ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลของการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีผลต่อพลงักล้ามเนือ้               

โดยวดัจากระยะทางในการกระโดดไกล ระหว่างก่อนการฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8 พบวา่ หลงัการฝึกในสปัดาห์ที่ 8 
มีคา่เฉลีย่ระยะทางในการกระโดดไกลมากกวา่การฝึกในสปัดาห์ที่ 4 และก่อนการฝึก และการฝึกในสปัดาห์ที่ 4 มีคา่เฉลี่ย
ระยะทางในการกระโดดไกลมากกวา่ก่อนการฝึก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 
ตาราง 2 การเปรียบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ผลของการฝึกพลยัโอเมตริกทีม่ีผลตอ่ความคลอ่งแคลว่วอ่งไวโดยวดั
จากระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระหวา่งก่อนการฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8 
 

 ระยะเวลา 
     ก่อนการฝึก  สปัดาห์ 4  สปัดาห์ 8 

 คา่เฉลีย่  7.38  7.11 6.89 
 ก่อนการฝึก  7.38  -  .271* .493* 
สปัดาห์ 4 7.11  - .222* 
สปัดาห์ 8 6.89   - 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่ผลของการฝึกพลยัโอเมตริกที่มีผลตอ่ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว

โดยวดัจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบระหวา่งก่อนการฝึก สปัดาห์ที่ 4 และสปัดาห์ที่ 8 พบวา่ หลงัการ ฝึกในสปัดาห์ที่ 8 
มีค่าเฉลี่ยของระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบมากกว่าการฝึกในสปัดาห์ที่ 4 และก่อนการฝึก  และการฝึกในสปัดาห์ที่ 4                 
มีคา่เฉลีย่ของระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบมากกวา่ก่อนการฝึก อยา่งมีนยัส าคญั ทางสถิติที่ระดบั .05  
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2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยผลของการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกพลัยโอเมตริก                   
ควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไว ภายหลังการฝึกสัปดาหืที่ 8  

 
ตาราง 3 เปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่กับความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อ
ระยะทางในการกระโดดไกลของกลุม่ทดลองหลงัการฝึก 
 

 รูปแบบการฝึก  N  Max  Min  M  S.D.  t  P 
 พลยัโอเมตริก  10  2.20  1.70  1.85  .15  -4.170*  .0005 

 พลยัโอเมตริกควบคูก่บั 
ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

 10  2.75  1.85  2.29  .29 

*ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .05 
 
ตารางที่ 3 จากการเปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูก่บัความคลอ่งแคลว่

วอ่งไวที่มีผลตอ่พลงักล้อมเนือ้ของกลุม่ทดลองหลงัการฝึก โดยวดัจากระยะทางในการกระโดดไกล พบวา่ ภายหลงัการฝึก
ด้วยพลัยโอเมตริก มีระยะทางในการกระโดดไกลสูงสุด 2.20 เมตร ต ่าสุด 1.70 เมตร มีค่าเฉลี่ยของระยะทาง                             
ในการกระโดดไกล 1.85 เมตร และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั .15 สว่นการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูค่วามคลอ่งแคลว่
ว่องไว มีระยะทางในการกระโดดไกลสงูสดุ 2.75 เมตร ต ่าสุด 1.85 เมตร มีค่าเฉลี่ยของระยะทางในการกระโดดไกล                  
2.29 เมตร และมีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั .29 โดยกลุม่ที่ได้รับการฝึกพลยัโอเมตริกจะมีระยะทางในการกระโดด
น้อยกวา่กลุม่ที่ได้รับการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูก่บัความคลอ่งแคลว่วอ่งไวอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05   
 
ตาราง 4 เปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่ความคล่องแคล่วว่องไวที่มีผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบของกลุม่ทดลองหลงัการฝึก 
 

           รูปแบบการฝึก N Max Min M S.D. t P 
พลยัโอเมตริก 10 7.95 6.30 6.89 .47   .417 .682 

พลยัโอเมตริกควบคูก่บั
ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว 

10 7.22 6.42 6.82 .24 

 
ตารางที่ 4 จากการเปรียบเทียบผลของการฝึกพลยัโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่ความคล่องแคล่ว

ว่องไวที่มีผลต่อความคล่องแคล่วว่องไวของกลุ่มทดลองหลงัการฝึก โดยวดัจากระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบ พบว่า                  
การฝึกพลยัโอเมตริก ในสปัดาห์ที่ 8 มีระยะเวลาในการทดสอบสูงสุด 7.95 วินาที ต ่าสุด 6.30 วินาที มีค่าเฉลี่ยของ
ระยะเวลาทดสอบ 6.89 วินาที และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .47  ส่วนการฝึกพลัยโอเมตริกควบคู่กับ                            
ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว มีระยะเวลาในการทดสอบสงูสดุ 7.22 วินาที ต ่าสดุ 6.42 วินาที มีค่าเฉลีย่ของระยะเวลาทดสอบ 
6.82 วินาที และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .24 โดยการฝึกพลัยโอเมตริกและการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่กับ                    
ความคลอ่งแคลว่วอ่งไวที่มีผลตอ่ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบของกลุม่ทดลองหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั 
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อภปิรายผล 
ผลการวิจยั พบวา่ 1) ภายหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่  4  และ 8 ทัง้สองกลุม่มีพลงักล้ามเนือ้สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติที่ ระดับ .05 2) ภายหลังการฝึกในสัปดาห์ที่   4  และ 8 ทัง้สองกลุ่มมีความคล่องแคล่วว่องไวสูงขึน้                                 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3)ภายหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่ 8 กลุม่ที่ได้รับการฝึกพลยัโอเมตริกจะมีระยะทาง                
ในการกระโดดไกลน้อยกว่า กลุม่ที่ได้รับการฝึกพลยัโอเมตริกควบคู่กับความคลอ่งแคลว่ว่องไว 4) การฝึกพลยัโอเมตริก
และการฝึกพลยัโอเมตริกควบคูก่บัความคลอ่งแคลว่ว่องไวที่มีผลตอ่ระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบความคลอ่งแคลว่วอ่งไว
ของกลุม่ทดลองหลงัการฝึกไมแ่ตกตา่งกนั  

 

ข้อเสนอแนะ 
ควรมีแบบทดสอบเฉพาะทกัษะกีฬากาบดัดี ้เพื่อได้มีการเปรียบเทียบผลการฝึกได้จดัเจนมากขึน้ 
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ผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธีที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร 

The Effect of Three Resistance Training Programs on The Running Speed in 50 Meters 
 

ธีรชยั ตนัติทตัต์1  ธาวฒุิ ปลืม้ส าราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3 
Theerachai Tantithatt1  Thawuth Pluemsamran2    and Tawate  piriyapruen3 

 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลของโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้าน 3 วิ ธี                          

ที่มีต่อความเร็วในการวิ่งในระยะ 50 เมตร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยเป็นนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2             

จ านวน 30 คน ที่เรียนในรายวิชากรีฑาและเป็นสมาชิกของชมรมกีฑา ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่ม

ตวัอยา่งออกเป็น 3 กลุม่ กลุม่ละ 10 คน กลุม่ที่ 1 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกวิ่งโดยใช้ยางยืด กลุม่ที่ 2 ฝึกด้วยโปรแกรม

การฝึกวิ่งด้วยการลากรถล้อรถยนต์ และกลุม่ที่ 3 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกวิ่งบนพืน้ทราย แต่ละกลุ่มใช้ระยะเวลา    

ในการฝึก 8 สัปดาห์ โดยมีการวัดผลก่อนการฝึกและหลังการฝึกทุก ๆ 2 สัปดาห์ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลที่ได้                  

โดยใช้ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิจยั พบว่า 1) ภายหลงั

การฝึกในสปัดาห์ที่ 2 4 6 และ 8 นกัเรียนทกุกลุม่มีความเร็วในการวิ่งสงูขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) 

ภายหลงัการฝึกในสปัดาห์ที่ 8 นักเรียนที่ได้รับการฝึกวิ่งโดยใช้ยางยืด การฝึกวิ่งด้วยการลากรถล้อรถยนต์ และ       

การฝึกวิ่งบนพืน้ทราย มีความเร็วในการวิ่งไม่แตกต่างกันทางสถิติ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โปรแกรมการฝึก       

ด้วยแรงต้านทัง้ 3 วิธี สามารถพฒันาความเร็วในการวิ่งของนกัเรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 
ค าส าคัญ : การฝึกวิ่งด้วยแรงต้าน การฝึกวิ่งด้วยยางยืด การลากล้อรถยนต์ การวิ่งบนพืน้ทราย 

 
Abstract 

The purposes of this research were to study and compare the effect of three resistance training 

programs on running speed in 50 meters. The samples were 30 eighth grade students who studied in 

Athletics and were a member of Athletics club, selected by purposive sampling. The students were divided 

into three experimental groups. Each group consisted of ten students. The first group was trained using 

                                                           
1 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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2 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
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3 ภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
Department of Physical, Faculty of Physical, Srinakarinwirot University, Bangkok 10110, Thailand. 
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the elastic training program. The second group was trained by the car tire training program. The third group 

was trained by the sand training program. The students were trained for eight weeks and measured their 

running speed before training and after training, every two weeks. The data were compared and analyzed 

by mean, standard deviation, and One-way ANOVA. The results showed that after the second, fourth and 

eighth week of the training program, the running speed of the students in the experimental group in the 50 

meters increased significantly at a level of .05. After the eighth week of the training program, the running 

speed of the students of the 50 meters in elastic training, car tire training and sand training group were not 

significantly different. It may be inferred that all resistance training programs could effectively develop the 

running speed of the students. 

 

Keywords: Resistance training, Elastic training, Car tire training, Sand training 

 

บทน า 

กรีฑาเป็นกิจกรรมการออกก าลงักายและกีฬาอยา่งหนึง่ที่เก่ียวข้องกบัการเคลือ่นไหว การเลน่กรีฑาสามารถ

พฒันาสมรรถภาพทางกายของผู้ที่เล่นได้เป็นอย่างดี  ซึ่งถือได้ว่ากรีฑาเป็นกีฬาเบือ้งต้นของกีฬาอื่น ๆ ในปัจจุบัน

กรีฑาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมาก จะเห็นได้วา่มีการแขง่ขนักีฬาประเภทนีใ้นทกุระดบั ไม่วา่จะเป็นระดบั

โรงเรียนหรือระดับจังหวัด และกลายมาเป็นการแข่งขันเยาวชนแห่งชาติจนถึงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  และ             

การที่ เป็นนักกรีฑาที่ประสบความส าเร็จได้นัน้ จะต้องมีความอดทนและมีความมานะพยายามอย่างมาก                   

ในการฝึกซ้อม เพราะจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนกัตลอดทัง้ปี การที่จะท าเช่นนัน้นะกรีฑาจะต้องมีความต้องการหรือ

ความรักในกีฬาชนิดนี ้(กิตติภมูิ บริสทุธ์ิ, 2555) 

เจริญ กระบวนรัตน์ (2538) กล่าวว่า ในการแข่งขนักีฬาแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นระดบัใดก็ตาม นกักีฬา

สามารถควบคมุการเคลื่อนไหวโดยใช้ความเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพสมัพนัธ์กบัขัน้ตอนของทกัษะการเคลื่อนไหว  

ในกิจกรรมนัน้ ๆ ย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อทัง้ตนเองและเพื่อนร่วมทีม การปฏิบัติทักษะกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

ความสามารถในการเคลือ่นท่ี โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความเร็วในการเคลือ่นท่ีระยะทาง 20-40 เมตรแรกนัน้ นบัเป็นหวัใจ

ส าคญัของกีฬาหลายชนิด อาทิ ฟตุบอล  บาสเกตบอล แฮนด์บอล ฮอกกี ้และกรีฑาประเภทวิ่งระยะสัน้ ที่ส าคญัที่สดุ

ประการหนึ่งของนกักีฬาที่ควรตระหนกัไว้ คือ ความเร็วเป็นคณุสมบตัิที่สามารถพฒันาหรือสามารถปรับปรุงให้ดีขึน้

ได้ด้วยการจัดระบบการฝึกให้ถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่องสม ่าเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับ Ackland, Elliott, and 

Bloomfield (2009)  ได้กล่าวว่า  การวิ่ ง ด้วยความเ ร็วสูงสุดที่ดีนัน้  จ า เ ป็นเสริมสร้างความแข็งแรงและ                       

ก าลงัของกล้ามเนือ้ร่วมด้วย ด้วยวิธีการฝึกดงักล่าวก็จะสง่ผลให้ความเร็วในการวิ่งพฒันาดีขึน้ได้ หากได้มีการจัด

โปรแกรมการฝึกซ้อมไว้อยา่งถกูต้อง 
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ผู้วิจยัจึงต้องการศึกษาผลของการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธีที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร เนื่องจาก

ระยะทาง 50 เมตร ถูกใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายของกรมพลศึกษา อีกทัง้ระยะนีเ้ป็นระยะที่สามารถ       

ใช้ความเร็วในการวิ่งสงูสดุได้ และเพื่อเปรียบเทียบผลของการฝึกของอุปกรณ์แรงต้านและการวิ่งบนพืน้ทรายเพื่อ    

เป็นแนวทางในการฝึกซ้อมและพฒันาความสามารถของ และเพื่อน าผลไปใช้เป็นแนวทางในการพฒันาแบบฝึกและ

การจดัโปรแกรมการฝึกซ้อมให้กบันกักรีฑาเพื่อพฒันาและเสริมสร้างความเร็วได้อยา่งเหมาะสม 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อศกึษาความเร็วในการวิ่งของนกัเรียนระยะ 50 เมตร ที่ฝึกด้วยแรงต้าน 3 วิธี  

2. เพื่อเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของนกัเรียนระยะ 50 เมตร ภายในกลุ่มและระหว่างกลุม่ในการฝึก

ด้วยแรงต้าน 3 วิธี 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 
และท าการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ด้วยวิธีการเลอืกแบบเจาะจง โดยเป็นนกัเรียนที่เรียนรายวิชากรีฑาและ
เป็นสมาชิกชมุนมุกรีฑา 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

  ในการวิจยัครัง้นี ้มีเคร่ืองมือที่ใช้จ านวน 3 เคร่ืองมือ ประกอบด้วย 1) โปรแกรมการฝึกด้วยยางยืด
ควบคู่กับการฝึกวิ่งระยะสัน้ที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ 2)โปรแกรมการฝึกด้วยการลากยางรถยนต์ควบคู่กับการวิ่งระยะสัน้        
ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 3)โปรแกรมฝึกด้วยการวิ่งบนพืน้ทรายควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ และ 4)  แบบทดสอบ
วดัความเร็ววิ่งระยะทาง 50 เมตร โดยมีวิธีการสร้างและหาคณุภาพเคร่ืองมือดงัตอ่ไปนี ้

2.1 ศกึษา ค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่เก่ียวข้องตลอดจนสอบถามผู้ เช่ียวชาญ 
2.2 สร้างโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้าน 3 รูปแบบ ควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้ 
2.3 น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ทา่น ตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยโปรแกรมการ

ฝึกด้วยแรงต้าน 3 รูปแบบ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) เทา่กบั 1 
2.4 น าโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านควบคูก่บัการฝึกวิ่งระยะสัน้ ไปทดลองใช้ (Try out) กบันกัเรียนที่ไมใ่ช่กลุม่

ตวัอยา่ง พบวา่ โปรแกรมการฝึกทัง้ 3 รูปแบบ มีความเหมาะกบันกัเรียน และมีระยะเวลาที่ใช้ฝึกอยา่งเหมาะสม 
2.5 น าโปรแกรมการฝึกด้วยแรงต้านควบคู่กบัการฝึกวิ่งระยะสัน้ ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลู 

และน ามาวิเคราะห์ และสรุปผลตอ่ไป 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 ท าการทดสอบความเร็วในการวิ่งระยะ 50 เมตร ของนกัเรียนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วเ รียงล าดับเวลาที่ ในการวิ่งของกลุ่มตัวอย่างจากมากที่สุดไปหา น้อยที่สุด  จากนัน้จัดกลุ่มนักเ รียน                           
ที่มีความสามารถใกล้เคียงกนัเข้ากลุม่ตวัอยา่งด้วยวิธีการจบัเข้ากลุม่ (Matching Group)  
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3.2 น าค่าเฉลี่ยของเวลาที่ได้ในการวิ่งของทัง้  3 กลุ่ม มาท าการทดสอบทางสถิติค่าที (t-test)      
ผลการทดสอบพบว่า ไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 แสดงว่าความสามารถในการวิ่ง
ระยะทาง 50 เมตร ของทัง้ 3 กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนั 

3.3 ท าการจบัฉลากเพื่อก าหนดกลุม่ทดลองที่ 1 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกด้วยยางยืดควบคูก่บัการ
ฝึกวิ่งระยะสัน้ กลุ่มทดลองที่ 2 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกด้วยการลากยางรถยนต์ควบคู่กับการวิ่งระยะสัน้ และ       
กลุม่ทดลองที่ 3 ฝึกด้วยโปรแกรมการฝึกวิ่งบนพืน้ทรายควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้ 

3.4 ท าการฝึกนกัเรียนตามโปรแกรมที่สร้างขึน้ และทดสอบหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 
สปัดาห์ที ่6 และสปัดาห์ที่ 8 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

4.1 วิเคราะห์ข้อมลูของเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ทัง้ก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์   
ที ่4 สปัดาห์ที ่6 และสปัดาห์ที่ 8 โดยใช้คา่เฉลีย่ (Mean) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

4.2 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเวลาในการวิ่งระยะทาง 50 เมตร ระหว่างกลุ่มตัวอย่างทัง้ 3 กลุ่ม        
ทัง้ก่อนการฝึก และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 6 และสปัดาห์ที่ 8 โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) และการวิ เคราะห์ ความแปรปรวนทางเดี ยวแบบวัดซ า้  (one-way repeated-measures ANOVA)                                 
โดยมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที ่.05 

 

สรุปผลการวิจัย 
1. การศึกษาความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระยะ 50 เมตร ที่ฝึกด้วยแรงต้าน 3 วธีิ  

จากการทดสอบความเร็วในการวิ่งของกลุ่มทดลอง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ฝึกด้วยยางยืด กลุ่มที่ฝึก 

ด้วยล้อรถยนต์ กลุม่ฝึกด้วยพืน้ทราย แล้ววิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวา่  

กลุ่มที่ฝึกด้วยยางยืด มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเร็วในการวิ่งก่อนการฝึก 

เท่ากับ 8.39 และ 0.65 วินาที หลังการฝึกสัปดาห์ที่  2 เท่ากับ 8.24 และ 0.55 วินาที หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4        

เทา่กบั 8.24 และ 0.55 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 เท่ากบั 7.62 และ 0.42 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 เท่ากบั 7.29 และ 

0.43 ตามล าดบั  

กลุ่มที่ฝึกด้วยล้อรถยนต์ มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็วในการวิ่งก่อนการฝึก 

เท่ากับ 8.39 และ 0.65 วินาที หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 8.20 และ 0.49 วินาที หลังการฝึกสปัดาห์ที่ 4         

เทา่กบั 7.95 และ 0.44 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 เท่ากบั 7.56 และ 0.38 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 เทา่กบั 7.29 และ 

0.43 ตามล าดบั  

กลุ่มฝึกด้วยพืน้ทราย มีค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเร็วในการวิ่ง ก่อนการฝึก  

เท่ากับ 8.35 และ 0.59 วินาที หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 2 เท่ากับ 8.22 และ 0.57 วินาที หลังการฝึกสปัดาห์ที่ 4        

เทา่กบั 8.05 และ 0.59 หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 เท่ากบั 7.68 และ 0.52 และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 เทา่กบั 7.44 และ 

0.16 ตามล าดบั ดงัตาราง 1 
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ตาราง 1 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความเร็วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึก หลงัการสปัดาห์ที่ 2 หลงัการ

ฝึกสปัดาห์ 4 หลงัการฝึกสปัดาห์ 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 8 ของกลุม่ทีฝึ่กด้วยยางยืด ล้อรถยนต์ และพืน้ทราย 

โปรแกรมการฝึก ช่วงที่ทดสอบ 
ความเร็วในการวิ่งระยะ 50 เมตร (วนิาท)ี 
X S.D. 

การฝึกด้วยยางยืด 
(n = 10) 

ก่อนการฝึก 8.39 .65 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 8.24 .55 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 8.08 .40 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 7.62 .42 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 7.29 .43 

การฝึกด้วยล้อรถยนต์ 
(n = 10) 

ก่อนการฝึก 8.39 .65 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 8.20 .49 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 7.95 .44 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 7.56 .38 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 7.29 .43 

การฝึกด้วยพืน้ทราย 
(n = 10) 

ก่อนการฝึก 8.35 .59 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 8.22 .57 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 8.05 .59 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 7.68 .52 
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 8 7.44 .16 

 

2. การเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งของนักเรียนระยะ 50 เมตร ภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มใน

การฝึกด้วยแรงต้าน 3 วิธี 

2.1 จากการเปรียบเทียบความในการวิ่งภายในกลุม่ที่ฝึกด้วยยางยืด กลุม่ที่ฝึกลากล้อรถยนต์ และ

กลุ่มที่ฝึกวิ่งบนพืน้ทราย ระหว่างก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 6 และสปัดาห์ที่ 8         

โดยวิเคราะห์คา่ความแปรปรวนทางเดียวแบบวดัซ า้ พบวา่  

กลุม่ที่ฝึกด้วยยางยืด มีความเร็วในการวิ่งในสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 6 และสปัดาห์ที่ 8 

สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ตามล าดบั ดงัตาราง 3 

กลุม่ที่ฝึกด้วยการลากยางรถยนต์ มีความเร็วในการวิ่งในสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 6 และ

สปัดาห์ที่ 8 สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามล าดบั ดงัตาราง 4 

กลุม่ที่ฝึกวิ่งบนพืน้ทราย มีความเร็วในการวิ่งในสปัดาห์ที่ 2 สปัดาห์ที่ 4 สปัดาห์ที่ 6 และสปัดาห์  

ที่ 8 สงูขึน้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ตามล าดบั ดงัตาราง 5 
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึก หลงัการ
สปัดาห์ที่ 2 หลงัการฝึกสปัดาห์ 4 หลงัการฝึกสปัดาห์ 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 8 ของกลุม่ฝึกด้วยยางยืด  

ฝึกด้วย 
ยางยดื 

 ก่อนฝึก สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 
ค่าเฉลี่ย 8.39 8.24 8.08 7.62 7.29 

ก่อนการฝึก 8.39 - .150* .311* .774* 1.106* 
สปัดาห์ 2 8.24  - .161* .624* .956* 
สปัดาห์ 4 8.08   - .463* .795* 
สปัดาห์ 6 7.62    - .332* 
สปัดาห์ 8 7.29     - 

*P = <.05 
 
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึก หลงัการ
สปัดาห์ที่ 2 หลงัการฝึกสปัดาห์ 4 หลงัการฝึกสปัดาห์ 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 8 ของกลุม่ฝึกด้วยล้อรถยนต์  

ฝึกด้วย 
ล้อรถยนต์ 

 ก่อนฝึก สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 
ค่าเฉลี่ย 8.39 8.20 7.95 7.56 7.29 

ก่อนการฝึก 8.39 - .193* .443* .833* 1.203* 
สปัดาห์ 2 8.20  - .250* .640* 1.010* 
สปัดาห์ 4 7.95   - .390* .760* 
สปัดาห์ 6 7.56    - .370* 
สปัดาห์ 8 7.29     - 

*P = <.05 
 
ตาราง 5 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ของค่าเฉลี่ยของความเร็วในการวิ่ง ในช่วงก่อนการฝึก หลงัการ
สปัดาห์ที่ 2 หลงัการฝึกสปัดาห์ 4 หลงัการฝึกสปัดาห์ 6 และหลงัการฝึกสปัดาห์ 8 ของกลุม่ฝึกด้วยพืน้ทราย  

ฝึกด้วย 
พืน้ทราย 

 ก่อนฝึก สัปดาห์ 2 สัปดาห์ 4 สัปดาห์ 6 สัปดาห์ 8 
ค่าเฉลี่ย 8.35 8.22 8.05 7.68 7.44 

ก่อนการฝึก 8.35 - .130* .296* .666* .909* 
สปัดาห์ 2 8.22  - .166* .536* .779* 
สปัดาห์ 4 8.05   - .370* .613* 
สปัดาห์ 6 7.68    - .243* 
สปัดาห์ 8 7.44     - 

*P = <.05 
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2.2 จากเปรียบเทียบความเร็วในการวิ่งระหวา่งกลุม่ทีฝึ่กด้วยยางยืด กลุม่ที่ฝึกลากล้อรถยนต์ และ

กลุ่มที่ฝึกวิ่งบนพืน้ทราย พบว่า ในช่วงก่อนการฝึก การฝึกสปัดาห์ที่ 2 การฝึกสปัดาห์ที่ 4 การฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ  

การฝึกสปัดาห์ที่ 8 ความเร็วในการวิ่งไมม่ีความแตกตา่งกนั ดงัตาราง 6 

 

ตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของความเร็วในการวิ่ง  ระหวา่งกลุม่ฝึกด้วยยางยืด กลุม่ฝึกด้วยล้อรถยนต์ 
และกลุม่ฝึกด้วยพืน้ทราย ในช่วงก่อนการฝึกและหลงัการฝึก 
สัปดาห์ที่ฝึก แหล่งความแปรปรวน ss df MS F P 

ก่อนการฝึก 
ระหวา่งกลุม่ .012 2 .006 .015 .985 
ภายในกลุม่ 10.868 27 .403   

รวม 10.881 29    

สปัดาห์ที่ 2 
ระหวา่งกลุม่ .008 2 .004 .014 .986 
ภายในกลุม่ 8.011 27 .297   

รวม 8.019 29    

สปัดาห์ที่ 4 
ระหวา่งกลุม่ .094 2 .047 .198 .821 
ภายในกลุม่ 6.404 27 .237   

รวม 6.498 29    

สปัดาห์ที่ 6 
ระหวา่งกลุม่ .076 2 .038 .188 .830 
ภายในกลุม่ 5.456 27 .202   

รวม 5.532 29    

สปัดาห์ที่ 8 
ระหวา่งกลุม่ .318 2 .159 .747 .484 
ภายในกลุม่ 5.759 27 .213   

รวม 6.078 29    

P = <.05 
 

อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจัยได้ศึกษาและเปรียบเทียบผลของการฝึกวิ่งระยะ 50 เมตร ด้วยโปรแกรมการฝึก 
ด้วยแรงต้าน 3 วิธี คือ การฝึกด้วยยางยืด การฝึกด้วยการลากล้อรถยนต์ และการฝึกด้วยพืน้ทราย ผลการศึกษาพบว่า การฝึก        
ทัง้ 3 วิธี ช่วยให้นกัเรียนมีความเร็วในการวิ่งเพิ่มมากขึน้และให้ผลไมแ่ตกตา่งกนักนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

การฝึกวิ่งด้วยยางยืดควบคู่กบัการวิ่งระยะสัน้ การฝึกวิ่งด้วยการลากล้อรถยนต์ควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้ และ
การฝึกวิ่งบนพืน้ทรายควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้นัน้ สามารถท าให้นกัเรียนมีความเร็วในการวิ่งระยะ 50 เมตรเพิ่มมากขึน้ได้ เนื่องจาก
โปรแกรมการฝึกวิ่งทัง้ 3 รูปแบบ ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้นัน้ ผู้วิจยัได้ศึกษาหลกัการสร้างโปรแกรมฝึกด้วยแรงต้าน ซึง่การฝึกด้วยแรงต้าน
นัน้เป็นการฝึกที่ได้รับความนิยมมาเป็นระยะเวลานาน และแพร่หลาย เป็นโปรแกรมการฝึกที่สามารถพัฒนาอัตราความเร็ว               
ในการก้าวเท้าได้ และให้ผลที่ดีกว่าการฝึกวิ่งในรูปแบบเดียว โดยเฉพาะการพฒันาอตัราความเร็วในการก้าวเท้าและความเร็ว          
ในการวิ่งระยะทาง 40 -50 เมตร ให้ดีขึน้ (เจริญ กระบวนรัตน์. 2538)  
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 การฝึกแรงต้านโดยใช้ยางยืด มีผลต่อการพัฒนาพลังกล้ามเนื อ้ขาและความคล่องแคล่วว่องไว                           
โดยจะท าให้ค่าพลงักล้ามเนือ้ขาและความคลอ่งแคล่วว่องไวของนกักีฬานัน้เพิ่มมากขึน้  (ชวพสั โตเจริญบดี. 2560) การฝึกวิ่ง    
ด้วยการลากล้อรถยนต์ เป็นโปรแกรมฝึกที่ได้ผลดีและมีการลงทนุน้อย เป็นการฝึกทีใ่ช้วสัดใุกล้ตวั ซึง่ได้รับความนิยมจากผู้ ฝึกสอน
กีฬาที่ใช้ความเร็วเป็นอย่างมาก การฝึกวิ่งด้วยการลากล้อรถยนต์นัน้ ถือเป็นการฝึกที่ใช้เคร่ืองลากถ่วงน า้หนักที่สามารถ              
เพิ่มความเร็วในการวิ่งของนกักีฬาที่ได้รับการฝึกได้เป็นอย่างดี (ชลิต  ประทมุศรี. 2526) ในขณะเดียวกนั การฝึกวิ่งบนพืน้ทราย  
เป็นการฝึกที่เก่ียวข้องกับความเร็วและความคล่องตวั นกักีฬาที่ได้รับการฝึกวิ่งบนพืน้ทรายนัน้จะมีความคลอ่งตวัในการเคลื่อน     
ทีม่ากขึน้ และมีความเร็วเพิ่มมากขึน้ (นฐัพนธ์ จนัทราษฎร์. 2550)  

จะเห็นได้วา่ การฝึกวิ่งด้วยแรงต้านทัง้ 3 วิธี จะเป็นการฝึกที่กระตุ้นให้นกักีฬาแตล่ะคน พยายามเพิ่มอตัราเร็ว
ในการก้าวเท้าและเพิ่มความยาวของช่วงก้าวในการวิ่งให้มากกว่าปกติ เป็นการฝึกในลักษณะบังคับให้นักกีฬาต้องใช้                   
ความพยายามเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้สูงขึน้กว่าที่เคยฝึกซ้อมหรือมากกว่าวิธีที่ใช้อยู่ทั่วไป การฝึกเพื่อเสริมความเร็ว                
ให้กับนักกีฬาในระยะเวลาหรือระยะทางสัน้ ๆ  นัน้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาขีดความสามารถสูงสดุของความเร็ว      
ให้กบันกักีฬา (เจริญ กระบวนรัตน์. 2538) และจากผลการศึกษา พบว่า การฝึกวิ่งด้วยยางยืดควบคู่กบัการวิ่งระยะสัน้ การฝึกวิ่ง
ด้วยการลากล้อรถยนต์ควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้ และการฝึกวิ่งบนพืน้ทรายควบคูก่บัการวิ่งระยะสัน้นัน้  มีผลต่อความเร็วในการวิ่ง
ของนักเรียนในระยะ 50 เมตร ไม่แตกต่างกัน ดังนัน้ การเลือกใช้วิธีการฝึกโดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ               
แตล่ะบคุคล จะช่วยให้นกักีฬามีผลการฝึกที่ดีขึน้  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1. ควรศกึษาผลการฝึกด้วยแรงต้านที่มีตอ่สมรรถภาพทางกายในด้านอื่น ๆ  เช่น ก าลงั ความคลอ่งแคลว่วอ่งไว  

ความออ่นตวั การทรงตวั เป็นต้น 
2. ควรศกึษาผลการฝึกด้วยแรงต้านสามวิธีที่มีตอ่ความเร็วในการวิ่งในระยะที่เพิ่มขึน้ ตัง้แต ่100 เมตร ขึน้ไป 
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การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น 
A construction of basketball skill test for junior high school students 
 

พลรบ บญุคงมา1 ธาวฒุิ ปลืม้ส าราญ2 และ เทเวศร์ พิริยะพฤนท์3 

Ponrob Boonkongma1 Thawuth Pluemsamran2 and Tawate piriyapruen3 
    

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ม้ีความมุ่งหมายเพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลและเกณฑ์ส าหรับนักเ รียน                    

ชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น แบบทดสอบประกอบด้วย 5 ทักษะ คือ ทักษะการยิงประตูระยะใกล้ ทักษะการเลีย้งลูก
บาสเกตบอล ทกัษะการสง่ลกูสองมือระดบัอกกระทบผนงั ทกัษะการยิงประตู ณ จุดโทษ  และทกัษะการยิงประตูแบบ   
เลย์อพั โดยมีกลุม่ตวัอย่างที่ใช้หาคณุภาพของแบบทดสอบเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนห้วยกรดวิทยา 
จ านวน 30 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย และมีกลุ่มตวัอย่างในการสร้างเกณฑ์เป็นนกั เรียนมธัยมศึกษาตอนต้น   
ของโรงเรียนมธัยมในจังหวดัชยันาท จ านวน 348 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุม่หลายขัน้ตอน หาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา  
ของแบบทดสอบโดยวิเคราะห์ค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) จากผู้ เช่ียวชาญ 5 ทา่น หาความเป็นปรนยัของแบบทดสอบ
โดยวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน หาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยวิธีการทดสอบซ า้ และ          
สร้างเกณฑ์โดยใช้คะแนนดิบและคะแนนที  

ผลการวิจยัพบวา่ 1. แบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลเป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา โดยมีคา่ดชันี
ความสอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบอยูใ่นช่วง .80-1.00 แบบทดสอบแต่ละทกัษะมีความเป็นปรนยัอยูใ่นระดบัดีมาก 
(r = .892-.975) และมีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทุกทกัษะอยู่ในระดบัยอมรับได้ถึงดีมาก ( r = .666-.935) 2. เกณฑ์
ประเมินทกัษะบาสเกตบอลจะมีคะแนนการประเมินแตกตา่งกนัในนกัเรียนชายและหญิง 

 
ค าส าคญั :    บาสเกตบอล, การสร้างแบบทดสอบ 
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Abstract 
The purpose of this research were to construct basketball skill tests and establish norms for secondary 

school students. The tests consisted of five skill tests: field goal, dribbling, wall bounce, penalty shot and         
lay-up shot. Thirty secondary school students from HuaikrotWittaya School, selected by simple random 
sampling, were used to examine the quality of the tests. Three hundred and forty-eight secondary school 
students in Chai Nat Province, selected by multi-stage sampling, were used to establish the norms. The Index 
of Item–Objective Congruence (IOC) by 5 experts was used to analyze the validity of the tests. The Pearson 
correlation coefficient was used to analyze the objectivity of the tests. Test–Retest method was used to analyze 
the reliability of the tests. Raw score and T score were used to establish the norms. 

The result showed that 1. The basketball skill tests had validation. The IOC were varied in the range 
between .80-1.00. The objectivity levels of the tests were very good (r = .892-.975). The reliability levels of the 
tests were varied in the range between acceptable to very good ( r = .666-.935) .  2.  The norms of basketball 
skill tests were different score in male and female student. 

 
Keyword: Basketball, A construction of test 

 

บทน า 

กีฬาบาสจะมีการเล่นเป็นทีม ทีมละ 5 คนในสนามและตวัส ารองอีก 7 คนซึ่ง สามารถผลดัเปลี่ยนหมุนเวียน
กันลงมาเล่นได้ตลอดการแข่งขัน ซึ่งหลกั ๆ แล้วเป้าหมายของกีฬาบาสเกตบอลคือการท าแต้มซึ่งการท าแต้มก็ใช่ว่า        
จะท าได้โดยง่ายเนื่องจาก จะมีการป้องกนัจาก ผู้ เลน่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อไมใ่ห้ผู้ เลน่อีกฝ่ายท าคะแนนได้โดยง่าย ซึง่เป็นเสนห์่
อย่างหนึ่งของกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งหากจะกลา่วถึงแต่ทกัษะการยิงประตวู่าส าคญัที่สดุเลยก็ไม่สามารถพูดได้เนื่องจาก
ก่อนเกิดทักษะยิงประตูนัน้ ย่อมมีทักษะ อื่น ๆ มาผสมผสานเพื่อน าไปสู่การยิงประตูไม่ว่าจะเป็น ทักษะการเคลื่อน           
ทีท่กัษะการสร้างคุ้นเคยกบัลกูบาสเกตบอล ทกัษะการเลีย้งลกู ทกัษะการรับและสง่ลกู และทกัษะการยิงประต ู 

ฉฐัรส บญัชาชาญชยั (ฉฐัรส  บญัชาชาญชยั, 2540) กลา่ววา่ การเรียนการสอนรายวิชาบาสเกตบอลนัน้จะเน้น
ทักษะเบือ้งต้นเป็นพืน้ฐานในการเล่น บาสเกตบอล ซึ่งได้แก่การรับ–ส่งลูกบาสเกตบอล การเลีย้งลูกบาสเกตบอล         
การยิงประตูบาสเกตบอล ซึ่งสอดคล้องกับ ศุภวณัฐ์  นาคนาม (ศุภวณัฐ์  นาคนาม, 2553) กล่าวว่า ทกัษะการเล่น
บาสเกตบอล หมายถึงการเล่นต่าง ๆ ที่ใช้ในการเล่นบาสเกตบอล เช่นการรับลกูบาสเกตบอล การส่งลกูบาสเกตบอล   
กา ร เ ลี ย้ ง ลูกบาส เ กตบอล  กา รยิ ง ป ระตูบ าส เ กตบอล  และ  สอดค ล้อ งกับ  อ ร รกว ร รณ   พ รหมหง ษ์                                                 
(อรรกวรรณ  พรหมหงษ์, 2553) กล่าวว่าองค์ประกอบทกัษะบาสเกตบอลประกอบด้วย การส่ง-รับลกูสองมือระดบัอก
กระทบผนงั การสง่-รับลกูกระดอนกระทบผนงั การเลีย้งลกูบาสเกตบอลต ่า การเลีย้งลกูบาสเกตบอลสงู และการยิงประตู 
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ดงันัน้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนครูผู้สอนจึงต้องมีแบบทดสอบทกัษะที่เป็นมาตรฐานและ
ครอบคลมุสามารถวัดได้ตรงกับทกัษะที่ต้องท าการวดัซึ่งสอดคล้องกับจอห์นสนัและเนลสนั (Johnson B.L. and J.K. 
Nelson, 1974) ที่ได้กลา่วไว้ว่าแบบทดสอบที่ดีควรมีลกัษณะดงันี  ้1. มีความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถที่จะวดั    
ในสิ่งที่ต้องการวดัตรงตามจุดมุ่งหมาย 2. มีความเช่ือมัน่ หมายถึง แบบทดสอบมีความแนน่อนในการวดัโดยการทดสอบ
หลายครัง้ก็ได้ผลเช่นเดิม 3. มีเกณฑ์ปกติ เพื่อใช้เป็นตวัแทนของประชากรเฉพาะกลุม่ และ4. มีความเป็นปรนยั หมายถึง 
แบบทดสอบมีมาตรฐานที่แน่นอนชัดเจนในการด าเนินงานและการให้คะแนน แม้จะมีผู้ วัดหลายคนก็ได้ค าตอบหรือ
คะแนนเทา่กนั 

จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยเห็นถึงความส าคัญในการสร้างแบบทดสอบทักษะที่มีคุณภาพ เพื่อ                   
มีแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น และท าให้ครูผู้สอนวิชาบาสเกตบอลมีเคร่ืองมือ
ใช้วัดความสามารถและการพัฒนาของผู้ เ รียน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน                      
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พร้อมทัง้มีเกณฑ์ในการทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
เพื่อน าไปใช้ในการเป็นเคร่ืองมือในการประเมินผลในการเรียนวิชาบาสเกตบอล เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการสอน            
ให้มีประสทิธิภาพ อีกทัง้ยงัสามารถใช้ในการวดัพฒันาความก้าวหน้าของผู้ เรียนได้อีกด้วย 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

2. เพื่อสร้างเกณฑ์ทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการเรียนวิชา

บาสเกตบอลมาแล้ว ของโรงเรียนห้วยกรดวิทยา จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2561 จ านวน 30 คน เป็นนกัเรียนชาย 
จ านวน 15 คน และนักเ รียนหญิงจ านวน 15 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)                   
ด้วยการจบัสลาก 

กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์ เป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ที่ผา่นการเรียนวิชาบาสเกตบอลมาแล้ว 
ของโรงเรียนมธัยมศึกษาจงัหวดัชยันาท ปีการศึกษา 2561 โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่างได้มาโดยการเปิดตารางส าเร็จรูป    
ของ ยามาเน่ (Yamane Taro, 1973)  จ านวน 333 คน ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ผู้้ วิจัยได้ใช้กลุ่มตัวอย่างในครัง้นี  ้               
จ านวน 348 คน เป็นนักเรียนชาย จ านวน 174 คน และนักเรียนหญิง จ านวน 174 คน ซึ่งได้มาโดยใช้การสุ่มแบบ       
หลายขัน้ตอน (Multistage Random Sampling) โดยจังหวัดชัยนาท ประกอบด้วยอ าเภอทัง้หมด 8 อ าเภอ 13         
โรงเ รียนมัธยมศึกษา คัดเลือกโดยการสุ่มโรงเ รียนระดับมัธยมศึกษาในแต่ละอ า เภอ โดยการสุ่มอย่างง่าย                 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัสลากโดยวิธีการแบบสุม่ 50% จาก 13 โรงเรียนเหลอื 6 โรงเรียน และท าการสุม่
อยา่งง่าย โดยการจบัสลาก  นกัเรียนชายจ านวน 29 คน และนกัเรียนหญิง จ านวน 29 คน ของโรงเรียนที่ถกูเลอืก 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. ผู้ วิจัยท าการศึกษารายละเอียดเก่ียวกับกีฬาบาสเกตบอล จากเ อกสาร ต ารา คู่มือเอกสารงานวิจัย       

ปริญญานิพนธ์ และปรึกษา ขอค าแนะน าจากประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ เก่ียวกบัขอบเขตของทกัษะ
กีฬาบาสเกตบอล 

2. ร่างแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอล โดยให้ครอบคลมุทกัษะพืน้ฐานในกีฬาบาสเกตบอล คือ การรับ-สง่ลกู
บาสเกตบอล การเลีย้งลกูบาสเกตบอล และการยิงประตบูาสเกตบอล และ น าแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลที่ร่างขึน้ไป
ให้ประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ตรวจและแก้ไข ก่อนจะน าไปให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ 

3. น าแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปใช้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยวิเคราะห์คา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) และให้ข้อแนะน า จ านวน 5 ทา่น 

4. น าแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่ผู้ เ ช่ียวชาญตรวจสอบมาแก้ไข ปรับปรุงตามค าแนะน า และ                   
น าแบบทดสอบท่ีแก้ไขตามค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญ มาปรึกษากบัประธานและกรรมการควบคมุปริญญานิพนธ์ 

5. ท าการสร้างแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ฉบบัสมบรูณ์ ดงัรูป 1-5 
วิธีการด าเนินการทดลอง 
1. เตรียมอปุกรณ์ เคร่ืองอ านวยความสะดวกและสถานท่ีทีใ่ช้ในการทดสอบ เพื่อเก็บข้อมลูพร้อมทัง้นดัหมายวนั 

เวลาทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู 
2. จดัหาผู้ชว่ยในการเก็บข้อมลู อธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบแก่ผู้ช่วยและผู้ รับการทดสอบ เพือ่ให้เข้าใจถึง

วิธีการทดสอบและรายละเอยีด อื่น ๆ   
3. น าแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ไปทดสอบกบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน เป็นชาย 15 คน 

หญิง 15 คน จ านวน 2 ครัง้ โดยทดสอบซ า้ระยะเวลาหา่งกนั 2 อาทิตย์ 
4. น าแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ไปทดสอบนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งเพื่อสร้างเกณฑ์ 
5. น าผลการทดสอบมาวเิคราะห์ทางสถิติ 
การจัดกระท าข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
1. หาค่าความเ ป็นปรนัย  (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่ผู้ วิ จัยส ร้างขึ น้                        

โดยการค านวณหาค่าสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์จากคะแนนการทดสอบ โดยวิธีของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment 
Correlation) จากครูพลศึกษา 3 ท่าน โดยโดยพิจารณาตามเกณฑ์การแปลความหมายของ Kirkendall  D.R. et al. 
(1987) ดงันี ้  ดีมาก =.95 – 1.00, ดี =.85 - .94, ยอมรับได้ =.70 - .84 และ ต ่า =.00 - .69 

2. หาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ แต่ละรายการ     
โดยการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของคะแนนการทดสอบครัง้ท่ี 1 กับครัง้ที่  2 โดยวิธีของเพียร์สัน        
(Pearson’s Product Moment Correlation) โดยพิจารณาตามเกณฑ์การแปลความหมายของ Kirkendall  D.R. et al. 
(1987) ดงันีด้ีมาก =.90 – 1.00, ดี =.80 - .89, ยอมรับได้ =.60 - .79 และ ต ่า =.00 - .59 
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3. หาค่าสัมประสิท ธ์ิสหสัมพันธ์ภายใน ( Inter Correlation Coefficient) ของแบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอลท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยการค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ภายในระหว่างการทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอลแตล่ะรายการ โดยวิธีของเพียร์สนั (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 

4. สร้างเกณฑ์ (Norms) ของแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลแต่ละรายการและรวมทุกรายการ โดยใช้คะแนน
ดิบและคะแนนที (T – Score) แบง่ระดบัความสามารถด้านทกัษะบาสเกตบอลออกเป็น 5 ระดบั คือ สงูมาก สงู ปานกลาง 
ต ่า และต ่ามาก  
 

ผลการวิจัย 
แบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยมคีา่ดชันคีวาม

สอดคล้อง (IOC) ของแบบทดสอบอยู่ในช่วง .80-1.00 แบบทดสอบแต่ละทกัษะมีความเป็นปรนัยอยู่ในระดับดีมาก         
(r = .892-.975) และมีความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทกุทกัษะอยู่ในระดบัยอมรับได้ถึงดีมาก (r = .666-.935) และเกณฑ์
ประเมินทกัษะบาสเกตบอล 5 ทกัษะมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนัในนกัเรียนชายและนกัเรียนหญิง ดงัตาราง 1-5 

 

สรุป 

ผู้ วิจัยศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น                    
โดยมีความมุ่งหมายของการวิจยั คือ 1.เพื่อสร้างแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น 
และ  2.เพื่อสร้างเกณฑ์ทกัษะบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น ท าให้มีแบบทดสอบทกัษะบาสเกตบอล
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น และท าให้ครูผู้สอนวิชาบาสเกตบอลมีเคร่ืองมือใช้วดัความสามารถและการพฒันา
ของผู้ เรียน รวมถึงใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พร้อมทัง้มีเกณฑ์            
ในการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล และมีประชากร เป็น นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ที่ผ่านการเรียนวิชา
บาสเกตบอลมาแล้ว สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 จังหวัดชัยนาท ปีการศึกษา 2561            
จ านวน 13 โรงเรียน กลุม่ตวัอย่าง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการหาคณุภาพของแบบทดสอบ 2. กลุ่ม
ตวัอย่างที่ใช้ในการสร้างเกณฑ์  ซึง่ผู้วิจยัได้สร้างร่างแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลขึน้มา 7 แบบทดสอบ เมื่อน าไป
ให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( IOC)        
โดยได้ผลดงันี ้1.แบบทดสอบการยิงประตูระยะใกล้(1.00)สามารถน าไปใช้ได้ 2.แบบทดสอบการเลีย้งลกูบาสเกตบอล
(.80)สามารถน าไปใช้ได้ 3.แบบทดสอบการสง่ลกูสองมือระดบัอกกระทบผนงั(1.00)สามารถน าไปใช้ได้ 4.แบบทดสอบ
การยิงประต ูณ จดุโทษ(.80)สามารถน าไปใช้ได้ 5.แบบทดสอบการเลีย้งแบบซิกแซ็ก(.40)ตดัออก 6.แบบทดสอบการเลีย้ง
แบบความเร็วในทางตรง(.20)ตดัออก และ 7.แบบทดสอบการยิงประตูแบบเลย์อัพ(1.00)น าไปใช้ได้ ซึ่งผู้ เช่ียวชาญ        
ให้ค าแนะน าให้ตัดแบบทดสอบทักษะที่มีความซ า้ซ้อนในการทดสอบออก ซึ่งตัดออก 2 แบบทดสอบ ท าให้เหลือ
แบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลที่จะน าไปใช้ 5 แบบทดสอบ เมื่อได้แบบทดสอบแล้ว ผู้วิจยัได้ศึกษาความเป็นปรนยั
โดยครูพลศึกษา 3 ท่าน ด้วยการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างแล้วน าคะแนนของครูพลศึกษา 3 ท่าน หาค่าสมัประสิทธ์
สหสมัพนัธ์ พบว่า แบบวดัทุกทกัษะมีความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนจากการทดสอบของครูพลศึกษา 3 ท่านในทางบวก 
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และมีความเป็นปรนยัอยู่ในระดบัดีมาก (r=.892-.975) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 การทดสอบความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอล ผู้ วิจัยท าการทดสอบซ า้ 2 ครัง้ และได้ค านวณหาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์
พบว่า แบบทดสอบทุกรายการมีค่าความเช่ือมั่นในระดับยอมรับได้ถึงระดับความเช่ือมั่นดีมาก ( r=.666-.935)             
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนของเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลทุกทักษะ                     
มีความแตกต่างกันในนักเรียนชายและนักเรียนหญิง  ซึ่งสอดคล้องกับ จอห์นสัน และเนลสัน (Johnson B.L. and          
J.K. Nelson, 1986) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ดีควรมีลกัษณะ ดงันี  ้1. ความเที่ยงตรง หมายถึง ความสามารถวดัในสิ่ง       
ที่ต้องการวดั 2. ความเช่ือมัน่ หมายถึง แบบทดสอบมีความแน่นอนในการวดัโดย ผู้ รับการทดสอบ ทดสอบหลายครัง้        
ก็ได้ผลเช่นเดิม 3. เกณฑ์ปกติ หมายถึง ข้อมลูที่ใช้เพื่อเป็นตวัแทนของประชากรเฉพาะกลุม่ 4. ความเป็นปรนยั หมายถึง 
แบบทดสอบมีความเป็นมาตรฐานแนน่อน แจ่มชดัในการด าเนินงาน และการให้คะแนน เมื่อมีผู้วดัหลายคนก็ได้ค าตอบ
หรือคะแนนเทา่กนั  

 

เอกสารอ้างอิง 

ฉฐัรส บญัชาชาญชยั.  (2540). การสร้างแบบประเมินและแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอล ส าหรับนกัเรียนระดบั 
มธัยมศกึษาตอนต้น. ปริญญานพินธ์ (กศ.ม. (พลศกึษา))มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร. 

ศภุวณฐ์ั  นาคนาม. (2555). ระดบัทกัษะบาสเกตบอลของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาปทมุธานี ปี 
การศกึษา 2554. มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

อรรกวรรณ  พรหมหงษ์. (2553). การสร้างแบบทดสอบทกัษะกีฬาบาสเกตบอลส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  
โรงเรียนอมาตยกลุ. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

Johnson B.L. and J.K. Nelson. (1986). "Basic Concept in Test Evaluation," Practical Measurement For Evaluation 
in Physical Education: Minnesota : Burgess internation Group Inc. 

Kirkendall  D.R., Gruber  J.J., & Johnson  R.E. (1987) .  Measurement and Evaluation for Physical Educators: 
Human Kinetics Publishers.  

Yamane Taro. (1973). Statistics : an Introductory Analysis: Harper & Row. 
 
ตาราง1 เกณฑ์การทดสอบทกัษะการยงิประตรูะยะใกล้ 

ระดบัทกัษะ 
เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนชาย(N=174) เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนหญิง(N=174) 

คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที 
สงูมาก 7 ขึน้ไป 66 ขึน้ไป 5 ขึน้ไป 64 ขึน้ไป 
สงู 5-6 56-65 4 55-63 
ปานกลาง 3-4 45-55 2-3 46-54 
ต ่า 1-2 35-44 1 37-45 
ต ่ามาก 0 34  0 36 
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ตาราง2 เกณฑ์การทดสอบทกัษะการเลีย้งลกูบาสเกตบอล 

ระดบัทกัษะ 
เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนชาย(N=174) เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนหญิง(N=174) 

คะแนนดิบ (วินาท)ี คะแนนที คะแนนดิบ (วินาท)ี คะแนนที 
สงูมาก 10.51 ลงมา 36 ลงมา 12.34 ลงมา 34 ลงมา 
สงู 10.52-12.02 37-45 12.35-13.87 35-44 
ปานกลาง 12.03-13.53 46-54 13.88-15.56 45-55 
ต ่า 13.54-15.04 55-63 15.57-17.09 56-65 
ต ่ามาก 15.05 ขึน้ไป 64 ขึน้ไป 17.10 ขึน้ไป 66 ขึน้ไป 

 
 
ตาราง3 เกณฑ์การทดสอบทกัษะการสง่ลกูสองมือระดบัอกกระทบผนงั 

ระดบัทกัษะ 
เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนชาย(N=174) เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนหญิง(N=174) 

คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที 
สงูมาก 23 ขึน้ไป 65 ขึน้ไป 21 ขึน้ไป 66 ขึน้ไป 
สงู 21-22 55-64 19-20 56-65 
ปานกลาง 19-20 46-54 17-18 45-55 
ต ่า 17-18 36-45 15-16 35-44 
ต ่ามาก 16 ลงมา 35 ลงมา 14 ลงมา 34 ลงมา 

 
ตาราง4 เกณฑ์การทดสอบทกัษะการยงิประต ูณ จดุโทษ 

ระดบัทกัษะ 
เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนชาย(N=174) เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนหญิง(N=174) 

คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที 
สงูมาก 7 ขึน้ไป 66 ขึน้ไป 5 ขึน้ไป 66 ขึน้ไป 
สงู 5-6 56-65 4 56-65 
ปานกลาง 3-4 45-55 2-3 45-55 
ต ่า 1-2 35-44 1 35-44 
ต ่ามาก 0 34 0 34 

 
ตาราง5 เกณฑ์การทดสอบทกัษะการยงิประตแูบบเลย์อพั 

ระดบัทกัษะ เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนชาย เกณฑ์ส าหรับนกัเรียนหญิง 
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คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที คะแนนดิบ (ครัง้) คะแนนที 
สงูมาก 5 ขึน้ไป 64 ขึน้ไป 4 ขึน้ไป 64 ขึน้ไป 
สงู 4 55-63 3 55-63 
ปานกลาง 3 46-54 2 46-54 
ต ่า 1-2 37-45 1 37-45 
ต ่ามาก 0 36 0 36 
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                           ภาพท่ี 1                           ภาพท่ี 2           ภาพท่ี 3  

               ภาพท่ี 4           ภาพท่ี 5  

ภาพท่ี 1 แบบทดสอบการยงิประตรูะยะใกล้, ภาพท่ี 2 แบบทดสอบการเลีย้งลกูบาสเกตบอล,  

ภาพท่ี 3 แบบทดสอบการสง่ลกูสองมือกระทบผนงั, ภาพท่ี 4 แบบทดสอบการยงิประต ูณ จดุโทษ และ  

ภาพท่ี 5 แบบทดสอบการยงิประตแูบบเลย์อพั 
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Antioxidant and Antibacterial Activities Against Skin Pathogenic Bacteria of Morus alba L. (Chiang 
Mai 60) Branch Extract  
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บทคัดย่อ 

 หมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60 เป็นพนัธุ์ที่ให้ผลดกและรสชาติดี เกษตรกรจ าเป็นต้องตดัก่ิงทิง้เพื่อเพิ่มผลผลติของผลหมอ่น 
ผู้วิจยัจึงสนใจศกึษาฤทธ์ิของสารสกดัก่ิงหม่อนพนัธ์ุเชียงใหม่ 60 ในการต้านอนมุลูอิสระและต้านแบคทีเรียก่อโรคผิวหนงั โดย
ท าการสกดัก่ิงหมอ่นด้วยวิธีการหมกัใน 70 % เอทานอล และน าสารสกดัหยาบท่ีดด้มาท าการทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ โดย
วิธี 2,2 Diphenyl -1 picrylhydrazyl radical scavenging assay (DPPH assay) และทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรค
ผิวหนงั ดด้แก่ Staphylococcus aureus, S. epidermidis, Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) และ Streptococcus 
pyogenes โดยวิธี disk diffusion และ broth microdilution ผลการวิจัยพบว่าสารสกัดก่ิงหม่อนมีค่าความเข้มข้นที่จับ     
อนุมูลอิสระ DPPH ดด้ 50% (IC50)เท่ากับ 3.621 ± 0.472 mg/ml สารสกัดก่ิงหม่อนที่ความเข้มข้น 250, 500 และ 1,000 
mg/ml มีคา่ Inhibition zone สงูสดุตอ่เชือ้ S. pyogenes รองลงมาคือเชือ้ S. aureus และสารสกดันีม้ีคา่ minimum inhibitory 
concentration (MIC) และ minimum bactericidal concentration ( MBC) ค่อนข้างต ่าต่อเชือ้ S. aureus (7.812 และ 125 
mg/ml ตามล าดับ) อาจสรุปดด้ว่าสารสกัดจากก่ิงหม่อนพันธุ์ เชียงใหม่ 60 มีศักยภาพที่จะน าดปพัฒนาเป็นเวชส าอางท า   
ความสะอาดร่างกาย เช่น สบูเ่หลวท่ีมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและป้องกนัการติดเชือ้แบคทีเรียท่ีผิวหนงั ซึ่งจะช่วยเพ่ิมมลูคา่ของ
ก่ิงหมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60 ตอ่ดปในอนาคต 
  
ค าส าคัญ  : หมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60, ฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระ, ฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรคผิวหนงั  
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Abstract 
 Morus Alba L. (Chiang Mai 60) is a fruitful mulberry and give a tasty fruit. The farmers have got to cut the 
branch to enhance the fruit yield. Therefore, Morus Alba L. (Chiang Mai 60) branch extract has been studied its  
Antioxidant and antibacterial activities against skin pathogenic bacteria. Morus Alba L. (Chiang Mai 60) branch was 
macerated in 70 % ethanol. Antioxidant activity of the extract was determined by 2, 2 Diphenyl -1 picrylhydrazyl 
radical scavenging assay (DPPH assay). In addition, antibacterial activity of the extract against Staphylococcus 
aureus, S. epidermidis, Methicillin Resistance S. aureus (MRSA) and Streptococcus pyogenes was studied by disk 
diffusion and broth microdilution methods. The results revealed that the concentration of Morus alba L. (Chiang Mai 
60) branch extract that scavenged 50 % (IC50) of DPPH radical was 3.621 ± 0.472 mg/ml. The extract at 250, 500 
and 1,000 mg/ml showed the highest Inhibition zone against S. pyogenes and the second one was S. aureus. On 
the one hand, the extract showed rather low minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal 
concentration (MBC) values against S. aureus (7.812 and 125 mg/ml, respectively). In conclusion, Morus Alba L. 
(Chiang Mai 60) branch extract possessed ability to be developed as cleansing cosmetic such as antioxidant and 
antibacterial liquid soap that might lead to value adding of the mulberry branch in the future. 
 
Keyword: Morus Alba L. (Chiang Mai 60), Antioxidant activity, Antibacterial activity 
 

บทน า 
 หม่อนเป็นพืชสมนุดพรที่มีสรรพคณุช่วยการหมนุเวียนของเลือดและบ ารุงผิวพรรณให้ชุ่มช่ืน หมอ่นพนัธุ์เชียงใหม่ 60 
เป็นสายพันธุ์ที่ให้ผลดก รสชาติดีและราคาสูง โดยปกติเกษตรกรมักตัดแต่งก่ิงออกเพื่อให้ต้นหม่อนออกผลนอกฤดูกาล          
ก่ิงหม่อนพนัธุ์ดงักลา่ว จึงถกูทิง้เปลา่ประโยชน์ จากการศกึษาของ MoHamed et al. (2013) ดด้ศกึษาการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย 
Bacillus cereus, Staphylococcus aureus และ Escherichia coli ของสารสกัดจากแก่นและเปลือกต้นหม่อนโดยสกัด     
ด้วยตวัท าละลายหลายชนิด พบวา่สารสกดัของแก่นและเปลอืกต้นหมอ่นด้วยเอธิลอะซิเตท มีฤทธ์ิต้านเชือ้ดงักลา่วดด้ดีท่ีสดุใน
หลอดทดลอง เมื่อทดสอบด้วยด้วยวิธี disk diffusion การศึกษาของ Somvong and Prasitpuriprecha (2012) ซึ่งดด้ศึกษา
ฤทธ์ิป้องกนัอนมุลูอิสระดฮโดรเจนเปอร์ออกดซด์ในหลอดทดลอง โดยน าสารสกดัหยาบสว่นน า้และสว่นเอธิลอะซิเตทของใบ
หมอ่นท่ีความเข้มข้น 0.75, 12.5, 25, 50, 100, 200, 400 และ 800 ดมโครกรัมต่อมิลลลิิตร มาทดสอบในเซลล์เพาะเลีย้งเมลา
โนมาของหนใูนสภาวะที่ถกูเหน่ียวน าให้เกิดดฮโดรเจนเปอร์ออกดซด์ พบวา่สารสกดัสว่นน า้และสว่นเอธิลอะซิเตทท่ีความเข้มข้น 
800 ดมโครกรัมต่อมิลลิลิตรมีฤทธ์ิป้องกนัอนมุูลอิสระดฮโดรเจนเปอร์ออกดซด์มากที่สดุ วิชุดา จนัทร์ข้างแรม(2560)ดด้ศึกษา
ฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกดัหยาบเอทานอลจากหม่อนและกาวดหม เพ่ือการตัง้สตูรต ารับผลิตภณัฑ์ผิวขาวด้วยการวิเคราะห์
การต้านออกซิเดชันและปริมาณสารฟีนอลิก  ด้วยวิ ธีต่างๆ ดด้แก่ ABTS (2 ,2 '-azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-
sulphonic)) , DPPH (2 ,2 - Diphenyl-1 - picrylhdrazyl radical) แ ล ะ  ferric reducing antioxidant power (FRAP)                       
หาปริมาณฟีนอลิกโดยรวมด้วยวิธี  Folin-Ciocalteu หาปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมโดยใช้วิ ธี  aluminum chloride 
colorimetric assay  พบว่าหมอ่นทัง้ 2 สายพนัธุ์ดด้แก่สายพนัธุ์สกลนครและสายพนัธุ์นางน้อยศีรษะเกษนัน้มีปริมาณฟีนอลิก
โดยรวมและปริมาณฟลาโวนอยด์โดยรวมสูง และส่งผลให้มีฤทธ์ิในการต้านออกซิเดชันดด้อย่างมีประสิทธิภาพ และ             
จากการศึกษาของปัญญาดา ปัญญาทิพย์ และคณะ (2556) ดด้วิเคราะห์ปริมาณเมลาโทนินและศึกษาฤทธ์ิทางเภสชัวิทยา 
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ของสารสกัดจากใบหม่อน 8 สายพันธุ์  ด้วยการทดลองน าผงใบหม่อนมาสกัดด้วยด้วยเมธานอล แล้วท าให้บริสุทธ์ิขึน้          
ด้วยตัวดูดซับของแข็ง น าดปวิเคราะห์หาปริมาณเมลาโทนินด้วยโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูงร่วมกับเคร่ือง
ตรวจวดัฟลอูอเรสเซนต์ และน าสารสกดัดงักลา่วมาคดักรองฤทธ์ิทางเภสชัวิทยาโดยทดสอบฤทธ์ิการต้านอนมุลูอิสระด้วยวิธี
จบัอนมุลูอิสระ DPPH ฤทธ์ิยบัยัง้การท างานของเอนดซม์ดทโรซิเนสและยบัยัง้ดนตริกออกดซด์ พบวา่ใบหมอ่นพนัธุ์ดฟมีปริมาณ
เมลาโทนินมากที่สดุ (783.99 ng/g ของน า้หนกัแห้ง) ใบหม่อนพนัธ์ุหมีมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชนัมากที่สดุ (IC50 =75.86 µg/ml) 
ใบหมอ่นพนัธุ์ดผอ่บุลยบัยัง้เอนดซม์ดทโรซิเนสดด้สงูที่สดุ (36.02%)  และต้านการอกัเสบที่ความเข้มข้น 20 µg/ml และใบหมอ่น
พนัธุ์หมียับ้ยัง้การสร้างดนตริกออกดซด์ มากที่สดุ (78.62%) สรุปดด้ว่าปริมาณ เมลาโทนิน ฤทธ์ิต้านออกซิเดชัน ฤทธ์ิต้าน
เอนดซม์ดทโรซิเนส และต้านการอกัเสบ แตกตา่งกนัดปในใบหมอ่นแตล่ะสายพนัธุ์ 
 งานวิจัยนีจ้ึงมีจุดมุ่งหมายท่ีจะศึกษาฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระและต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนังของสารสกัด          
จากก่ิงหม่อนพนัธุ์เชียงใหม ่60 เพื่อน าองค์ความรู้ดงักลา่วดปพฒันาเวชส าอางท าความสะอาดร่างกายจากสารสกดัก่ิงหม่อน 
เช่น สบูเ่หลวท่ีมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและป้องกนัการติดเชือ้แบคทีเรียที่ผิวหนงั ซึง่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของก่ิงหมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่
60 ตอ่ดปในอนาคต 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือศกึษาฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและฤทธ์ิต้านแบคทีเรียก่อโรคผิวหนงัของสารสกดัจากก่ิงหมอ่นพนัธ์ุเชียงใหม ่60 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
 อุ ปก ร ณ์  เ ต าอบ  (Oven, ยี่ ห้ อ  Memmert, รุ่ น  UN 260), เ ค ร่ื อ ง ร ะ เ หย ระบบสุญญากาศแบบหมุน                            
(Rotary evaporator with cooling system, ยี่ห้อ Heidolph, รุ่น S/N 200020687 0215), อ่างน า้ควบคุมอุณหภูมิ  (Water 
bath, ยี่ห้อ Memmert, รุ่น WNB 14-45), เคร่ืองอลัตราดวโอเลตและวิสเิบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV-VIS Spectrophotometer, 
ยี่ห้อ PG Instruments, รุ่น T80), อ่างน า้ควบคมุอณุหภมูิ (Water bath, LABTECH), เคร่ืองกวนสารให้ความร้อน (Hot plate 
stirrer, ยี่ห้อ Jlabtech, รุ่น LMS - 100), เคร่ืองชัง่น า้หนกั ทศนิยม 4 ต าแหน่ง (balance 4 position, ยี่ห้อ Mettlertoledo, รุ่น 
New classic MS) เคร่ืองชั่งน า้หนัก ทศนิยม 2 ต าแหน่ง (balance 4 position, ยี่ห้อ Mettlertoledo, รุ่น New classic MS, 
เคร่ืองเขยา่สาร (Vortex Mixers & Shakers, ยี่ห้อ Scientific Industries, รุ่น Vortex Genie 2), หม้อนึง่ฆา่เชือ้โรค (Autoclave, 
ยี่ห้อ Hirayama, รุ่น HVE 50), ตู้ บ่มเชือ้ (Cooled Incubator, ยี่ ห้อ Velp scientifica , รุ่น FOC2251), เคร่ืองหมุนเหวี่ยง 
(Centrifuges, ยี่ห้อ Hettich, รุ่น MIKRO 220R), อา่งอลัตราโซนิก (Ultrasonic bath, ยี่ห้อ witeg, รุ่น WUC-DO3H) 
 
วิธีการ 
 1. การเตรียมสารสกัดจากกิ่งหม่อน น าก่ิงหม่อนสดของต้นหม่อนสายพนัธุ์เชียงใหม่ 60 ซึ่งดด้จากกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และน ามาเพาะปลูกที่ต าบลมวกเหล็ก อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี มาล้างท า        
ความสะอาด อบท่ีอณุหภมูิ 50 องศาเซลเซียส จนแห้งสนิท ลดขนาดโดยการหัน่แล้วน าดปหมกักบั 70% เอทานอล เขยา่สลบั
หยดุพกัเป็นเวลา 3 วนั กรองสารสกดัและน าดประเหยแห้งด้วยเคร่ืองระเหยสารแบบหมนุจนดด้สารสกดัเข้มข้น บรรจสุารสกดั
ในขวดทบึแสง ปิดสนิท และเก็บในตู้ เย็นอณุหภมูิ 4 องศาเซลเซียส เพื่อดว้ใช้ในการทดสอบตอ่ดป  
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 2. การตรวจสอบกลุ่มสารพฤกษเคมีในสารสกัดกิ่งหม่อน การตรวจสอบกลุม่สารพฤกษเคมีเบือ้งต้นของสารสกัด 
ก่ิงหมอ่น ใช้ปฏิกิริยาการเกิดสหีรือการเกิดตะกอน (ศรินรัตน์ ฉตัรธีระนนัท์, วรางคณา สบายใจ และสริิมาส นิยมดทย, 2556) ดงันี ้
 การตรวจสอบแอนทราควิโนน (Antraquinones) ใช้วธีิการทดสอบของบอร์นทราเกอร์ (Borntrager’s test)  
 การตรวจสอบเทอร์พีนอยด์ (Terpenoids) ใช้การทดสอบของซาลโควสกี (Salkowski test)  
 การตรวจสอบฟลาโวนอยด์ (Flavonols) ใช้การทดสอบของดคอาดินิน (Cyadinin test)  
 การตรวจสอบซาโปนิน (Saponins) ใช้การทดสอบการเกิดฟอง (Frothing test)  
 การตรวจสอบแทนนิน (Tannins) ใช้การทดสอบ Prussian blue method โดยการน าดปท าปฏิกิริยากบัเฟอริคคลอดรด์ 
(FeCl3) เพื่อให้ดด้ตะกอนสนี า้เงิน 
 การตรวจสอบแอลคาลอยด์ (Alkaloids) ใช้การทดสอบของดราเจนดอร์ฟ (Dragendorff’s test)  
 การตรวจสอบคาร์ดิแอกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) ชัง่สารสกดั 0.20 กรัม สกดัสอีอกด้วย ปิโตรเลียมอีเทอร์ 
(petroleum ether) ปริมาตร 6 มิลลลิติร แล้วแบง่ใสห่ลอดทดลองออกเป็น 3 หลอด  
  - หลอดที่ 1 ทดสอบสเตอรอยด์ (Steroids) ด้วยวิธีการทดสอบของลเีบอร์แมน (Liebermann test)  
  - หลอดที่ 2 ทดสอบคาร์ดิแอกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) สว่นวงแหวนแลกโตนที่ดม่อิ่มตวั (unsaturated 
lactone ring) ด้วยการเติมน า้ยาเคดเด (Kedde reagent)  
  - หลอดที่ 3 ทดสอบคาร์ดิแอกดกลโคดซด์ (Cardiac glycosides) ส่วนน า้ตาลดีออกซี (deoxy-sugar)    
ด้วยวิธีการทดสอบของเคลเลอร์คิเลยีนิ (Keller-Kiliani test)  
 3. การทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดกิ่ งหม่อนโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
scavenging assay (DPPH assay) เตรียมสารละลายของสารสกัดก่ิงหม่อน (stock solution) ที่ความเข้มข้น 10 mg/ml       
ในเอทานอล และเตรียมสารละลาย DPPH ในเอทานอลให้มีความเข้มข้น 0.2 mM ใส่สารสกัดลงใน 96 well plate แล้วใช้
เทคนิค Two fold dilution ในการเจือจางสารสกดัให้ดด้ 12 ความเข้มข้น เติมสารละลาย DPPH ลงดปในสารสกดัแต่ละความ
เข้มข้นในอตัราสว่น 1 : 1 โดยใช้เอทานอลเป็นกลุม่ควบคมุ น าสารผสมแตล่ะความเข้มข้นดปวดัคา่การดดูกลนืแสง UV-visible 
ที่ความยาวคลืน่ 517 นาโนเมตร ท าซ า้ 3 ครัง้ส าหรับสารสกดัก่ิงหมอ่น ค านวณ % radical scavenging จากสมการท่ี 1 

   % radical scavenging = [1-(Asample/Acontrol)] × 100 สมการท่ี 1 
  เมื่อ Asample = คา่ absorbance ที่วดัดด้ของสารสกดัก่ิงหมอ่นท่ีผสมกบั DPPH 
   Acontrol = คา่ absorbance ที่วดัดด้ของเอทานอลที่ผสมกบั DPPH  
 พลอ็ตกราฟระหวา่ง % radical scavenging กบัความเข้มข้นของสารสกดั ค านวณคา่ความเข้มข้นของสารสกดัทีจ่บั
อนมุลูอิสระ DPPH ดด้ 50% (IC50) 
 4. การทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่ งหม่อน เชือ้ที่ใช้ทดสอบจัดซือ้จาก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ดด้แก่ Staphylococcus aureus DMST 8840, S. epidermidis DMST 
15505, Methicillin Resistance S.  aureus (MRSA) DMST 20645 แ ล ะ  Streptococcus pyogenes DMST 17020           
(Choi, J.-Y. et al., 2012) 
  4.1 การศึกษาฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนงัของสารสกัดก่ิงหม่อน โดยวิธี Disk diffusion วิธีการ
ทดสอบมีดงันี ้น าเชือ้ที่ต้องการทดสอบมาเกลี่ยเชือ้ให้ทัว่ผิวหน้าอาหารเลีย้งเชือ้ Mueller-Hinton agar (MHA) จากนัน้เตรียม 
95% เอทานอล และสารสกัดที่เจือจางด้วย 95% เอทานอลให้มีความเข้มข้น 200, 400 และ 800 µL/ml แล้วน าสารละลาย 
ปริมาตร 30 µL หยดลงบน paper disc ทิง้ดว้ที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 30 นาที จึงวางแผ่นยามาตรฐาน Ampicillin และ 
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Norfloxacin บนอาหาร MHA ที่มีเชือ้ หลงัจากนัน้วาง paper disc ของสารสกัดและ 95% Ethanol บนอาหาร MHA ที่มีเชือ้   
บ่มเป็นเวลา 24 ชัว่โมง อ่านผลโดยใช้ Vernier caliper วดัเส้นผ่านศนูย์กลางของโซนใส (Inhibition zone) รอบ paper disc   
ท าการทดลองซ า้ 3 ครัง้ตอ่เชือ้แบคทีเรียแตล่ะชนิด 
  4.2 การศกึษาความดว (Susceptibility) ของเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนงัตอ่สารสกดัก่ิงหมอ่น โดยวิธี Broth 
microdilution อ้างอิงตามวิธีของ Choi, J.-Y. et al. (2012) ท าโดยบ่มเชือ้ ~5x107CFU/ml ในอาหารเลีย้งเชือ้เหลว Mueller-
Hinton broth (MHB) ที่ความเ ข้มข้นระหว่า ง  0.098 ถึ ง  800 mg/ml บ่มเ ชื อ้ ข้ามคืนที่ อุณหภูมิ  37 องศา เซลเซียส                          
จึงดด้ผล Minimal Inhibitory Concentration (MIC) ซึ่งค่า MIC คือ ค่าความเข้มข้นต ่าสดุที่ใช้ยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียที่มองเห็นดด้ 
พิจารณาการยับยัง้เชือ้โดยการน าดปเทียบกับ well เลีย้งเชือ้ที่ดม่ใส่สารสกัดหรือ well ควบคุม จากนัน้หาค่า Minimum 
bactericidal concentration (MBC) โดยน า well ที่ดมเ่ห็นการเจริญของเชือ้จากการหาคา่ MIC มาเพาะเชือ้บนอาหารเลีย้งเชือ้
ชนิดแข็ง (MHA) หลงับ่มเชือ้ 24 ชั่วโมง อ่านค่า MBC คือค่าความเข้มข้นต ่าสุดที่ฆ่าเชือ้แบคทีเรียดด้ ซึ่งเป็นความเข้มข้น         
ที่ท าให้ปริมาณเชือ้ลดลง 99% กลา่วคือดมพ่บโคโลนีเจริญบนอาหาร MHA 
 

ผลและวิจารณ์ 
 1. ผลการเตรียมสารสกัดจากกิ่ งหม่อน โดยการหมักใน 70% เอทานอล เมื่อระเหยตัวท าละลายออกพบว่า      
สารสกดัหยาบทีดด้มีลกัษณะเหนียวหนืดข้น และมีสเีขียวแก่อมน า้ตาลเข้ม ดด้ร้อยละผลผลติของสารสกดัเทา่กบั 10.69  
 2. ผลการทดสอบกลุ่มสารพฤกษเคมเีบือ้งต้น 

จากการทดสอบกลุม่สารพฤกษเคมีในสารสกัดก่ิงหม่อน พบว่ากลุ่มสารที่ตรวจพบคือ terpenoid, flavonoids และ 
tannin (ตารางที่ 1) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ สุดารัตน์ หอมหวล  (2553) ที่ระบุว่าสารที่พบในเนือ้ดม้หม่อนคือ morin        

ซึง่เป็นสารกลุม่ Flavonoid ในล าต้นมี steroidal sapogenin ซึง่เป็นสารกลุม่ saponins และในเปลอืกมี α-amyrin ซึง่เป็นสาร
กลุม่ Terpenoid ทัง้นีส้ารสกดัก่ิงหมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60 ที่ใช้ในงานวิจยันี ้ดมพ่บสารกลุม่ saponins อาจเนื่องจากภมูิประเทศ
และฤดกูาลปลกูซึง่สง่ผลตอ่ชนิดของสารพฤกษเคมีในก่ิงหมอ่นท่ีน ามาทดสอบ 
ตารางที่ 1 แสดงกลุม่สารพฤกษเคมเีบือ้งต้นของสารสกดัก่ิงหมอ่น 

กลุ่มสารพฤกษเคม ี ผลที่ได้ 
Antraquinones - 
Terpenoids + 
Flavonols + 
Saponins - 
Tannins + 
Alkaloids - 

Cardiac glycosides 
Liebermann test - 
Kedde test - 
Keller-Kiliani test - 

 3. ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกดักิ่งหม่อนโดยวิธี 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl radical 
scavenging assay (DPPH assay)  
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  จากการทดสอบฤทธ์ิต้านอนมุูลอิสระของสารสกัดก่ิงหม่อน พบว่าความเข้มข้นของสารสกัดที่จับ อนุมูลอิสระ 
DPPH ดด้ร้อยละ 50 (IC50) มีค่าเทา่กบั 3.621 ± 0.472 mg/ml สอดคล้องกบังานวิจยัของ Lee-Wen Chang et al. (2011) ซึง่ดด้ศกึษา
ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดเอทานอลจากก่ิงและเปลือกรากของหม่อน โดยวิธี  DPPH radicals scavenging assay พบว่า    
สารสกัดจากก่ิงหม่อนมีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่ความเข้มข้น 0 - 100 µg/ml โดยแสดงค่า Scavenging effects อยู่ในช่วง         
0 - 37% และสอดคล้องกับการศึกษาของปัญญาดา ปัญญาทิพย์ และคณะ (2556) ซึ่งพบว่าสารสกัดใบหม่อนพนัธุ์หมีมีค่า IC50    
ต่ออนุมลูอิสระ DPPH เท่ากบั 75.86 µg/ml ทัง้นีค้าดว่าสารกลุม่ flavonoids ท่ีพบในสารสกดัก่ิงหม่อนสง่ผลให้เกิดฤทธ์ิต้านอนมุูล
อิสระ เนื่องจาก Pourmorad et al. (2006) พบวา่สารสกดัท่ีมีปริมาณสารประกอบฟลาโวนอยด์สงูจะมีฤทธ์ิต้านออกซิเดชนัสงูด้วย 
 
 4. การทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนังของสารสกัดกิ่งหม่อน 
 4.1 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนงัของสารสกดัก่ิงหมอ่นด้วยวิธี Disk diffusion แสดงดงัตารางที่ 2 

จากการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียของสารสกดัก่ิงหม่อนท่ีความเข้มข้น คือ 250, 500, 1,000 mg/ml พบว่า
สารสกัดก่ิงหม่อนทุกความเข้มข้น มีค่า Inhibition zone สูงสุดต่อเชือ้ S. pyogenes รองลงมาคือเชือ้ S. aureus แต่ดม่แสดง 
Inhibition zone ต่อเชื อ้ S. epidermidis และ MRSA (ตารางที่  2) ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Mohamed et al. (2013)                    
ท่ีดด้ศึกษาฤทธ์ิของสารสกัดหยาบส่วนเมทานอลของแก่นและเปลือกดม้หม่อน ในการยับ้ยงัเชือ้แบคทีเรีย S. aureus และพบว่า 
สารสกดัจากแก่นและเปลอืกดม้หมอ่นมีฤทธ์ิยบัยัง้เชือ้แบคทีเรียชนิดดงักลา่วดด้ท่ีความเข้มข้น 200 µg/ml 
ตารางที่ 2 Inhibition zone ของสารสกดัก่ิงหมอ่นตอ่เชือ้แบคทเีรียก่อโรคผิวหนงัเมื่อทดสอบด้วยวธีิ Disk diffusion 

เชือ้แบคทีเรีย 
Inhibition Zone (mm) 

Norfloxacin 
(mm) 

Ampicillin 
(mm) 

Negative 
(95% ethanol) 

(mm) 
250 

(mg/ml) 
500 

(mg/ml) 
1,000 

(mg/ml) 
S. aureus 6.67 ± 1.15 7.00 ± 1.00 7.00 ± 0.50 10.00 ± 1.73 7.67 ± 0.76 - 
S. epidermidis  - - - - 16.47 ± 0.15 - 
S. pyogenes 8.07 ± 1.30 8.30 ± 1.57 9.90 ± 1.91 32.80 ± 1.39 19.33 ± 1.12 - 
MRSA - - - - - - 

  
 4.2 ผลการทดสอบฤทธ์ิต้านเชือ้แบคทีเรียก่อโรคผิวหนงัของสารสกดัก่ิงหม่อนด้วยวิธี Broth microdilution แสดงดงั
ตารางที่ 3  

จากตารางแสดงผลการทดสอบฤทธ์ิต้านแบคทีเรียด้วยวิธี Broth microdilution พบว่าสารสกัดก่ิงหม่อนมีค่า 
MIC และ MBC ค่อนข้างต ่าต่อเชือ้ S. aureus (7.812 และ 125 mg/ml ตามล าดับ) (ตารางที่ 3) ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ     
ด้วยวิธี Disk diffusion อาจกล่าวดด้ว่าฤทธ์ิต้านแบคทีเรียของสารสกัดก่ิงหม่อนมีความสมัพันธ์กับชนิดของกลุ่มสารพฤกษเคมี                  
ที่ตรวจพบในสารสกัด เนื่องจากสารกลุ่ม flavonoid สามารถ adhere กบัเชือ้จุลินทรีย์และเกิด complex กบัผนงัเซลล์ของจุลินทรีย์ 
ในขณะที่สารกลุ่ม terpenoid สามารถยับยัง้การส่งอิเล็กตรอนภายในเซลล์ ส่งผลให้การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ถูกยบัยัง้และ
จลุนิทรีย์ตายในที่สดุ (Rojas et al., 1992) 
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ตารางที่ 3 MIC และ MBC ของสารสกดัก่ิงหมอ่นตอ่เชือ้แบคทเีรียก่อโรคผิวหนงัเมื่อทดสอบด้วยวธีิ Broth microdilution 
เชือ้แบคทีเรีย MIC (mg/ml) MBC (mg/ml) 
S. aureus 7.81 125 
S. epidermidis 1.95 >250 
S. pyogenes 15.62 >250 
MRSA 7.812 – 31.25 31.25 

  

สรุป 
 สารสกดัจากก่ิงหม่อนพนัธุ์เชียงใหม่ 60 ซึง่สกดัด้วย 70 % เอทานอล มีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและฤทธ์ิต้านแบคทีเรีย
ก่อโรคผิวหนงัโดยเฉพาะเชือ้ S. aureus และมีศกัยภาพท่ีจะน าดปพฒันาเป็นเวชส าอางท าความสะอาดร่างกาย เช่น สบูเ่หลว 
ท่ีมีฤทธ์ิต้านอนมุลูอิสระและป้องกนัการติดเชือ้แบคทีเรียที่ผิวหนงั ซึง่จะช่วยเพิ่มมลูคา่ของก่ิงหมอ่นพนัธุ์เชียงใหม ่60 ตอ่ดป 
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The Developing of Short Course in the Title of Making Shrimp Cakes. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม และศึกษาผลการ               

ใช้หลกัสตูร กลุม่เป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาเป็นผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน และนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 

(ปวส.) แผนกวิชาอตุสาหกรรมเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง จังหวดับุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2      

ปีการศึกษา 2562 จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรและ             

แบบประเมินผลงานของนักศึกษาจนได้หลกัสูตรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม จ านวน 4 แผน เป็นเวลา         

12 ชัว่โมง ระยะเวลา 2 วนั การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่เฉลีย่ (𝑥̄ ) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.)  

 ผลการวิจยัพบวา่ 

 1. ผลการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลกัสตูร ดงันี  ้   

1) หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค์ 3) เนือ้หาสาระ 4) โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 5) กิจกรรมการฝึกอบรม 

6) สื่อ/วสัดกุารฝึกอบรม 7) การวดัผลประเมินผล มีผลการประเมินหลกัสตูร จากผู้ เช่ียวชาญ  มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.83 

อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

 2. ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ มีผลของการประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้หลกัสตูร เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ ง

จ่อม มีคะแนนของการประเมินผลงาน คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ (𝑥̄ ) เทา่กบั 99.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 
มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทา่กบั 0.83 คะแนน 
 
ค าส าคัญ : หลกัสตูรระยะสัน้  
 
ABSTRACT 
 The purpose of this research were to develop and study the performance of a short course on making 

shrimp cakes. The target groups used in the study are 3 experts and 15 Diploma level students in the 

Department of Agro-Industry, BuriRam College of Agriculture and Technology, Mueang District, Buriram 

Province, 2nd semester, Academic year 2019. The research tools used in the study were the curriculum 

suitability evaluation form and the student performance evaluation form, until obtaining the short course on 

making shrimp cakes, consisting of 4 plans for 12 hours, duration of 2 days. Data analysis used mean and 

standard deviation. 
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Research result 

 1. The results of the development of a short course on making shrimp cakes found that the course 
components are as follows 1) principles and reasons  2) objectives 3) content 4) short-term training course 
structure 5) training activities 6) training media/materials 7) evaluation. Curriculum evaluation results from 
experts was an average score of 4.83 at the highest level. 
 2. Course implementation results found that curriculum on making shrimp cakes were scores of 
performance evaluation have the average score was 99.47 out of 100 points and standard deviation was 0.83. 
 
Keywords: short course 
 
¹สาขาหลกัสตูรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัวงศ์ชวลิตกลุ นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 
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Independent study Advisors Curriculum and Instruction Faculty of Education Wong Chavalitkul University, NakhonRatchasima 30000, Thailand 

 
บทน า 
 ประเทศไทยได้จดัท าแผนยทุธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี เพื่อให้การพฒันาประเทศมีความต่อเนื่องและมีแนวทาง   
ที่ชดัเจน ดงัคติพจน์ประจ าชาติวา่ “มัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน” ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพร้อมรองรับประเทศ
ไทยยุค 4.0 โดยใช้การศึกษาเป็นกลไกหลกัในการพฒันาประเทศ กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา ได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ เพื่อก าหนดกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศไทย        
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการ
อาชีวศกึษา เพื่อผลติและพฒันาก าลงัคนในด้านวิชาชีพ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี รวมทัง้การฝึกอบรม
วิชาชีพเพื่อเพิ่มพนูความรู้ และการฝึกทกัษะอาชีพระยะสัน้และสงัเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)  
และแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) สถานศกึษาใช้เป็นแนวทางในการพฒันาและ
ขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาก าลังตนตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(คณะกรรมการการอาชีวศกึษา, 2561) 
 อาชีวศึกษาแห่งชาติ สง่เสริมผลผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือ ให้มีสรรถนะ มีคณุธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
เปิดโอกาสให้เลือกเรียนได้อย่างกว้างขวาง เน้นสมรรถนะด้วยการปฏิบตัิจริง (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาอาชีวศึกษา, 
2562) พฒันาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้มีความรู้และทกัษะใหม่ที่สามารถประกอบอาชีพ          
ได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคต (พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) การจดัการอาชีวศึกษา
และการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพฒันาก าลงัคนระดบัฝีมือ ระดับเทคนิคและระดบัเทคโนโลยี ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน สอดคล้องกบัความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทัง้เป็นการยกระดบัการศึกษาวิชาชีพให้สงูขึน้ ทัง้นี  ้โดยน า
ความรู้ในทางทฤษฎีอนัเป็นสากลและภมูิปัญญาไทยมาพฒันาผู้ รับการศกึษาให้มีความรู้ความสามารถ ในทางปฏิบตัิ และ
มีสมรรถนะจนสามารถน าไปประกอบอาชีพในลกัษณะผู้ปฏิบตัิหรือประกอบอาชีพโดยอิสระได้  โดยได้ก าหนดแนวทาง    
ในการจัดการศึกษาไว้ 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และการศึกษาระบบทวิภาคี   
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(พระราชบญัญตัิการอาชีวศกึษา 2551) ส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศกึษามีบทบาทหน้าที่ในการจดัการอาชีวศกึษา 
และการฝึกอบรมวิชาชีพตามหลกัสตูรที่คณะกรรมการการอาชีวศึกษาก าหนด ได้แก่ หลกัสตูรประกาศนียบตัร  วิชาชีพ 
(ปวช.) หลกัสตูรประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.)  
 การฝึกอบรมวิชาชีพจะค านงึถึง ความรู้และทกัษะที่ได้รับจากการท างานในอาชีพ การฝึกอบรมจะเป็นการตอ่ยอดความรู้
และทกัษะ เพื่อพฒันาความช านาญเฉพาะทางในวิชาชีพ ซึ่งเช่ือมโยงกับการขบัเคลื่อนพฒันาศกัยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงให้มีมาตรฐานละเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึน้ หลกัสูตรวิชาชีพระยะสัน้ คือ แผนการจัดการเรียน      
การสอนที่มีระยะเวลาเรียน ตัง้แต่ 30-150 ชัว่โมง โดยเปิดสอนให้กบักลุ่มที่สนใจ โดยไม่จ ากัดพืน้ฐานความรู้เป็นอาชีพ
เฉพาะทางซึ่งเป็นหลกัสตูรที่มีความหลากหลายของส านกังานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระบวนการพฒันาหลกัสตูร
วิชาชีพระยะสัน้ (ส านกัมาตรฐานการอาชีวศกึษาและวิชาชีพ 2561)  
 ดงันัน้การฝึกอบรม เป็นกระบวนที่ประกอบด้วยกิจกรรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ทักษะ และความช านาญ             
ในการปฏิบตัิงาน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ เข้ารับการอบรมระยะเวลาที่ใช้ในการฝึกอบรมไม่ยาวนาน เน้นให้ผู้ เข้ารับ        
การอบรมสามารถปฏิบตัิในเร่ืองที่เข้ารับการอบรมได้อยา่งมีประสทิธิภาพและบรรลวุตัถปุระสงค์ 
 จากสภาพในชมุชนเมือง อ าเภอประโคนชยั จงัหวดับรีุรัมย์ เนื่องจากกุ้งจ่อมเป็นผลติภณัฑ์สนิค้าโอท็อป ซึง่เป็นท่ีรู้จกั
โดยทัว่ไปอยู่แล้ว ดงันัน้ ผู้วิจัยเห็นความส าคญัในเร่ืองดงักล่าวจึงได้จดัท าหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม  
เพื่อการสร้างหลกัสตูรนีจ้ึงเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผลติภณัฑ์กุ้งจ่อม 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม  
 2. เพื่อศกึษาผลการใช้หลกัสตูร เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 ขัน้พฒันาหลกัสตูร 

 1. การศกึษาข้อมลูพืน้ฐาน  

  1.1 ศกึษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี ในการพฒันาหลกัสตูร และแนวคิดทฤษฎีในการอบรม 

  1.2 ศกึษาข้อมลูพืน้ฐานชมุชน โดยศกึษาจากสภาพทัว่ไปทางด้านเศรษฐกิจสงัคมและสภาพการตลาด  

  1.3 ศกึษาข้อมลูความคิดเห็นเก่ียวกบัองค์ประกอบหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม 

ในการวิจยัผู้วิจัยจะไม่ศึกษาข้อมลูความคิดเห็นและความต้องการ เนื่องจากกุ้ งจ่อมเป็นผลิตภณัฑ์สินค้าโอท็อป ซึ่งเป็น     

ที่รู้จกัโดยทัว่ไปอยูแ่ล้ว การสร้างหลกัสตูรนีจ้ึงเป็นการสร้างมลูคา่เพิ่มให้แก่ผลติภณัฑ์กุ้งจ่อม  

  1.4 การสร้างหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลกัสตูร ดงันี ้

   1) หลกัการและเหตผุล 

   2) วตัถปุระสงค์ 

   3) เนือ้หาสาระ 

   4) โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 
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   5) กิจกรรมการฝึกอบรม 

   6) สือ่/วสัดกุารฝึกอบรม 

   7) การวดัผลประเมินผล 

  1.5 น าเสนอตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แล้วน ามาแก้ไข 

  1.6 การประเมินผลหลักสูตรเพื่อประเมินความเหมาะสมของหลักสูตร ใช้แบบประเมินหลักสูตร        

ของ องัคณา เรืองชยั (2555) แล้วน าแบบประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณา 

   1.6.1 ผู้ เช่ียวชาญประเมินผลหลกัสตูร ได้แก่ ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ เช่ียวชาญ

ด้านหลกัสตูรและการสอน จ านวน 1 ทา่น อาจารย์ ดร. พิณโย พรมเมือง ผู้ เช่ียวชาญด้านอตุสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์

การอาหาร และคหกรรมศาสตร์ จ านวน 2 ทา่น อาจารย์ ดร. จิตตะวนักโุบลา และ นายโชติพงษ์ โนนสวา่ง 

   1.6.2 เพื่อประเมินระดบัความเหมาะสมโดยรวมของหลกัสตูร โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรา

สว่นประมาณคา่ โดยก าหนดการให้คะแนน ดงันี ้

    5 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมากที่สดุ 

    4 หมายถึง มคีวามเหมาะสมมาก 

    3 หมายถึง มคีวามเหมาะสมปานกลาง 

    2 หมายถึง มคีวามเหมาะสมน้อย 

    1 หมายถึง มคีวามเหมาะสมน้อยที่สดุ 

  และใช้เกณฑ์การประเมิน (บญุชม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดงันี ้

    4.51 – 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สดุ 

    3.51 – 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 

    2.51 – 3.50 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

    1.51 – 2.50 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

    1.00 – 1.50 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สดุ 

  โดยใช้แบบประเมินหลกัสตูรของ บญุชม ศรีสะอาด (2545) 

   1.6.3 น าการประเมินของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน มาปรับปรุงหลกัสตูรและสร้างคู่มือหลกัสตูร

ก่อนน าไปใช้จริง ประกอบด้วย 1) หลักการและเหตุผล 2) คุณสมบัติของผู้ เข้าอบรม 3) รายละเอียดการอบรม 4)     

แผนการจดัการอบรม 

 2. การน าหลกัสตูรไปใช้ 

 1. น าหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม ที่ได้จัดท าขึน้ในระยะที่ 1 โดยใช้วิธีการอบรมปฏิบตัิ  

การกบักลุม่ตวัอยา่ง 15 คน  

 2. การด าเนินการอบรมโดยการด าเนินการ ดงันี ้

  2.1 ด าเนินการก่อนฝึกอบรม 
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   1) ติดต่อประสานงานกับผู้ อ านวยการวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ อ าเภอเมือง 

จงัหวดับรีุรัมย์ เพื่อขอฝึกอบรม 

   2) ติดตอ่ประสานงาน เร่ือง สถานท่ี อาหาร เคร่ืองดื่ม ตลอดระยะเวลาของการฝึกอบรม 

   3) จดัท าแบบประเมินผลงานท่ีเกิดจากการใช้หลกัสตูร โดยปรับใช้ของแผนกวิชาอตุสาหกรรม

เกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบรีุรัมย์ และเสนอตอ่อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 

   4) จดัเตรียมวสัด ุอปุกรณ์และเอกสารตา่ง ๆ 

  2.2 การด าเนินการฝึกอบรม 

   1) การด าเนินการฝึกอบรมผู้วิจยัจะเป็นเพยีงผู้สงัเกตการณ์เทา่นัน้  

   2) จัดหาครูในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จ านวน 1 ท่าน ซึ่งไม่ใช่ผู้ วิจัยเป็นผู้ ด าเนิน      

การฝึกอบรม 

   3) ด าเนินการอบรมตามแผน ในคู่มือหลกัสูตรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม      

กบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 4 แผน เป็นเวลา 12 ชัว่โมง ระยะเวลา 2 วนั 

   4) ประเมินผลงาน ในการท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม โดยครูในแผนกวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 

จ านวน 1 ทา่น ซึง่ไมใ่ช้ผู้วิจยัเป็นผู้ประเมิน 

   5) ปรับปรุงหลกัสตูรและคูม่ือในการฝึกอบรมที่ได้จากการสงัเกต 

 

ผลการวิจัย 

 1. ผลการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เรื่อง การท าขนมปั้นขลิบกุ้งจ่อม  
 ในการร่างหลกัสตูรอบรมระยะสัน้ มีส่วนประกอบของโครงสร้างหลกัสตูร ประกอบด้วย หลกัการและเหตุผล 

วตัถปุระสงค์ เนือ้หาสาระ โครงสร้างหลกัสตูร กิจกรรม สื่อ/วสัด ุและการวดัประเมินผล หลกัสตูรระยะสัน้ฉบบันี ้เป็นคู่มือ

เพื่อท ากิจกรรม เน้นการฝึกอบรบระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม โดยได้ก าหนด รายละเอียดฝึกอบรม และ

แผนการจดัการอบรมอย่างละเอียด ซึง่ในแผนการจดัอบรมนัน้ ประกอบด้วย หลกัการและเหตผุล วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา 

การอบรม วิธีการฝึกอบรม งบประมาณในการอบรม และผลที่คาดว่าจะได้รับหลงัจากการอบรม แผนการจดัการอบรม     

ในหลกัสตูรนี ้ประกอบด้วย 4 แผน ดงันี ้

 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 1 ประกอบด้วย ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัการท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม ประวตัิความเป็นมา
ของขนมปัน้ขลบิ ความหมายและความส าคญัของขนมปัน้ขลบิ และความรู้ทัว่การท าขนมปัน้ขลบิ 
 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประกอบด้วย ความรู้เก่ียวกับการท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม และขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 3 ประกอบด้วย การบรรจภุณัฑ์ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ที่ 4 ประกอบด้วย การคิดราคา ต้นทนุ ก าไร การจดัจ าหนา่ย 
 ผู้ วิจัยได้น าหลกัสูตรระยะสัน้ที่ร่างไปให้ผู้ เช่ียวชาญด้านอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์การอาหารและ       

คหกรรมศาสตร์ ผู้ เช่ียวชาญด้านหลกัสตูรและการสอน ประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูร พบว่า ผลของการประเมิน

ความเหมาะสมขององค์ประกอบหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ จากผู้ เช่ียวชาญ ในด้านที่ 1 หลกัการและเหตผุลของหลกัสตูร 
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มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.88 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ด้านที่ 2 วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร มีความเหมาะสม

โดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.73 อยู่ในระดบัมากที่สดุ ด้านที่ 3 เนือ้หาของหลกัสตูร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 

4.88 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ด้านท่ี 4 โครงสร้างของหลกัสตูร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.77 อยูใ่นระดบัมาก

ที่สดุ ด้านที่ 5 กิจกรรมการฝึกอบรม มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 5.00 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ ด้านท่ี 6 สือ่/วสัดุ

การประกอบการฝึกอบรม มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 5.00 อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านที่ 7 การวัดผล

ประเมินผลหลกัสตูร มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 4.66 อยู่ในระดบัมากที่สุด เมื่อประเมินความเหมาะสม    

ขององค์ประกอบหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้โดยรวมทัง้ 7 ด้าน มีคา่คะแนนรวมเฉลีย่ร้อยละ 4.83 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

 2. ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ 

 จากผลการน าหลกัสูตรอบรมระยะสัน้ไปใช้ ผู้ วิจัยได้ท าการประเมินผลงานที่เกิ ดจากการใช้หลกัสูตร พบว่า 

ผลงานที่เกิดจากการใช้หลกัสูตรการฝึกอบรมระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม มีคะแนนของการประเมิน

ความสามารถในการท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม เท่ากับ 1,492 คะแนน คิดเป็นคะแนน (𝑥̄ ) เท่ากับ 99.47 คะแนน และ            

มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทา่กบั 0.83 คะแนน 

 

 บทสรุป 
 1. ผลการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม โดยมีองค์ประกอบของหลกัสตูร ดงันี  ้   

1) หลกัการและเหตผุล 2) วตัถปุระสงค์ 3) เนือ้หาสาระ 4) โครงสร้างหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ 5) กิจกรรมการฝึกอบรม 

6) สื่อ/วสัดกุารฝึกอบรม 7) การวดัผลประเมินผล มีผลการประเมินหลกัสตูร จากผู้ เช่ียวชาญ  มีค่าคะแนนรวมเฉลี่ย 4.83 

อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

 2. ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ มีผลของการประเมินผลงานที่เกิดจากการใช้หลกัสตูร เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ ง

จ่อม มีคะแนนของการประเมินผลงาน คิดเป็นคะแนนเฉลีย่ (𝑥̄ ) เท่ากบั 99.47 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และ 

มีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD.) เทา่กบั 0.83 คะแนน  

 

อภปิรายผล 
 จากการวิจัยครัง้นีไ้ด้พฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนกัศึกษา

ระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้สงู (ปวส.) แผนกอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์  สามารถ

อภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

 1. การประเมินหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม โดยผู้ เช่ียวชาญพบว่า หลกัสูตรระยะสัน้     
เร่ืองการท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เพราะคูม่ือหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้ ง
จ่อม ประกอบด้วยแผนการจัดการอบรม 4 แผน ทัง้นีอ้าจสืบเนื่องมาจากผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างหลกัสูตรระยะสัน้       
เร่ืองการท าขนปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม อย่างเป็นระบบ โดยใช้ทฤษฎีของทาบาและผู้วิจยัได้ศึกษา สงัเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร 
งานวิจยัที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย จึงท าให้ได้หลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม ที่มีองค์ประกอบครบ
และมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ น าไปใช้ในการจดัอบรมได้เป็นอยา่งดีการประเมินความเหมาะสมของหลกัสตูร
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โดยผู้ เช่ียวชาญมีความสอดคล้องกบัแนวคิด ของ ชมุศกัดิ์ อินทร์รักษ์ (2551) ที่กลา่วไว้วา่ การพฒันาหลกัสตูรก่อนน าไปใช้
จริงการด าเนินการ ในขัน้การประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรนีจ้ะช่วยให้ได้หลักสูตรที่ตรงตามความต้องการ 
นอกจากนีย้งัท าให้การน าหลกัสตูรไปใช้ในการอบรมประสบผลส าเร็จได้มากที่สดุ 
 2. ผลการน าหลกัสตูรไปใช้ ผลงานที่เกิดจากการใช้หลกัสตูรการฝึกอบรมระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ ง   
มีคะแนนเท่ากบั 1,492 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.47 เพราะคู่มือหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ ง
จ่อม และแผนการจดัการอบรมที่ดี ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างหลกัสตูรเป็นระบบ และสงัเคราะห์ข้อมลู
จากเอกสารงานวิจยัที่เก่ียวข้องอยา่งหลาย พบว่า มีความสอดคล้องกบังานวิจยัของ องัคณา เรืองชยั (2555 : บทคดัย่อ)  
ที่พบว่า การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เร่ือง การท าน า้สมนุไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว มีข้อมลูสอดคล้อง
กนั และมีความเหมาะสมขององค์ประกอบหลกัสตูรในระดบัมาก ผลสมัฤทธ์ิการใช้หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เร่ือง การท า
น า้สมุนไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 16.15 คะแนน และมีความพึงพอใจของผู้ เข้าอบรม               
ที่มีตอ่หลกัสตูรฝึกอบรมระยะสัน้ เร่ือง การท าน า้สมนุไพร เพื่อเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว คา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก 
 

ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจยัไปใช้ 
  1.1 เนื่องจากผลการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม มีผลการประเมินผลงาน
มีคะแนนเฉลีย่มากกวา่ 80 คะแนน ควรน าไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาเพิ่มเติมตอ่ไป 
  1.2 จากผลการพฒันาหลกัสตูรระยะสัน้ เร่ือง การท าขนมปัน้ขลิบกุ้งจ่อม ควรเพิ่มเนือ้หาสาระแผนการ
จดัการเรียนรู้ เร่ืองการเก็บรักษา ขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม 
 2. ข้อเสนอแนะการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
  2.1 ควรมีการพฒันาหลกัสตูร การท าขนมปัน้ขลิบกุ้ งจ่อม ให้เป็นหลกัสตูรเพิ่มเติมให้กบัสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน 
  2.2 ควรมีการวิจยัหาแนวทางประชาสมัพนัธ์ในเร่ือง การท าขนมปัน้ขลบิกุ้งจ่อม ให้กบัเยาวชนทัง้ระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนบคุคลตา่งๆ ท่ีมีความสนใจ 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการดูแลรักษาในการอนุรักษ์ภาพเขียนเบือ้งต้น จากการอบรม              
เชิงปฏิบัติการที่จัดขึน้ภายในศูนย์อนุรักษ์ศิลปกรรมนานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดอบรม
จ านวน 5 วัน ผู้ บรรยายและผู้ สอนปฏิบัติคือ นางสาวดาเลีย  เลิฟเ ร็ก เป็นนักอนุรักษ์ภาพเขียน จากสถาบัน                                
การอนุรักษ์ศิลปะกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยใช้หลักการอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล ซึ่งเนือ้หาที่เก่ียวข้อง                  
สามารถแบ่งออกเป็น 3 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1)  เนือ้หาทางการอนุรักษ์เชิงป้องกัน  หมวดที่ 2)  เนือ้หาการตรวจ                    
สภาพผลงานและการฝึกปฏิบตัิ และหมวดที่ 3)  การฝึกปฏิบตัิการท าความสะอาดภาพเขียนเบือ้งต้น เนื่องจากในปัจจบุนั
องค์ความรู้ด้านการอนรัุกษ์ภาพเขียน ยงัไมม่ีการเรียนการสอนกนัอยา่งแพร่หลายมากและถกูหลกัตามมาตรฐานสากล  

บทความนีจ้ึงเป็นประโยชน์ต่อองค์กร หน่วยงานที่มีงานศิลปะ นกัสะสมผลงานศิลปะ ผู้ที่ดแูลและนกัจัดการ
ผลงานศิลปะ นกัอนรัุกษ์ ผู้ที่ท าหน้าที่เคลือ่นย้ายขนสง่งานศิลปะ และผู้ที่สนใจในงานอนรัุกษ์ศิลปะเป็นต้น สามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในการอนุรักษ์และดแูลรักษาผลงานศิลปะเบือ้งต้นได้ ตลอดจนการพฒันาความสามารถในด้านการอนรัุกษ์  
คณุคา่ทางประวตัิศาสตร์ให้ช่วยยืดอายแุละคงสภาพออกไปให้ได้ยาวนานที่สดุ 
 หลงัจากที่ได้จัดการอบรมเรียบร้อยแล้วพบว่าผู้ที่เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการมีความพึงพอใจในเนือ้หาทัง้                   
3 หมวด มากที่สุดและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ยัง มี
ข้อเสนอแนะอยากให้จดัการอบรมอยา่งตอ่เนื่องและจดัอบรมในขัน้ตอนการท าความสะอาดในขัน้ตอนตอ่ไป 
ค าส าคัญ: การอนรัุกษ์เชิงป้องกนั,  การตรวจสภาพผลงาน,  การดแูลรักษา,  การอนรัุกษ์ภาพเขียน  
 

Abstract 
            This academic article studies the basic methods of collection care in painting conservation from the 
5-day practical workshops of the International Arts Conservation Center, Silpakorn University, conducted by 
The Ms. Daria Lovrek who was a painting conservator from the Vienna Institute of Art Conservation in Austria. 
The instructor separated the contents of the workshop into 3 categories, namely Category 1: The preventive 
conservation, Category 2: The condition report and practicum, and Category 3: The basic practicum of painting 
cleaning process by applying the conservation principles in accordance with international standards.  
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 This academic article will be beneficial to organizations and agencies working as art collectors, art 
handlers and managers, conservators, art logistic experts, and those interested in art preservation, etc. This 
knowledge can be applied to preserve and maintain basic artwork, as well as the development of conservation 
capabilities, and the extension of historical values for ages.  
 After the workshop had been completed, the researcher found that all participations were extremely 
satisfied with all 3 categories and could utterly apply knowledge to their related works. Besides, there are some 
suggestions for ongoing workshops and the next step of cleaning practicum onwards. 
Keywords: Preventive Conservation, Condition Report, Collection Care, Painting Conservation 
 

บทน า 
          ภมูิอากาศในประเทศไทยเป็นพืน้ที่เขตร้อนชืน้ มีแดดจัดและฝนตกตลอดทัง้วนั จึงท าให้อุณหภูมิและความชืน้
เปลี่ยนแปลงและไม่คงที่ตลอดทัง้ปี ส่งผลท าให้วัสดุมีการเปลี่ยนแปลงเกิดการหดตัวและขยายตัว เกิดการช ารุดและ                 
ความเสียหายได้ง่าย หรือเกิดจากสาเหตทุี่ศิลปินได้น าวสัดทุี่มีความหลากหลายมาสร้างสรรค์เป็นผลงานขึน้ หรือเกิดจาก
ขาดการดูแลรักษารวมถึงสภาพแวดล้อมในการจัดเก็บและการจัดแสดงที่ไม่เหมาะสม หรือเกิดจากความสญูเสียและ
ความเสียหายในอดีต ดังนัน้เพื่อช่วยให้เกิดการช ารุดการเสื่อมสภาพก่อนเวลาอันควร  จ าเป็นต้องมีการดูแลรักษา                    
การอนุรักษ์ภาพเขียน การป้องกันการเสื่อมสภาพและช่วยยืดอายุภาพเขียนให้ได้ยาวนานมากที่สุด ในแนวคิดตาม
หลกัการอนรัุกษ์มาตรฐานสากล 
            ผู้ที่ท าหน้าที่ดแูลและรักษาภาพเขียนจ าเป็นต้องศึกษาทางด้านการอนรัุกษ์เชิงป้องกนั ซึ่งเป็นความรู้พืน้ฐานและ
เป็นความรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่งในงานอนุรักษ์ ไม่ว่าจะเป็นชนิดและคุณสมบัติของวสัดุที่น ามาใช้ในงานอนุรักษ์ สาเหตุ               
การเสื่อมสภาพ การเคลื่อนย้ายและการบรรจุหีบห่อ การจัดเก็บและการจัดแสดง การควบคุมอุณหภูมิและความชืน้                
การควบคมุแสงสวา่ง การป้องกนัการก าจดัแมลงและการออกแบบอาคารในการจดัเก็บและการจดัแสดง เป็นต้น 
 

วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลและวิธีการดูแลรักษาในการอนุรักษ์ภาพเขียนเบือ้งต้นและสามารถน าความรู้มาใช้                           
ให้เกิดประโยชน์ได้จริง 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
          การดูแลรักษาในการอนุรักษ์ภาพเขียนเบือ้งต้นในครัง้นี  ้มีการน าเสนอและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ                      
ซึง่แบง่ออกเป็น 3 หมวด ได้ดงันี ้
        1 .  การอนุรักษ์เชิงป้องกัน  (Preventive Conservation) 
                 การศึกษาและการวิเคราะห์ทางด้านการอนุรักษ์ก่อนที่จะลงมือปฏิบตัิจ าเป็นต้องมีความรู้อย่างแท้จริงและ
เข้าถึงในงานอนุรักษ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อน เพื่อไม่ให้เกิดการสญูเสียและเกิดความเสียหายขึน้ทัง้ในระยะสัน้และ               
ในระยะยาว วิธีการที่น ามาใช้ในงานอนุรักษ์สามารถท าให้ย้อนกลบัได้ (Reversible) ซึ่งจะไม่ไปรบกวนกับวัสดุและ
โครงสร้างเดิมหรือไม่ปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนัน้หากยังไม่ได้ศึกษาทฤษฏีทางด้านการอนุรักษ์                       
อย่างแท้จริงแล้ว สิ่งหนึ่งที่สามารถท าได้คือการอนุรักษ์เชิงป้องกัน (Preventive Conservation) มาช่วยในการวางแผน          



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H275 

 

การด าเนินงานได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนในการจัดเก็บ การจัดท าบรรจุภณัฑ์ การขนส่ง 
การควบคุมอุณหภูมิและความชืน้ การจัดการแมลง หรือแม้กระทัง่การวางแผนฉุกเฉินเมื่อเกิดภัยพิบตัิทางธรรมชาติ                
ขึน้อีกด้วย ในหลกัการอนรัุกษ์เชิงป้องกนัจะมีปัจจยัทางสภาพแวดล้อมที่มีผลเก่ียวข้องตอ่การอนรัุกษ์ภาพเขียนดงันี ้
                1.1  การควบคุมแสงสว่าง 
                        แสงสวา่งเป็นสิง่ที่จ าเป็นในการจดัเก็บและจดัแสดงในงานภาพเขียน ซึง่แสงสวา่งจะสามารถแบง่ออกเป็น
สเปกตรัม (Spectrum) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่สามารถมองเห็นได้  รังสีอลัตราไวโอเลตหรือรังสียวูี (Ultraviolet (UV)) 
เป็นช่วงหนึ่งของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวของคลื่นสัน้กว่าแสงที่มองเห็น หากได้รับพลังงานในระดับที่ต ่า                           
จะไม่ส่งผลกระทบกับตวัผลงานมาก ส่วนรังสีอินฟาเรด (Infrared (IR)) เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวของคลื่น                
อยู่ ระหว่างคลื่นวิทยุ  มีความ ถ่ีในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ  เมื่ อภาพเขียนได้ รับพลังงานจากรังสีอินฟาเรด                                   
จะสร้างความเสียหายน้อยกว่ารังสีอลัตราไวโอเลตแต่จะให้ความร้อนมากกว่า  หากความถ่ีของแสงยิ่งมีความถ่ีสงูมาก 
พลงังานของแสงก็จะสงูขึน้ ท าให้ภาพเขียนเกิดการช ารุดการเสือ่มสภาพได้อยา่งรวดเร็ว  
                       ส่วนความเสียหายของภาพเขียนที่ไม่ได้มีการควบคุมแสงสว่างท าให้เกิดความร้อนการเปลี่ยนแปลง                         
ทัง้ทางกายภาพและทางเคมี วสัดทุี่ใช้ในการสร้างสรรค์ภาพเขียนมีการเสื่อมสภาพอ่อนตวัลง น า้ยาเคลือบมีสเีหลืองเข้ม 
ภาพเขียนมีสภาพแห้ง มีรอยแตก มีความกรอบ เปราะบาง สีซีดจางหรือเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน                           
หากมองด้วยตาเปลา่ โดยเฉพาะภาพถ่าย ภาพเขียนท่ีมีการใช้สนี า้ สไีม้ สอีะคริลกิและสนี า้มนั เป็นต้น 
                        
    

                            
          
                                                                    
 
 
 
 
                     ในการควบคมุความเข้มของแสงและรังสีอลัตราไวโอเลตควรมีม่านกนัแสง บานประตหูน้าต่างติดตัง้ฟิล์ม
ป้องกนัแสงหรือวสัดกุรองรังสยีวูี (Filters) ควบคู่ไปด้วย ควรใช้อปุกรณ์กรองแสงชนิดที่ดดูซบัรังสีอลัตราไวโอเลตได้ และ
ปล่อยรังสีอลัตราไวโอเลตในปริมาณต ่า และควรหร่ีไฟหรือลดระดบัของแสง เปิดหรือปิดไฟเฉพาะเวลาที่จ าเป็น อีกทัง้               
ควรเคลื่อนย้ายภาพเขียนสลับเปลี่ยนพืน้ที่ เพื่อไม่ให้ผลงานมีความเสี่ยงมากยิ่งขึ น้ ค่ามาตรฐานของการควบคุม                     
ความเข้มของแสงและรังสอีลัตราไวโอเลตที่เหมาะสมตอ่งานภาพเขียนไมใ่ห้เกิน 50 ลกัซ์และไมโครวตัต์ตอ่ลเูมน 
   

ภาพท่ี 1: ภาพตวัอยา่งของสภาพเรซิ่นที่เกิดความ
เสยีหายจากแสงสวา่ง  ซึง่เกิดจากการเปลีย่นแปลง
ทางเคมี  
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 
25 กมุภาพนัธ์ 2563 
                   

ภาพท่ี 2: ภาพตวัอยา่งบริเวณขอบด้านลา่งมีสแีดงเข้มกวา่ด้านบน 
เนื่องจากกรอบรูปถกูบงัภาพเขียน จึงท าให้สแีดงทีม่ีความไวตอ่แสง 
ซีดจางหายไป 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2563 
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                1.2  การควบคุมความชืน้สัมพัทธ์ (Temperature and Relative Humidity (RH)) 

                       ความชืน้สมัพัทธ์ มีลกัษณะเป็นไอน า้ที่มีอยู่ในชัน้บรรยากาศ มีค่าหน่วยความชืน้สมัพัทธ์เป็นร้อยละ
เปอร์เซ็นต์ (%) หากมีการผนัแปรความชืน้อย่างรวดเร็ว จะส่งผลเสียต่อภาพเขียนขึน้ได้ ค่าความชืน้สมัพัทธ์มากกว่า                
65 เปอร์เซ็นต์ สามารถท าให้เกิดการเจริญเติบโตของราและการกัดกร่อนของโลหะขึน้ได้ แต่หากค่าความชืน้สมัพทัธ์                  
ต ่ากว่า 45 เปอร์เซ็นต์ วัสดุประเภทอินทรีจะมีการแห้ง หดตัว โค้ง โก่ง งอ หรือเกิดการแตกร้าวขึน้ได้ ตรงกันข้าม                        
ค่าความชืน้สัมพัทธ์ที่ต ่าจะเหมาะกับการจัดเก็บโลหะได้เป็นอย่างดี  ส่วนอุณหภูมิคงที่จะเหมาะกับการจัดเก็บและ                      
จัดแสดงได้เป็นอย่างดี หรือแม้หากมีการเคลื่อนย้ายภาพเขียนไปต่างสถานที่  จ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมเดียวกัน                    
หรือมีการปรับหรือเปลีย่นแปลงอณุหภมูิอยา่งช้าๆ วสัดปุระเภทอินทรีย์จะสามารถปรับตวัได้ดีกวา่การเปลีย่นแปลงอณุภมูิ
อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะท าให้วสัดเุกิดความเสียหายขึน้มีการขยายตวัและหดตวั ดงันัน้ควรหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอณุภมูิ
อยา่งฉบัพลนั 
                         ผลกระทบที่ท าให้ภาพเขียนเกิดความเสียหายเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิและความชืน้สัมพัทธ์                      
จะพบภาพเขียนมีรอยยน่ ชัน้สมีีสเีหลอืง พบแมลง ราและการผกุร่อนเป็นต้น  
 

                                                                 
 
 
 
                           
 
                              ภาพเขียนในการจดัเก็บและการจดัแสดง ในการติดตัง้ควรแขวนกรอบรูปไม่ให้สมัผสักบัผนงัโดยตรง 
ควรเป็นพืน้ที่ที่มีการไหลเวียนของอากาศ นอกจากวัสดุที่ก่อให้เกิดราแล้ว ราเป็นสิ่งมีชีวิตนอกจากจะก่อให้เกิด                       
ความเสยีหายตอ่ภาพเขียนยงัเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนษุย์ โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนงัหรือโรคร้ายแรงอนัตราย
ถึงแก่ชีวิต ดงันัน้สภาพแวดล้อมในการจดัเก็บและการจดัแสดง ควรเป็นที่ที่มีอากาศหมนุเวียนถ่ายเทได้ดี ส าหรับอาคาร              
ที่ไม่มีเคร่ืองปรับอากาศควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศมีการหมนุเวียนและถ่ายเทได้ดี สว่นอาคารที่มีเคร่ืองปรับอากาศ
ควรมีการควบคมุอณุภมูิและความชืน้ให้เหมาะสม มีการตรวจสอบสภาพผลงานอยู่บอ่ยครัง้ หากพบปัญหาทอ่น า้แตกร่ัว
อุดตันเพราะจะท าให้ความชืน้สะสม ควรรีบด าเนินการซ่อมแซมทันที โดยอุณภูมิและความชืน้สัมพัทธ์ก่อให้เกิด                         
การเจริญของราได้ 70 เปอร์เซ็นต์ขึน้ไป 
 
 
 

ภาพท่ี 3: ภาพตวัอยา่งความเสยีหายที่เกิดจากความชืน้
สงู ท าให้ตะปทูีย่ดึผ้าใบ เกิดสนิมขึน้และสง่ผลท าให้
บริเวณผ้าใบเกิดรอยฉีกขาด  
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2563 
 
 

ภาพท่ี 4: ภาพตวัอยา่งของราทีม่กีารกระจายอยูด้่านหลงัของ
ผ้าใบ สาเหตเุกิดจากการไมค่วบคมุความชืน้ 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 
2563 
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ภาพท่ี 5: ภาพตวัอยา่งการตดิตัง้ภาพบนผนงั โดยมีช่องวา่งท าให้อากาศหมนุเวียนได้ดี 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
              1.3  ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรก          
                         มีลกัษณะเป็นฝุ่ นผงขนาดเล็กสามารถยึดติดกับพืน้ผิวได้อย่างถาวร บริเวณที่มีฝุ่ นมากจะมีความชืน้
ค่อนข้างสงู ฝุ่ นยงัสามารถเป็นตวัดึงดูดท าให้เกิดที่อยู่อาศยัของแมลงและการขบัถ่ายของแมลงซึ่ง มีค่าความเป็นกรด                     
เมื่อไปปรากฏอยู่บนภาพเขียนจะมีลักษณะเป็นจุดสีน า้ตาล สีด าและรอยด่างขึน้ได้ ในบางกรณีฝุ่ นสามารถท าให้                        
เกิดความเสียหายทางกายภาพให้โครงสร้างของภาพเขียนมีการบิดเบือนรูปร่างและท าให้ เกิดรอยแตกขึน้ ดังนัน้                       
ควรปกป้องและหมัน่ดูแลรักษาท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ เพื่อไม่ให้เป็นที่สะสมของฝุ่ นและสิ่งสกปรก อีกทัง้ควรมี
การออกแบบอาคาร ประตู หน้าต่างที่สามารถป้องกันฝุ่ นละอองได้ด้วยและหากมีการใช้เคร่ืองปรับอากาศควรเปลี่ยน                  
แผน่กรองอากาศเพื่อลดความชืน้และหลกีเลีย่งการเกิดจลุนิทรีย์ได้ด้วย 

                                                             
 
 
 
 
 
               1.4  แมลง 
                          แมลงมีหลากหลายชนิดสามารถพบได้ในบริเวณเขตร้อนชืน้อาทิ แมลงสาบ หนอนหนงัสือ เหาหนงัสือ 
ปลวก มอด ผีเสือ้กินผ้าและแมลสามง่ามเป็นต้น มกัก่อให้เกิดความเสยีหายต่อภาพเขียน มีการกดักินวสัดทุี่เป็นประเภท
อินทรีย์หรือแม้แต่ประเภทอนินทรีย์ หิน แก้วและโลหะ แมลงก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหาย หรือทิง้การขับถ่าย                  

W
all

 
Air 

ภาพท่ี 6: ภาพตวัอยา่งความเสยีหายที่เกิดจากสะสม
ของฝุ่ นและสิง่สกปรกที่เกิดจากการขบัถ่ายของแมลง 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2563 
 

 

ภาพที่ 7: ภาพตวัอย่างความเสียหายที่เกิดจากฝุ่ นและ    
สิง่สกปรกจากการขบัถ่ายของหนแูละค้างคาวที่มาอาศยั
อยูบ่ริเวณด้านหลงัของภาพเขียน 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวญาณิศา ทองฉาย, เมื่อวนัท่ี 25 
กมุภาพนัธ์ 2563 
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ไว้บนภาพเขียนท าให้เกิดรอยดา่งด าขึน้ได้ ทัง้ในสถานที่การจดัเก็บและจดัแสดง และยงัเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนษุย์
ได้อีกด้วย เมื่อพืน้ผิวสกปรกด้วยอนุภาคของฝุ่ น สภาพภูมิอากาศก็เป็นสิ่ งจ าเป็นส าหรับการขยายพันธุ์ ของแมลง                   
ได้อยา่งรวดเร็ว เพื่อหยดุยัง้วงจรชีวิตของแมลง จึงควรมีวิธีการป้องกนัโดยมีการตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ ปิดทางเข้าและ
ออกของแมลง ควบคมุสภาพแวดล้อมให้ห่างจากแหลง่อาหารสิ่งที่ชกัชวนให้แมลงมากนักินหรือแม้กระทัง่สตัว์ชนิดอื่นๆ 
หนแูละนก เป็นต้น ในแนวคิดการจดัการแมลง Intergrated Pest Management หรือ IPM เป็นการจดัการแมลงมากกว่า
การใช้สารเคมี ซึง่ในการใช้สารเคมีเมื่อในอดีตมีอนัตรายตอ่มนษุย์และวสัดดุ้วย 
 
              1.5  การดูแลและการการเคลื่อนย้ายภาพเขียน 
                    ก่อนการเคลื่อนย้ายทกุครัง้ ควรมีการท าบนัทึกรายงานการตรวจสภาพของผลงานให้เรียบร้อยก่อนและ
วางแผนการเคลื่อนย้ายอย่างรอบคอบ  เช่น ใช้วัสดุอะไรในการบรรจุภัณฑ์ ขนย้ายด้วยวิธีใด ไปสถานที่ใด ขนาด            
ของภาพเขียนมีขนาดเท่าไหร่ รวมไปถึงก าลังคนที่จะเคลื่อนย้าย  หากมีภาพเขียนจ านวนมากและต้องมีความรู้
ความสามารถในการหยิบจับเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธีการ ควรสวมถุงมือทุกครัง้ในการหยิบจับและเคลื่อนย้าย                                
แต่หากภาพเขียนเกิดความเสียหาย อาทิ ภาพเขียนท่ีแขวนบนผนงัร่วงสูพ่ืน้ ชัน้สมีีการหลดุร่อนและโครงไม้มีการแตกหกั 
ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ กรณีอย่างนี ค้วรมีการวางแผนอย่างดีและมีการยึดหรือเสริมความแข็งแรงชั่วคราวก่อนที่                    
จะท าการเคลือ่นย้าย ในการเคลือ่นย้ายควรจดัการสิง่กีดขวาง เปิดประตรูะหว่างการขนย้าย ภาพเขียนที่มีการเคลือ่นย้าย
ด้วยรถเข็ญนัน้ ควรเป็นรถเข็ญที่มีล้อและมีโฟมท าเป็นเบาะรองรับก่อน ที่จะวางภาพเขียนและน าสายรัดยึดเพื่อไม่ให้
ภาพเขียนที่อยู่บนรถเข็นเกิดการสั่นสะเทือน การเคลื่อนไหวและการกระแทกไปมาระหว่างการเคลื่อนย้าย                            
ควรมีสายรัดด้วย แต่ไม่ควรรัดแน่นมากจนเกินไป ในบางกรณีที่จ าเป็นต้องมีการวางภาพเขียนไว้ชั่วคราวที่พืน้                        
ควรมีหมอนรองบแุผน่กนักระแทกก่อนวางภาพเขียนให้มีความหนาขึน้ประมาณ 7-10 เซ็นติเมตร เพื่อกนัความชืน้จากพืน้
และไมใ่ห้ผลงานสมัผสักบัพืน้โดยตรง และหากมีภาพเขียนจ านวนมากให้น าภาพเขียนมาวางเรียงกนั โดยมีตวัคัน่ระหวา่ง
ภาพเขียนสามารถใช้วัสดุที่ เป็นโฟมบอร์ดไร้กรดคั่นในแต่ละชิน้ให้มีขนาดใหญ่กว่าภาพเขียนชิน้นัน้ๆ เพื่อลด                             
การเกิดความเสียหายต่อรูปภาพ กรอบรูปและการเสียดสีกัน การท าบันทึกรายงานการตรวจสภาพภาพเขียนก่อนส่ง               
การมอบให้ผู้ รับนัน้ หากมีการท าประกนัภยัระหว่างการขนย้ายหรือช่วงที่ยืมผลงานไปจดัแสดง เมื่อเกิดความเสยีหายขึน้ 
การบนัทกึจะช่วยเพื่อเป็นหลกัฐานส าคญัสามารถเรียกร้องความเสยีหายได้  
                       การติดแผ่นปิดหลงัภาพช่วยป้องกันฝุ่ นและสิ่งสกปรก การฉีก รอยขีดข่วน ชะลอการเกิดออกซิเดชั่น                   
กับวสัดุด้านหลงัของภาพเขียน สามารถลดการสัน่สะเทือนของผ้าใบระหว่างการขนย้าย อีกทัง้ยงัสามารถช่วยดูดซับ
ความชืน้เพื่อไมใ่ห้เข้าสูผ้่าใบด้านหลงัโดยตรง ควรเลอืกวสัดทุี่แข็งแรงและมีน า้หนกัเบาเป็นบอร์ดที่ปราศจากสารเคมี กาว 
สแีละเป็นกรด ทนตอ่สภาพภมูิอากาศมีการหมนุเวียนได้ดี มีการยดึติดถอดเปลีย่นใช้งานได้ง่าย 
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2.   การตรวจสภาพผลงานและการฝึกปฏิบัติ 
               ในการตรวจสภาพผลงานจะเร่ิมจากการจดบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรไม่ว่าจะเป็นสภาพก่อนการอนุรักษ์
และการวางแผนเพื่อด าเนินการอนรัุกษ์ การรวบรวมรายละเอียดชนิดของวสัดทุี่ใช้เก่ียวกบัสภาพของภาพเขียน ช่ือศิลปิน 
ช่ือภาพเขียน วนัเดือนปีที่สร้างสรรค์ผลงาน ขนาดของผ้าใบและกรอบรูปพร้อมทัง้ถ่ายรูปประกอบอย่างชดัเจน  จากนัน้         
น าภาพเขียนและกรอบรูปออกจากกันเพื่อบันทึกสภาพโดยละเอียด อาทิ ภาพเขียนมี ฝุ่ นและสิ่งสกปรกหรือไม่                                
มีการเคลือบชัน้ผิวหรือไม่ เกิดการเสื่อมสภาพด้วยตวัวสัดทุี่น ามาใช้หรือไม่ การได้รับความชืน้ การเกิดอบุตัิเหตจุากการ
เคลื่อนย้าย ความเสียหายที่แมลงกดักินและทิง้การขบัถ่ายไว้ ชัน้รองรับ โครงไม้ กรอบรูปท ามาจากอะไร การยึดผ้าใบ                  
ด้วยวสัดอุะไร มีลกัษณะแบบไหนเป็นต้น อีกทัง้สามารถค้นหาวิธีการและเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานจากผู้สร้างสรรค์
ผลงาน หากภาพเขียนมีอายุมากและไม่สามารถค้นหาข้อมูลและเทคนิคได้นัน้ จะน าภาพไปตรวจสอบด้วยวิธี                           
ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายที่เกิดขึน้ หลังจากนัน้วางแผน                          
เพื่อด าเนินการอนุรักษ์ในขัน้ตอนต่อไป ควรน าภาพมาเปรียบเทียบก่อนและหลงัในการเปลี่ยนแปลง สามารถบนัทึก                   
ลงบนกระดาษและในรูปแบบดิจิตอล 
                 โครงสร้างของภาพเขียนจะประกอบไปด้วย 

- ชัน้รองรับ (Support) วสัดทุี่น ามาใช้ อาทิ ผ้าใบ ผ้าลนิิน กระดาษ หินและไม้เป็นต้น 
- ชัน้กาวเคลอืบผ้าใบ (Size) เพื่อไมใ่ห้ชัน้สกีระทบตอ่ตวัชัน้รองรับ 
- การเตรียมพืน้ (Ground) ผู้สร้างสรรค์ผลงานมกัมีการเตรียมรองพืน้เพื่อให้พืน้ผิวมีความเรียบไม่

ขรุขระ มกันิยมใช้เป็นสพีลาสติกเป็นสอีะครีลคิสขีาว ชอล์กและน า้มนั 
- การเตรียมพืน้ (Priming) จะหมายถึงผู้สร้างสรรค์ผลงานอาจมีการเตรียมรองพืน้มากกว่า 1 ครัง้ 

ในลกัษณะเดียวกนั จะอยูเ่หนือชัน้รองพืน้ชัน้แรก และเป็นชัน้การร่างภาพก่อนลงสี 
- ชัน้ส ี(Paint Layers) เป็นชัน้สทีี่มีการใช้สเีพื่อให้เกิดภาพวาดขึน้มา 
- ชัน้เคลอืบผิว (Varnish)  ช่วยปกป้องฝุ่ นละออง แสงสวา่งและอื่นๆ  

 

ภาพท่ี 8 : ภาพตวัอยา่งโฟมบอร์ด (Foam Board)  
ที่มา : Kapa Board, Foam Board, เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 24 
เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://fortuna-
digital.com/en/katalog-proizvoda/kapa-board-kapa-
mount-3a-composite/ 

 

 

ภาพท่ี 9 : ภาพตวัอยา่งการปิดแผน่หลงัภาพด้วยโฟมบอร์ด
และตวัยดึติดสามารถถอดเปลีย่นได้ 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็กและนางสาวญาณิศา 
ทองฉาย เมื่อวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2563 

 

 

https://fortuna-digital.com/en/katalog-proizvoda/kapa-board-kapa-mount-3a-composite/
https://fortuna-digital.com/en/katalog-proizvoda/kapa-board-kapa-mount-3a-composite/
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ภาพท่ี 10: โครงสร้างของภาพเขยีน  
ที่มา :  Art News, Care for your paintings, เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563, เข้าถงึได้จาก 
http://www.vxartnews.com/2012/10/conservation-care-for-your-paintings-2/ 
         3.  การฝึกปฏิบัติในการท าความสะอาดภาพเขียนแบบเบือ้งต้น 
             หลังจากที่มีการตรวจสภาพเรียบร้อยแล้ว ขัน้ตอนต่อไปคือการท าความสะอาด  ก่อนจะท าความสะอาด                    
ต้องให้แน่ใจว่ากระบวนการท าความสะอาดที่จะด าเนินการนัน้จะไมท่ าให้พืน้ผิวของภาพเขียนเกิดความเสียหายขึน้ และ
ไม่มีสารตกค้างที่ท าให้เกิดผลเสียต่อภาพเขียนในระยะยาว ภาพเขียนที่มีการเคลือบวานิชในการท าความสะอาด                  
เบือ้งต้นนัน้ พืน้ผิวจะไม่เป็นอนัตรายหรือส่งผลเสียมากกว่าการท าความสะอาดที่สมัผสักบัฝุ่ นและสิ่งสกปรก แมลง รา 
เขม่าจากควันบุหร่ีหรืออื่นๆ ติดอยู่กับชัน้สีโดยตรง ซึ่งในการท าความสะอาดภาพเขียนมีการท าความสะอาด                              
ด้วยวิธีแบบแห้งและการท าความสะอาดด้วยวิธีแบบเปียกดงันี ้
                 3.1. การท าความสะอาดด้วยวิธีแบบแห้ง  
                        จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบก่อนว่าชัน้สีของภาพเขียนมีความแข็งแรงหรือไม่ หากชัน้สีมีการหลุดร่อน                   
ควรมีการเสริมความแข็งแรงก่อนเร่ิมท าความสะอาด ในการท าความสะอาดวิธีนีเ้ป็นการท าความสะอาดคราบฝุ่ น                         
และสิ่งสกปรกที่เกาะอยู่หลวมๆ ออกไปก่อน ใช้เคร่ืองดดูฝุ่ นปรับแรงดดูให้ต ่าพร้อมแปรงขนอ่อนในการท าความสะอาด
คอ่ยๆ น าแปรงปัดฝุ่ นเข้ามายงัเคร่ืองดดูฝุ่ นตามทิศทางของเส้นพุ่งและเส้นยืนของผ้าใบหรือตามรอยแปรงที่ผู้สร้างสรรค์
ผลงานใช้ในการเขียนภาพ (Brush Stroke) โดยข้อเสยีของการท าความสะอาดด้วยวิธีแบบแห้งนี ้อาจท าให้ฝุ่ นฟุ้ งกระจาย 
ในบางพืน้ที่ที่เป็นโพรงพืน้ผิวไม่เรียบ วิธีการท าความสะอาดนีอ้าจไม่สามารถเข้าถึงสิ่งสกปรกที่ฝังตวัอยู่ได้ และหากพบ                   
ชัน้สมีีรอยแตกเป็นชิน้ที่มีขนาดเลก็หรือละเอียดมาก ควรระมดัระวงัเพราะการท าความสะอาดวิธีนีอ้าจท าให้สหีลดุออกไป
ได้ด้วย 
 

                
ภาพท่ี 11 : ภาพตวัอยา่งการใช้เคร่ืองดดูฝุ่ น 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2563 
 
                       ในบางกรณีการท าความสะอาดด้วยวิธีการปัดฝุ่ นและสิ่งสกปรกแบบถกูวิธี ก็สามารถท าให้ภาพเขียนนัน้
เกิดความแตกต่างก่อนและหลังการท าความสะอาดได้อย่างเห็นได้ชัดเจนหรือมีความสะอาดขึน้ก็สามารถ                                  

http://www.vxartnews.com/2012/10/conservation-care-for-your-paintings-2/
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หยุดการท าความสะอาดได้ บางกรณีพบสิ่งสกปรกที่ไม่สามารถเอาออกไปได้ ในการอบรมครัง้นี ไ้ด้น าฟองน า้                         
ท าความสะอาดมาให้ทดลองอยู ่3 ประเภท ซึง่มีคณุสมบตัิเพื่อท าความสะอาดแตม่ีวิธีใช้งานท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
                       3.1.1 ฟองน า้โพลียูรีเทน (Polyurethane Sponge) หรือ PU Sponge ซึ่งใช้ในการท าความสะอาดได้ดี
ปราศจากกาว มีความหนียว ทนทานต่อการกดักร่อน ทนต่อสารเคมี ความร้อนและเป็นฉนวนกนัไฟได้ดี และสามารถใช้
ยางลบที่ท ามาจากยางพารามีลกัษณะเป็นก้อนนุ่มและมีความเหนียวไม่ทิง้สิ่งตกค้าง ควรกลิง้ลงบนภาพเขียนเบาๆ                  
เพื่ออุ้มสิง่สกปรกออกมาได้อยา่งดี ฟองน า้ชนิดนีใ้ช้งานแล้วสามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีกโดยการน าไปล้างด้วยน า้เปลา่
และตากหรือพึง่ให้แห้ง 
                       3.1.2   ฟองน า้ยางพารา (Wall Master Sponge) เป็นฟองน า้ที่ท าจากยางพารา 100 เปอร์เซ็นต์แต่ผ่าน
กระบวนการเติมก ามะถนัเข้าไปด้วย เนือ้ฟองน า้มีความพรุน สามารถท าความสะอาดได้ทัง้วิธีแบบแห้งและวิธีแบบเปียก 
ไม่หลงเหลือสิ่งตกค้างและสามารถน าสิ่งสกปรกออกมาได้ ฟองน า้ชนิดนีใ้ช้งานแล้วสามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีก                 
โดยการน าไปล้างด้วยน า้เปลา่และตากหรือพึง่ให้แห้งเช่นกนั 
                       3.1.3   ฟองน า้ยางสงัเคราะห์ (Akapad Sponge) มีสว่นประกอบหลกัคือน า้ยางสงัเคราะห์และก ามะถัน
ใช้ความร้อนในการอดัขึน้รูปทรงเพื่อให้มีผิวเรียบมากขึน้ ในการท าความสะอาดจะท าความสะอาดด้วยวิธีแบบแห้งเทา่นัน้
โดยใช้ด้านท่ีเป็นสเีหลอืงหรือสอีอ่นกวา่ในการท าความสะอาดบริเวณพืน้ผิวที่มีสิ่งสกปรก สว่นด้านท่ีเป็นโฟมแข็งสฟ้ีานัน้ 
จะเป็นด้านที่ไว้ส าหรับการท าความสะอาดหลงัจากด้านสีเหลืองและสีอ่อนถูกใช้ท าความสะอาดไป เพื่อไม่ให้พืน้ผิว                   
ถกูท าลายมากขึน้ 

                                  
                 PU Sponges                   Wall Master sponge                      Akapad sponge                            
ภาพท่ี 12 : ภาพตวัอยา่งฟองน า้ส าหรับการท าความสะอาด 
ที่มา : Deffner&Johann, Sponge, เข้าถึงเมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2563, เข้าถึงได้จาก https://www.deffner-
johann.de/akapad-soft-dry-cleaning-pad.html 
 
               3.2. การท าความสะอาดด้วยวิธีแบบเปียก   
                         ก่อนท าความสะอาดต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าสไีมม่ีการละลายน า้แน่นอนก่อนท่ีจะท าความสะอาด 
โดยการตรวจสอบด้วยน า้กลัน่ (Distilled Water) พนัส าลปีลายไม้ และฝุ่ นละอองและสิง่สกปรกออกมาหรือไม ่ควรจุ่มส าลี
พอหมาดหรือเกือบแห้ง ห้ามจุ่มส าลีในน า้กลัน่มาก จะท าให้ภาพเขียนมีความชืน้จนเกินไป  จากนัน้ค่อยๆ กลิง้ให้สมัผสั
กับพืน้ผิวของภาพเขียนและหมั่นเปลี่ยนส าลีอยู่บ่อยครัง้ เพื่อไม่ให้สิ่งสกปรกย้อนกลับมา เวลาท าความสะอาด                            
ควรท าความสะอาดบริเวณที่เป็นสีเดียวกัน เพื่อป้องกันในบางพืน้ที่ที่เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็น ในบางภาพเขียน                        
อาจใช้สีน า้หรือสีที่สามารถละลายในน า้ ร่วมด้วย ในการท าความสะอาดอาจท าให้สีทับซ้อนกันหรือหลุดออกมาได้                     
น า้เป็นของเหลวที่เป็นตวัท าละลาย (Solvent) ได้ดีในกาว  โปรตีน และสารเคมีเช่น ใช้ในการเจือจางสี อะซีโตน โทลอูีน 
และในแอลกฮอล์เป็นต้น  อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นตวัท าละลายชนิดไหน จ าเป็นต้องศึกษาให้แน่ใจก่อนที่จะน ามาใช้                 
ไมท่ าให้วสัด ุส ีเกิดความเสยีหายและการเปลีย่นแปลงทัง้ในระยะสัน้และในระยะยาว 

https://www.deffner-johann.de/akapad-soft-dry-cleaning-pad.html
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                       น า้ลาย มี เอนไซม์ที่สามารถขจัดสิ่ งสกปรกออกได้  และมี โปรตีนหลายชนิดที่ ช่ วยท าหน้าที่                                  
เป็นสารลดแรงตงึผิว แตม่ีสารตกค้างและไปช่วยกระตุ้นให้เกิดจลุนิทรีย์รวมทัง้สารประกอบทางเคมีไมม่ีความสเถียร  
                       สารลดแรงตึงผิว (Surfactant) หากมีการท าความสะอาดด้วยน า้เพียงอย่างเดียว บางครัง้คราบสิง่สกปรก
ไม่สามารถออกมาได้ จึงมกัใช้สารลดแรงตึงผิวควบคู่เข้าไปด้วย ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มการละลายของจุดคราบร่องรอย                       
ที่เกิดจากการขบัถ่ายของแมลงและสิ่งสกปรกที่ปรากฏอยู่บนชัน้สีของภาพเขียน ด้วยสารลดแรงตึงผิวนีม้ีโมเลกุลหรือ
ไอออนที่มีส่วนประกอบด้วยน า้ ซึ่งเป็นสารที่ใช้อยู่ในชีวิตประจ าวัน เช่น ผงซักฟอก  สบู่และยาสระผมเป็นต้น                              
อยู่ในกระบวนการท าความสะอาดที่ท าให้เกิดฟอง การท าให้เปียก ในการอบรมในครัง้นีไ้ด้มีการใช้สารลดแรงตึงผิว                     
ที่มีช่ือวา่ Marlipal® 1618/25  เป็นสารลดแรงตงึผิวที่อยูใ่นกลุม่แอลกฮอล์ (Oxyethylated) ที่ไมใ่ช่ไอออนิกสามารถละลาย
ในน า้ได้ดี มีอายุจากวนัผลิตเพียง 12 เดือนเท่านัน้ หากยงัไม่มีการผสม แต่หากผสมจะมีอายุอยู่ได้ 5 วนัโดยประมาณ 
วิธีการใช้งานในอัตราส่วน 1-3 เปอร์เซ็นต์ในน า้กลัน่ ปิดฝาให้สนิททุกครัง้หลังใช้งานเพื่อไม่ให้สัมผัสกับออกซิเจน                     
ในบรรยากาศเพราะจะท าให้ตวัสารลดแรงตึงผิวชนิดนีม้ีประสิทธิภาพลดน้อยลง หลงัจากใช้ท าความสะอาดแล้วควรใช้              
น า้ลบูหรือซบับริเวณเดิมอีกครัง้ เพื่อไม่ให้สิ่งตกค้างหรือสิ่งสกปรกยงัคงหลงเหลอือยู่ อีกชนิดที่ใช้ในการท าความสะอาด
คือสารพอก Agar Agar Gel เป็นในรูปแบบเจลสีใส ใช้ส าหรับท าความสะอาดในพืน้ผิวที่มีความไวต่อน า้ ท ามาจาก
สาหร่ายแดง ซึ่งเป็นสาร Polysacharide Agarose เป็นผนังเซลล์ (Cell wall) ของสาหร่ายชนิดหนึ่ง มีเส้นใย (Fiber)                 
อยู่มากถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อได้รับน า้แล้วจะพองตัวหลายเท่า สามารถควบคุมการแทรกซึมได้ดี ใช้ท าความสะอาด       
เฉพาะจุดลดการกระจายและผลข้างเคียงที่เกิดขึน้กับภาพเขียนที่ไวต่อน า้ในระหว่างการท าความสะอาด อตัราส่วน                   
ในการใช้งาน 2 กรัม ในน า้กลัน่ 50 มิลลลิติร 

 
ภาพท่ี 13 : ภาพตวัอยา่งการท าความสะอาดด้วย Agar Agar Gel 
ที่มา : จดัท าโดยนางสาวดาเลยี  เลฟิเร็ก, เมื่อวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2563 

ผลและวิจารณ์ 
         ในการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ เข้าร่วมทุกท่านได้มีการยกตวัอย่างและปัญหาในปัจจุบันที่ส่งผลท าให้ภาพเขียน                 
เกิดความเสียหายและช ารุดขึน้ สามารถน าความรู้วิธีการที่ได้จากการอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง แต่จ าเป็นต้อง
ปฏิบตัิอย่างระมัดระวงั ควรศึกษาปัจจัยและกระบวนการ บางกรณีในการท าความสะอาดอาจจะท าลายสารยึดเกาะ               
ของชัน้สีออกไปได้ด้วย หรือชัน้สีมีการหลุดออกไปหลังจากการท าความสะอาดเรียบร้อยแล้ว   การใช้สารเคมีและ                         
มีสารตกค้างทิง้ไว้บนชัน้เคลอืบผิวหรือชัน้ส ีรวมไปถึงสารละลายและของเหลวตา่งๆ ในรอยแตกและรูตา่งๆ และสทีี่ละลาย
ได้ด้วยน า้ การท าความสะอาดโดยไม่ระวัง สีอาจหลุดออกไปอาจท าให้สภาพของภาพเขียนมีการอ่อนแอลง ได้                                
ข้อควรระมดัระวัง อย่าใช้น า้ยาท าความสะอาดส าเร็จรูป อาทิ น า้ยาท าความสะอาดครัวเรือน หรือสารซกัฟอกทั่วไป                       
ที่อยู่ขายตามท้องตลาด เนื่องจากในการอนรัุกษ์ภาพเขียนจ าเป็นต้องมีการศึกษา เรียนรู้สิ่งที่น ามาใช้ก่อน เพื่อไม่สง่ผล    
ในระยะสัน้และในระยะยาว นกัอนรัุกษ์ไมน่ิยมน ามาใช้เพื่อการอนรัุกษ์และไมถ่กูต้องตามหลกัมาตรฐานสากล 
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สรุป 
          การศึกษาเรียนรู้การถ่ายทอดวิธีการทัง้องค์ความรู้เบือ้งต้นในการอนุรักษ์ภาพเขียนสู่สาธารณะในวงกว้าง                     
ทัง้อาชีพนักจัดการศิลปะ ภัณฑรักษ์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ นักสะสม นักวิจัย อาจารย์และผู้ที่สนใจและผู้ที่เก่ียวข้อง                       
ในการจัดเก็บและจัดแสดงศิลปะ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานที่ เ ก่ียวข้องได้  อาทิ                               
เ ร่ืองการอนุรักษ์เชิงป้องกันเพื่อเป็นการศึกษาวิธีการป้องกันหรือชะลอการเกิดความเสียหายหรืออาจส่งผลให้                               
เกิดการสูญเสียและไม่สามารถย้อนกลบัมาได้เหมือนเดิม ซึ่งการอนุรักษ์เชิงป้องกันเป็นองค์ความรู้ที่มีความส าคัญ                     
ในงานอนรัุกษ์มาก หากไม่มีการอนรัุกษ์เชิงป้องกนั ภาพเขียนก็อาจจะมีอายุได้ไม่ยาวนาน ต่อมาเร่ืองการตรวจสภาพ
ผลงาน ต้องศึกษาเร่ืองอาการของความเสียหายหรือการประเมินอาการในเบือ้งต้นก่อน มีการวิเคราะห์วสัดทุี่ผู้สร้างสรรค์
ได้น ามาใช้ อาย ุสภาพแวดล้อมในการจดัเก็บและจดัแสดงเป็นต้น เพื่อทราบข้อเท็จจริงก่อนจะวางแผนการด าเนินการและ
ลงมือวิธีการอนรัุกษ์ โดยนกัอนรัุกษ์ (Conservator) ท าหน้าที่คล้ายแพทย์ในการรักษาคนไข้หรือป้องกนัโรค ตรวจสอบและ
วิเคราะห์ด าเนินการอนรัุกษ์ให้ถกูหลกัตามมาตรฐานสากล  
              จากการอบรมผู้ เข้าร่วมทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นว่าในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการดูแลรักษา                       
ในการอนุรักษ์ภาพเขียนเบือ้งต้นครัง้นี ้มีประโยชน์มากสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้จริงและอยากเป็นนักอนุรักษ์                    
หากมีหลกัสตูรที่เปิดสอนในระดบัปริญญาโท หรือมีการจดัอบรมเชิงปฏิบตัิการขึน้บ่อยครัง้ ทัง้นีผู้้ วิจยัรวบรวมข้อมูลใน
การจัดอบรมครัง้ต่อไป ซึ่งผู้ เข้าร่วมอบรมเสนอให้จัดการอนุรักษ์งานประติมากรรมและงานไม้ การอนุรักษ์ใบลาน                   
และการอนุรักษ์ภาพถ่ายขึน้ เพื่อพฒันาต่อยอดความรู้ อนัจะท าให้มีผู้สนใจเข้าร่วมมากยิ่งขึน้และสามารถน าผลสรุป                
มาเปรียบเทียบตอ่ไป 
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ที่ มีต่อทักษะการคิดเชิง
วิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครู 
Effect of Learning Management by Using Inquiry Laboratory on Critical Thinking and 
Problem Solving Skills of Student Teachers 
 
ปิยธิดา สภุา1 และปิยรัตน์ ดรบณัฑิต2 
Piyatida Supa1 and Piyarat Dornbundit2 
    

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา                         

เร่ือง การหาปริมาณเหลก็ในน า้ ก่อนและหลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ 2) เพื่อศกึษาทกัษะการคิด
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาเร่ือง การหาปริมาณเหล็กในน า้หลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้                  
กลุ่มตัวอย่างคือ นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชัน้ปีที่  4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย                           
ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ บทปฏิบัติการ 
และแบบประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย                       
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test for dependent samples ผลการวิจยั
พบว่า 1) ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เร่ืองการหาปริมาณเหล็กในน า้ของนิสิตครูหลงัเรียนสงูกว่า             
ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาหลงัเรียนของนิสิตครู 
อยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคะแนนด้านการสร้างชิน้งานเป็นล าดบัที่หนึ่ง รองลงมาคือ การใช้เหตุผล วิธีการแก้ปัญหา 
การค้นคว้าข้อมลูและความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ตามล าดบั 
ค าส าคัญ: การทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  

 
Abstract 

The purposes of this research were to 1) compare learning achievement on determination of Iron 

(II) in water before and after learning by inquiry laboratory approach. 2 study critical thinking and 
problem solving skills before and after learning by inquiry laboratory approach.  The participants in this 
study was fourth year undergraduate students in the Faculty of science, Srinakharinwirot University. They 
were selected by cluster sampling. The research instruments consisted of inquiry laboratory, critical 

thinking and problem solving skills assessment form. The data were analyzed by using mean, standard 

deviation and t-test for dependent sample. The results of this research were as follow: 1)  the critical 
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thinking and problem solving skills by using inquiry laboratory higher than before learning at the .05 level 

of significance. 2) The level of critical thinking and problem solving skills after learning was at very good 

level whereas the scores were at a high level towards the creative production, reasoning, problem 
solving, and discovery and method validation respectively. 

 
Keywords: Inquiry laboratory, Critical thinking and Problem solving skills  

  
บทน า 

การศึกษาในศตวรรษที่ 21 เป็นที่ทราบกันดีว่าควรจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ เรียน                
อยู่ รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวด เร็ว  ระบบการศึกษาจึ งจ า เป็น ต้องมีการป รับให้ เท่าทัน                                     
ตอ่การเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน (Delaney, 2019) การศึกษาในปัจจุบนัมีลกัษณะที่ส าคญัคือการสร้างให้ผู้ เรียน       
มีทักษะในการเรียน รู้ตลอดชีวิต  และมีกระบวนการทางความคิดที่ ซับ ซ้อนมากขึ น้  (Scleicher, 2010)                                  
ท าให้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า  การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ ง                           
ดงันัน้องค์กรภาคีความร่วมมือทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรือ P21 จึงก าหนดให้ “ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา” เป็นหนึ่งในทกัษะที่ส าคญัต่อการจดัการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century 
Skills, 2010) นอกจากนัน้แล้วสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้ความเห็นไว้ว่า                               
การพฒันาทกัษะในศตวรรษที่ 21 ในประเทศไทยนัน้ สิ่งที่ส าคญัที่สดุคือการพัฒนาศกัยภาพครูผู้สอนให้สามารถ
จดัการเรียนรู้ที่บรูณาการทกัษะในศตวรรษที่ 21 ไปสูก่ารปฏิบตัิการในชัน้เรียนได้ ดงันัน้การพฒันานิสติครูให้มีทกัษะ
ที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 จึงส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง (สพุรรณี ชาญประเสริฐ, 2556)  

ในท านองเดียวกัน การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและปริมาณความรู้               
ที่มีมากขึน้ในแต่ละวัน การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในยุคก่อนเป็นการถ่ายทอดความรู้โดยใช้วิธีบรรยาย                      
และใช้ปฏิบัติการเป็นสื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจเร่ืองราววิทยาศาสตร์ผ่านการปฏิบัติ  (Phornphisutthimas, 2013)  
โดยเฉพาะการจัดการเรียน รู้วิชาเคมี ต้องอาศัยการทดลองในห้องปฏิบัติ การ ( laboratory experiment)                            
ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความส าคญัและขาดไม่ได้ แต่การทดลองส่วนใหญ่จะมีลกัษณะคล้ายกับท าอาหาร             
ตามหนั งสื อ  (cookbook)  ซึ่ ง ผู้ เ รี ย น ได้ ใ ช้ ทั กษ ะก ระบ วนกา รคิ ด น้ อย  (ภิ รม ย์  เช นป ระ โค น , 2560)                                   
ดงันัน้การจัดการเรียนรู้ในห้องปฏิบตัิการควรสง่เสริมกระบวนการคิดให้แก่ผู้ เรียนมากขึน้ อย่างไรก็ตาม การเรียนรู้               
ในบริบทศตวรรษที่ 21 อาจจัดการเรียนรู้ได้หลากหลายแบบ แต่กระบวนการการจัดการเรียนรู้ควรให้ผู้ เรียน                   
สร้างความรู้ด้วยตนเองได้ (Laloknam et al., 2010) การจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นการจดัการเรียนรู้              
ที่มีพืน้ฐานแนวคิดอยู่บนหลักการการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติ วิสซึม (Contructivism)                      
ที่เน้นให้จัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบตัิการทดลองด้วยตนเอง (สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , 
2549) จากการศึกษางานวิจยัพบว่า มีการน าการจดัการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ไปใช้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์
เพื่อพฒันาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 (Honghem, 2014)  
และยงัน าไปใช้เพื่อพฒันาความสามารถการคิดวิเคราะห์ในวิชาเคมี (Klinkla, 2016) จะเห็นได้ว่า การจดัการเรียนรู้
แบบสบืเสาะหาความรู้มีข้อดทีี่ช่วยสง่เสริมกระบวนการคิดขัน้สงูของผู้ เรียนได้ ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะน าการจดัการเรียนรู้
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แบบสืบเสาะหาความรู้ มาช่วยสง่เสริมทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาให้กบัผู้ เรียน ซึ่งเป็นทกัษะการคิด           
ที่ส าคญัในศตวรรษที่ 21 อีกทัง้การจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบนัเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน 
เนื่องจากเทคโนโลยี (Evenson, 2017)  โดยพัฒนาการทดลองขึน้มาใหม่เรียกว่า “หลักการไมโครฟลูอิดิกส์”                     
ซึง่ใช้สารเคมีในปริมาณน้อยระดบัไมโครลติร (อดิสร เตือนตรานนท์, 2556) โดยอปุกรณ์ที่ใช้หลกัการไมโครฟลอูิดิกส์ 
มีหลากหลาย เช่น อปุกรณ์ตรวจวิเคราะห์ฐานกระดาษ ไบโอเซนเซอร์ และห้องปฏิบตัิการบนชิพ 

อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการบนชิพหรือ Lab-on-a-chip (Castillo & Jaime, 2015) เป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่ใช้
หลกัการไมโครฟลอูิดิกส์ สามารถตรวจวิเคราะห์ทางเคมีทัง้ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ห้องปฏิบตัิการบนชิพ                  
เป็นอุปกรณ์ที่จ าลองการท างานของห้องแล็บไว้บนแผ่นชิพ  เปรียบเสมือนกับเป็นห้องปฏิบัติการที่ย่อส่วน                          
การทดลองลง (สมสกุล เผา่จินดามขุ , 2547) จากการศึกษางานวิจยัที่เก่ียวกบัอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพส าหรับ
ใช้ในการจัดการเรียนรู้พบว่า ในปี ค.ศ. 2010 (Yang, 2010) ผลิตห้องปฏิบัติการบนชิพโดยใช้เจลาติน เพื่อใช้ใน                  
การสอนปฏิบตัิการทดลอง เมื่อน ามาใช้จดัการเรียนรู้ในห้องเรียนผลปรากฏว่า ผู้ เรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
และท าให้การจัดการเรียนรู้ในชัน้เรียนดีขึน้ หลังจากนัน้ไม่นาน Davis, (2015) ได้พัฒนาการทดลองเพื่อสาธิต                   
การทดลองในการเรียนวิชาเคมีโดยใช้อปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพ พบวา่ การทดลองที่พฒันาขึน้ผู้ เรียนสามารถน า
ชุดอุปกรณ์ออกไปเรียนรู้ได้นอกห้องเรียนเพราะอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการบนชิพมีขนาดเล็ก พกพาไ ด้ง่าย                          
และใช้สารเคมีในปริมาณน้อยซึ่งไม่ก่อให้เกิดอนัตรายแก่ผู้ เรียน จากงานวิจยัข้างต้น ผู้วิจยัเห็นว่าการทดลองโดยใช้
อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการบนชิพส าหรับทดลองในรายวิชาเคมี  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับผู้ เรียนได้และ                     
ไม่ขาดโอกาสในการปฏิบตัิการทดลองไป อีกทัง้ยงัลดปริมาณการใช้สารเคมีและอปุกรณ์ได้อีกด้วย แต่จากงานวิจยั
ข้างต้นผู้ วิจัยพบว่า การผลิตห้องปฏิบัติการบนชิพจากเจลาตินนัน้ อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการบนชิพที่สร้างขึน้                          
ไม่มีความคงรูป ความยืดหยุ่นสูง ผู้ วิจัยจึงต้องการพัฒนาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการบนชิพให้มีความคงรูปมากขึน้                  
โดยสร้างชิพจากวุ้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารเนื่องจากวุ้นเป็นสารไบโอพอลิเมอร์ที่ได้จากกธรรมชาติ มีคุณสมบตัิ              
ในการอุ้ มน า้  ท าให้สารคงรูป มีลักษณะแข็ง โดยความแข็งของวุ้ นจะสัมพันธ์กับปริมาณของผงวุ้ นที่ ใช้                              
(ณิชาภทัร สมบูรณ์, 2557) จึงท าให้การสร้างอุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพมีความคงรูปมากขึน้ได้ เมื่อวิเคราะห์
หลกัสูตรวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัในประเทศไทย พบว่ามีการใช้ เคร่ืองยูวี -วิสซิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์                  
(UV-Visible spectrophotometer) ในการจัดการเรียนรู้เร่ืองการหาปริมาณเหล็กด้วยวิธีวัดค่าการดูดกลืนแสง                   
แต่อย่างไรก็ตาม เคร่ืองยูวี-วิซิเบิล สเปคโตรโฟโตมิเตอร์ มีราคาค่อนข้างแพง จึงท าให้มีการพัฒนาการทดลอง                    
ที่ต้องใช้เคร่ืองมือนีใ้นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สะดวกต่อการจดัการเรียนรู้มากขึน้ เช่น การทดลองเร่ืองการหาปริมาณ
เหล็กในน า้ตัวอย่างโดยใช้เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงอย่างง่าย  (จารุวัฒน์ ชูรักษ์ , 2557)  การทดลองโดยวัด                           
ค่าความเข้มสีจากโทรศพัท์สมาร์ทโฟน (Dangkulwanich, 2018) และการทดลองโดยใช้เคร่ืองวดัการดูดกลืนแสง
อย่างง่ายด้วยสมาร์ทโฟนร่วมกับการใช้แอปลิเคชันเป็นตัววิเคราะห์ความเข้มสี (Pradub,  2018) จะเห็นได้ว่า                  
การทดลองด้วยการใช้สมาร์ทโฟนในการวิเคราะห์ค่าความเข้มสีแทนการใช้เคร่ืองสเปคโตรโฟโตมิ เตอร์                            
เป็นทางเลือกหนึ่งที่ท าให้การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการทดลองสะดวกและรวดเร็วขึน้  เหมาะส าหรับการน ามาใช้                 
ในการจดัการเรียนรู้ในยคุปัจจบุนั  

จากสภาพปัญหาและเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจยัตระหนกัถึงความส าคญัของการจดัการเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครู จึงได้เช่ือมโยงเนือ้หาเร่ืองการหาปริมาณเหล็ก              
ในน า้มาใช้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ โดยใช้อปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพที่ร่วมกบั
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การวิเคราะห์สีจากสมาร์ทโฟน ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ เรียนมีทกัษะต่าง ๆ ส าหรับใช้เป็นเคร่ืองมือในการสืบเสาะและเรียนรู้        
ด้วยตนเองตลอดชีวิต อนัเป็นหวัใจส าคญัของการจดัการศกึษาในศตวรรษที่ 21 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เร่ือง การหาปริมาณเหล็กในน า้ของนิสิตครู

ก่อนและหลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ 
2. เพื่อศึกษาทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เร่ือง การหาปริมาณเหล็กในน า้ของนิสิตครู                     

หลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ 

 
อุปกรณ์และวิธีการ 

แบบแผนการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองขัน้ต้น (Pre-Experimental Design) รูปแบบศึกษากลุ่มเดียว                       

วดัสองครัง้ (One Group Pretest-Posttest Design) 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือนิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปีที่ 4 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชา

เคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ทัง้หมด 22 คน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม 
(cluster sampling) 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. บทปฏิบตัิการเคมีแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหล็กในน า้ ผู้ วิจัยได้พฒันาการทดลอง           

เร่ืองการหาปริมาณเหล็กในน า้โดยใช้อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการบนชิพ (Lab on a chip) ร่วมกับการวิเคราะห์                      
แบบเทียบสี การวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในน า้สามารถวิเคราะห์ความเข้มสีของปฏิกิริยาที่เกิดขึน้  บนอุปกรณ์
ห้องปฏิบตัิการบนชิพ จากนัน้ถ่ายภาพโดยใช้สมาร์ทโฟนแล้วท าการวิเคราะห์ความเข้มสีด้วยโปรแกรม ImageJ และ
น าค่าความเข้มสีที่ได้มาสร้างกราฟมาตรฐานระหว่างค่าความเข้มสีและความเข้มข้นของเหล็กมาตรฐาน จากนัน้     
จะสามารถค านวณหาปริมาณเหล็กออกมาได้ เมื่อพัฒนาการทดลองเรียบร้อยแล้ว น าวิธีการทดลองมาสร้าง            
บทปฏิบตัิการจากการทดลองที่พฒันาขึน้ โดยเลม่บทปฏิบตัิการจะใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ 
มีขัน้ตอนทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คือ 1. ขัน้สร้างความสนใจ 2. ขัน้ส ารวจและค้นหา 3. ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป 4.ขัน้
ขยายความรู้ และ 5. ขัน้ประเมินผล รวมทัง้หมด 9 ชั่วโมง  การตรวจสอบคุณภาพของบทปฏิบัติการเคมีพบว่า                  
มีค่าดัชนีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากับ 1.00 และบทปฏิบัติการมีความเหมาะสมมาก โดยแผนภาพการทดลอง                
แบบสบืเสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ แสดงดงัภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 แผนภาพการทดลองเร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ที่ออกแบบและพฒันาขึน้ 
2. แบบประเมินทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 
ผู้ วิจัยได้สร้างแบบประเมินทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา เป็นแบบมาตรประมาณค่า                       

(Rating Scale) 4 ระดบั มีเกณฑ์การให้คะแนน (Rubrics) ดดัแปลงมาจากชุมชนแห่งการเรียนรู้อย่างผู้ เช่ียวชาญ        
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (EdLeader21, 2014) ประกอบด้วยแบบประเมิน 2 ชุด คือ แบบประเมินการออกแบบ
ผลงานและแบบประเมินชิน้งาน เกณฑ์การประเมินการออกแบบผลงานแบ่งเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ การค้นคว้าข้อมลู 
วิธีการแก้ปัญหา และการให้เหตุผล ให้คะแนนจากการตรวจเล่มบทปฏิบตัิการ เกณฑ์การประเมินชิน้งานแบ่งเป็น              
2 ด้าน ได้แก่ การสร้างชิน้งานและความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ เกณฑ์การสรุปผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหาแสดงดงัตารางที่ 1 ผลการพิจารณาคณุภาพของเคร่ืองมือ มีค่าดชันีความสอดคล้อง(IOC) เท่ากบั 
1.00 จากนัน้น าแบบประเมินทัง้ 2 ฉบับที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (tryout) กับผู้ เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง                 
แล้วท าการหาค่าความเช่ือมั่นระหว่างผู้ ประเมิน 3 ท่าน (Inter-Rater Reliability: IRR) พบว่า ค่าที่ได้มีค่า 0.9                  
แสดงวา่มีความเช่ือมัน่สงู จากนัน้น าแบบประเมินมาปรับปรุงอีกครัง้ก่อนจะน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 
ตารางที่ 1 เกณฑ์การสรุปผลการประเมินทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา 

ระดับทักษะ ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก 

ร้อยละ 0-25 26-50 51-75 76-100 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. น าบทปฏิบตัิการไปทดลองจดัการเรียนรู้ โดยด าเนินการดงันี ้

ชีแ้จงท าความเข้าใจกบันิสติกลุม่ตวัอยา่ง แล้วทดสอบทกัษะการคดิเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา
ก่อนเรียน โดยให้ผู้ เรียนสร้างชิน้งานต้นแบบก่อนท่ีจะด าเนินการจดัการเรียนรู้  
2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้บทปฏิบตักิารเคมี ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน ดงัตารางที่ 2  
3. ท าการทดสอบทกัษะการคดิเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาหลงัเรียน   

ตารางที่ 2 การจดัการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้โดยใช้บทปฏิบตัิการเร่ือง การหาปริมาณเหลก็ในน า้ 
 ขัน้ตอน การจัดการเรียนรู้ 

ขัน้ที่ 1 
สร้างความสนใจ 

ครูใช้ปัญหาสิง่เจือปนในน า้ประปาที่มีสส้ีมแดงคล้ายสนิม เพื่อกระตุ้นผู้ เรียนสร้างค าถาม 
เมื่อมคี าถามนา่สนใจจะท าให้ผู้ เรียนเข้าใจประเด็นที่ต้องการศกึษา เช่น การวเิคราะห์หา
ปริมาณเหลก็ในน า้และอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพ 

ขัน้ที่ 2 
ส ารวจและค้นหา 

ผู้ เรียนรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัปฏิกิริยาการหาปริมาณเหลก็ในน า้ และการสร้างอปุกรณ์
ห้องปฏิบตัิการบนชิพ เพื่อให้ได้ข้อมลูเพียงพอท่ีจะใช้ในการสร้างชิน้งาน 

ขัน้ที่ 3 
อธิบายและลงข้อสรุป 

ผู้ เรียนได้ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว ผู้ เรียนท าการทดลองแล้วน าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกนัในชัน้เรียน และลงข้อสรุปร่วมกนั 

ขัน้ที่ 4 
ขยายความรู้ 

-ผู้ เรียนน าอปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพท่ีสร้างขึน้ ไปใช้วิเคราะห์หาปริมาณเหลก็ในน า้ 
เช่ือมโยงความรู้เดิมและความรู้ใหม ่เพื่ออธิบายความรู้ที่มคีวามลุม่ลกึมากขึน้ 
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ขัน้ที่ 5 
ประเมินผล 

ผู้ เรียนตรวจสอบความใช้ได้ของวธีิวิเคราะห์การหาปริมาณเหลก็ในน า้ ที่ผู้ เรียนท าการ
ทดลอง เพื่อสะท้อนให้เห็นผลของการท าการทดลองวา่มีสว่นใดที่ต้องปรับปรุงตอ่ไป 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้ คา่เฉลีย่  

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติทดสอบ t-test for dependent samples 
2. วิเคราะห์ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา  หลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้  ค่าเฉลี่ย และ                      

สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 
ผลการวิจัย 

ตอนที่  1 เปรียบเทียบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครู ก่อนและหลงัเรียนโดยใช้             
การทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ 
ตารางที่  3 การเปรียบเทียบผลทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ของนิสิตนิสิตครูก่อนและหลงัเรียน                  
ด้วยการทดลองแบบสบืเสาะหาความรู้ 
ทดสอบทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ 

และการแก้ปัญหา 
n คะแนนเต็ม  S.D. t df p 

ก่อนเรียน 22 20 9.8 2.17 
4.743* 4 .00 

หลงัเรียน 22 20 15.8 0.84 
*p < .05 
 จากตารางที่ 3 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา ของนิสิตครูก่อน                 
และหลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เร่ือง การหาปริมาณเหล็กในน า้ด้วยอุปกรณ์ห้องปฏิบตัิการ            
บนชิพร่วมกบัการวิเคราะห์แบบเทียบสี ด้วยสถิติค่าที (t-test) เมื่อพิจารณาค่า t พบว่า ผลทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์
และการแก้ปัญหา ของนิสิตระดับปริญญาตรี หลังจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้                            
เร่ือง การหาปริมาณเหลก็ในน า้สงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ตอนที่ 2 ศึกษาทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครู หลงัเรียนด้วยการทดลองแบบสืบ
เสาะหาความรู้ เร่ืองการหาปริมาณเหลก็ในน า้ 
ตารางที่  4 คะแนนทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครูในแต่ละด้าน หลงัเรียนด้วยการทดลอง
แบบสบืเสาะหาความรู้ 

รายการประเมิน คะแนนเต็ม 
ค่าสถติ ิ

ระดับทักษะ 
 S.D. ร้อยละ 

1. การค้นคว้าข้อมลู 4 3.0 0.00 75 ระดบัด ี

2. วิธีการแก้ปัญหา 4 3.2 1.30 80 ระดบัดีมาก 

3. การใช้เหตผุล 4 3.4 0.55 85 ระดบัดีมาก 

4. การสร้างชิน้งาน 4 4.0 0.00 100 ระดบัดีมาก 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H290 

 

5. ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ 4 2.2 1.10 55 ระดบัด ี

รวม 20 15.8 2.96 79 ระดบัดีมาก 

จากตารางที่ 4 พบว่า ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาหลงัเรียนของนิสิตครู มีคะแนนเฉลี่ย                 
ร้อยละ 79 แสดงว่ามีทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาอยู่ในระดบัดีมาก เมื่อวิเคราะห์แยกองค์ประกอบ 
พบว่าองค์ประกอบในด้านการสร้างชิน้งานมีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงสุดเท่ากับ 100 รองลงมาคือ การใช้เหตุผล                       
วิธีการแก้ปัญหา การค้นคว้าข้อมูลและความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85, 80, 75 และ 55 
ตามล าดบั 
 

บทสรุป 

การวิจัยเร่ือง ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการคิด                    
เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิ ตครู พบว่า ทักษะการคิด เชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิต                                 
หลงัจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ สงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ทัง้นี เ้นื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการทดลองแบบสืบเสาะหาความ รู้ เป็นวิธีการที่ท าให้ผู้ เรียนได้ใช้                           
กระบวนการคิดที่หลากหลาย เน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ ท าให้ผู้ เรียนได้สืบเสาะหาความรู้ด้วยตนเอง        
โดยผา่นการจดัการเรียนรู้ทัง้หมด 5 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้สร้างความสนใจ เป็นการให้ผู้ เรียนได้เผชิญสถานการณ์ปัญหา
หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจ เพื่อกระตุ้นผู้ เรียนอยากรู้อยากเห็น ซึ่งในการทดลองได้ให้ผู้ เรียนสืบค้นประเด็นปัญหา            
การวิเคราะห์สิ่งเจือปนในน า้ประปา ปัญหาดังกล่าวเป็นเร่ืองใกล้ตัวผู้ เรียนท าให้ผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมูล                   
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย แต่ในทางตรงกันข้ามผู้ เรียนจะได้ข้อมูลมาจ านวนมากเช่นกัน ท าให้ผู้ เรียนจะต้อง
ตดัสนิใจภายใต้เหตผุลและความรู้ที่มีจนน ามาสูว่ิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสม สอดคล้องกบังานวิจยัของ สาธิต ชมุของ 
(2562) ที่ได้พบว่า การศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาที่ดีขึน้            
2) ขัน้ส ารวจและค้นหา เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิการส ารวจตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือประเด็นที่สนใจใคร่รู้
แสดงดงัภาพประกอบ 2 ผู้ เรียนสบืค้นวิธีการหาปริมาณเหลก็ในน า้ด้วยตนเองจนสามารถน าความรู้ที่ได้มาประดิษฐ์
อปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพ โดยที่ครูเป็นผู้จดัเตรียมเพียงแค่วสัดแุละอปุกรณ์ในการทดลองให้ ดงัที่ ทิศนา แขมณี 
(2551) ได้สรุปเอาไว้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ ครูท าหน้าที่กระตุ้นให้ผู้ เรียน              
เกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือแสวงหาความรู้ ครูเป็นเพียงผู้ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ เรียน เพื่อให้ผู้ เรียน
เช่ือมโยงความรู้ใหม่เข้ากับประสบการณ์หรือความรู้เดิม 3) ขัน้อธิบายและลงข้อสรุป เป็นขัน้ที่ผู้ เรียนแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างกันโดยใช้เหตุผล โดยน าผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกันในชัน้เรียน ช่วยให้ผู้ เรียนรู้จัก      
การวิพากษ์ข้อมูลที่ได้จากการทดลอง อธิบายความเป็นไปได้ของการทดลอง การทดลองที่ผู้ เรียนได้ปฏิบัติ                      
เป็นการย่อส่วนการทดลองให้มีขนาดเล็กลง สอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงษ์ อุดแน่ น (2551) และ                        
สาลินีย์ อาจารีย์ (2552) ที่ได้กล่าวไว้ว่า การสอนโดยใช้การทดลองที่ย่อส่วนขนาดของการทดลองลงไม่ได้                     
ก่อให้เกิดปัญหาต่อการการจัดการเรียนรู้แต่อย่างใด 4) ขัน้ขยายความรู้  เป็นการน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์                 
ใช้ผ่านกิจกรรมการทดลอง ซึ่งในการทดลองผู้ เรียนจะต้องสร้างชิน้งานขึน้มา นัน่คืออปุกรณ์ห้องปฏิบตัิการบนชิพ         
เพื่อใช้ส าหรับการวิเคราะห์หาปริมาณเหล็กในน า้ สอดคล้องกบั จรูญพงษ์ ชลสินธุ์ (2561) ท่ีพบว่าการจดัการเรียนรู้    
ที่ผู้ เรียนสร้างชิน้งานขึน้มาภายใต้เง่ือนไขหรือข้อจ ากัดที่ก าหนด สามารถส่งเสริมทกัษะในการคิดเชิงวิพากษ์และ             
การแก้ปัญหาขัน้สูงของผู้ เรียนได้  5) ขัน้ประเมินผล เป็นการตรวจสอบความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้            
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ของตนเองและเพื่อนๆ ผู้ เรียนได้ตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การหาปริมาณเหล็กในน า้ที่ผู้ เรียน                     
ท าการทดลอง สอดคล้องกับ Brophy, et al. (2008) ได้กล่าวว่า การให้ผู้ เรียนได้ตรวจสอบและประเมินชิน้งาน              
ของตนเอง มี ปรับปรุง หรือท าซ า้ จะช่วยให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจปัญหามากขึน้ 

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการดังกล่าว จึงสรุปได้ว่าทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา              
ของนิสิตค รู หลังการจัดการเรียน รู้โดยใช้ การจัดการเรียน รู้โดยใช้การทดลองแบบสืบ เสาะหาความ รู้                                                               
เร่ือง การหาปริมาณเหล็กในน า้  สงูกว่าก่อนเรียนและระดบัทกัษะการคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหาของนิสิตครู           
อยูใ่นระดบัดีมาก  

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
ควรมีการน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้การทดลองแบบสืบเสาะหาความรู้ เพื่อสง่เสริมทกัษะในศตวรรษที่ 21 

ด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการสื่อสารและร่วมมือท างาน ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าการปฏิบัติ การทดลองในแต่ละครัง้ต้องใช้
ระยะเวลาเป็นไปตามที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นที่ผู้ เรียนต้องท างานร่วมกับผู้ อื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ                           
ในการปฏิบตัิการทดลอง และฝึกฝนทกัษะการสือ่สารกบัเพื่อนร่วมงานได้อีกด้วย 
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ขอขอบคุณภาควิชาเคมี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ที่เอือ้เฟื้อสถานที่ในการศึกษา ขอบคุณผู้ เรียน             

กลุม่ที่อ้างถึงในงานวิจยันี ้
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การสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
The Construction of S Q Training Program on the Speed of 50 Meter of the Students  
in Burapha University 
 
มรุธา นามพลกรัง1 และ ลกัษมี ฉิมวงษ์2 
Murata Namponkrang1 and Luxsamee Chimwong2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต 

มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
โปรแกรมการฝึกเอส คิว สถิติที่ใช้ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ที t-test dependent  

ผลการวิจยัพบวา่ คณุภาพของเคร่ืองมือโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีผลตอ่ความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา พบว่ามีความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ ร้อยละ 100 จากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย                      
ขัน้อบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบเคลื่อนที่ ขัน้ฝึกความเร็วและความว่องไว ขัน้คลายอุ่นด้วยการ               
ยืดเหยียดกล้ามเนื อ้แบบอยู่กับที่  โดยใช้เวลาในการฝึก 4 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน โดยใช้เวลาฝึกครัง้ละ 90 นาที                           
และได้มีน าโปรแกรมไปศึกษาน าร่องเพื่อหาความเป็นไปได้ของโปรแกรมในสภาพจริง พบว่าหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4                    
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 (1.009) ดีกว่าก่อนการฝึก 7.70 (1.012) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของความเร็ว ระหว่าง               
ก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่  4 พบว่า แตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.05 จึงสรุปได้ว่า                          
การสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรของนิสิตมีความเหมาะสมในการไปเก็บใช้จริง       
กบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป  
ค าส าคัญ:    โปรแกรมการฝึกเอส คิว/ ความเร็ว/ นิสติ 

Abstract 

The purpose of this research was to construct the S Q training program on to the speed of 50 meter 
of the students in Burapha University. The samples were 15 sport science students. Research instrument was 
S Q training program. Data were analyzed by using percentage, mean, standard deviation and dependent     
t-test.  
_______________________________ 
1 สาขาวิชาสขุศึกษาและพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย  
  Health Education and Physical Education, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand . 
2 ภาคพลศึกษา คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
  Department of Physical Education, Faculty of Physical Education, Srinakharinwirot University, Bangkok 10110, Thailand. 
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Findings were founded that:  the quality of instrument of the S Q training program on to the speed of 
50 meter of the students in Burapha University was one hundreds percentage of face validity from five 
experts and included warm up with dynamic stretching, speed and quickness training and cool down with 
static stretching. The training program used three days per weeks, training in four weeks and ninety minutes 
in each times. Then pilot study found that the mean and standard division of after attending 4-week program 
were higher 7.59 (1.009) than before 7.70 (1.012) and when comparing the average of speed between before 
and after 4-week program found that there were significant differences at the 0.05 level. The conclusion was 
the construction of S Q training program on the speed of 50 meter of the students suitable to use in the 
sampling group in the future.  
 

Keyword : S Q training program/ speed/ students 
 

บทน า 
กรีฑานัน้เร่ิมมีมาตัง้แตม่นษุย์ได้ถือก าเนิดขึน้มาในโลก เพื่อความอยูร่อดของชีวิตและครอบครัว การลา่สตัว์                  

เพื่อหาอาหาร จนเป็นพืน้ฐานของการใช้ชีวิตประจ าวนัของมนษุย์  รวมถึงเป็นพืน้ฐานการเคลื่อนไหวของหลายชนิดกีฬา 
การเคลื่อนไหวพืน้ฐานของกรีฑา ได้แก่ การวิ่ง กระโดด การทุ่ม การพุ่ง และการขว้าง กรีฑาจึงได้รับการบรรจุไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้ทางทักษะต่าง ๆ อย่างถูกต้องตัง้แต่เล็กไปจนกระทั่ งถึง
ระดับอุดมศึกษาและสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์กับตนเองและผู้ อื่น กรีฑา                      
เป็นกิจกรรมทางด้านร่างกายที่เก่ียวข้องกับการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์  (สมาคมกรีฑาแห่งประไทย                  
ในพระบรมราชปูถมัภ์, 2558) 

ซึ่งการเคลื่อนไหวพืน้ฐานที่ส าคญัของกรีฑา คือ การวิ่ง ซึ่งการวิ่งที่ดีนัน้จะต้องใช้ร่างกายทุกส่วนให้มีจงัหวะ
สมัพันธ์กัน ซึ่งจะต้องอาศัยความว่องไว ความเร็ว คล่องตัวของข้อต่อต่าง ๆ ในการพัฒนาการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิดความเร็วของนกัวิ่งระยะสัน้จะต้องให้ความส าคญักบัองค์ประกอบของการฝึกความเร็ว ซึ่งประโยชน์จากการวิ่ง
คือ ช่วยให้กล้ามเนือ้สมบูรณ์แข็งแรง ระบบประสาทที่ดีขึน้ ระบบหายใจดีขึน้ ทัง้ยังส่งผลต่อระบบไหลเวียนโลหิตดี                   
ให้ร่างกายแข็งแรงมีความต้านทานโรค (กรมพลศึกษา, 2557) เนื่องจากการวิ่งระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้ทัง้ก าลงัและ
ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ เพื่อที่จะส่งล าตวัไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุด เพื่อเพิ่มความเร็วในการท างานของกล้ามเนือ้                  
กลุม่ใดจะต้องเพิ่มก าลงัให้กบักลุม่กล้ามเนือ้นัน้ การเพิ่มความแข็งแรงให้กบักล้ามเนือ้ การเพิ่มประสทิธิภาพในการหดตวั
ของกล้ามเนือ้และแรงในการหดตวัของกล้ามเนือ้นัน้ จะเป็นผลท าให้ส่วนหนึ่งสว่นใดหรือทุกสว่นของร่างกายเคลื่อนที่                
ได้อย่างรวดเร็ว (Bloomfield et al., 1994) แต่การวิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพสูง ต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญอีก คือ 
ความเร็ว (Speed) และความว่องไว (Quickness) การพฒันาความเร็วในการวิ่งของนกักีฬาระยะสัน้ เป้าหมายที่ส าคญั
คือ ความเร็ว (Speed) เนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุของนกัวิ่งระยะสัน้ (Sprinters) ในการฝึกทัง้ในอดีตและ
ปัจจุบันมุ่งเน้นพัฒนาขีดความสามารถทางด้านความเร็วให้กับนักกีฬาเป็นหลัก (สิทธิศักดิ์ บุญหาญ, 2555) และ                   



 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H296 

ความว่องไวสามารถเพิ่ มอัตราเร่ง (Accelerate) ให้ ไปสู่ความเร็วสูงสุดได้ในช่วงเวลาสัน้ๆ รวมทัง้สามารถ                             
เปลีย่นทิศทางการเคลือ่นท่ีอยา่งรวดเร็วและสามารถเพิ่มความเร็วให้ไปถึงความเร็วสงูสดุได้  

โดยผู้ วิจัยมีความสนใจโปแกรม เอส คิว  เพื่ อน าไปสู่การพัฒนาความ รู้ ความสามารถให้กับนิสิต                        
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อที่จะน าไปต่อยอดพฒันาความรู้ความสามารถในการพฒันาโปแกรม เอส คิว ให้กบันิสิต 
น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเอง ทางด้านการศึกษา ทางด้านกีฬาและวิชาชีพของนิสิตในอนาคตหรือพฒันาต่อยอด     
เป็นนกักีฬาตวัแทนมหาวิทยาลยัในอนาคตหรือเป็นผู้ ฝึกสอนไห้ความรู้สืบต่อไปในวิชาชีพของตนเอง  จากที่กล่าวมา
ข้างต้นนัน้ ผู้ วิจยัมีความสนใจที่จะพฒันาโปรแกรมการฝึกเอส คิว เพื่อพฒันาในการวิ่ง 50 เมตรเพื่อไปศึกษา ของนิสิต 
มหาวิทยาลยับูรพาขึน้ ให้มีความสามารถทางความเร็วได้นัน้จะต้องมีพืน้ฐานทางด้านร่างกายที่ดี จึงสามารถต่อยอด                 
ด้านความเร็วและความเร่งที่เป็นองค์ประกอบส าคญัของความเร็วในการวิ่งได้ดียิ่งขึน้ ซึ่งจุดเด่นของการฝึก เอส คิว คือ
ด้านความเร็ว และความถ่ีนัน้จะต้องสร้างความสนุกสนานและแรงจูงใจให้มากที่สุด พร้อมทัง้จะต้องเร่ิมต้นการฝึก                   
จากง่ายไปถึงยาก เพื่อให้ผู้ เรียนเกิดพฒันาการอยา่งตอ่เนื่องและท าให้ผู้ เรียนเกิดทกัษะได้ในอนาคต การฝึกด้วยโปรแกรม 
เอส คิว รูปแบบโดยการฝึกความเร็ว และความว่องไวมาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย ของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพาต่อไป เพื่อน าไปสู่วิทยานิพนธ์เร่ืองผลของการฝึกโปแกรม เอสคิวที่มีผลต่อความเร็วของนิสิต
มหาวิทยาลยับรูพา 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีตอ่ความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของนิสติ มหาวิทยาลยับรูพา 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 

  นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา จ านวน 90 คน 
กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

  นิสติชัน้ปีที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลยับรูพา จ านวน 15 คน  
ตามความสมคัรใจของนิสติ เพื่อใช้ในการศกึษาน าร่องของโปรแกรมฝึก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
  1. โปรแกรมการฝึกเอส ควิ ท่ีมีตอ่ความเร็วในการวิง่ 50 เมตรท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ 
  2. แบบทดสอบวิ่ง 50 เมตร (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560) 

การสร้างและการหาคุณภาพของเคร่ืองมอื 
  1. โปรแกรมการฝึกเอสคิวที่มีผลตอ่ความเร็ว   

1.1 ศกึษารวบรวมข้อมลูจากบทความ เอกสาร หนงัสือต ารา และรายงานการวิจยั  
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการสร้างโปรแกรมการฝึกเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ว  โดยโปรแกรมการฝึกมี 3 ขัน้ตอน (ACSM, 
2014: 164 pp.) ดงันี ้ 

1.1.1 ขัน้ตอนการอบอุ่นร่างกาย คอื การยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบเคลื่อนที ่



 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H297 

1.1.2 ขัน้ตอนการออกก าลงักาย คอื การฝึกความเร็วและความว่องไว 
1.1.3 ขัน้ตอนการคลายอุ่น คอื การยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบอยู่กบัที่ 

1.2 ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพือ่ตรวจสอบการสร้างโปรแกรมการฝึกเอสคิวที่มีผลต่อ 
ความเร็ว  

1.3 น าโปรแกรมการฝึกเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ว ทีผู่้วจิยัสร้างขึน้ส่งผู้ทรงคณุวฒุิจ านวน           
5  ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยมีความเช่ียวชาญด้านพลศึกษา                   
ด้านกรีฑา ด้านการสร้างโปรแกรม ผลปรากฏว่าอยู่ในระดบัเหมาะสมร้อยละ 100 แบบมีข้อเสนอแนะ  

1.4 น าโปรแกรมที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว หาคา่ความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยน าไปโปรแกรม              
ไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับกลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 15 คน เพื่อหาความเป็นไปได้                  
ของโปรแกรมในสภาพจริง  

1.5 น าโปรแกรมมาปรับปรุงแก้ไขพร้อมกบัให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ พร้อมน าโปรแกรม  
การฝึกเอสคิวที่มีผลต่อความเร็ว ทีผู่้วจิยัสร้างขึน้ไปเก็บข้อมลูกบักลุ่มตวัอย่างจริงต่อไป เป็นระยะเวลา 8 สปัดาห์ ๆ ละ  
3 วนั ใช้เวลาในการฝึกวนัละ 90 นาที โดยฝึกซ้อมในวนัจนัทร์ วนัพธุ วนัศกุร์ ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. 
   1.6 แบบทดสอบในการวิ่ง 50 เมตร โดยน าไปทดสอบหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ
ก่อนน าไปใช่จริง มีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.74 (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560) 

การเก็บรวมรวบข้อมูล 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒถึงผู้ เช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือ                     
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการตรวจเคร่ืองมือ และคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อขออนุญาต                       
น าโปรแกรมศึกษาน าร่อง (Pilot Study) กับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จ านวน 15 คน เพื่อหาความเป็นไปได้                    
ของโปรแกรมในสภาพจริง  
   2. เตรียมอปุกรณ์และสถานท่ี สิง่อ านวยความสะดวกในการฝึกและเก็บรวบรวมข้อมลู 
   3. ผู้ วิจัยด าเนินการฝึกซ้อมและควบคุมการฝึกซ้อมตามโปรแกรมการฝึกด้วยตนเอง บางส่วนของ
โปรแกรมเพื่อหาความเป็นไปได้ของโปรแกรมในสภาพจริงโดยการศึกษาน าร่อง (Pilot study) เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ๆ ละ               
3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.30 – 18.00 น. พร้อมกับทดสอบการวิ่ง 50 เมตร ก่อนฝึกและหลังฝึก                      
สปัดาห์ที่ 4  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. ค่ า ร้อยละของความคิ ด เห็ นผู้ เ ช่ี ย วชาญ ในการต รวจสอบความ เที่ ย งตรงตาม เนื อ้หา                         
(Content Validity) ของโปรแกรมการฝึกเอสคิวที่มีผลต่อความเร็วที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
  2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากกลุ่มตัวอย่างที่น าโปรแกรมการฝึกเอสคิว                
ที่มีผลต่อความเร็วที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปศึกษาน าร่อง (Pilot Study) ระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 ด้วย             
t-test dependent 
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ผลการวิจัย 
การพฒันาเคร่ืองมือโปรแกรมการฝึกเอส คิวที่มีผลต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ได้มีการหาความเที่ยงตรง              

เชิงเนือ้หาตามความเหมาะสมโดยผ่านผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่า ขัน้ตอนอบอุ่นร่างกายด้วยการยืดเหยียด
กล้ามเนือ้แบบเคลื่อนที่ ขัน้ฝึกความเร็วและความว่องไว และขัน้คลายอุ่นด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบอยู่กับที่                    
ในทกุสปัดาห์มีความเหมาะสมร้อยละ 100 โดยมีข้อเสนอแนะ ด้านการอบอุน่ร่างกายควรให้ครบทกุสว่นของร่างกาย และ
ข้อสงัเกตการณ์ยืดเหยยีดแบบอยูก่บัท่ีท าเฉพาะสว่นลา่งเพียงอยา่งเดียว ควรเพิ่มทกัษะ ลดเวลาฝึก เพิ่มความหนกัทกัษะ 
หรือลดเวลาในการฝึก ให้เพิ่มระยะทางการปฏิบตัิให้เหมือนกนั การยืดเหยียดอยู่กบัที่ไม่มีค าอธิบาย รูปด้านหน้ากบัรูป            
ไม่ตรงกันตารางใส่รหัส ให้ตรวจสอบให้ครบให้ตรงกับท่าเช็คช่ือท่าให้ตรงกับตาราง ควรปรับตามหลักคลายอุ่น                         
ให้ได้ทกุสว่นของกล้ามเนือ้และปรับรูปแบบของการฝึกเป็นจ านวนครัง้ ให้มีความเข้มข้นของงานแก้ไขเคร่ืองมือภาพถ่าย
ให้ครบ 
 

ตารางเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาน าร่องระหว่างก่อนการฝึกและหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4  
 

รายการ n X̅ S.D. t p 

ก่อนการฝึก 15 7.70 1.01 4.86* .00 

หลงัการฝึก 15 7.59 1.01 

*p<.05 
จากตารางเปรียบเทียบค่าเฉลีย่ของโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีตอ่ความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุม่ตวัอยา่ง

ในการศกึษาน าร่องระหวา่งก่อนการฝึกและหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 พบวา่แตกตา่งกนัอยา่งนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 

ข้อวิจารณ์ 
จากผลการวิจัยพบว่าการหาคุณภาพของโปรแกรมการฝึกเอส คิว ด้านความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์                            

ของผู้ เช่ียวชาญจ านวน 5 ท่าน พบว่าขัน้ตอนอบอุ่นร่างกาย ขัน้ฝึกความเร็วและความว่องไว และขัน้คลายอุ่น                        
ในทุกสปัดาห์มีความเหมาะสมร้อยละ 100 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิน้ในการหาความเที่ยงตรงของโปรแกรม                  
โดยผ่านผู้ เช่ียวชาญ 5 ท่าน พบว่ามีความเหมาะสม (ธีรพงษ์ พานิชรัมย์, 2560; นนทนนัต์ เผ่าภูรี, 2560; พลเอก สภุา
สงวน, 2558; สิทธิศกัดิ์  บุญหาญ, 2555) เห็นได้ว่าโปรแกรมการฝึกเอส คิวที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้นัน้ ได้สร้างตามหลกัของ                    
การฝึกด้วยประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ของการอบอุ่นร่างกาย ขัน้ของการฝึก และขัน้ของการคลายอุ่น โดยมี                         
การยืดเหยียดกล้ามเนือ้ในส่วนของการอบอุ่นร่างกายและการคลายอุ่น  (ACSM, 2014) และได้มีการน าโปรแกรม                     
ไปศกึษาน าร่อง โปรแกรมเพื่อหาความเป็นไปได้ของโปรแกรมในสภาพจริง เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั เพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมของโปรแกรมการฝึกโดยฝึกกับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาที่สมัครใจในการเข้าร่วมฝึก พบว่า                   
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มีความเหมาะสม สอดคล้องกับอติเทพ  วิชาญ (2562) และ ธีรพงษ์ พานิชรัมย์ (2560) หลังจากสร้างโปรแกรม                  
ตามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้พร้อมส่งผู้ เช่ียวชาญเพื่อหาความเที่ยงตรงแล้ว ต้องน าโปรแกรมไปศึกษาน าร่อง ก่อนเก็บจริง                    
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของโปรแกรมตามสภาพจริงว่ามีข้อบกพร่องอื่นหรือไม่ ต้องมีการแก้ไขสว่นไหนก่อนไปใช้
จริงกบักลุม่ที่มีความใกล้เคียง และหลงัจากศกึษาน าร่องโปรแกรมที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้เป็นเวลา 4 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั พบว่า
หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.59 (1.009) ดีกว่าก่อนการฝึก 7.70 (1.012) และเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย               
ของโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร ของกลุม่ตวัอย่างในการศึกษาน าร่องระหว่างก่อนการฝึก
และหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 พบว่าแตกต่างกันอย่างนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจากโปรแกรมมีประสิทธิภาพ                
ในการพฒันาความเร็วและความวอ่งไวที่สามารถเพิ่มอตัราเร่งให้ไปสูค่วามเร็วสงูสดุได้ในช่วงเวลาสัน้ ๆ ของกลุม่ตวัอยา่ง
ที่สอดคล้องกับ ถาวร กมุทศรี (2560) ได้กล่าวไว้ว่า การเคลื่อนที่ห รือเคลื่อนไหวของร่างกายในการเล่นกีฬา                           
ด้วยความรวดเร็วจะท าให้ความสามารถในการเล่นหรือแข่งขันมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะนักกีฬาที่ใช้ความเร็ว                         
ตามรูปแบบของเทคนิคทักษะได้อย่างถูกต้องจะท าให้การเล่นมีคุณภาพตลอดการแข่งขัน  ความเร็วจึงหมายถึง
ความสามารถของร่างกายที่เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวไปในทิศทางต่างๆได้อย่างรวดเร็ว ทัง้ยงัสอดคล้องงานวิจัยของ                     
ศิริโสภา จรรยาสิงห์, พรศรี ศรีอษัฎาพร, อาภาวรรณ หนคูง, อจัฉรา เปร่ืองเวทย์ และ สภุาวดี ลิขิตมาศกุ (2554: 65-73) 
ได้ท าการศึกษาน าร่องผลของโปรแกรมการสร้างพลงัใจของผู้ ดูแลต่อการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวาน                         
ที่ควบคุมโรคไม่ดี  พบว่า หลังเข้าร่วมโปรแกรมการสร้างพลังใจฯ ผู้ ดูแลมีพฤติกรรมการ ดูแลเด็กเบาหวานดีกว่า                     
ก่อนเข้าร่วมโปรแกรมฯอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p < .05) และควรใช้โปรแกรมการสร้างพลงัใจฯ นี ้สร้างพลังใจ                    
แก่ผู้ดแูลในการควบคุมเบาหวานที่บ้านในเด็กเบาหวานที่ควบคุมโรคไม่ดี และเด็กเบาหวานรายใหม่ รวมถึงควรขยาย
เวลาในการด าเนินการและติดตามผลในระยะยาว และงานวิจยัของพลเอก สภุาสงวน (2558) คา่เฉลีย่ความเร็วของกลุม่
ทดลองระหว่างก่อนการฝึกกับการฝึกกบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 2, 4, 6 และ 8 ระหว่างการฝึกสปัดาห์ที่ 2 กับหลงัการฝึก
สปัดาห์ที่ 4, 6 และ 8 ระหวา่งหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 กบัหลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 6 และ 8 และระหวา่งหลงัการฝึกสปัดาห์ 4 
กับหลังการฝึกสัปดาห์ที่  6 และ 8 และระหว่างหลังการฝึกสัปดาห์ที่  6 กับหลังการฝึกสัปดาห์ 8 แตกต่างกัน                              
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

สรุป 
การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเอส คิว ที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตรของนิสิตมหาวิทยาลยับูรพาที่ผู้ วิจัย                 

สร้างขึน้ ประกอบไปด้วย 3 ขัน้ตอนได้แก่ ขัน้ตอนอบอุ่นร่างกายแบบยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบเคลื่อนที่ ขัน้ฝึกความเร็ว
และความวอ่งไว และขัน้คลายอุน่แบบยืดเหยียดกล้ามเนือ้แบบอยู่กบัที่ โดยฝึก 4 สปัดาห์ ๆ ละ 3 วนั คือวนัจนัทร์ วนัพธุ 
และวนัศกุร์ ใช้เวลาฝึกตอ่ครัง้ 90 นาที โดยมีการทดสอบความเร็วก่อนการฝึก หลงัการฝึกสปัดาห์ที่ 4 ตามล าดบั  
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ค าขอบคุณ  
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ดร.นภัสวรรณ เจริญชัยภินันท์ ดร.ลกัษมี ฉิมวงษ์ และคณาจารย์ทุกท่าน  ที่ได้ให้ความรู้                  

ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า รวมถึงชีแ้นะ แก้ไขให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์  และขอขอบคุณผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง                              
ในการสนบัสนนุการด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้
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การพัฒนาการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดรับต่อแนวคิดพืน้ท่ีสาธารณะ 
The development of electronic participation in response to public space concept 

 
นครินทร์ เจริญเหลา่ศิริ1 และ นราเขต ยิม้สขุ2 
Nakarin Charoenloasiri1 and Narakate Yimsook2 
    

บทคัดย่อ 
ปัจจุบนัภาครัฐมุ่งพฒันาการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึน้ด้วยการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศภายใต้

กรอบการพัฒนาของรัฐบาลดิ จิทัลจึงเกิดแนวคิด “การมีส่วนร่วมทางอิ เล็กทรอนิกส์ ”  จนกระทั่งประเทศไทย                                
รับแนวคิดการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์มาปรับใช้ แต่สถานะการประยกุต์ใช้ที่เกิดขึน้ในปัจจุบนัยงัคงมีความท้าทาย และ
ช่องว่างการพัฒนาในการวิ เคราะห์ผ่านมิติทางสังคมศาสตร์ การศึกษาครัง้นี จ้ึ งมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้แนวคิด                            
การมีสว่นร่วมของประชาชน และแนวคิดพืน้ที่สาธารณะประกอบการวิเคราะห์ผ่านการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อที่จะ
ชี ใ้ ห้ เห็นความส าคัญ พร้อมทั ง้การหารูปแบบ และเสนอแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดเชิ งสังคมศาสตร์                                             
ที่เหมาะสม จึงท าให้เห็นข้อค้นพบใหม่ในการพัฒนาให้ตอบโจทย์ และตรงต่อความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ โดย               
การพฒันาการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ต้องชีใ้ห้เห็นการยกระดบัต่อยอดช่องทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้เป็นพืน้ที่สาธารณะที่ให้
ความส าคญักบัการเป็นปัจเจก และปราศจากอ านาจการควบคมุ การชีใ้ห้ถึงการให้ความส าคญัในการน าข้อเสนอแนะไปใช้
ประโยชน์ต่อยอด เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ตามแนวคิดพืน้ที่สาธารณะ พร้อมทัง้ข้อเสนอแนะในการศึกษาเพิ่มเติมในล าดบั
ถดัไป เพื่อให้การด าเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ และตอบโจทย์พืน้ฐานของมนษุย์มากขึน้ 
 
ค าส าคัญ:  การมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์,  การมีสว่นร่วม,  พืน้ท่ีสาธารณะ    
 

Abstract 
Nowadays, the government aims to improve work efficiency by applying information technology. Following 

the development framework of the digital government, there is an idea of “electronic participation”. Thailand has 
adopted the concept of electronic participation, but the current application is still challenging. There is a gap of 
knowledge in analysis through social sciences, so this study focuses on the application of the concept of public 
participation and public space concepts for analysis with electronic participation in order to point out the importance, 
find a new pattern and propose properly guidelines for development based on social science concepts. There are 
the new discoveries in the development to meet the needs and the basic of human. Electronic Participation must be 
point out the importance of the development of electronic channels to be public spaces that focus on the value of 
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individual and without power to control the space, pointing out the importance of using the ideas to additional benefit 
that is the achievement of objectives in accordance with the public space and finally the suggestion for further studies 
in order to done it be effectively. 
 
Keywords: Electronic Participation, Public Participation, Public Space 
 
บทน า 

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน               
ต่อทุกภาคส่วน ส าหรับภาครัฐเป็นท่ีมาของกรอบการด าเนินการที่เน้นการพฒันาด้วยเทคโนโลยี เร่ิมแรกถูกขนานนามว่า 
“ รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส์ ” (Electronic Government : e-Government) มุ่ ง เน้นการใช้ เทคโนโลยีพัฒนาการท างาน                            
ในแต่ละส่วนงาน หรือในระดับจุลภาค (Micro-level) ซึ่ งยังไม่ เพียงพอต่อบริบทสังคมก่อเกิดแนวคิดใหม่ เป็น                       
“ รัฐบาลดิ จิ ทัล”  (Digital Government) ที่ เ น้นการยกระดับบริการและกิจกรรมของรัฐผ่านช่ องทางออนไลน์                                      
เน้นการบูรณาการการท างานข้ามหน่วยงาน รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ ในการประกอบการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐ (Jungwoo L et al, 2018) โดยการมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่ งในการช่ วยให้ รัฐบาลมีประสิทธิภาพ                               
ในการท างานตอบโจทย์ต่อความต้องการของประชาชนมากขึน้ เพื่อให้เกิดความเช่ือมั่น โปร่งใสในการบริหารงาน                  
ของภาครัฐ ครอบคลมุ และสง่ถึงทกุกลุม่คนในสงัคม (Davies and Simon, 2012) 

จากกรอบการด าเนินงาน “รัฐบาลดิจิทลั” มีการกล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นจากภาคสว่นอื่น ๆ ในสงัคม จึงก่อ
เกิดเป็นแนวคิด “การมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Participation)” ที่เป็นการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ในการรับ
ฟังความคิดเห็น และเป็นอีกเค ร่ืองมือในการขยายโอกาสการมีส่วนร่ วมของประชาชน เพิ่ มขยายโอกาส                                             
ในการเข้ามามีส่วนร่วมผ่านอุปกรณ์ที่ประชาชนเข้าถึงได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เพื่อยกระดับบริการ                          
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของประชาชน  (Simon Smith, 2008; IMC Technologies, 2009; วีระ เลิศสมพร, 2559)            
จึงเป็นช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยในการเสริมพลงัให้กับคนในสงัคมสามารถบรรลุ
เป้าหมายร่วมกนัได้ง่ายขึน้ เพื่อที่จะร่วมกนัสร้างสงัคมที่แข็งแกร่ง (ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั, 2561) 

กรณีของประเทศไทยมีการขบัเคลือ่นตามแนวทางดงักลา่ว โดยได้มีการขบัเคลือ่นด้านรัฐบาลดจิิทลัอยา่งจริงจงั สะท้อน
จากการพระราชกฤษฎีกาจดัตัง้ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 ที่เป็นการโอนภารกิจ และปรับเปลีย่น
ขอบเขตงานจากส านกังานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มาเป็น ส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั โดยการนิยามศพัท์ “รัฐบาลดิจิทลั”           
มีความหมายเก่ียวข้อกบัการสร้างการมีสว่นร่วมจากทกุภาคสว่น มากไปกวา่นัน้เมื่อเข้าไปตรวจสอบประเดน็ด้านการมสีว่นร่วมใน
กรอบการด าเนินงานหลกัของประเทศอยา่งแผนและนโยบายระดบัชาติ พบว่า มีการกลา่วถึงประเด็นด้านการมีสว่นร่วมไว้อย่าง
ชดัเจน แต่ยงัไม่ลงรายละเอียดถึงช่องทาง และรูปแบบมากนกั เร่ิมตัง้แต่รัฐธรรมนญู ปี 2560 ในมาตรา เช่น มาตรา 43 133 254 
256 และต้องจดัรับฟังความเห็นจากประชาชนใน มาตรา 58 65 77 ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสงัคม แผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ ในประเด็นเร่ืองการบริการประชาชน และประสทิธิภาพภาครัฐ  แผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งขาติ ฉบับท่ี 12 ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่            
ความมัง่คัง่และยัง่ยืน แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ยทุธศาสตร์   ที่ 4 การปรับเปลีย่นภาครัฐสูก่ารเป็นรัฐบาลดิจิทลั 
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(ร่าง) แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมการเป็นข้อมลูดิจิทลัภาครัฐฯ ล้วน
แล้วแตม่ีความเก่ียวข้องกบัประเด็นด้านการมีสว่นร่วมทัง้สิน้  

จากแผนและนโยบายระชาติที่มีการกลา่วถึงและระบุถึงการมีส่วนร่วมไว้อย่างชดัเจนในหลากหลายส่วน  และ
หลากหลายมาตราจากหลายฉบับ โดยเฉพาะในเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่  4 การปรับเปลี่ ยนภาครัฐสู่                                          
การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ตามแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดท าโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจและสงัคม             
ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนในด้านการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้อย่างสะดวกและเหมาะสม เพื่อส่งเสริม           
ความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมีการก าหนดค่าเป้าหมายด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์                            
คือ ดัชนี e-Participation จากองค์การสหประชาชาติ ในการส ารวของ e-Government Index มีอันดับเพิ่มขึน้ 10 อันดับ          
อีกทัง้ยังสอดคล้องกับแผนงานที่ 3 ในการสนับสนุนให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และให้ประชาชนเข้ามา                                  
มีสว่นร่วมในกระบวนการท างานของรัฐ ของประชาชนและภาคธุรกิจที่เก่ียวข้อง เพื่อน ามาก าหนดนโยบาย ประกอบกระบวน
การตดัสินใจที่เกิดจากการหลอมรวมทางสงัคม พร้อมทัง้การกระตุ้นให้เกิดการตรวจสอบการท างาน                             ของ
หนว่ยงานภาครัฐ ที่จะน าไปสูค่วามโปร่งใสในการบริหารจดัการ และลดปัญหาทจุริตคอรัปชัน่ พร้อมกบัการถกูระบอุยูใ่น (ร่าง) 
แผนพฒันารัฐบาลดิจิทลัของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 จดัท าโดยส านกังานพฒันารัฐบาลดิจิทลั                                       ใน
ยทุธศาสตร์ที่ 3 การสง่เสริมการเป็นข้อมลูดิจิทลัภาครัฐ และการใช้ข้อมลู เพื่อสง่เสริมให้เกิดความโปร่งใส                          สร้าง
การมีส่วนร่วม รวมถึงสร้างนวัตกรรมใหม่ ในกลยุทธ์ที่  2 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพื่อความโปร่งใสสร้าง                                        
การมีสว่นร่วม และสง่เสริมนวตักรรม ที่มีโครงการหลกัส าคญั คือ โครงการพฒันาการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์โดยตรง  

การตระหนกัถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์จากแผนงานข้างต้น หนว่ยงานภาครัฐในระดบัปฏิบตัิการ
ได้มีการศึกษาถึงแนวทางการพฒันาการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยอ้างอิงตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติในดชันีชีว้ดั
ระดบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Participation Index)(United Nations, 2018) ไว้อยา่งเป็นรูปธรรมจากส านกังานรัฐบาลดิจิทลั 
(สพร.) (2561) ด าเนินการศึกษา “การศึกษาแนวทางการสง่เสริมการมีสว่นร่วมอิเล็กทรอนิกส์”  โดยให้ความส าคญักบัการพฒันาเชิง
เทคนิค เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม พร้อมกบัแนวทางการบริหารจดัการ บรูณาการการท างานร่วมกนัระหว่างหน่วยงานภาครัฐ    
เพื่อผลกัดันให้การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถเกิดขึน้ได้จริง  อย่างเป็นรูปธรรม และเห็นว่าชัดว่าการศึกษาดังกล่าว                
เป็นแนวคิดที่อ้างอิง และพฒันาขึน้บนพืน้ฐานขององค์การสหประชาชาติ จากการศึกษาแนวทางการพฒันา ปัจจุบนั สดช.ในฐานะ
หน่วยงานรับผิดชอบหลกัในการด าเนินการเร่ืองดังกล่าว ได้ริเร่ิมโครงการน าร่องภายใต้ช่ือ ผ่านบนเว็บไซต์ โดยอ้างอิงระดับ                    
การมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวคิดขององค์การสหประชาชาติ 

จากสถานะการพฒันาข้างต้น พบวา่ ประเทศไทยริเร่ิมด าเนินการในประเด็นดงักลา่วอย่างจริงจงั ไลเ่รียงมาตัง้แต่
การเปิดโอกาสจากแผนและนโยบายระดบัชาติ จนกระทัง่ถึงการศึกษาแนวทางการด าเนินงาน และเร่ิมการปฏิบตัิจริง 
อย่างไรก็ตามการศึกษาและการพฒันาข้างต้นยงัคงมีช่องว่างองค์ความรู้ในการพฒันา เนื่องจากการศึกษากิจกรรมทาง
เทคโนโลยีอย่างการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ตรงต่อมนุษย์ หรือประชาชนในฐานะ
ผู้ใช้บริการในฐานะผู้ เก่ียวข้องหลกั แตย่งัไม่มีการศึกษาองค์ความรู้ด้านสงัคมศาสตร์เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบ ยอ่มสง่ผล
ต่อรูปแบบแนวทางที่ก าลงัด าเนินการอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนัน้ ในส่วนของบทความฉบับนีจ้ะเป็นส่วนหนึ่งใน          
การขยายองค์ความรู้ด้านการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ก้าวไกลยิ่งขึน้ ขยายกิจกรรมทางเทคโนโลยีไปสอดรับต่อ
แนวคิดทางฝ่ังสงัคมศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องต่อพืน้ฐานของมนุษย์ในการยกระดับการพัฒนากิจกรรมทาง
เทคโนโลยีนีใ้ห้ตอบโจทย์ และตรงตอ่ความต้องการของประชาชน   
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เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้ตามแนวทางข้างต้น บทความนีจ้ึงมุ่งศึกษาแนวคิด ทฤษฎีทางสงัคมศาสตร์มาประกอบ
การศกึษาการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีค าถามส าหรับการด าเนินการศกึษา คือ พฒันาการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์
อยา่งไร เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ตรงความต้องการบนพืน้ฐานของมนษุย์ หรือประชาชนในฐานะผู้ใช้บริการ  
 บทความสว่นต่อจากนีจ้ะกลา่วถึงวตัถปุระสงค์ แนวคิดส าหรับการด าเนินการศกึษาที่ประกอบด้วย แนวคิดด้าน
การมีสว่นร่วม และแนวคิดด้านพืน้ท่ีสาธารณะ ที่น ามาวิเคราะห์ร่วมกบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ เพื่อค้นหาค าตอบ
ของการด าเนินการศึกษาในครัง้นี ้จากนัน้จะเป็นส่วนของข้อค้นพบและการอภิปรายผลแนวทางการยกระดบั พร้อมกับ
ข้อเสนอส าหรับการศกึษาครัง้ตอ่ไป เพื่อยกระดบัการพฒันาการมสีว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้ครอบคลมุรอบด้านมากขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อพฒันารูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ให้ตอบโจทย์ตอ่แนวคิดสงัคมศาสตร์ 
2. เพื่อเสนอแนะแนวทางการยกระดบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ตามแนวคิดพืน้ท่ีสาธารณะอยา่งเหมาะสม 
 
แนวคิดส าหรับการด าเนินการศึกษา  

การศกึษาในครัง้มุ่งศึกษากรอบการด าเนินงานของการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ในมิติที่แตกตา่งออกไปจาก
ธรรมชาติของการศึกษาที่เกิดขึน้ในปัจจุบัน การด าเนินการศึกษาจะรวบรวมแนวคิดเชิงสงัคมศาสตร์ที่เก่ียวข้องและ
สามารถประยุกต์ใช้ได้กับการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะน าเสนอ 2 แนวคิดหลกั คือแนวคิดการมีสว่นร่วมของ
ประชาชน (Public Participation) และพืน้ท่ีสาธารณะ (Public Sphere) โดยแตล่ะมีสว่น  มีสาระส าคญั ดงันี ้ 

- แนวคิดการมีสว่นร่วมของประชาชน (Public Participation) การมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสว่นต่อขยาย
จากการมีการมีส่วนร่วมของประชาชน ที่เร่ิมจากแนวคิดพืน้ฐานของการมีส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วม (Participation)    
เป็นการเป็นสว่นร่วมระหวา่งสองผู้กระท าการสองคนขึน้ไปกระท าการบางอย่างที่มุ่งวตัถปุระสงค์เดียวกนั หรือในประเด็น  
ที่ตนเองสนใจ ไม่ว่าเขาจะได้ปฏิบัติการเพื่อแสดงความสนใจมากน้อยเพียงใด หรือไม่สนใจเลยก็ตาม และไม่มี              
ความจ าเป็นที่บุคคลนัน้จะต้องเข้าไปเก่ียวข้องกับกิจกรรมนัน้ ๆ โดยตรง แต่อาจมีทัศนคติ ความสนใจ ความคิดเห็น              
ความห่วงใย ก็มากพอที่จะเรียกว่าเป็นการมีสว่นร่วมได้ ต่อยอดถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 
หมายถึง การที่กลุม่คนหรือกลุม่ประชาชน เข้ามารับรู้ข้อมลู ตรวจสอบข้อมลู พร้อมกบัการสร้างโอกาสให้ทกุคนได้เข้าถึง
ข้อมลูที่ต้องการอย่างเท่าเทียม จนกระทัง่ถึงความพร้อมที่จะแสดงออกและให้เห็นถึงความต้องการ ความสนใจร่วมกัน      
ที่จะบรรลุเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่ง ทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง หรือการด าเนินการร่วมเพื่อให้เกิดอ านาจ                   
ในการต่อรอง รวมถึงเพื่อการปรับปรุงสถานภาพในสงัคม ทัง้นีต้้องอยู่บนฐานคิดที่ว่าประชาชนมีอิสระในความคิด                 
มีความสามารถ และเต็มใจที่จะเข้าร่วมต่อกิจกรรมนัน้ ๆ โดยหลกัการของการมีส่วนร่วมของประชาชนต้องมีลกัษณะ        
ที่ครบวงจร เพื่อผลประโยชน์สงูสุด (จินตวีร์ เกษมศมุ, 2557; บวรศกัดิ์ อวุรรณโณ และถวิลวดี บรีุกุล, 2540; อรทยั ก๊กผล, 
(2552) ซึ่งมกัจะเกิดในรูปแบบปกติ ที่มีลกัษณะเป็นการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชุมในรูปแบบต่าง ๆ สมัมนา
ชุมชน การล่าลายช่ือเสนอข้อกฎหมาย และหากแบ่งระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแบ่งได้เป็น 5 ระดับ 
รายละเอียดตามตารางที่ 1 
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 ส าหรับแนวคิดเร่ืองการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ (United Nations, 2018) คือ การใช้ประโยชน์จาก             
การมีส่วนร่วมฯ และอาศยัประสิทธิภาพจากเทคโนโลยี เพื่ออ านวยความสะดวกการมีส่วนร่วมให้ตอบโจทย์ได้ตรงต่อ
วตัถุประสงค์ และเป็นการขยายโอกาสให้สามารถแสดงความคิดเห็นในวงกว้างมากขึน้ ปราศจากข้อจ ากดัในด้านเวลา
สถานที่ ส าหรับช่องทาของการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์มกัอยูบ่นเว็บไซต์ หรือแอพพลเิคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ ท่ีจะใช้
เป็นสือ่กลางให้ประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ นอกจากนีก้ารมีสว่นร่วม ทางอิเล็กทรอนิกส์ยงัเป็นสว่น
ส าคัญที่ส่งเสริมการเป็นประชาธิปอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยด้วยการใช้เคร่ืองมือ                 
ที่เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อีกด้วย ที่กลา่วถึงสงัคมประชาธิปไตยที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านการใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีอีกด้วย (กสุมุา กใูหญ่, 2556; วีระ เลศิสมพร, 2559)   

ดงันัน้ เมื่อศกึษาลงรายละเอียด พบวา่ การมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์สามารถแบ่งได้ออกเป็นทัง้หมด 3 ระดบั 
มีรายละเอียดตามตารางที่ 1 จากระดบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ สะท้อนให้เห็นถึงการมีสว่นร่วมในหลากหลายมิติ 
เร่ิมตัง้แตก่ารเข้าไปตรวจสอบข้อมลูที่เปิดเผย การแลกเปลีย่นข้อมลูระหวา่งกนั รวมไปจนถึงการร่วมกนัปฏิบตัิเพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนั ซึง่จะเห็นได้วา่การมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่เก่ียวข้องกบัการสร้างพืน้ท่ีสาธารณะในรูปแบบใหม่
ผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีลกัษณะเป็นการสื่อสารผ่านตวักลางโดยใช้ (Mediated Communication) มากกว่าการสื่อสาร
แบบเผชิญ (Face to Face Communication) (Paddy Cardiff, 1989) 
 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบการมีสว่นร่วมของประชาชน และการมีสว่นร่วมทางอเิลก็ทรอนิกส์  

การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1. ระดับการรับรู้ข่าวสาร  : การมีส่วนร่วมในระดับที่ต ่ าที่สุด 
บทบาทของประชาชนจะมีเพียงแค่การทราบถึงข้อมลูข่าวสารต่าง 
ๆ ภาครัฐเทา่นัน้ 

1. การให้ข้อมลูแบบอิเล็กทรอนิกส์ : เน้นการให้บริการด้านข้อมลู 
และเป็นไฟล์เอกสารที่สามารถคอมพิวเตอร์สามารถอา่นได้ 
(Machine Readable) ที่น าไปใช้ตอ่ได้อยา่งไมมี่เงื่อนไข 

2. ระดบัการปรึกษาหารือ : การให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการให้ข้อมลู 
รับฟัง และตรวจข้อเท็จจริง เพื่อเป็นการประกอบการตดัสินใจในการ
ด าเนินงาน 

2. ประชาชนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในนโยบายและบริการ : 
การสร้างการมีส่วนร่วมร่วมกัน แลกเปลี่ยนระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน เปิดโอกาสให้แสดงความเห็นเก่ียวกับนโยบายและการ
บริการสาธารณะ และรวมถึงภาคประชาชนด้วยกันเองบนช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

3. ระดบัการรับฟังความคิดเห็น : การโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
สว่นร่วมตลอดการะบวนการตดัสินใจ เพื่อจดุมุง่หมายที่ชดัเจน 
4. ระดบัสร้างความร่วมมือ : การอนญุาติให้ประชาชนมีบทบาทใน
กระบวนการตดัสินใจ โดยสะท้อนผ่านกระบวนการด าเนินงาน 

3. ประชาชนร่วมกนัปฏิบตัิ และเข้ามาร่วมก าหนดนโยบายและบริการ 
: การเสริมสร้างศกัยภาพของประชาชนในการร่วมกนัก าหนดกฎเกณฑ์
เชิงนโยบาย และร่วมออกแบบบริการ โดยเน้นการท างานเป็นเคร่ือข่าย
ในการแสดงออกจดุยืนผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส์ 

5. ระดบัเสริมอ านาจให้ประชาชน : การให้ประชาชนเป็นผู้ตดัสินใจ
เอง โดยเป็นลกัษณะของการลงประชามติ หรือสภาเมือง 

 
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบระดบัการมีสว่นร่วมของประชาชน และการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ พบว่า 

การมีสว่นร่วมทัง้ 2 รูปแบบไม่ได้มีความแตกต่างกนัในรายละเอียด โดยการมีสว่นร่วมของประชาชนกลา่งถึงระดบัการมี
สว่นร่วมที่เร่ิมต้นจากการบริการด้านข้อมลู จนกระทัง่ถึงการมีสว่นร่วมในระดบัสงูสดุที่เข้ามาก าหนดนโยบายในการด าเนนิ
กิจกรรมใด ๆ ที่จะเกิดขึน้ สอดคล้องกบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีจ านวนระดบัท่ีน้อยกวา่ แตใ่นรายละเอียดสว่น
ลกึไมต่า่งกนันอยา่มีนยัยะส าคญั เร่ิมต้นจากการบริการข้อมลู จนกระทัง่ถึงระดบัท่ีประชาชนเข้ามาร่วมกนัก าหนดนโยบาย
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เช่นเดียวกัน และสามารทียบเคียงได้ตามตารางที่ 3 แต่ความแตกต่างที่ชัดเจน คือ ช่องทางที่เป็นสื่อกลางในการให้
ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วม ที่การมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ ช่องทางเทคโนโลยีเป็นเพียงสื่อกลางในการเช่ือมโยง 2 
ภาคสว่นเข้าด้วยกนั  

 
- พืน้ที่สาธารณะ (Public Sphere) ตามแนวคิดของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส (Jürgen Habermas) นกัปรัชญา เยอรมัน

สมยัใหม ่ที่ได้น าเสนอผลงานอนัมีช่ือเสยีงเร่ือง “การแปลงรูปเชิงโครงสร้างของพืน้ที่สาธารณะ” (The Structural Transformation of 
the Public Sphere : an Inquiry into a Category of Bourgeois Society) ในปี ค.ศ. 1962 โดยฮาเบอร์มาสเป็นสมาชิกของส านกั 
แฟรงเฟิร์ตที่สนใจการวิพากษ์วิจารณ์ระบบและโครงสร้างทางสงัคมในทฤษฎีแนววิพากษ์ (Critical Theory)  และแนวคดิส าคญัของ
ฮาเบอร์มาส คือ การน าเสนอเก่ียวกบัพืน้ที่สาธารณะ (Public Sphere) ที่ลกึซึง่และหลากหลายมิติ จึงได้ถกูน ามาศกึษาตอ่ยอดกนั
อย่างกว้างขว้างในเชิงสงัคมศาสตร์ในทัง้ระดบัสากล และในประเทศไทย (Roger Bolton, 2005; กาญจนา แก้วเทพ และคณะ, 
2543) การศึกษาครัง้นีเ้ฉกเช่นเดียวกนั จึงได้หยิกยก  สว่นหนึ่งของแนวคิดพืน้ที่สาธารณะของฮาเบอร์มาสมาต่อยอดในประเด็น
เก่ียวกบัการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์  

แนวคิดพืน้ที่สาธารณะของ ฮาเบอร์มาส มีหลกัใจความส าคญัเก่ียวกับเสรีภาพของปัจเจก เพื่อสร้างความจริงทาง
สงัคม โดยเช่ือว่าหากเกิดพืน้ที่สาธารณะที่สมบูรณ์ จะน าไปสู่การวิพากษ์ความชอบธรรมของระบบเศรษฐกิจ การเมือง และ
สงัคมได้อยา่งลกึซึง้ ครอบคลมุ ต่อเนื่อง จนพืน้ที่เหลา่นัน้หนัเข้าสูแ่นวคิดทางประชาธิปไตย และเป็นพืน้ที่ของการแสดงตวัตนใน
ฐานะพลเมือง เพื่อสร้างความโปร่งใส และกระตุ้นการเปิดเผยข้อมลูเพื่อความเป็นธรรมของสงัคม (James G Finkayson, 2005) 
เพื่อให้ท้ายที่สุดสามารถน าไปสู่การปลดปล่อยสังคมให้เป็นอิสระจากการถูกอ านาจครอบง า (ชัชพันธุ์  ยิม้อ่อน , 2554)            
กลา่วได้ว่า พืน้ที่สาธารณะเป็นพืน้ที่ส าหรับทกุคนที่สามารถเข้าร่วมได้อย่างเสรี ไม่มีการกีดกดัจากผู้มีอ านาจ และใช้พืน้ที่เพื่อ
การปฏิสมัพนัธ์แลกเปลี่ยนตามวตัถปุระสงค์ใดวตัถุประสงค์หนึ่งของประชาชนหรือผู้คนที่เข้าร่วม เกิดการแลกเปลี่ยนบนหลกั
ความเสมอภาคแบบไม่มีพิธีรีตองข้อมูลต่าง ๆ จะถูกตีแผ่แลกเปลี่ยนกันบนพืน้ที่สาธารณะ พืน้ที่สาธารณะจึงเป็นหนึ่ง
องค์ประกอบหลกัส าคญัของชุมชนเมือง ที่จะเป็นช่วยในการยกระดบัคณุภาพชีวิต และรองรับความหลายหลายของคนในเมือง 
(กสุมุา กใูหญ่, 2556; ศภุชยั ชยัจนัท และณรงพน ไลป่ระกอบทรัพย์, 2559)  

จากแนวคิดพืน้ที่สาธารณะ ประกอบการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน      
แนวทัง้ 2 ส่วนสอดรับ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ทัง้ในด้านของการเปิดโอกาส ไม่กีกกัน เสรีภาพในการแสดง             
ความคิดเห็น และมุ่งสูค่วามต้องการท่ีจะบรรลเุป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งร่วมกนั แต่ในกรณีของพืน้ที่สาธารณะกลา่วถึง
เพิ่มเติมในประเด็นการปราศจากการครอบง าจากผู้มีอ านาจในการควบคมุ เพื่อที่จะสร้างพืน้ที่ที่สามารถแสดงออกของ
ปัจเจกได้เสรี ดงันัน้ หากจะพฒันา และยกระดบัการมีสว่นร่วมบนช่องทางออนไลน์ให้กลายเป็นพืน้ท่ีสาธารณะจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงไม่เพียงแต่มิติที่สอดรับกัน แต่ยงัคงต้องพิจารณามิติด้านการครอบง าเพิ่มเติม และถือเป็นความท้าทายหลกั          
ที่รัฐบาลดิจิทลัต้องพิจารณาในการพฒันาการมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์ของประเทศไทย  

 
ข้อค้นพบและการอภปิรายผล 

จากช่องว่างองค์ความรู้ที่เกิดขึน้จากการพฒันารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบนัของประเทศไทยเมื่อน าแนวคิด
การมีส่วนร่วม และแนวคิดพืน้ที่สาธารณะเข้ามาวิเคราะห์ประกอบการพัฒนาดังกล่าว ช่วยท าให้ค้นพบแนวทาง              
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การพฒันาที่ขยายขอบเขตเพิ่มเติมไปจากการพฒันาเพียงด้านเทคนิค โดยแนวคิดการมีสว่นร่วมเป็นสว่นสนบัสนุน และ
เป็นเคร่ืองยืนยนัการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ถึงการใช้การมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน แทนที่ หรือควบคู่ไป
กบัการมีสว่นร่วมในรูปแบบปกติได้ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบถึงข้อแตกต่างระหว่าง  การมีสว่นร่วม 2 รูปแบบไม่ได้มีข้อ
แตกต่างกนัอย่างมีนยัยะส าคญั นอกจากนี ้เมื่อน าการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์มาวิเคราะห์ประกอบกบัแนวคิดพืน้ที่
สาธารณะ ท าให้เกิดข้อค้นพบใหม่ส าหรับการพัฒนาในประเด็นดังกล่าว กล่า วคือ หากต้องการยกระดับรูปแบบ              
การมีสว่นร่วมที่ใช้ประโยชย์จากเทคโนโลยีเป็นช่องทางในการสื่อสารนัน้ ประเด็นหลกัส าคญั คือ การพฒันาและปรับตวั  
ให้เป็นไปตามพืน้ฐาน และธรรมชาติของพืน้ที่สาธารณะเพื่อให้สอดคล้องต่อธรรมชาติของมนุษย์ที่เก่ียวข้องเช่ือมโยง      
กับพืน้ที่สาธารณะอยู่อย่างเป็นปกติ จ าเป็นต้องสร้าง  การกระตุ้ นให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจถึงการเป็นอยู่ของ              
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์นีม้ีลกัษณะใกล้เคียง และเข้าใกล้พืน้ที่สาธารณะมากที่สุด โดยประเด็นหลกัส าคัญ         
ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องต่อแนวคิดพืน้ที่สาธารณะให้มากที่สดุ จ าเป็นต้องพัฒนา       
โดยมีรายละเอียดขัน้ต ่าดงันี ้  

1. การพฒันาต่อยอดให้เป็นพืน้ที่สาธารณะ ตามแนวคิดพืน้ที่สาธารณะมีการกลา่วถึงและให้ความส าคญัในประเด็น
เร่ืองความเป็นเสรีภาพของปัจเจก และเป็นพืน้ที่ที่ปราศจากอ านาจครอบง าของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งเพื่อที่จะยกระดับ            
ให้เป็นพืน้ที่สาธารณะ การมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์จ าเป็นต้องมีทิศทางและสอดรับต่อแนวคิดดงักลา่ว ตราบเท่าที่รูปแบบ
การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ยงัคงใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเป็นสื่อกลาง อุปกรณ์การอิเล็กทรอนิกส์นีต้้องเป็นพืน้ที่เสรี        
ไม่กีดกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นในวงกว้าง และประเด็นส าคญั คือ การปราศจาก การครอบง าจากผู้มีอ านาจ หรือหน่วยงาน
ผู้ เก่ียวข้องโดยตรงกับการบริหารจัดการในการแทรกแซง หรือหาผลประโยชน์  บนช่องทางออนไลน์ดงักล่าว เพื่อสร้างพืน้ที่ให้
ผู้คนสามารถเข้ามามีบทบาทตามแนวคิดพืน้ที่สาธารณะเกิดขึน้ได้จริง   

2. การน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของพืน้ที่สาธารณะที่กลา่วถึงการขบัเคลื่อนประเด็น
จากการแลกเปลี่ยนถกเถียงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม ดังนัน้ เช่นเดียวกันการมีส่วนร่วมทาง
อิเล็กทรอนิกส์หน่วยงานผู้จัดท าและดูแลจ าเป็นต้องสร้างความเช่ือมัน่ถึงความคิดเห็นที่แสดงผ่านการแลกเปลี่ยนบน
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นี ้ได้รับการปกป้อง ให้คุณค่า และน าไปพิจารณาต่อยอดเป็นนโยบาย หรือกิจกรรมที่ตรงต่อ       
ความต้องการของเจ้าของความคิดเห็นอย่างประชาชน เฉกเช่นเดียวกับการมีส่วนร่วมในรูปแบบอื่น เช่นการท าประชา
พิจารณ์ หากไมเ่กิดการสร้างความเช่ือมัน่ หรือไมเ่กิดการเปลีย่นแปลงอย่างเป็นรูปธรรมตามข้อคิดเห็น การมีสว่นร่วมทาง
อิเลก็ทรอนิกส์จะไมส่ามารถเป็นพืน้ท่ีสาธารณะได้อยา่งสมบรูณ์  
  
ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาข้างต้นท าให้เห็นความส าคัญจ าเป็นของการมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสร้างอีกหนึ่งพืน้ที่
สาธารณะให้แก้ประชาชนในการแลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น และร่วมพฒันากิจกรรมทางเศรษฐกิจตา่ง ๆ  ไปร่วมกนัทัง้ภาครัฐ 
และภาคประชาชน ดงันัน้เพื่อให้การมีส่วนร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึน้จริงในสงัคมไทย ส าหรับการศึกษาในครัง้ถัดไปควรมี
การศกึษาในประเด็นอื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมิติทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1. หลงัจากการค านึงถึงความส าคญัของการมีสว่นร่วมทางอิเล็กทรอนิกส์ ควรศึกษาในรายละเอียดเพิ่มเติมถึ ง
ปัจจัยที่เข้ามามีผลกระทบให้การมีส่วนร่วมรูปแบบนีป้ระสบความส าเร็จทัง้ปัจจัยพืน้ฐานของมนุษย์ที่มีผลต่อการแสดง
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ความคิดเห็น ทัง้เชิงนโยบาย และกิจกรรมทัว่ไปที่มีผลกระทบกลบัมาที่ตวัผู้แสดงความคิดเห็นเองอีกทัง้ปัจจัยส่งเสริม     
ตา่ง ๆ ที่สง่ผลให้การมีสว่นร่วมทางอิเลก็ทรอนิกส์สามารถด าเนินการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  

2. เพื่อการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ต่อยอดอย่างไม่มีที่สิน้สดุ การกระตุ้นให้ผู้คน ประชาชนทัว่ไปเข้ามาแสดง
ความคิดเห็นเป็นสว่นที่ส าคญั เนื่องจากหากไม่ทราบถึงการมีอยู่ของช่องทางนี ้ผลลพัธ์ที่เป็นคณุคา่ประชาชนย่อมเกิดขึน้
ได้ยากเช่นเดียวกนั ดงันัน้ การศึกษาถึงแนวทางการประชาสมัพนัธ์ การสื่อสารให้ประชาชนรับทราบเป็นอีกหนึ่งประเด็น    
ที่ไมค่วรละเลย โดยต้องสือ่สารให้รับทราบกนัอย่างทัว่ถึงตอ่เนื่องทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนพร้อมทัง้การสง่
ตอ่นโยบายในเชิงของการสือ่สารถึง 
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แรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะ
เจ้า จังหวัดสมุทรปราการ  
Tourism Motivations of Thai Tourists Visiting Bangkachao Samut Prakan Province 
 
กชพรรณ คดัชาชยั1 และ อศัวิน แสงพิกลุ2 
Kodchapan Kudchachai1 and Aswin Sangpikul 2 
    

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับแรงจูงใจผลกัดนัและดึงดูดของนกัท่องเที่ยวชาวไทย                

ที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดย จ าแนกเปรียบเทียบตามลักษณะ
ประชากรศาสตร์ โดยท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างจากนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน              
บางกะเจ้า จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ(Convenience Sampling) จนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ ซึ่งข้อมูล                 
ที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนัน้จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อค านวณ                   
หาคา่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนัน้ได้แก่ สถิติ (T-test) 
และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลจาก
การศึกษาพบว่าแรงจูง ใจการท่อง เที่ ยวของนักท่อง เที่ ยวที่ เดินทางมาท่อง เที่ ยวในชุมชนบางกะเ จ้า                                    
จงัหวดัสมทุรปราการนัน้มีปัจจยัผลกัดนัในระดบัมากที่สดุล าดบัท่ี 1 คือ เลอืกเดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้า
เพื่อต้องการพกัผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40)  ส่วนปัจจัยดึงดูดของชุมชนบางกะเจ้าที่ท าให้นกัท่องเที่ยวเดินทาง               
มาท่องเที่ยวในระดับมากที่สุดล าดับที่ 1 คือ มีอากาศบริสุทธ์ิเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.22) จากการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลที่แตกต่างกนัของนกัท่องเที่ยวชาวไทยสง่ผลต่อแรงจงูใจปัจจยัผลกัดนัให้เดินทาง
มาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าต่างกัน คือ อาชีพ ส่วนปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทย                 
สง่ผลตอ่แรงจงูใจปัจจยัดงึดดูให้เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้าตา่งกนั คือ อาย ุอาชีพ และรายได้ โดยมีค่า 
Sig น้อยกวา่ 0.05   
 
ค าส าคัญ  :    แรงจงูใจทางการทอ่งเที่ยว, นกัทอ่งเที่ยวชาวไทย, บางกะเจ้า 
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Abstract 
 The objectives of this study were to study demographic characteristics, to study tourism 

motivations, and to compare the differences of demographic characteristics related to tourism motivations 
of Thai tourists traveling to the Bangkachao community Samut Prakan Province. The area of the motivation’s 
evaluation included push and pull factors. The sample group of this study were 011 Thai tourists who had 
traveling to the Bangkachao community. Data were collected by distributing questionnaires using 
convenience sampling method. As for data analysis, descriptive analysis included the analysis of 
percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics included Independent T - Test and 
One - Way ANOVA at statistical significance of 1.10.  

The overall tourism motivations were at high level. According to the differences of 
demographic characteristics related to motivations, As for the tourism motivation of tourists traveling to 
Bangkachao community has the highest level of Push factors to choose to travel to Bangkachao community 
for recreation. As for the Pull factor is the fresh air is natural. From the hypothesis testing, it was found that 
the comparison of Push factors to travel in Bangkachao community of Thai tourists, it was found that the 
age, occupation and salary that there were statistically significant at the level of 1.10. These results can be 
used as a guidelines for improving products and services which would be useful for the company and 
government’s organizations whose work related to tourism in Bangkachao community. 
 

Keyword: Tourism Motivations, Thai Tourists, Bangkachao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 01  H312 

 

บทน า 
ปัจจบุนัสงัคมของไทยนัน้ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็นสงัคมที่รีบเร่งต้องแขง่ขนักนัอยูต่ลอดเวลา

จึงท าให้การทอ่งเที่ยวได้รับอิทธิพลจากสิง่นีไ้ปด้วยท าให้นกัทอ่งเที่ยวจ านวนมากเห็นวา่การทอ่งเที่ยวเป็นการพกัผอ่น 
การใช้ชีวิตที่ไม่ควรเร่งรีบ  ไม่ควรถูกกดดัน นักท่องเที่ยวจึงมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวเพื่อไปสัมผัสธรรมชาติ                      
ซึมซับบรรยากาศของชุมชนท้องถ่ิน และเพลิดเพลินกับกิจกรรมการท่องเที่ยว ต้องการสัมผัสกับธรรมชาติ                            
แบบไมเ่ร่งรีบและเข้าไปมีสว่นร่วมในการช่วยดแูลธรรมชาติและสิง่แวดล้อม รวมทัง้อดุหนนุสนิค้าของชุมชน ซึง่ชมุชน
บางกะเจ้า เป็นแหล่งท่องเที่ยวพืน้ที่สีเขียวที่ใกล้กรุงเทพมหานครมากที่สดุ ถูกเรียกว่า “กระเพาะหมู” เนื่องจาก             
มี รูปร่างคล้ายกระเพาะหมูและใกล้บริเวณแหล่งอุตสาหกรรม ตัง้อยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานคร                            
อยู่ในอ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และยังคงเป็นพืน้ที่เกษตรกรรมที่มีประชากรอาศัยไม่หนาแน่น                  
ได้รับการขนาดนามว่า “ปอดสีเขียว” ของกรุงเทพ ปี พ.ศ. 2549 นิตยสารไทม์เอเชีย ฉบบั Best of Asia ได้ยกย่อง               
ให้บางกะเจ้าเป็นปอดกลางเมืองที่ดีที่สุดในเอเชีย (best urban oasis) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ                            
ที่มีขนาดใหญ่ติดอันดับต้น ๆ ของเอเชียที่อยู่ใกล้กรุงเทพ ฯ มากที่สุด (www.khungbangkachao.com,2563)                    
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ เส้นทางจักรยานที่ปลอดภัยตลาดนัดบางน า้ผึง้และอื่น ๆ                
อีกมากมายทัง้นีย้ังได้เรียนรู้และสัมผัสศิลปวัฒนธรรมของคนในชุมชนบางกะเจ้า ผู้ คนที่มาบางกะเจ้ามักมา                   
สมัผสัธรรมชาติและป่ันจกัรยานชมวิวและมีการเปิดตลาดบางน า้ผึง้ในช่วงวนัหยดุเสาร์  – อาทิตย์ และยงัเป็นที่ตัง้       
ของสวนสาธารณะในชมุชนและสวนพฤกษชาติศรีนครเขื่อนขนัธ์มีพืน้ท่ีประมาณ 200 กวา่ไร่ 

โดยพืน้ท่ีคุ้งบางกระเจ้า ถือเป็นชมุชนที่ทรงคณุค่าทัง้สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ทอ่งเที่ยว สงัคมและวฒันธรรม 
แต่ในปัจจุบัน ชุมชนสีเขียวแห่งนีก้ าลังประสบปัญหาอย่างหนักจากการขยายตัวของการพัฒนาเมือง รวมทัง้                      
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม โครงการ ‘OUR Khung BangKachao’ จึงเ กิดขึน้ ด้วยความร่วมมือ                           
จากองค์กรชัน้น ากว่า 34 องค์กรของประเทศไทย (www.ourkhungbangkachao.com,2563) ที่มุ่งเน้นการท างาน
ร่วมกันแบบบูรณาการร่วมกับชุมชน เพื่อช่วยอนุรักษ์และพัฒนาให้คุ้ งบางกะเจ้ากลับมาเป็นพืน้ที่สีเขียว                               
อนัอดุมสมบรูณ์ พร้อมทัง้พฒันาวิถีชีวิตความเป็นอยูแ่ละการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถ่ินให้ดียิ่งขึน้ อีกทัง้
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความส าคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยอย่างต่อเนื่อง ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจ                    
ที่จะศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจของนกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมุทรปราการ         
เพื่อน าผลที่ได้ไปน าเสนอหน่วยงานต่างๆที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวทัง้ภาครัฐและเอกชน ส าหรับเป็นแนวทาง                             
ในการก าหนดกลยุทธ์ทางด้านการท่องเที่ยวรวมไปถึงการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนบางกะเจ้า                         
จงัหวดัสมทุรปราการให้เหมาะสม 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาแรงจูงใจผลกัดันและดึงดูดการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว                   
ในชมุชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ  

2. เพื่อเปรียบเทียบแรงจงูใจผลกัดนัและดึงดดูการทอ่งเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทอ่งเที่ยว
ในชมุชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ  
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การทบทวนวรรณกรรม  
ในการท าวิจัยเร่ืองการศึกษาแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว                   

ในชุมชนบางกะเจ้า จังหวดัสมุทรปราการ ผู้ วิจัยได้ศึกษาทบทวนแนวทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง                      
ดงันี ้แรงจงูใจทางการทอ่งเที่ยวมีทัง้แรงผลกั (Push Factors) คือ ความต้องการท่ีเกิดขึน้จากสภาวะภายในท่ีต้องการ
อยากเดินทางท่องเที่ยวและในขณะเดียวกนัสิ่งที่ดึงดดูให้เลือกเดินทางไปยงัจุดหมายปลายทางใดนัน้ขึน้กบัแรงดึง 
(Pull Factors) ซึ่งทัง้ 2 ปัจจัยนีถื้อว่าเป็นปัจจัยหลกัที่ท าให้คนเดินทางท่องเที่ยว เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้จิตใจก่อเกิด                     
การกระท าและความรู้สึกหรือพฤติกรรมผู้ วิจัยจึงได้น าทฤษฎีของฮัดแมน (Hudman,1980) ที่กล่าวว่าแรงจูงใจ                           
ในการทอ่งเที่ยวเกิดจากทัง้แรงผลกั และแรงดงึดดู ซึง่เป็นปัจจยัหลกั โดยมีความสมัพนัธ์กนัคือแตล่ะตวัจะเสริมก าลงั
ให้กันและกัน มาใช้ในการศึกษาการศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย                         
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ โดยจากงานวิจยัของอมรรัตน์ ฟริญญาณี  (2558) 
การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกระเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ ผลการวิจัยปัจจัยจูงใจ                               
ในการมาเยือนพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวเพื่อต้องการมาพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติ                     
สว่นปัจจยัดงึดดูในการมาเยือนเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านสนิค้าและบริการอยูใ่นระดบัมากที่สดุ รองลงมาคือ อธัยาศยั
ของคนในชมุชนบางกระเจ้าที่เป็นมิตร  

  
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง แรงจงูใจทางการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้า 
จงัหวดัสมทุรปราการ มีกรอบความคิดการวิจยั ดงันี ้
 

ตวัแปรอิสระ                            ตวัแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาแรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า                  
จงัหวดัสมทุรปราการ เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีประชากร คือ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยอาย ุ20 ปี
ขึน้ไป ที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ  ในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ถึง สงิหาคม 
พ .ศ. 2562 เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนัน้ขนาดตัวอย่าง                            
สามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่างของ คอแครน W.G .Cochran,1977 (อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล
,2543) โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ซึ่งในการค านวณนัน้         
ได้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 384 คน เพื่อความสะดวกในการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยจึงใช้                            

ลักษณะประชากรศาสตร์ 
  0 . เพศ  
  2 . อาย ุ

3.   อาชีพ 
4.   รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 
  0 . ระดบัการศกึษา 

   

แรงจูงใจของนักท่องเที่ยว 
- ปัจจยัผลกัดนัให้เดินทางมาทอ่งเที่ยว 
- ปัจจยัดงึดดูให้เดินทางมาทอ่งเทีย่ว 
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ขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ตามที่เง่ือนไขก าหนด คือ ไม่น้อยกว่า 384 ตวัอย่าง                 
โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) จนได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวน              
ที่ต้องการ  ซึ่งข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถามนัน้จะน ามาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล                     
ทางสถิติเพื่อค านวณหาคา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานนัน้
ได้แก่ สถิติ (T-test) และสถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในการวิจยัครัง้นีผู้้วิจยัได้ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ วิจัยได้สร้างแบบสอบถามตามวัตถุประสงค์ และ                     
กรอบแนวคิดในการวิจยั โดยศึกษาและค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องกบัตวัแปรแล้วน ามาสร้าง        
ข้อค าถามที่มีความครอบคลมุและสมัพนัธ์กบันิยามศพัท์ของตวัแปรทัง้หมดที่จะใช้ในการวดัผล โดยแบบสอบถาม
แรงจงูใจการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้า จงัหวดัสมทุรปราการ ประกอบด้วย 
2 ปัจจัย คือ ปัจจัยผลักดันละปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ท่องเที่ยวเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ท่องเที่ยวเพื่อพาครอบครัว                             
มาท่องเที่ยว ความเงียบสงบและเป็นธรรมชาติ มีทัง้หมด 14 ข้อ และได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้ส าหรับ                           
การวิจยัครัง้นีไ้ปทดสอบความเที่ยงตรงและความนา่เช่ือถือดงันี ้(พวงรัตน์, 2543) 1.)  การตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา (content validity) โดยน าแบบสอบถามไปเสนอขอค าปรึกษาจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์       
เพื่อขอค าแนะน าในการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้ตรงตามเนือ้หา และครอบคลุมวัตถุประสงค์ในการวิจัย
ตลอดจนถึงการใช้ภาษาที่ง่ายต่อความเข้าใจจากนัน้น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข และ 2.) การตรวจสอบ                   
ความน่าเช่ือถือ (reliability) โดยการน าแบบสอบถามที่ได้ตรวจสอบ  ความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาแล้วไปทดสอบ                      
(pre-test) กบักลุม่ประชากรที่มีลกัษณะคล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน จากนัน้น าข้อมลูจากแบบสอบถาม
มาพิจารณาจากคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) รายข้อ โดยใช้สตูรสมัประสทิธ์ิแอลฟา (cronbach’s alpha coefficient) 
(พวงรัตน์, 2543) ได้ค่าเท่ากับ .823 ซึ่งใช้ในกรณีที่เคร่ืองมือสร้างขึน้มีการให้ค่าคะแนนเป็นแบบจัดอันดับ หรือ        
มาตราสว่นประมาณคา่  

 
ผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ือง “แรงจงูใจการท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า 
จงัหวดัสมทุรปราการ” ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูการศกึษาดงันี ้ 

ผลของการวิเคราะห์แรงจูงใจการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน                 
บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ พบว่าผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีแรงจูงใจปัจจัยผลักดันและแรงจูงใจ                     
ปัจจัยดึงดูดของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการนัน้  มีแรงจูงใจ                      
ปัจจัยผลกัดันให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าในล าดับที่ 1 คือ เลือกเดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน                      
บางกะเจ้า เพื่อต้องการพักผ่อนหย่อนใจ (ค่าเฉลี่ย 4.40) ล าดับที่ 2 คือ  เพื่อหลีกหนีความจ าเจ / ความเครียด                    
ในชีวิตประจ าวนั (ค่าเฉลี่ย 4.36) และล าดบัที่ 3 คือ เพื่อสมัผสัความเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.35) ส่วนแรงจูงใจ
ปัจจัยดึงดดูให้เดินทางมาท่องเที่ยวในล าดบัที่ 1 คือ มีอากาศบริสทุธ์ิเป็นธรรมชาติ (ค่าเฉลี่ย 4.22) ล าดบัที่ 2 คือ 
ความหลากหลายทางกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย4.15) และล าดับที่ 3 คือ ความมีช่ือเสียงของ “ชุมชนบางกะเจ้า”                       
(คา่เฉลีย่ 4.13) จากสมมติฐานการวิจยัที่วา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีลกัษณะทางประชากรแตกตา่งกนั เช่น เพศ อาย ุ
อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา มีระดับแรงจูงใจการท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบาง กะเจ้า                  
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จงัหวดัสมทุรปราการท่ีแตกตา่งกนั ผู้วิจยัจ าแนกนกัทอ่งเที่ยวตามลกัษณะสว่นบคุคลตาม เพศ ออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 
เพศชาย (38.00%) เพศหญิง (62.00%) กลุม่อาย ุออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ กลุม่วยัรุ่น (47.50%) กลุม่ผู้ใหญ่ (41.00%) 
และกลุ่มผู้ สูงอายุ (10.50%) กลุ่มอาชีพออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ นิสิต/นักศึกษา (36.00%) ข้าราชการ (15.50%) 
พนกังานบริษัทเอกชน (27.25%) ธุรกิจส่วนตวั/ค้าขาย (15.25%) และอาชีพอื่น ๆ (6.00%) กลุ่มรายได้ ออกเป็น                 
3 กลุ่ม ได้แก่ รายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท (36.75%) รายได้ 15,001 – 30,000 บาท (40.50%) รายได้ 30,001 – 
50,000 บาท ขึน้ไป (18.50%) กลุม่ระดบัการศึกษา ออกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ ต ่ากวา่ปริญญาตรี (24.00%) ปริญญาตรี 
(65.00%) ปริญญาโท ขึน้ไป (11.00%) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ 
และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนันัน้มีแรงจูงใจปัจจยัผลกัดนัให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าต่างกนัอยู่            
1 คู ่คือ กลุม่ที่มีอาชีพนิสิต/นกัศกึษากบัธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย โดยมีคา่ Sig น้อยกว่า 0.05 สว่นนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย     
ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ เช่น เพศ อายุ อาชีพ รายได้ และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันนัน้มี แรงจูงใจ                           
ปัจจยัดึงดูดให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าต่างกนัอยู่ 5 คู่ คือ กลุม่วยัรุ่น กบักลุม่ผู้ ใหญ่ กลุ่มที่มีอาชีพ
นิสิต/นกัศกึษากบักลุม่อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน และกลุม่ที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบัอาชีพธุรกิจสว่นตวั/
ค้าขายกลุ่มรายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท กับรายได้ 15,001 - 30,000 บาท และกลุ่มรายได้ต ่ากว่า และกลุ่มรายได้                
ต ่ากวา่ 15,000 บาทกบัรายได้ 30,001 - 50,000 บาท ขึน้ไป โดยมีคา่ Sig น้อยกวา่ 0.05 

 
สรุปและอภปิรายผล 
 จากการศึกษาระดบัแรงจูงใจผลกัดนัและดึงดูดของนกัท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชน          
บางกะเจ้า จังหวัดสมุทรปราการ โดยจ าแนกเปรียบเทียบตามลกัษณะประชากรศาสตร์ พบว่า ระดับแรงจูงใจ                   
ปัจจยัผลกัดนัของนกัทอ่งเที่ยวที่ท าให้เดินทางมาทอ่งเที่ยวชมุชนบางกะเจ้ามากที่สดุนัน้เพื่อต้องการพกัผอ่นหยอ่นใจ 
ซึ่งผลที่ ได้จากการศึกษานีส้อดคล้องกับงานวิจัยของอมรรัตน์ ฟริญญาณี (2558) ที่ ได้ศึกษาคุณลักษณะ                 
ของนักท่องเที่ยวที่สนใจการท่องเที่ยวแบบไม่เร่งรีบในชุมชนบางกะเจ้า พบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทาง                     
มาท่องเที่ยวเพื่อต้องการมาพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติเช่นกัน ซึ่งชุมชนบางกะเจ้าควรจัดให้มีกิจกรรมตาม                     
ความต้องการของนักท่องเที่ยว ได้ประกอบกิจกรรมการท่องเที่ยวในพืน้ที่ที่มีสภาพความเป็นธรรมชาติ สูงท าให้
นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสพักผ่อนทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจได้เต็มที่  อีกทัง้สังคมของไทยในปัจจุบันนัน้                                 
ได้เปลีย่นแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็นสงัคมที่รีบเร่งต้องแขง่ขนักนัอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้การทอ่งเที่ยวได้รับอิทธิพล
จากสิ่งนีไ้ปด้วย ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจ านวนมากรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเป็นการพกัผ่อน ชุมชนบางกะเจ้าจึงควร                       
มีการประชาสมัพนัธ์ในด้านภาพลกัษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ท าให้นักท่องเที่ยวอยากมาพักผ่อนและ                       
ได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติ ทัง้นีจ้ากการทดสอบสมมติฐานพบว่าการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแรงจูงใจปัจจัยผลกัดัน                       
ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าของนกัท่องเที่ยวชาวไทย กับลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มที่มีอาชีพ
นิสติ/นกัศกึษากบัธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย มีแรงจงูใจปัจจัยผลกัดนัแตกตา่งกนั 

สว่นระดบัแรงจงูใจปัจจยัดงึดดูของชมุชนบางกะเจ้าที่ท าให้นกัทอ่งเที่ยวเลอืกเดินทางมาเยือนมากที่สดุ คือ 
ชุมชนบางกะเจ้ามีอากาศบริสทุธ์ิเป็นธรรมชาติ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษานีส้อดคล้องกบัแนวคิดทฤษฎีของ ฮัดแมน 
(Hudman, 1980) ได้กล่าวว่าแรงจูงใจในการท่องเที่ยวเกิดจากทัง้แรงผลัก และแรงดึงดูด ซึ่งเป็นปัจจัยหลัก                     
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โดยมีความสมัพนัธ์กนัคือแต่ละตวัจะเสริมก าลงัให้กนัและกนั ทัง้นีจ้ากผลการศกึษาที่พบวา่ แรงจูงใจปัจจยัผลกัดนั
ของนักท่องเที่ยวที่ เดินทางมาท่องเที่ยวที่ชุมชนบางกะเจ้า คือ ต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งปัจจัยดึงดูด                                  
ของแหล่งท่องเท่ียวจะเป็นตัวท่ีท าให้นักท่องเท่ียวเลือกท่ีจะไปเท่ียวในชุมชนบางกะเจ้า คือ มีอากาศบริสุทธ์ิ                       
เป็นธรรมชาติ โดยปัจจยัดึงดดูดงักลา่วได้สะท้อนถึงพืน้ที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งเป็นพืน้ที่สีเขียวขนาดใหญ่เป็นแหลง่ผลิต
อากาศบริสทุธ์ิ ท่ีเปรียบเสมือน “ปอดของกรุงเทพ” ซึง่ถือเป็นปัจจยัดงึดดูที่ส าคญัของแหลง่ทอ่งเที่ยว  

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยที่มีลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ 
และระดบัการศึกษา ท่ีแตกต่างกนันัน้มีแรงจูงใจปัจจยัผลกัดนัให้เดินทางมาท่องเที่ยวในชุมชนบางกะเจ้าต่างกนัอยู่       
1 คู ่คือ กลุม่ที่มีอาชีพนิสิต/นกัศกึษากบัธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย โดยมีคา่ Sig น้อยกว่า 0.05 สว่นนกัทอ่งเที่ยวชาวไทย      
ที่มีลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ อาย ุอาชีพ รายได้ และระดบัการศึกษา ที่แตกตา่งกนันัน้มีแรงจงูใจปัจจยัดึงดดู     
ให้เดินทางมาทอ่งเที่ยวในชมุชนบางกะเจ้าตา่งกนัอยู ่5 คู่ คือ กลุม่วยัรุ่น กบักลุม่ผู้ใหญ่ กลุม่ที่มีอาชีพนิสติ/นกัศกึษา
กบัอาชีพพนกังานบริษัทเอกชนและกลุม่ที่มีอาชีพพนกังานบริษัทเอกชน กบัอาชีพธุรกิจสว่นตวั/ค้าขาย กลุม่รายได้    
ต ่ากว่า 15,000 บาท กบัรายได้ 15,001 – 30,000 บาท และกลุม่รายได้ต ่ากว่า15,000 กบัรายได้ 30,001 – 50,000 
บาท ขึน้ไป โดยมีค่า  Sig น้อยกว่า 0.05 ซึ่งผลที่ได้จากการศกึษานีส้อดคล้องกบังานวิจยัของกิติยา มโนธรรมรักษา 
(2559) ศึกษาค้นคว้าเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจมีผลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย กรณีศึกษา                   
ตลาดน า้อโยธยา จังหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยผลการวิจัยพบว่า ลกัษณะประชากรศาสตร์ (ปัจจัยส่วนบุคคล)                  
ที่แตกต่างกันของนกัท่องเที่ยวชาวไทย สง่ผลต่อแรงจูงใจในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดบั 0.05 

 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยัที่พบวา่แรงจงูใจผลกัดนัท่ีท าให้นกัท่องเที่ยวชาวไทยเลอืกเดินทางมาทอ่งเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้าในระดับมากที่สุด คือ เพื่อต้องการพักผ่อนหย่อนใจ เนื่องจากสงัคมของไทยในปัจจุบันนัน้                      
ได้เปลีย่นแปลงไปจากเดิมจนกลายเป็นสงัคมที่รีบเร่งต้องแขง่ขนักนัอยู่ตลอดเวลาจึงท าให้การทอ่งเที่ยวได้รับอิทธิพล
จากสิ่งนีไ้ปด้วย จึงท าให้นกัท่องเที่ยวจ านวนมากรู้สึกว่าการท่องเที่ยวเป็นการพกัผ่อน ชุมชนบางกะเจ้าจึงควรมี                  
การประชาสัมพันธ์ในด้านภาพลักษณ์การเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวที่ท าใ ห้นักท่องเที่ยวอยากมาพักผ่อนและ                    
ได้อยูใ่กล้ชิดธรรมชาติ สว่นผลจากการศกึษาที่พบวา่แรงจงูใจดึงดดูที่ท าให้นกัทอ่งเที่ยวชาวไทยเดินทางมาทอ่งเที่ยว
ในชุมชนบางกะเจ้ามากท่ีสดุ คือ มีอากาศบริสทุธ์ิเป็นธรรมชาติ ซึ่งจากผลการศึกษาได้สะท้อนถึงการด าเนินงาน               
ด้านสิ่งแวดล้อมของชาวชุมชนบางกะเจ้าในการอนุรักษ์พืน้ที่สีเขียวเอาไว้จนเกิดเป็นปัจจัยที่ดึงดูดนกัท่องเที่ยว
เดินทางมาเยือน ซึ่งพืน้ท่ีคุ้ งบางกะเจ้า ถือเป็นพืน้ท่ีสีเขียวขนาดใหญ่เป็นแหล่งผลิตอากาศบริสทุธ์ิ ท่ีเปรียบเสมือน 
“ปอดของกรุงเทพฯ” เป็นแหลง่โอโซนที่ดีที่สดุในเอเชีย จนได้รับการยอกยอ่งให้เป็น “THE BEST URBAN OASIS OF 
ASIA ซึง่ถือเป็นจดุขายของแหลง่ทอ่งเที่ยวที่ควรรักษาไว้ให้คงอยูต่อ่ไป  
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในส่วนของจุดขายของผลิตภัณฑ์                           
ทางการท่องเที่ยวของชุมชนบางกะเจ้า เพราะจุดขายหลกัในปัจจุบนัคือทรัพยากรทางธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชน                
จึงควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวอื่น  ๆ ขึน้มาใช้เป็นจุดขาย เช่น การพัฒนากิจกรรม
ทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็นผู้สนับสนุนองค์กรของพนักงาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม 
The Relationship between Employee Engagement Factors and Employee Brand Advocacy Of the 
Staffs of Bank For Agriculture And Agricultural Cooperatives, Mahasarakham Province 

 

ฐิติรัตน์ บ ารุงกลุ1 และ ทิพย์วรรณา งามศกัดิ2์ 

Thitirut Bumrungkul and Tipvanna Ngarmsak 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน 2) เพื่อศึกษาระดบัการเป็น

ผู้สนบัสนนุองค์กร 3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และต าแหน่ง
งานที่แตกตา่งกนั กบัปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร 4) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยั
ความผกูพนัตอ่องค์กรกบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  จงัหวดัมหาสารคาม 
โดยใช้แบบสอบถามวัดปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน 8 ด้าน จ านวน 26 ข้อ ใช้มาตรวัด 5 ระดับ                        
และวัดการเป็นผู้สนบัสนุนองค์กร 1 ข้อใช้มาตรวดั 11 ระดับ ศึกษากับพนกังานจ านวน 200 คน ผลการศึกษาพบว่า         
1) พนกังานความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานในระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 2) ผู้ตอบแบบสอบถาม
สว่นใหญ่อยู่ในกลุ่ม Promoter หรือผู้สนบัสนุนองค์กร คิดเป็นร้อยละ 61 3) ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานและต าแหน่งงาน         
ที่แตกตา่งกนัมีระดบัปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรที่แตกตา่งกนั 4) ปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กร  
3 ด้าน มีความส าคญัตอ่การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของพนกังาน  เพื่อสามารถน าไปเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความผกูพนั
ตอ่องค์กรของพนกังานและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมพนกังานส าหรับการปฏิบตัิงานที่รองรับทิศทางยทุธศาสตร์ของธนาคาร  
 
ค าส าคัญ: ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน,การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร 
 
  Abstract 

This research aimed to study 1 )  the level of employee engagement 2 )  the level of employee brand 
advocacy 3) compare the differences between the work durations and position rankings in relation to employee 
engagement and employee brand advocacy and 4 )  the relationship between employee engagement and 
employee brand advocacy of the staff Bank For Agriculture And Agricultural Cooperatives, Mahasarakham 
Province. Employee engagement questionnaire of  8  dimensions  26  items, with  5  level scale and employee  
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brand advocacy of 1 item with 11 level scales were used with the 200 staffs. 1) Results found that means all of 
26 items of employee engagement were at the level of strongly agree 2) 61 percentages of the employees were 
Classified as a ‘Promoter’. 3) The differences in work durations and position rankings showed different in the 
means of employee engagement and employee brand advocacy. 4) Three dimensions of employee 
engagement are significance important to employee brand advocacy. An approach to strengthening employee 
engagement and to prepare staff for support strategic direction. 
 
Keywords: Employee Engagement, Employee Brand Advocacy 

 
1.บทน า  

การท่ีองค์กรจะก้าวสูค่วามส าเร็จในธุรกิจได้นัน้นอกจากจะมีการบริหารจดัการกลยทุธ์ในทางธุรกิจที่ดีมีเป้าหมาย 
และวิสยัทศัน์ที่ชัดเจนแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องค านึงถึงคือเร่ืองทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร จากเศรษฐกิจแบบดิจิทลัใน
ปัจจบุนัท าให้สถาบนัการเงินซึง่เป็นหนึง่ในธุรกิจบริการท่ีต้องท าการปรับตวัเพื่อรองรับกบัพฤติกรรมและความต้องการของ
ผู้บริโภคที่เปลีย่นแปลงโดยเฉพาะการให้บริการพร้อมเพย์และe-Payment ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) เป็นสถาบนัการเงินของรัฐที่ให้ความช่วยเหลอืทางด้านการเงินแก่เกษตรกรตลอดจนการให้บริการทางการเงินครบ
วงจร (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) ธนาคารได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบสาขามีระบบอตัโนมตัิ
ให้มากขึน้ ทัง้ยงัพฒันาบคุลากรโดยเน้นการเพิ่มความรู้ความสามารถและเพิ่มบทบาทให้กบัพนกังานสาขา การเพิม่ขดีความสามารถ
ของพนกังานให้มีความเช่ียวชาญตรงสายงาน มีความคิดต่อยอดสร้างสรรค์นวตักรรม มีพฤติกรรมอนัพึงประสงค์ของ
พนกังานตามวฒันธรรมองค์กร อีกทัง้ธนาคารได้มีการปรับรูปแบบการปฏิบตัิงานภายในองค์กร พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม บางสว่นที่ไม่สามารถปรับบทบาทในการท างานได้ทนัต่อความเปลี่ยนแปลง     
เกิดความไมม่ัน่ใจในการปฏิบตัิงานก่อให้เกิดความกดดนัและความเครียดในการปฏิบตัิงานจนในทีส่ดุพนกังานจะลาออกจากงาน 
เมื่อพนกังานท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์กรยอ่มจะมีความตัง้ใจกระตือรือร้นและทุม่เทความสามารถทัง้หมดที่มีเพื่อปฏิบตัิงาน
ในหน้าที่ของตนเองให้ดีที่ส ุด เปรียบเสมือนพนกังานคือแรงขบัเคลื่อนองค์กรและมีสว่นร่วมในการก้าวพฒันาองค์กร            
สู่ความส าเร็จ ถือว่าความผูกพนัของพนักงานที่มีต่อองค์กรนัน้เป็นหัวใจอีกอย่างขององค์กรอนัน าไปสู่ความสามารถ                     
ในการแข่งขัน ดังนัน้ผู้ ศึกษาในฐานะพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดมหาสารคาม                               
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและการเป็นผู้ สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร       จงัหวดัมหาสารคาม เพื่อข้อมลูจากการศึกษาสามารถเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้บริหารในการน าไปเป็นแนวทางเสริมสร้างความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน รักษาไว้ซึ่งพนกังานที่มีความผกูพนัต่อ
องค์กร มุง่มัน่ทุ่มเทและเป็นพลงัขบัเคลื่อนพฒันาองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอยา่งยัง่ยืนและเป็นการเตรียมพนกังานให้
พร้อมส าหรับการปฏิบตัิงานท่ีรองรับทิศทางยทุธศาสตร์ธนาคารให้เพียงพอตอ่การด าเนินงาน  
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2. การทบทวนวรรณกรรม 
Kahn (1990) เป็นคนแรกที่ให้ความหมายและทฤษฎีความผกูพนั กลา่วไว้ว่าความรู้สกึผกูพนัที่มีต่อองค์กรคือ

การควบคุมตนเองในการท างานกับองค์กร ถ้าหากบุคคลมีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้วนัน้จะอุทิศตัวของเขาใน         
การปฏิบตัิงานทัง้ทางจิตใจร่างกายและความคิด จะแสดงออกทางพฤติกรรมในการท างานโดยเป็นการแสดงสิ่งที่บคุคล
ถนัดมี ช่ือว่าทฤษฎีเง่ือนไขทางจิตวิทยา จากการศึกษาของ  The Conference Board Inc. United State กล่าวว่า         
ความผูกพันที่มีต่อองค์กรเป็นสิ่งเช่ือมโยงระหว่างพนักงานกับองค์กร จะแสดงออกให้เห็นได้จากการความมุ่งมั่นใน       
การท างาน อารมณ์และพฤติกรรม โดยแบ่งปัจจัยความผูกพันออกเป็น  8 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านความไว้วางใจและ              
ความซื่อสตัย์ 2.ด้านลกัษณะงาน 3.ด้านความสอดคล้องของบทบาทของพนกังานกบับทบาทขององค์กร 4.ด้านโอกาสใน
การเติบโตในอาชีพ 5.ด้านความภาคภมูิใจต่อองค์กร 6.ด้านเพื่อนร่วมงาน 7.ด้านพฒันาพนกังาน 8.ด้านความสมัพนัธ์ต่อ
หวัหน้างาน (Gibbons, 2006) นอกจากนี ้Reichheld (2003) กล่าวว่าความผูกพนัเป็นมากกว่าความพึงพอใจ แต่เป็น  
การที่ผู้ รับบริการหรือผู้มีสว่นได้เสียปรารถนาที่จะสนบัสนนุองค์กรด้วยวิธีการต่างๆ และได้ท าการประเมินระดบัการเป็น
ผู้สนบัสนุนองค์กร (Net Promoter Score) เมื่อได้ผลของค าตอบจะแบ่งกลุ่มเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มที่เป็นผู้สนบัสนุน
องค์กร (Promoters) 2.กลุม่ที่พร้อมจะเปลี่ยนใจ(Passives) 3.กลุม่ผู้ที่ไมส่นบัสนนุ (Detractors) เพื่อองค์กรจะใช้กลยทุธ์
จดัการแต่ละกลุม่ได้อยา่งเหมาะสม โดยพนกังานที่สนบัสนนุองค์กรถือเป็นกระบอกเสยีงภาพลกัษณ์ขององค์กรในเชิงบวก 
สอดคล้องกับCommander (2007) กล่าวไว้ว่าพนกังานที่มีความรู้สึกผูกพนักับองค์กรจะพูดถึงองค์กรในเชิงบวกและ 
เป็นภาพลกัษณ์ที่ดีขององค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จกั เปรียบได้ว่าพนกังานเหลา่นัน้คือผู้สนบัสนุนองค์กรหรือผู้สง่เสริม
องค์กรให้มีภาพลกัษณ์ที่ดี และLowenstein (2017) ได้อธิบายทฤษฎีการเป็นผู้ สนับสนุนองค์กรของพนักงาน ประกอบ
ไปด้วยสามส่วน คือ  1.มีความมุ่งมั ่นต่อองค์กรมีความคิดเชิงบวกเก่ียวกับองค์กร แสดงออกถึงความภูมิใจและ
จงรักภกัดี 2.ความมุ่งมัน่ที่จะน าเสนอคุณค่ามีความมุ่งมัน่และความสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รับรู้ได้จากตวั
ผลิตภัณฑ์หรือการบริการ 3.มีความมุ่งมั่นที่การน าเสนอองค์กรต่อลูกค้า จากการศึกษาของ Naicker (2017) พบว่า
คะแนนความผูกพันสามารถใช้ท านายคะแนนผู้ สนับสนุนสุทธิของพนักงานต่อความผูกพันองค์กร(Employee Net 
Promoter Scores) ความผูกพันต่อองค์กรมีความสมัพันธ์เชิงบวกต่อคะแนนผู้สน ับสนุนสุทธิของพนักงาน และ    
พงศ์ศรันย์  พลศรี เลิศ (2559) พบว่า  ระด ับความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรมีผลในเชิงบวกต่อระดับ          
ความผูกพนัที่มีต่อองค์กรของบุคลากร และมีผลในเชิงบวกต่อคะแนนผู้สนบัสนุนสทุธิของบุคลากรที่มีความผูกพนัต่อ
องค์กร จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องผู้ ศึกษาเล็งเห็นความส าคัญของความผูกพนัต่อองค์กรของพนักงานว่า          
หากพนกังานรู้สกึไม่ผกูพนักบัองค์กรแล้วยอ่มจะท างานให้ออกมาไม่เต็มที่ แต่ในทางกลบักนัเมื่อพนกังานมีความผกูพนัต่อ
องค์กรเขาจะอทุิศตวัของเขาในการปฏิบตัิงานทัง้ทางร่างกาย ความคิด และจิตใจ  เพื่อไปมุง่สูเ่ป้าหมายขององค์กร สามารถ
ช่วยลดปัญหาการตัง้ใจลาออกหรือท าข้อผิดพลาดในการท างานได้อีกด้วย 

 

3. วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อศึกษาระดบัความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน 2) เพื่อศึกษาระดบัการเป็นผู้สนบัสนุนองค์กร 3) เพื่อ

ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน           
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กบัปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร 4) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความผกูพนัต่อ
องค์กรกบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม  

 
4. วิธีการศึกษา 
4.1 กรอบแนวคิด 

การศึกษาในครัง้นี ้ได้ท าการศึกษาระยะเวลาในการปฏิบัติงานและต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน กับปัจจัย       
ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรรวมถึงศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความผกูพนัตอ่
องค์กรของพนกังานทัง้หมด 8 ด้านกบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร ดงัแสดงตามรูปท่ี 1 
4.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม 
จ านวน 396 คน (ฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2563) ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่ง
โดยใช้สตูรของ Yamane (1973) ค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งได้ 191.9 คนจึงปรับเป็น 200 คน 
4.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี ้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของพนักงานที่ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาใน               
การปฏิบตัิงาน ต าแหนง่งาน ใช้มาตรวดันามบญัญตัิ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                     
จงัหวดัมหาสารคาม  โดยใช้เคร่ืองมือที่ดดัแปลงมาจาก The Conference Board Inc. United State มีค าถามทัง้หมด 8 ด้าน 
จ านวน 26 ข้อ (Gibbons, 2006) โดยใช้ลเิคิร์ทสเกล (Likert Scale) 5 ระดบัเป็นมาตรวดั คือ 5 หมายถึงเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 
1 หมายถึงไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง และใช้ความกว้างอนัตรภาคชัน้เป็นเกณฑ์การแปลผลของค่าเฉลี่ยแบบสอบถามทัง้ฉบบั                 
มีคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบคัเทา่กบั 0.956 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเป็นผู้ สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร                       
จงัหวดัมหาสารคาม โดยใช้เคร่ืองมือวดัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของ Reichheld (2003) จ านวน 1 ข้อ โดยใช้มาตรวดั                
11 ระดบั คือ 0 เทา่กบัคงจะไมแ่นะน าเลย 5 เทา่กบัยงัไมแ่นใ่จ และ10 เทา่กบัคงจะแนะน าแนน่อน น าคา่ร้อยละของมาตร 
0-6 มารวมกันแปรผลเป็นกลุ่มผู้ ที่ไม่สนบัสนุน(Detractors) มาตร 7-8 มารวมกันแปรผลเป็นกลุ่มที่พร้อมจะเปลี่ยนใจ
(Passives) มาตร 9-10 มารวมกนัแปรผลเป็นกลุม่ที่เป็นผู้สนบัสนนุองค์กร (Promoters) 
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

สว่นที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กร น ามาวิเคราะห์
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนที่ 3  ข้อมูลการเป็นผู้สนบัสนุน
องค์กร น ามาวิเคราะห์โดยใช้มาตรวัด 11 ระดับ น าค่าร้อยละของแต่ละมาตรมาแปรผลเป็นแต่ละกลุ่ม ส่วนที่ 4                        
การวิเคราะห์ข้อมลูความเปรียบเทียบความแตกตา่งใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว One - way Analysis of 
Variance และเปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test  การวิเคราะห์ข้อมลูหาความสมัพนัธ์ระหวา่ง
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ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็นผู้ สนับสนุนองค์กรใช้การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) และ         
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Regression Analysis, Stepwise Method) 

 

5. ผลการศึกษาและอภปิราย 
5.1 ผลการศึกษา 

1) ข้อมูลทัว่ไปของพนกังานที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า พนกังานที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย                  
คิดเป็นร้อยละ 53 มีอายใุนช่วงระหวา่ง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ระดบัการศกึษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอยู่ที่มากกว่า 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.5 และต าแหน่งงานคือพนักงานปฏิบัติการ คิดเป็น    
ร้อยละ 51.5 ดงัแสดงตามรูปท่ี 2 

  2) ข้อมลูปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม 
พบว่า พนกังานให้ความคิดเห็นในปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรทัง้ 26 ข้อ ของ 8 ด้าน ในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ยกเว้นข้อ 
3 ท่านรับรู้ได้ว่าในองค์กรมีการสื่อสารข้อความที่ซบัซ้อนต่อกนัได้ดีของด้านความไว้วางใจและความซื่อสตัย์  พนกังานให้
ความคิดเห็นในระดบัเห็นด้วย ดงัแสดงตามรูปท่ี 3 

3) ข้อมลูการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม 
พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามให้คะแนน 9 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และเมื่อจัดกลุ่มการผู้ สนับสนุนองค์กรเป็นกลุ่ม 
Promoters หรือกลุม่ที่เป็นผู้สนบัสนนุองค์กร คิดเป็นร้อยละ 61 ดงัแสดงตามรูปท่ี 4 

4)  การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนกังานที่มีระยะเวลาในการปฏิบตัิงานและต าแหน่งงานที่ต่างกัน 
กบัปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรและการศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของกลุม่การเป็นผู้สนบัสนนุกบัปัจจยัความผกูพนั      
ต่อองค์กร พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกนั มีปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กรแตกต่างกัน อย่างนยัส าคญัทางสถิติ      
ที่ 0.05 อยู ่6 ด้าน ได้แก่ ด้านความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความสอดคล้องของบทบาทของ
พนกังานกบับทบาทขององค์กร ด้านความภาคภมูิใจตอ่องค์กร ด้านเพื่อนร่วมงาน ด้านการพฒันาพนกังาน และรวมทัง้ 8 ด้าน 
สว่นต าแหนง่งานที่แตกตา่ง มีความแตกตา่งกนักบัปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 อยู ่4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านโอกาสในการเติบโตในอาชีพ ด้านความภาคภูมิใจต่อองค์กร ด้านการพฒันาพนกังาน   และรวมทัง้ 8 ด้าน           
สว่นการเป็นผู้สนบัสนนุท่ีแตกตา่ง มีความแตกต่างกนักบัปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กร อยา่งมีนยัส าคญัที่ 0.05 อยู ่5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ ด้านลกัษณะของงาน ด้านความสอดคล้องของบทบาทของพนักงานกับ
บทบาทขององค์กร ด้านโอกาสในการเติบโตในอาชีพ ด้านการพฒันาพนกังาน ดงัแสดงตามตารางที่ 1 

5) การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างระยะเวลาในการปฏิบติังานและต าแหน่งงานที่แตกต่างกัน
กบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานและต าแหน่งงานที่แตกตา่งกนั สว่นใหญ่เป็นผู้สนบัสนนุ
องค์กรร้อยละ 61 ระยะเวลาในการปฏิบัติงานที่เป็นผู้ สนับสนุนองค์กรมากที่สุดคือ 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 66.04                     
สว่นต าแหนง่งานท่ีเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรมากที่สดุคือผู้บริหาร ร้อยละ 66.67 ดงัแสดงตามตารางที่ 2 
    6) การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรทัง้ 8 ด้านและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร พบว่า 
ผลการวิเคราะห์คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานทัง้ 8 ด้าน คา่คะแนนความผกูพนัโดยรวม 
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และคา่การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกตอ่กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และ 0.05 ดงัแสดง
ตามตารางที่ 3 

 7) ความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็นผู้ สนับสนุนองค์กรของพนักงานธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม พบว่าความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานรายด้านที่มีผลต่อ
การเป็นผู้สนบัสนุนองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม มีความสมัพนัธ์
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตที่ระดบั 0.05 ผลการวิเคราะห์มีคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์พหคุณู R เทา่กบั 0.618 คา่สมัประสทิธ์ิ
การเป็นผู้ สนับสนุนองค์กร R2 เท่ากับ 0.381 แสดงว่า ตัวแปรปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร ด้านความไว้วางใจและ      
ความซื่อสตัย์ ด้านลกัษณะงาน และด้านความสอดคล้องของบทบาทของพนกังานกบับทบาทขององค์กร ทัง้ 3 ตวัร่วมกัน
สามารถพยากณ์การเป็นผู้สนบัสนุนองค์กรได้ร้อยละ 38.1 ค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า 0.801  
ดงัแสดงตามตารางที่ 4 

5.2 อภปิรายผล 
 จากการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรกับการเป็นผู้สนบัสนุนองค์กรของพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม พนกังานมีระดบัความผูกพนัต่อองค์กรในภาพรวม            
อยูท่ี่เห็นด้วยอยา่งยิ่ง ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของKahn (1990) และGibbons (2006) วา่ความผกูพนัท่ีมีตอ่องค์กรเป็นสิง่
เช่ือมโยงระหว่างพนักงานกับองค์กร โดยพนักงานจะอุทิศตนในการปฏิบัติงานทัง้ทางจิตใจร่างกาย และความคิด 
แสดงออกให้เห็นได้จากการความมุ่งมัน่ในการท างาน อารมณ์และพฤติกรรม เมื่อจดักลุ่มการผู้สนบัสนุนองค์กร พบว่า  
สว่นใหญ่เป็นกลุม่ที่เป็นผู้สนบัสนนุองค์กร (Promoters) สอดคล้องกบัแนวคิดของ Reichheld (2003) และ Commander (2007)  
ที่ว่าพนักงานที่มีความผูกพันต่อองค์กรถือเป็นกระบอกเสียงเก่ียวกับภาพลกัษณ์ขององค์กรในเชิงบวก เมื่อศึกษา
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ต าแหน่งงาน  และการเป็นผู้ สนับสนุน             
ที่แตกต่างกัน กับปัจจัยความผูกพนัต่อองค์กร พบว่าระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่แตกต่าง มีความแตกต่างกันอย่าง
นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 อยู่ 6 ด้าน ส่วนต าแหน่งงานที่แตกต่าง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05                   
อยู่ 4 ด้าน การเป็นผู้สนบัสนนุที่แตกต่าง มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัที่ 0.05 อยู่ 5 ด้าน สรุปได้ว่าต าแหน่งงาน        
ที่แตกต่างกนัและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรที่แตกต่างกนัมีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 มากที่สดุ 
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานทัง้ 8 ด้าน คา่คะแนนความผกูพนัโดยรวม และค่าการเป็น
ผู้สนบัสนุนองค์กรมีความสมัพนัธ์ทางบวกต่อกนั แสดงให้เห็นว่าการที่พนกังานมีความผกูพนัต่อองค์กรในระดบัที่สงูนัน้ 
การกระท าของพนกังานท่ีปฏิบตัิออกมาทัง้ทางการปฏิบตัิงาน การให้บริการตอ่ลกูค้า การอยูร่่วมกนัของพนกังานในองค์กร
ที่เปรียบเสมือนครอบครัว ช่วยเหลือเอือ้อาทรต่อกันไม่ว่าจะเป็นเร่ืองในการปฏิบตัิงาน การสอนงานหรือการด ารงชีวิต                   
ยอ่มสง่ผลมาจากความผกูพนัที่เกิดขึน้ภายในองค์กร และเมื่อพนกังานเหลา่นัน้จะต้องมีการพดูถึงองค์กรหรือเป็นตวัแทน
ขององค์กรย่อมจะพูดถึงองค์กรในเชิงบวกและจะน าเสนอถึงองค์กรของตนเองในแบบอย่างที่ดี พร้อมที่จะบอกต่อหรือ
แนะน าองค์กรให้แก่ผู้อื่นได้เป็นที่รู้จัก ไม่ว่าจะเป็นทางสินค้าหรือบริการต่างๆที่เกิดขึน้ตลอดจนการเข้ามาร่วมงานหรือ
สนบัสนนุด้านต่างๆกบัองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ พงศ์ศรันย์  พลศรีเลิศ (2559) ที่พบว่าระดบัความพึงพอใจ           
ในการท างานของบคุลากรมีผลในเชิงบวกต่อระดบัความผกูพนัที่มีต่อองค์กรของบคุลากร และมีผลในเชิงบวกต่อคะแนน
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ผู้สนบัสนนุสทุธิของบคุลากรที่มีความผกูพนัต่อองค์กร ส าหรับปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม สามารถพยากรณ์การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรได้ร้อยละ 38.1 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 สอดคล้องกับงานวิจัย Naicker (2017) ที่กล่าวว่าคะแนนความผูกพนัสามารถใช้ท านายคะแนน
ผู้สนบัสนนุสทุธิของพนกังานตอ่ความผกูพนัองค์กร(Employee Net Promoter Scores) โดยปัจจยัความผกูพนัต่อองค์กร
ด้านความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ ด้านลกัษณะงาน และด้านความสอดคล้องของบทบาทของพนกังานกบับทบาทขององค์กร 
ทัง้ 3 ตวัร่วมกนัพยากรณ์การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม 
 

6. สรุปผลการศึกษา 
1) ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลทัว่ไปของพนกังานที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ     

53 ญ่มีอายใุนช่วงระหวา่ง 36-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 23 ระดบัการศกึษาอยูท่ี่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 78 ระยะเวลา
ในการปฏิบตัิงานอยูท่ี่มากกวา่ 21 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.5 และต าแหนง่งานคือพนกังานปฏิบตัิการ คิดเป็นร้อยละ 51.5 

2) ผลการวิเคราะห์ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน พบว่า ระดบัความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยอยา่งยิ่ง 

3) ผลการวิเคราะห์การเป็นผู้สนบัสนุนองค์กร พบว่า พนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
จงัหวดัมหาสารคาม จดัอยูใ่นกลุม่ Promoters หรือ กลุม่สนบัสนนุองค์กร ร้อยละ 61 

4) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน ที่มีผลต่อความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ระยะเวลาในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกัน                          
มีความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั  

5) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของต าแหน่งงาน ที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานธนาคาร                      
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม พบว่า ต าแหน่งงานที่แตกต่างกันมีความผูกพนัต่อองค์กร        
ที่แตกตา่งกนั ต าแหนง่พนกังานปฏิบตัิงานมีความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งจากต าแหนง่งานผู้บริหารและหวัหน้างาน 

6) ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของการเป็นผู้สนบัสนุนองค์กร ที่มีผลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวดัมหาสารคาม พบว่า การเป็นผู้ สนบัสนุนองค์กรที่แตกต่างกันมี  
ความผกูพนัตอ่องค์กรแตกตา่งกนั  

7) ผลการศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจัยความผกูพนัต่อองค์กรกบัการเป็นผู้สนบัสนุนองค์กรของพนกังาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จงัหวดัมหาสารคาม พบว่า ความผกูพนัต่อองค์กรของพนกังานรายด้าน                     
ที่มีผลต่อการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร มีความสมัพนัธ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตวัแปรปัจจยัความผกูพนั
ตอ่องค์กร ด้านความไว้วางใจและความซื่อสตัย์ ด้านลกัษณะงาน และด้านความสอดคล้องของบทบาทของพนกังานกบั
บทบาทขององค์กร ทัง้ 3 ตวัร่วมกนั สามารถพยากรณ์การเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรได้ร้อยละ 38.1  
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7. ข้อเสนอแนะ 
1) จากการศกึษาครัง้นี ้เพื่อรักษากลุม่พนกังานท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์กรและกลุม่ผู้ที่สนบัสนนุองค์กรไว้ให้คงอยู่

กบัองค์กร ผู้บริหารหรือผู้จัดการควรส่งเสริมและสนบัสนุนพนกังานในองค์กรทุกระดบัให้มีความเท่าเทียมและยุติธรรม 
เพื่อให้พนกังานมีความรู้สกึทีด่ีตอ่องค์กร และสนบัสนนุองค์กรตอ่ไป โดยการจดักิจกรรมเสริมสร้างความผกูพนัตอ่องค์กร 
อาทิเช่น การแข่งขนักีฬาในภายจงัหวดั การแข่งขนักีฬาระหวา่งจงัหวดั การจดักิจกรรมเสริมสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกนั
ภายในจงัหวดัและระหวา่งจงัหวดั การจดักิจกรรมระลกึถึงการเป็นพนกังานธนาคาร 

2) จากการศึกษาครัง้นี ้เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานและรองรับทิศทางยุทธศาสตร์ธนาคาร 
ผู้บริหารหรือผู้จัดการควรมีการจัดการประเมินความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆตามขีดความสามารถของ
พนกังานและจดัอบรมให้ตรงตามขีดความสามารถ ตรงตามสายงานที่ปฏิบตัิ เพื่อที่จะพฒันาพนกังานต่อไปให้เพียงพอ        
ตอ่การด าเนินงานของธนาคาร 

3) ส าหรับการศกึษาครัง้ถดัไป ผู้ศกึษาต้องการศกึษาเพิ่มเติมในหวัข้อของความผกูพนัและความพงึพอใจในงาน 
หากศกึษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรและการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กรก็อาจจะช่วยให้องค์กรรักษา
ไว้ซึง่พนกังานท่ีมีความผกูพนัตอ่องค์กร มุง่มัน่ทุม่เทในงาน เพื่อขบัเคลือ่นองค์กรให้ก้าวหน้าและเติบโตอยา่งยัง่ยืน อนัเป็น
ประโยชน์สงูสดุตอ่องค์กร 

 

เอกสารอ้างอิง 
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร. (2563). รู้จัก ธ.ก.ส.. ค้นเมื่อ 8 มีนาคม 2563, จาก www.baac.or.th/th 
พงศ์ศรันย์ พลศรีเลศิ. (2559). ตวัแบบสมการโครงสร้างปัจจยัความพงึพอใจในงานท่ีมีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของ  

บคุลากร กรณีศกึษาของรัฐวิสาหกิจแหง่หนึง่. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวทิยาลัยราชพฤกษ์ ปีที่ 2 ฉบับ ที่ 1, 2(1). 

Commander, C. (2007). Transforming Employees into Brand Advocates. Forrester Leadership Boards.  
CMO Group. http://www.forrester.com/role_based/pdfs/Transforming_Employees_Into  
_Brand_Advocates_ReportBrief.pdf. Accessed 11/11/2018 

Duncan D B. (1955). T tests and intervals for comparisons suggested by the data. Biometrics 31:339-59, 1975. 
Reichheld, F. F. (2003). The one number you need to grow. Harvard business review, 81(12), 46-55. 
John Gibbons (2006). Employee Engagement; A Review of Current Research and Its Implications. The  

Conference Board Inc. United State 
Kahn WA (1990), Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work,  
 Academy of Management Journal, 33(4), 692–724  
Lowenstein, M.W. (2012). The Customer Advocate and the Customer Saboteur Linking Social Word- 

of-Mouth, Brand Impression, and Stakeholder Behavior.  Milwaukee, Wisconsin: ASQ Quality Press.  
 

http://www.forrester.com/role_based/pdfs/Transforming_Employees_Into


 

การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H326 

Naicker, D.(2017). Employee net promoter scores and engagement in a South African financial services  

organisation (Doctoral dissertation). 
 
 

ตารางที่ 1   เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ระหวา่งระยะเวลาในการปฏิบตัิงานและต าแหนง่งานที่แตกตา่งกนั กบัปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กร 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทยีบกลุม่ระหวา่งระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน และต าแหนง่งานท่ีแตกตา่งกนักบัการเป็นผู้สนบัสนนุ 

 
ตาราง 3  คา่เฉลีย่ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน และคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร (Pearson correlation coefficient) 

 
ตารางที่ 4 ตารางแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรกบัการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการศกึษา 
เพศ                      อาย ุ                                         ระดบัการศกึษา        ระยะเวลาในการปฏบิตัิงาน       ต าแหน่งงาน 
 
 
 
 

 

รูปที่2 จ านวนและร้อยละของพนกังานท่ีตอบแบบสอบถามจ าแนกตาม เพศ อาย ุการศกึษา อายงุาน ต าแหนง่งาน 

 
รูปที่ 3  คา่เฉลีย่ของปัจจยัความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
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รูปที่ 4 แสดงร้อยละของการเป็นผู้สนบัสนนุองค์กร  
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ความเช่ือของชาวสิงหลในวรรณกรรมบาลีเร่ืองสมันตกูฏวัณณนา 

Beliefs of Sinhalese in The Pāli Literature, Samantakūṭavaṇṇanā. 
  
พระมหากวีศกัดิ์ วาปีกลุเศรษฐ์1  

Phramaha Kaweesak Wapeekunlaset1  
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยนีม้ีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเช่ือของชาวสิงหลที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลีเร่ือง           
สมนัตกูฏวณัณนา โดยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร ผลการวิจัยพบว่าสมนัตกูฏวณัณนาสะท้อนภาพความเช่ือของ  
ชาวสิงหล ดงันี ้(1) ความเช่ือทางศาสนาพุทธ เช่น รอยพระพุทธบาท สญัลกัษณ์มงคลใต้ฝ่าพระพุทธบาท การบชูา
รอยพระพุทธบาท (2) ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เช่น พระศรี-ลกัษมี ช้างแบกโลก และ (3) ความเช่ือ
ท้องถ่ิน เช่น สมุนเทพ จนัทรุปราคา สมนัตกูฏวณัณนาจึงแสดงให้เห็นว่าแม้สงัคมสว่นใหญ่ของชาวสิงหลจะนบัถือ
พทุธศาสนาเป็นหลกั แตก็่ไม่ได้ปฏิเสธความเช่ือจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดหูรือความเช่ือท้องถ่ินโดยสิน้เชิง อาจเป็น
การผสมผสานความเช่ือที่ปรากฏร่วมกนัในสงัคมสงิหลในช่วงพทุธศตวรรษที่ 18 

  
ค าส าคัญ : ความเช่ือ, สงิหล, สมนัตกฏูวณัณนา 
 

Abstract 
 This research article aims to study beliefs of Sinhalese that appeared in The Pāli literature, 
Samantakūṭavaṇṇanā, based on document as the main resources for data collection. The result of the 
research is that Samantakūṭavaṇṇanā reflects the beliefs of Sinhalese as (1) Buddhist beliefs such as 
Buddha's footprint, auspicious signs on the Buddha’s footprint, Worshiping the Buddha’s footprint (2) 
Brahmanism-Hinduism beliefs such as śrī-Lakṣamī, elephant carrying the world and (3) local beliefs such 
as Sumanadeva, the lunar eclipse. Samantakūṭavaṇṇanā shows that even though the majority of the 
Sinhalese society is mainly Buddhism, but does not reject Brahmanism-Hinduism or local beliefs 
altogether. It is a combination of beliefs that appear in Sinhalese society during 13th Century. 
      
Keywords: Beliefs, Sinhalese, Samantakūṭavaṇṇanā 
 

บทน า 

 สมนัตกูฏวณัณนาเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีที่ประพันธ์ขึน้ที่เกาะสิงหลโดยพระเวเทหเถระ ในช่วงปลาย
พุทธศตวรรษที่  18 มีเนื อ้หาเก่ียวกับพุทธประวัติ  การเสด็จมาสิงหล 3 ครัง้ของพระพุทธเจ้า การพรรณนา             

                                                           
1
 สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวนัออก ภาควิชาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10200 ประเทศไทย 

Program in Epigraphy in Thai and Oriental Languages, Department of Oriental Languages, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok 
10200, Thailand. 
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ภูเขาสมันตกูฏ และการประดิษฐานรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ เนือ้หาหลกัของวรรณกรรมเร่ืองนีม้ี
แหลง่ที่มาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดก และมหาวงศ์ (Godakumbura, 1958: xix) มีเนือ้หาโดยสงัเขปดงันี ้
 เนือ้หาเร่ิมต้นด้วยบทประณามพจน์แสดงความเคารพตอ่พระรัตนตรัย (คาถาที่ 1-3) แล้วแสดงจดุประสงค์
ของผู้ประพนัธ์โดยขอให้ผู้อ่านตัง้ใจสดบัรับฟังเร่ืองนีเ้พื่อจุดหมายสงูสดุคือพระนิพพาน (คาถาที่ 4-6) จากนัน้เร่ิม
บรรยายเร่ืองราวพุทธประวตัิกล่าวคือตัง้แต่ขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่บนสวรรค์ชัน้ดุสิต (คาถาที่  7-10) แล้ว
บรรยายสภาพแวดล้อมของเมืองกบิลพสัดุ์ (คาถาที่ 11-19) เร่ืองราวของพระเจ้าสทุโธทนะและพระนางมหามายา 
(คาถาที่ 20-26) การประสตูิของเจ้าชายสิทธัตถะ (คาถาที่ 27-37) ชีวิตขณะทรงพระเยาว์และการอภิเษกสมรสกับ
พระนางยโสธรา (คาถาที่ 38-53) จากนัน้บรรยายเร่ืองราวขณะเจ้าชายสิทธัตถะทรงเบื่อหน่ายชีวิตในพระราชวัง  
การประสูติของราหุลกุมาร และการเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ (คาถาที่ 54-93) พระโพธิสตัว์ทรงรับจีวรจากท้าว
มหาพรหม และเสด็จไปสูเ่มืองราชคฤห์ (คาถาที่ 94-105) พระโพธิสตัว์ประทบัอยูท่ี่เมืองราชคฤห์ ปฏิเสธข้อเสนอของ
พระเจ้าพิมพิสาร และเสด็จไปสูต่ าบลอรุุเวลา (คาถาที่ 106-132) พระโพธิสตัว์ทรงบ าเพ็ญทกุกรกิริยา พบนางสชุาดา 
เสด็จไปสูแ่ม่น า้นีลวาหินี จากนัน้เสด็จไปสูส่าลวนั พบโสตถิยพราหมณ์ และประทบันัง่ใต้ต้นโพธ์ิ (คาถาท่ี 133-146) 
พระโพธิสตัว์ทรงตัง้ปฏิญญา และชนะมารที่มาผจญถึง 11 ครัง้ และได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า (คาถาที่ 147-402) 
พระพทุธเจ้าทรงเสวยวิมตุติสขุ 7 สปัดาห์ภายหลงัการตรัสรู้  และได้ชนะธิดาของพญามารท่ีมารบกวนในสปัดาห์ที่ 5 
(คาถาที่ 403-469) จากนัน้เป็นการบรรยายถึงการเสด็จมาลังกาครัง้ที่  1 ของพระพุทธเจ้า (คาถาที่ 470-552)  
การเสด็จมาลังกาครัง้ที่ 2 (คาถาที่ 553-594) การเสด็จมาลังกาครัง้ที่ 3 และเสด็จไปยังแม่น า้กัลยาณี (คาถาที่     
595-717) สมุนเทพ (เทพผู้ รักษาเขาสมนัตกูฏ) นิมนต์พระพุทธเจ้าเสด็จไปภเูขาสมนัตกูฏ และบรรยายรายละเอียด
ของภูเขานี  ้(คาถาที่  718-746) พระพุทธเจ้าพร้อมกับเหล่าภิกษุเสด็จไปภูเขาสมันตกูฏ (คาถาที่  747-752) 
พระพุทธเจ้าทรงประทบัรอยพระบาทเบือ้งซ้ายไว้บนยอดเขาสมนัตกูฏ (คาถาที่ 753-790) พระพุทธเจ้าเสด็จไปสู่   
ทีฆวาปี ณ ต าบลโรหณะ (คาถาที่  791-792) พระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ เมืองอนุราธปุระ (คาถาที่  793-794) 
พระพุทธเจ้าเสด็จกลบัพระเชตวนั (คาถาที่ 795) บทสรุป (คาถาที่ 796) นิคมนคาถา (บทสง่ท้าย) แสดงประวตัิของ
พระเวเทหะ (คาถาที่ 797-802)  
 เนือ้หาในตอนต้นเก่ียวกบัพทุธประวตัิซึง่มีมาจากนิทานกถาของอรรถกถาชาดกตามขนบของวรรณกรรมที่
เลา่เร่ืองพทุธประวตัิ แต่เนือ้หาการเสด็จมาสิงหลของพระพทุธเจ้านัน้มีที่มาจากมหาวงศ์ (พงศาวดารของสิงหล) ซึ่ง
แม้สมนัตกฏูวณัณนาจะเป็นวรรณกรรมบาลี แตก็่ไมไ่ด้มุง่กลา่วเฉพาะเร่ืองประวตัิพระพทุธเจ้าหรือต านานเพียงอยา่ง
เดียว หากยงัสะท้อนภาพความเช่ือและกิจกรรมทางพุทธศาสนาของชาวสิงหลไว้ด้วย ทัง้นี ้ก่อนที่ผู้ประพนัธ์จะมา
บวชเป็นพระภิกษุในพระพทุธศาสนา ทา่นระบใุนสมนัตกฏูวณัณนาวา่มาจากตระกลูวิปปคาม (วิปปฺคามว เสกเกตโุก) 
(คาถาที่ 801) ซึ่งเป็นตระกูลพราหมณ์ ฉะนัน้ ความเช่ือบางอยา่งที่ปรากฏในงานก็สะท้อนแนวคิดและความเช่ือทาง
ศาสนาพราหมณ์-ฮินดไูว้ด้วย ฉะนัน้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าพระเวเทหเถระผู้ประพนัธ์ได้สะท้อนความเช่ือของชาวสงิหล
ในวรรณกรรมเร่ืองนีอ้ยา่งไรบ้าง     
 อนึ่ง ในบทความนีจ้ะน าเสนอเพียงค าแปลภาษาไทยเท่านัน้ แต่ว่าผู้ที่สนใจตวับทภาษาบาลีสามารถสอบ
เทียบได้กับวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจัยซึ่งจะเผยแพร่ต่อไป  หรือฉบับพิมพ์อักษรโรมันของสมาคมบาลีปกรณ์                
(Pāli Text Society) ใน ช่ื อ ว่ า  Samantakūṭavaṇṇanā of Vedeha Thera ซึ่ ง ต รว จ ช า ระ โด ย  Godakumbura             
ในปี 1958 ที่ผู้วิจยัใช้เป็นฉบบัหลกัในการศกึษา 
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วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาความเช่ือของชาวสงิหลที่ปรากฏในวรรณกรรมบาลเีร่ืองสมนัตกฏูวณัณนา  
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 บทความนีเ้ป็นการวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative research) ผู้วิจยัใช้ระเบียบการวิจยัเอกสาร 
(Documentary research) น าเสนอผลการวิจยัในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description) 
 

ผลการวิจัย 
 เมื่อศึกษาความเช่ือของชาวสิงหลในสมันตกูฏวัณณนาแล้วสามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเด็น คือ (1) 
ความเช่ือทางศาสนาพทุธ (2) ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูและ (3) ความเช่ือท้องถ่ิน ดงัตอ่ไปนี ้
 1. ความเชื่อทางศาสนาพุทธ  
 สมยัที่ประพนัธ์เร่ืองสมนัตกูฏวณัณนานีอ้ยู่ภายใต้รัชสมยัของพระเจ้าปรักกมพาหทุี่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) 
แห่งอาณาจกัรทมัพเทณิยะ กษัตริย์ทรงนบัถือพระพุทธศาสนา อีกทัง้วรรณกรรมเร่ืองนีย้งัมีเนือ้หาทางศาสนาเป็น
ส าคญั ฉะนัน้ สมนัตกฏูวณัณนานีจ้ึงสะท้อนความเช่ือทางพทุธศาสนาเป็นหลกั เช่น 

 รอยพระพุทธบาท ในการเสด็จไปสิงหลครัง้ที่ 3 พระพุทธเจ้าประทบัรอยพระบาทเบือ้งซ้ายไว้บนยอดเขา
สมนัตกูฏดงัความวา่ “พระนาถเจ้า ครัน้สดบัถอ้ยค านิมนต์ของเทพบตุรนัน้แลว้ ทรงเล็งเห็นความเจริญอย่างย่ิงใหญ่
ของชาวโลกในอนาคตกาล ผู้อันชาวโลกทั้งหลายสรรเสริญแล้ว จึงได้ประทับรอยไว้ด้วยพระบาทเบื้องซ้าย”       
(คาถาที่ 779) ต่างจากมหาวงศ์ที่ไม่ได้ระบวุ่าเป็นรอยพระบาทข้างใด และผู้ประพนัธ์ได้พรรณนาถึงความศกัดิ์สิทธ์ิ
และความน่าอศัจรรย์ของพระพทุธบาทว่า ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จไปในที่ใดก็ตามแม้จะเป็นที่ลุ่มหรือที่ดอนก็จะ
ราบเรียบเป็นหน้ากลองและโรยด้วยดอกไม้ แม้หนทางจะมีตอไม้ หนาม ก้อนกรวด หรือเป็นหลม่ โคลนตม ก็จะกลบั
กลายเป็นหนทางที่ปกติ โดยที่สดุแล้วภเูขาก็ยงัต้องช าแรกกลบัลงไปในพืน้ดิน เปลวไฟนรกก็มอดดบัและมีดอกบวัผดุ
ขึน้รองรับพระพุทธบาท (คาถาที่ 762-764) และผู้ ประพันธ์ได้พรรณนาถึงความอัศจรรย์แห่งรอยพระพุทธบาท
หลงัจากที่พระพุทธเจ้าประทับไว้บนยอดเขาสมันตกูฏว่า ฝนก็ตกต้องผิดฤดูกาล รัตนะ ภูษา ดอกไม้ ผงทองค า    
โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้า ต้นไม้ ภูเขาต่างโน้มลงมานมสัการรอยพระพทุธบาทนัน้ ประชาชนมากมายต่างพากัน
ขึน้ไปกราบไว้อยา่งแนน่ขนดั (คาถาที่ 782-790) 
 สญัลกัษณ์มงคลใต้ฝ่าพระพุทธบาท สญัลกัษณ์มงคลมีมาตัง้แต่ในวรรณกรรมชัน้พระไตรปิฎกกล่าวคือ    
ในพระสตูร (มหาปทานสตูร ลกัขณสตูร และพรหมายสุตูร) ระบุไว้ 7 ประการ ต่อมาอรรถกถาพระสตูร ที่ประพนัธ์
ในช่วงปลายพทุธศตวรรษที่ 9 (สมุงัคลวิลาสินีและปปัญจสทูนี) ระบไุว้ 39 ประการ เมื่อนบัรวมมงคลที่ไม่ซ า้กบัพระ
สตูรจะมี 41 ประการ (ด ูพระคนัธสาราภิวงศ์, 2550: 110-115) จากนัน้สญัลกัษณ์มงคลครบ 108 ประการเป็นครัง้
แรกในสมันตภัททิกา อรรถกถาของอนาคตวงศ์ (ดู พระมหาสมลักษณ์  คนฺธสาโร , 2553: 105 , 318-321 ;        
Skilling, 1992: 77) และปรากฏต่อมาในชินาลงัการฎีกา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17 (ดู ชินา.ฏี.177) และปัชชมธุ                    
(ด ูพระคนัธสาราภิวงศ์, 2550: 149-152)  
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 แม้จะมีวรรณกรรมบาลีก่อนหน้าสมนัตกูฏวณัณนาระบุเร่ืองสญัลกัษณ์มงคลไว้ครบ 108 ประการแล้วก็

ตาม2 แตก็่ปรากฏในสมนัตกูฏวณัณนาเพียง 85 ประการ โดยผู้ประพนัธ์ระบไุว้เพียงสงัเขปเทา่นัน้ ในตอนที่สมุนเทพ

กลา่วสรรเสริญพระบาทของพระพทุธเจ้า เพ่ือนิมนต์ให้พระพทุธองค์ประทบัรอยพระบาทอนัศกัดิ์สทิธ์ินีไ้ว้บนยอดเขา
สมนัตกฏู ดงัความวา่ 
 “(1) รูปเรือนยอด (2) รูปสวัสติกะ (3) รูปดอกไม้กรองบนศีรษะ (4) รูปปราสาท (5) รูปตั่งทองค า          
(6) รูปถว้ยใส่น ้าเต็ม (7) รูปเศวตฉตัร (8) รูปพระขรรค์ (9) รูปพดัหางนกยูง  (10) รูปดอกบวั (11) รูปดอกนิลบุลเป็น
ต้น (12) รูปเขาพระสุเมรุ (13-19) รูปภูเขาสตัตบริภณัฑ์ (20) รูปมหาสมุทร (21-27) รูปแม่น ้าสายใหญ่ 7 สาย    
(28-34) รูปสระน ้าสีทนัดรทัง้ 7 สระ (35) รูปภูเขาหิมพานต์ (36) รูปภูเขาจักวาฬ (37) รูปดวงจนัทร์ (38) รูปดวง
อาทิตย์ (39) รูปดวงดาว (40-45) รูปเทวโลก 6 ชั้น (46-61) รูปพรหมโลก 16 ชั้น (62) รูปมนุษยโลก               
(63) รูปส าเภาทอง (64) รูปวอทอง (65) รูปสงัข์ (66) รูปภูเขาไกรลาส (67) รูปธงชยั (68) รูปซุ้มประตู (69) รูปแก้ว
จินดามณี (70) รูปกรอบหนา้ (มงกุฎ) (71) รูปแม่โคนมที่มีลูกโค (72) รูปปลาคู่ (73) รูปพระเจ้าจกัรพรรดิพร้อมกบั
เหล่าเสนา (74) รูปพญาราชสีห์ (75) รูปพญาม้า (76) รูปพญาช้าง (77) รูปพญาเสือโคร่ง (78) รูปพญาหงส์     
(79) รูปพญาวัว (80) รูปกินนร (81) รูปพญานกยูง (82) รูปพญานกกระเรียน (83) รูปพญาช้างเอราวัณ           
(84) รูปพญานกจากพราก และ (85) รูปมกรเป็นต้นเหล่านัน้ เป็นลกัษณะมหามงคลนานาประการ ล้อมรอบลาย
กงจกัรนัน้นัน่แล ส่องประกายรุ่งเรืองอยู่เนืองนิตย์” (คาถาที่ 766-770) 
 การบชูารอยพระพทุธบาทแล้วจะได้ขึน้สวรรค์ ผู้ประพนัธ์กลา่ววา่รอยพระพทุธบาทเป็นสิง่ที่ควรเคารพบชูา 
ประชาชนต่างขึน้ไปบนภูเขาเพื่อกราบไหว้อย่างแน่นขนดัโดยไม่ขาดสาย ดงัความว่า  “ผ้ึง (หรือนก) ถูกท าให้เป็น

เคร่ืองหมายที่ปลายแห่งข้ีผ้ึงด้วยแหวนประทบัตราของกษัตริย์3 ฉนัใด รอยพระพทุธบาทบนยอดเขาสมนัตกูฏก็เป็น
ส่ิงที่ควรเคารพฉนันัน้เหมือนกัน” (คาถาที่ 781) “บนภูเขานัน้ซ่ึงมีรอยพระพุทธบาทอนัประเสริฐเป็นสญัลกัษณ์     
แม้เมื่อชนเป็นอนัมากมาประชุมกนั ณ สถานที่ที่มีขนาดเท่าเพียงลานนวดข้าว (แต่) โอโ้ฮ! รอยพระพทุธบาท ก็ยงัมี
พืน้ที่ว่าง (เพียงพอส าหรับจุคน)” (คาถาที่ 788) “ครั้นเมื่อสตัว์โลกมาประชุมพร้อมกนัแล้วบูชา (รอยพระพทุธบาท) 
พอพากนัออกไปเท่านัน้ เมฆฝนก็ตัง้เค้าข้ึนแล้วช าระ (สตัว์โลกเหล่านัน้) ให้หมดจด ด้วยสายฝนคือดอกไม้ด้วยดี 
ความอศัจรรย์ตลอดเวลาแม้เช่นนีนี้แ่ลมีอยู่บนภูเขาสมนัตกูฏนัน้” (คาถาที ่789) 
 สะท้อนให้เห็นว่ารอยพระพทุธบาทบนภเูขาสมนัตกูฏเป็นสถานที่ที่ผู้คนต่างเดินทางแวะเวียนมากราบไหว้
โดยตลอด ดงัผู้ที่ประพนัธ์ถึงกับเปรียบเปรยว่า รอยพระพทุธบาทาบนยอดเขาสมนัตกูฏแม้เป็นสถานที่ที่มีขนาดเท่า
เพียงลานนวดข้าว แต่ก็ยงัมีพืน้ที่ว่างเพียงพอจุคน ทัง้นีใ้นปัจจุบนัชาวสิงหลยงัมีความเช่ือด้วยว่า หากผู้ ใดได้บูชา

                                                           
2
 คตเิร่ืองมงคล 108 ประการใต้ฝ่าพระบาทของพระพทุธเจ้านีอ้าจเป็นคตขิองเถรวาทบาลีเทา่นัน้ เพราะฝ่ายสนัสกฤตไม่ได้ก าหนดแน่นอนว่าต้องมี 

108 ประการ (ด ูพระคนัธสาราภิวงศ์, 2550: 170-171; Skilling, 2011: ix; ด ูSkilling, 1992: 67-79; ด ูSkilling, 1996: 5-28) และถึงแม้ว่าคตเิร่ือง
มงคล 108 ประการจะปรากฏในวรรณกรรมบาลีของลงักา แตก็่ไมพ่บว่ามีรอยพระบาทในลงักาท่ีประกอบด้วยมงคล 108 ประการเลย กลบัพบวา่รอย
พระบาทท่ีแสดงมงคล 108 ประการท่ีเก่าแก่ท่ีสดุนัน้คือ รอยพระบาทท่ีเจดีย์โลกนนัทะ ในเมืองพกุาม ประเทศพม่า ราวพทุธศตวรรษท่ี 17-18 (Win, 
2017: 2, 4-5) ซึง่ประเดน็นีผู้้วิจยัก็ยงัไม่พบข้อสรุปท่ีแน่ชดั 
3
 กษัตริย์ (รวมถึงชนชัน้ปกครอง) ในสมยัโบราณ (เช่น ตัง้แตต้่นสมยัเมโสโปเตเมีย) จะมีแหวนประจ าตระกลูซึง่มีตราสญัลกัษณ์แตกตา่งกนั ใช้ป๊ัม

ตราลงบนขีผ้ึง้เพ่ือปิดผนกึจดหมายหรือเอกสารส าคญั ตราดงักลา่วจงึถือวา่เป็นเคร่ืองแสดงสถานภาพอนัสงูสง่ของผู้ปกครองแผ่นดนิ ในคาถานี ้
ผู้ประพนัธ์ระบถุึงแหวนประทบัตราสญัลกัษณ์ท่ีสลกัเป็นรูปผึง้หรือนกซึง่อาจเป็นสญัลกัษณ์ของกษัตริย์ลงักาสมยัใดสมยัหนึง่ โปรดดใูน The Singnet 
Ring, เข้าถึงเม่ือ 14 มิถนุายน 2563, เข้าถงึได้จาก www.wministry.com/the-signet-ring/. 
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กราบไหว้รอยพระพทุธบาทบนภเูขาสมนัตกฏูนีเ้ป็นเวลา 7 ปีติดต่อกนัจะได้บรรลพุระนิพพาน (Enriquez, 1927: 171 
cited in Aksland, 2001: 55) และช่วงกลางเดือนธนัวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคมของทกุปี จะมีเทศกาลขึน้เขาไหว้
รอยพระพทุธบาท โดยไมจ่ ากดัวา่ประชาชนจะนบัถือศาสนาใด (ลงักากมุาร, 2555: 29) 
 2. ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์-ฮินด ู
 แม้สมันตกูวัณณนาจะเป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา แต่เนื่องจากผู้ ประพันธ์เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน 
เหตกุารณ์ในเร่ืองบางประการจึงสะท้อนภาพความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์-ฮินดดู้วย ซึง่สะท้อนผา่นการใช้ค าอปุมา
หรือภาพพจน์ ที่จะต้องเป็นการรับรู้และความเช่ือร่วมกนัของกวีและผู้อา่น เช่น 

 พระศรี-ลักษมี พระศรี (ป. สิริ) หรือพระลักษมี (ป. ลกฺขี) เป็นชายาของพระนารายณ์หรือพระวิษณุ 
คณุลกัษณะเด่นของพระลกัษมีนัน้หมายรู้กนัวา่เป็นเทวีผู้อ านวยโชค มีน า้พระหทยัเมตตาปรานี  ทัง้เป็นตวัอย่างแห่ง
สตรีผู้ งดงามด้วยรูปโฉมและกิ ริยามารยาท มีวาจาอันยวนเสน่ ห์และไพเราะ และน าความเจริญมาให้                  
(พระยาสจัจาภิรมย์ (สรวง ศรีเพ็ญ), 2556: 99)  
 ความเช่ือเร่ืองพระลักษมีในสิงหลมีหลักฐานทัง้ด้านโบราณคดีและหลักฐานลายลักษณ์ คือ ในด้าน
โบราณคดี พบเหรียญโลหะรูปคชลักษมี ตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 6 หรือเหรียญดินเผาที่ด้านหนึ่งมีรูปคชลักษมี           
สว่นอีกด้านหนึ่งมีสญัลกัษณ์มงคล เช่น สวสัดิกะ (ดู เนือ้อ่อน ขรัวทองเขียว, 2550 : 70) ส่วนหลกัฐานลายลกัษณ์
ปรากฏในมหาวงศ์ เช่น ในตอนที่กองทพัของพระเจ้าปรักกมพาหุที่ 1 (พ.ศ.1696-1729) เข้าโจมตีโรหณชนบทแล้ว
ได้รับชยัชนะ จึงพากันบชูาพระลกัษมีในปางวีรลกัษมี (ปางแห่งวีรชน) ด้วยการตีกลองชยั (วีรลกฺขึ จ ปูเชสุ  ํ อตฺตโน  
ชยเภริยา) (มหานามาทิ, 2541: 155) 
 ในสมนัตกฏูวณัณนาปรากฏความเช่ือในเร่ืองพระลกัษมีเป็นผู้อ านวยโชค เป็นผู้งดงาม โดยสะท้อนจากการ
ที่ผู้ประพนัธ์กล่าวอปุมากับความงดงามตวัละครที่เป็นผู้หญิงและความรุ่งเรืองของพระนคร คือ กล่าวชมพระนาง 
มหามายา พระราชมารดาของเจ้าชายสิทธัตถะว่า “ลกฺขีว วาสุเทวสฺส” แปลว่า “(พระนางมหามายา) ดุจดัง          
พระลักษมี ของวาสเุทพ” (คาถาที่ 26) และกล่าวชมความมีรูปลกัษณ์งดงามของพระนางยโสธรา ผู้ เป็นมเหสีของ
เจ้าชายสิทธัตถะว่า “ปจฺจกฺขรูปลกฺขึ ว” แปลว่า “ผู้ ปานประหนึ่งพระลักษมีซึ่งมีรูปโฉมงดงามประจักษ์แจ้ง”       
(คาถาที่ 51) และกลา่วว่าพระนครกบิลพสัดุ์มีธงหลากสีสะบดัโบกอย่างช้า ๆ เหนือก าแพงเมือง ราวกบัว่าเป็นแขน
ของ พระลักษมี ก าลงัเชิญชวนให้เข้ามาภายในเมือง (คาถาที่ 16) และเนื่องจากพระลกัษมีนัน้เป็นที่รับรู้กนัว่าเป็น
เทวีแหง่โชค จึงเป็นผู้มีใจออ่นหรือใจง่ายมกัย้ายไปสถิตอยูก่บัสถานท่ีที่จะมีโชคลาภ กลา่วคือหากที่ใดมีความรุ่งโรจน์ 
พระนางก็จะไปประทบัอยู่ ณ ท่ีนัน้ ในคาถาที่ 597 จึงกลา่ววา่เมืองสาวตัถีขโมยสริิจากที่ประทบัของพระศรีมาไว้ใน
เมือง  
 ช้างประจ าทิศท าหน้าที่แบกโลก แนวคิดเร่ืองช้างประจ าทิศเป็นความเช่ือของศาสนาพรามหณ์-ฮินดปูรากฏ
มาตัง้แต่สมัยมหากาพย์-ปุราณะ เช่น ในรามายณะ พาลกาณฑ์ สรรคที่ 39 กล่าวถึงช้างประจ าทิศหลกั 4 ทิศ ซึ่ง
เรียกว่า “ทิคฺคช” ท าหน้าที่แบกโลกอยู่ข้างใต้ ยามใดที่ส่ายศีรษะก็จะท าให้เกิดแผ่นดินไหวบนโลกมนุษย์ หรือใน   
มหาภารตะ ภีษมบรรพ ก็กลา่วถึงช้างสวรรค์จ านวน 8 ตวั ท่ีท าหน้าที่ประคบัประคองโลกและจกัรวาล สามารถเหาะ
ไปในอากาศได้ตามอิสระ (ณชัพล ศิริสวสัดิ์, 2555: 109; ละเอียด วิสทุธิแพทย์, 2522: 36) และตอ่มาในสมยัปรุาณะ
ก็กล่าวถึงช้างจ านวน 8 ตวัเช่นเดียวกัน ซึ่งท าหน้าที่เป็นพาหนะของโลกบาลผู้อภิบาลรักษาทิศทัง้แปด ในภาษา
สนัสกฤตเรียกช้างเหล่านีว้่า โลกปาล ทิคฺคช ทิศาคช ทิคฺวารณ ทิกฺกรินฺ ทิงฺมาตงฺค อษฺฏทิคฺคช เป็นต้น (ณัชพล ศิริ
สวสัดิ์, 2555: 109-110; ละเอียด วิสุทธิแพทย์, 2522: 36) สมันตกูฏวณัณนาปรากฏแนวคิดเร่ืองช้างประจ าทิศนี ้
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อย่างชัดเจน โดยพระเวเทหเถระผู้ประพนัธ์ใช้ค าเรียกช้างประจ าทิศว่า ทิเสภ ซึ่งมาจากค าว่า “ทิส” แปลว่า “ทิศ” 
และ “อิภ” แปลว่า “ช้าง” ปรากฏในตอนที่เหลา่เทวดาโปรยปรายดอกไม้ เคร่ืองอลงัการต่าง ๆ ลงมาจากท้องฟ้า แต่
แผ่นดินก็ไม่ได้ยบุลงเพราะน า้หนกัของดอกไม้และเคร่ืองบชูาเหลา่นัน้เลย เนื่องจากวา่มีช้างประจ าทิศคอยแบกโลก
อยู่ ดงัความวา่ “ธรณีอนัหนกัแน่นมิไดย้บุลงเพราะดอกไม้เคร่ืองบูชาอนัเหล่าเทวดาในชาติเขตบูชาเลย โอโ้ฮ น้ีเป็น
ก ำลังของช้ำงประจ ำทิศ” (คาถาที่ 177)  
 3. ความเชื่อท้องถิ่น 
 ความเช่ือท้องถ่ินของชาวสิงหลในที่นีห้มายถึงความเช่ือที่ ไม่ได้เกิดจากศาสนาตัง้แต่ตอนแรก หรือ      
อาจจะเป็นความเช่ือที่เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ แต่ภายหลงัอาจถูกอธิบายโดยศาสนา ซึ่งความเช่ือเหล่านี ้
ปรากฏในสมนัตกฏูวณัณนา ดงันี ้
 สมุนเทพ “เทพช่ือวา่สมุนะ” หรือ “สมนั” (Saman) ในภาษาสงิหล สนันิษฐานอยา่งน้อยที่สดุนา่จะเป็นท่ีรู้จกั
แล้วในช่วงพทุธศตวรรษที่ 11 เพราะปรากฏในมหาวงศ์ปริจเฉทที่ 1 และถกูกลา่วถึงอีกครัง้ในปริจเฉทที่ 84 รัชสมยั
ของพระเจ้าปรักกมพาหทุี่ 2 ซึ่งสมัพนัธ์กบับทบาทในสมนัตกูฏวณัณนาที่บรรยายถึงความส าคญัของเทพองค์นีว้่า   
ในคราวที่พระพทุธเจ้าเสด็จไปสิงหลครัง้ที่ 3 ณ แมน่ า้กลัยาณีเพื่อแสดงธรรมแก่พญานาคมณิอกัขิกะ หลงัจากแสดง
ธรรมเสร็จ สมุนเทพได้ทลูนิมนต์พระพทุธองค์ให้เสด็จไปสูภู่เขาสมนัตกูฏอนัเป็นที่อยู่ของตนเพื่อความสิริมงคลดงัที่
พระองค์ทรงโปรดเหล่าพญานาค โดยพรรณนาถึงความงดงามแห่งภูเขาที่พร่ังพร้อมด้วยพฤกษานานาพันธุ์และ    
สตัว์นานาชนิด (คาถาที่ 718-746) แล้วกราบทลูถึงลกัษณะพระบาทของพระพทุธเจ้าวา่มีความอศัจรรย์และประดบั
ด้วยรอยกงจกัรซึ่งสมบรูณ์ด้วยสญัลกัษณ์มงคลตา่ง ๆ (คาถาที่ 760-776) พร้อมทัง้ทลูนิมนต์ให้พระพทุธองค์ประทบั
รอยพระพุทธบาทไว้เป็นสญัลกัษณ์บนยอดเขาสมนัตกูฏ หลงัจากที่พระพทุธเจ้าประทบัรอยพระบาทแล้ว สมุนเทพ
พร้อมเหลา่เทวดารวมทัง้พระภิกษุทัง้หลายก็พากนัสรรเสริญ (คาถาที่ 780) จากบทบาทส าคญัของสมุนเทพนีจ้งึท าให้
ประชาชนชาวสิงหลเช่ือว่าเป็นผู้ดูแลรักษารอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสมันตกูฏ จึงให้ความเคารพอย่างมาก 
กล่าวคือชาวสิงหลต้องมาบนบานขอพรเพื่อให้มีความปลอดภยัขณะเดินขึน้เขาเพื่อจะกราบไหว้รอยพระพทุธบาท 
(พระมหาพจน์ สวุโจ, 2559: 179) ภายหลงัปรากฏความเช่ือว่า สุมนเทพเป็นเทพผู้พิทกัษ์พระพุทธศาสนาที่วดัใน
ถ า้ดัมบุลละ (Dambulla)  (Senaviratna, 2009: 50-51 อ้างถึงใน ดนัย ปรีชาเพ่ิมประสิทธ์ิ, 2555: 490) ในสมัย
อาณาจกัรคมัโปละ รัชสมยัของพระเจ้าภวูเนกพาหทุี่ 4 (พ.ศ. 1884-1894) สมุนเทพกลายเป็นเทพที่คอยปกปักรักษา
สงิหลร่วมกบัเทพองค์อื่น ๆ เช่น เทพอปุปวณัณะ เทพวิภีษณะ เทพสกนัทกุมาร จากหลกัฐานท่ีปรากฏในจารึกลงักา
ติลกะ (ด ูParanavitana, 1960: 11) 

 ความเช่ือเร่ืองจนัทรุปราคา ตามหลกัดาราศาสตร์ “จนัทรุปราคา” คือ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้เมื่อดวงอาทิตย์ 
โลก และดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเดียวกัน ท าให้เงาของโลกตกลงบนดวงจันทร์บางส่วนหรือทัง้หมด 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2556: 312) ค าว่า “จันทรุปราคา” นีเ้ป็นค าที่เรียกกนัในภาษาไทย เพราะแท้จริงแล้วในภาษา
สนัสกฤตจะเรียกวา่ “จนฺทฺรคฺรห” “จนฺโทฺรปราค” “โสมคฺรห” “โสมคฺรหณ” “ศศิคฺรห” เป็นต้น (Monier-Williams, 1981: 
387, 388, 1250, 1260) สว่นในสมนัตกูฏวณัณนาเรียกจนัทรุปราคาว่า “โสมริปคุาหกวาสร” ในตอนที่พระพุทธเจ้า
ทรงแสดงอิทธิฤทธ์ิก าจดัเหลา่ยกัษ์บนเกาะลงักาให้ราบคาบเพ่ือตระเตรียมเกาะลงักาให้กลายเป็นดินแดนแห่งพุทธ
ศาสนาในภายภาคหน้า ผู้ประพนัธ์สื่อสารกบัผู้อ่านว่าไม่พึงคิดว่าพระพุทธเจ้าทรงทรมานพวกยกัษ์ เพราะพระองค์
ทรงเลง็เห็นความเจริญงอกงามของดินแดนแหง่นีจ้ึงได้ท าเช่นนี ้อปุมากบัคนท่ีอยากให้ผลไม้ออกดอกออกผล มีผลดก 
จึงเอามีดเคาะหรือเฉาะต้นไม้ในวนัท่ีเกิดจนัทรุปราคา ดงัความวา่ “ใครก็ตามไม่ควรคิดว่า “แม้พระพทุธเจ้าทัง้หลาย
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เองก็เป็นผู้มีพระหฤทัยประสบทุกข์เพราะความทุกข์ล าบากของผู้อื่น แต่เพราะเหตุไรพระองค์จึงทรงท า             
ความเดือดร้อน (แก่ยกัษ์เหล่านัน้)” (เพรำะว่ำ) ชำวโลก เพรำะประสงค์จะให้ต้นไม้ออกผล จึงเอำมีดเคำะ
ต้นไม้ในวันจันทรุปรำคำ” (คาถาที่ 524)  
 แม้ความเช่ือเร่ืองจนัทรุปราคาจะปรากฏในแทบทกุท้องถ่ิน และมีธรรมเนียมปฏิบตัิต่อเหตกุารณ์นีต้่างกัน 
เช่น ชาวฮินดูบางพวกตามชนบทของอินเดีย เมื่อเกิดเหตุการณ์นีก็้จะโห่ร้องหรือตีกลอง (เรียกว่าโกลา หรือตมัลา) 
แล้วสวดสรรเสริญพระราหู เพราะเช่ือว่าพระราหทู าถูกแล้วที่บดบงัพระจันทร์ เมื่อราหูพอใจก็จะประทานความสขุ 
โชคลาภให้ (พรหมศักดิ์ เจิมสวสัดิ์, 2523: 83 อ้างถึงใน เอมอร เชาว์สวน, 2530: 31) หรือกลุ่มชาติพันธุ์ไททัง้ใน
ประเทศไทยและนอกประเทศไทยจะตีเกราะเคาะไม้ จุดประทัด ยิงปืนขึน้ฟ้า ส่งเสียงดังเพื่อท าให้ราหูตกใจและ     
คายพระจันทร์ออกมา หรือเอามีดเคาะต้นไม้ที่ ไม่ออกลูกออกดอกเพื่ อหวังให้ ต้นไม้นัน้มีดอกออกผล                       
(ดู ปฐม หงส์สวุรรณ, 2542: 202-204) และในสมันตกูฏวณัณนาแม้จะมีธรรมเนียมปฏิบตัิไม่ต่างจากท้องถ่ินอื่น     
แตก็่ถือวา่มีความส าคญัในฐานะเป็นหลกัฐานลายลกัษณ์ที่ปรากฏอยา่งชดัเจนวา่อยา่งน้อยก็มีการปฏิบตัิเช่นนีต้ัง้แต่
พทุธศตวรรษที่ 18 
  

บทสรุป 
 สมนัตกูฏวณัณนาเป็นวรรณกรรมภาษาบาลีที่มุ่งแสดงเร่ืองต านานความศกัดิ์สิทธ์ิของภูเขาสมนัตกูฏใน
เกาะสิงหล พระเวเทหเถระผู้ประพนัธ์ได้สะท้อนภาพความเช่ือของชาวสิงหลในขณะนัน้ ได้แก่ (1) ความเช่ือทาง   
พทุธศาสนา เช่น เร่ืองรอยพระพทุธบาท สญัลกัษณ์มงคลใต้ฝ่าพระพทุธบาท การบชูารอยพระพทุธบาทแล้วจะได้ขึน้
สวรรค์ (2) ความเช่ือทางศาสนาพราหมณ์ -ฮินดู เช่น พระศรี-ลักษมี ช้างประจ าทิศท าหน้าที่แบกโลก และ               
(3) ความเช่ือท้องถ่ิน เช่น ความเช่ือเร่ืองสมุนเทพ (เทพพืน้เมืองที่มีความส าคญัในขณะนัน้) จนัทรุปราคา 

 ความเช่ือทางพุทธศาสนาสัมพันธ์กับศาสนาหลักที่กษัตริย์ทรงนับถืออย่างแนบแน่นในขณะนัน้ ดังที่
มหาวงศ์ระบวุ่า พระเจ้าปรักกมพาหทุี่ 2 (พ.ศ. 1779-1813) ทรงอปุถมัภ์พทุธศาสนาเป็นอย่างดี และทรงมีพระราช
ศรัทธาต่อรอยพระพทุธบาทบนยอดเขาสมนัตกฏูเป็นอยา่งยิ่ง (ด ูมหานามาทิ, 2541: 252-263) โดยเฉพาะความเช่ือ
เร่ืองรอยพระพุทธบาทบนภูเขาสมันตกูฏที่ได้สืบต่อมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน ทัง้ได้แพร่มาในประเทศไทยอีกด้วย 
นอกจากนี ้การท่ีผู้ประพนัธ์เคยเป็นพราหมณ์มาก่อน (วิปฺปคามว เสกเกตโุก) จึงสะท้อนแนวคิดความเช่ือทางศาสนา
พราหมณ์-ฮินดูบางประการผ่านการใช้โวหารภาพพจน์ เช่น เร่ืองพระลกัษมี ซึ่งสมัพนัธ์กับหลกัฐานโบราณคดีและ
วรรณกรรมบาลกี่อนหน้านี ้และสดุท้ายคือความเช่ือท้องถ่ินซึง่เป็นความเช่ือดัง้เดิมก็ยงัคงปรากฏร่วมกนักบัความเช่ือ
ทางศาสนา ไม่ได้หายไปไหน สมัพนัธ์กับมหาวงศ์ที่ได้ระบุว่า นอกจากสมุนเทพผู้ เป็นเทพท้องถ่ินที่ได้รับการนบัถือ
จากกษัตริย์แล้วยงัมีอปุปลวรรณเทพ (เทพผู้มีสผิิวเหมือนดอกอบุล) อีกด้วย (ด ูพระมหานามาทิ, 2541: 248) 
 ฉะนัน้ แม้สมนัตกฏูวณัณนาจะมีอายเุมื่อ 600 กวา่ปีที่แล้ว แตก็่นบัว่ามีคณุค่าอยา่งยิ่งในฐานะแหลง่บนัทึก
ความเช่ือของชาวสงิหล ซึ่งความเช่ือบางอย่างก็ยงัคงปรากฏอยู่ในปัจจุบนัไม่เปลี่ยนแปลง แสดงให้เห็นถึงความสืบ
ตอ่มานานหลายร้อยปี แม้วิทยาศาสตร์จะก้าวหน้าไปไกลก็ตาม แตก่ารศกึษาวรรณกรรมโบราณก็ยงัคงมีความส าคญั 
ในฐานะเป็นแหลง่ความรู้ในการศกึษาวิถีชีวิตของคนในอดีต เพื่อเป็นแนวในการด ารงชีวิตของคนในปัจจบุนั 
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ปัญหาเร่ืองอัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเร่ือง 
สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของเอิสดามาร์ (Özdamar) และ 
สถานีระหว่างทาง (Zwischenstationen) ของแวร์ทลีบ (Vertlib) 
Problems of Identity and Integration of Migrant Characters in Özdamar’s Die Brücke vom 
Goldenen Horn and Vertlib’s Zwischenstationen  
 
กลุวิกา อ้วนดวงดี1 
Goonwiga Auanduengdee   
 

บทคัดย่อ 
นวนิยายเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเดน้ ฮอร์น (Die Brücke vom Goldenen Horn) ของเอิสดามาร์ (Özdamar) 

และ สถานีระหว่างทาง (Zwischenstationen) ของ แวร์ทลบี (Vertlib) สะท้อนให้เห็นปัญหาเร่ืองอตัลกัษณ์และการบรูณา
การเข้ากบัสงัคมของตวัละครผู้อพยพ ในนวนิยายทัง้สองเร่ือง  อตัลกัษณ์สง่ผลต่อการบรูณาการเข้ากบัสงัคม กลา่วคือ
การยึดติดกับอัตลกัษณ์ของหญิงสาวชาวตุรกีในเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น และอัตลกัษณ์ความเป็นยิว                          
ในเร่ือง สถานีระหว่างทาง ท าให้ตัวละครประสบปัญหาการบูรณาการเข้ากับสังคมในตอนต้นของเร่ือง ในขณะที่                       
การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ของตัวละครเอกจากอัตลักษณ์แบบหญิงสาว “ตะวันออก” (ตุรกี) ไปเป็นอัตลักษณ์                           
แบบหญิงสาว “ตะวนัตก” (เยอรมนั) ในเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น และกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ในสภาวะ
เปลี่ยนผ่านและไร้รากเหง้าของตวัละครเอกในเร่ือง สถานีระหว่างทาง สง่ผลดีต่อการบรูณาการเข้ากบัสงัคมในตอนท้าย
ของเร่ือง 

 
ค าส าคัญ : วรรณกรรมผู้อพยพ, อตัลกัษณ์และการบรูณาการเข้ากบัสงัคม, สะพานปากน ้า โกลเดน้ ฮอร์น, สถานี
ระหว่างทาง 
 

Abstract 
Özdamar’s Die Brücke vom Goldenen Horn and Vertlib’s Zwischenstationen reflect on the problem of 

identity and social integration of the migrant characters. These two novels point out that identity is an important 
factor that impacts on social integration. The adherence to female Turkish identity in Özdamar’s Die Brücke 
vom Goldenen Horn and the attachment to the Jewish identity in Vertlib’s Zwischenstationen generate 
integration problems of the migrants’ characters at the beginning of the story. However, the identity’s 
transformation from Eastern (Turkish) female identity to Western (German) female identity of the main character 
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in Die Brücke vom Goldenen Horn, as well as, the main character’s translocal and unhoused conditions in 
Zwischenstationen have a positive effect on the idea of social integration at the end of the story. 
Keyword : Migration Literature,  Identity and Integration, Die Brücke vom Goldenen Horn, Zwischenstationen 

 
บทน า 

นวนิยายเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น ของเอิสดามาร์ และ สถานีระหว่างทาง ของแวร์ทลีบจัดเป็น
วรรณกรรมผู้ อพยพ กล่าวคือวรรณกรรมทัง้สองเร่ืองเขียนโดยนักเขียนที่เป็นผู้ อพยพ ตัวละครหลักเป็นผู้ อพยพ                             
และมีแก่นเ ร่ืองเก่ียวกับชีวิตของผู้ อพยพ (Thore, 2004, p. 39) นวนิยายเ ร่ือง สะพานปากน ้ า  โกลเด้น ฮอร์น                            
(ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1998) แต่งโดย เอมินี เซเย เอิสดามาร์ (Emine Sevgi Özdamar) นกัเขียนหญิงชาวตรุกีที่อพยพมาอยู่ที่
ประเทศเยอรมนีตัง้แต่ปี ค.ศ. 1965 นวนิยายเร่ืองนีเ้ล่าถึงหญิงสาวชาวตุรกีที่อพยพมาที่ประเทศเยอรมนีเพื่อท างาน                
ในโรงงานแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินระหว่างปี ค.ศ. 1966 จนถึงปี ค.ศ. 1975 นอกจากตวัละครหลกัจะได้เรียนรู้วฒันธรรม
เยอรมนัที่แตกต่างอย่างมากจากวฒันธรรมตุรกีที่ชาวเยอรมันมองว่าเป็น “โลกตะวนัออก” เธอยงัได้เข้าร่วมกิจกรรม
ทางการเมือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการเคลือ่นไหวทางการเมืองของกลุม่นกัศกึษาในสมยันัน้ หลงัจากที่เธอกลบัไปท่ีบ้านเกิด
เพื่อศึกษาต่อทางด้านการแสดง เธอได้น าแนวคิดและการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่เธอได้เ รียนรู้จากประเทศเยอรมนี             
มาปรับใช้และเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในกรุงอิสตันบูล แต่ในตอนจบของเร่ือง เธอตัดสินใจเดินทางกลบัไปที่                    
กรุงเบอร์ลนิอีกครัง้เพื่อตามลา่ความฝันการเป็นนกัแสดง   

นวนิยายเร่ือง สถานีระหว่างทาง (ตีพิมพ์ปี ค.ศ. 1999)  แต่งโดย วลาดีเมียร์ แวร์ทลีบ (Vladimir Vertlib) 
นกัเขียนชาวรัสเซียเชือ้สายยิวที่อพยพมาอยู่ที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ในปี ค.ศ. 1981  เป็นเร่ืองราวเก่ียวกับ
ครอบครัวชาวยิวเชือ้ชาติรัสเซียที่อพยพย้ายถ่ินฐานไปยงัประเทศต่างๆ ในช่วงปี ค.ศ. 1973 ถึง ค.ศ. 1993 รวมทัง้สิน้ 5 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศอิสราเอล ออสเตรีย อิตาล ีฮอลแลนด์และสหรัฐอเมริกา เนื่องจากตวัละครผู้ เป็นพ่อต้องการค้นหา
ประเทศที่ดีและเหมาะสมที่สดุส าหรับผู้อพยพชาวยิว นวนิยายเร่ืองนีเ้ลา่ถึงการเดินทางอพยพของครอบครัวนีถ้ึง 10 ครัง้
และปัญหาเร่ืองการบรูณาการเข้ากบัสงัคมปลายทางในประเทศตา่งๆ ซึง่ท้ายที่สดุครอบครัวนีต้ดัสนิใจอพยพกลบัมาอยู่ที่
ประเทศออสเตรีย  

 
วัตถุประสงค์ 

งานวจิยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อวเิคราะห์ 
1. ปัญหาการบรูณาการเข้ากบัสงัคมของตวัละครผู้อพยพในนวนิยายเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเดน้ ฮอร์น                    

ของเอิสดามาร์ และ สถานีระหว่างทาง ของแวร์ทลบี 
2. ความส าคญัของอตัลกัษณ์และกระบวนการสร้างอตัลกัษณ์ทีม่ีผลตอ่การบรูณาการเข้ากบัสงัคมของตวัละคร

ผู้อพยพในนวนิยายดงักลา่ว 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
วิธีด าเนินการวจิยั ได้แก่ การตีความตวับท โดยมีการศกึษาภมูิหลงัทางด้านประวตัิศาสตร์และอตัชีวประวตัิ       

ของผู้แตง่ การใช้ทฤษฎีเก่ียวกบัอตัลกัษณ์และทฤษฎีเร่ือง “พืน้ท่ี” ในวรรณกรรมมาช่วยในการวเิคราะห์ตวับท 

 
 
ผลการวิจัย 
1. อัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากบัสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น 
ฮอร์น  
1. 1 ปัญหาการบรูณาการเข้ากบัสงัคมของตวัละครผู้อพยพ  

วรรณกรรมเร่ือง สะพานปากน ้ า โกลเด้น ฮอร์น สะท้อนปัญหาการบูรณาการเข้ากับสังคมเยอรมัน                                
ของแรงงานอพยพผ่านประสบการณ์ของตัวละครเอกซึ่งเป็นหญิงสาวชาวตุรกี ในช่วงต้นของนวนิยาย ตัวละครเอก        
ประสบปัญหาการถกูกีดกนัจากสงัคมเยอรมนั เธอและหญิงแรงงานชาวตรุกีใช้ชีวิตสว่นใหญ่อยู่ในโรงงานและแทบไม่มี
ปฏิสัมพันธ์กับชาวเยอรมันเลย นอกจากคนคุมหอพักที่ เป็นชาวเยอรมัน ซึ่งสาเหตุที่ท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว                       
มีหลายประการ ประการที่หนึ่งคือ สภาพแวดล้อมในการท างานในโรงงานที่หนักและกดดันจนท าให้หญิงแรงงาน                     
ต่างไม่มีเวลาที่จะมีชีวิตส่วนตวัและเรียนรู้เก่ียวกับวฒันธรรมในสงัคมเยอรมนั ดงัที่เอิสดามาร์บรรยายชีวิตการท างาน             
ที่กดดนัของหญิงแรงงานชาวตรุกีในตอนหนึง่วา่  “ช่วงเวลาตอนเย็นไมเ่คยเร่ิมขึน้ เวลาตอนเย็นได้ขาดหายไป เรากินเพื่อท่ี
เราจะได้รีบเข้าห้องอย่างรวดเร็ว พวกเรากระโดดข้ามผ่านเวลาหวัค ่าไปตอนกลางคืนเลย”2 (Özdamar, 1998, p. 20) 
นอกจากนัน้เอิสดามาร์ยงัสะท้อนสภาพการท างานที่แรงงานอพยพต้องท างานหนกัเสมือนเคร่ืองจกัร (Özdamar, 1998, 
p. 17)  ซึ่งเวเบอร์ (Weber, 2010, p. 45) ได้มองว่าฉากดงักล่าวเป็นการสะท้อน “การลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์                
ของแรงงานในโรงงาน”  สาเหตปุระการที่สองคือสภาพที่อยู่อาศยัของหอพกัของแรงงานผู้อพยพนัน้ถกูตดัขาดจากแหลง่
ชุมชนชาวเยอรมนั ซึ่งหอพกัตัง้อยู่โดดเดี่ยวริมทางด่วนที่มีเพียงรถราวิ่งผ่านไปมา (Özdamar, 1998, p. 118)  ซึ่งเป็น
อปุสรรคประการหนึ่งที่ท าให้ผู้อพยพถูกตดัโอกาสในการสร้างปฏิสมัพนัธ์กับชาวเยอรมนัมากขึน้  สาเหตุประการที่สาม            
ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัคืออปุสรรคทางด้านภาษา ในตอนต้นของนวนิยาย ตวัละครเอกและผู้อพยพคนอื่นๆ ไม่สามารถพูด
ภาษาเยอรมันได้จึงท าให้การสนทนาของพวกเธอกับคนเยอรมันเป็นไปด้วยความยากล าบาก (Özdamar, 1998,                 
p. 57-58)    ซึง่จากสาเหตดุงักลา่วเหลา่นี ้ท าให้ตวัละครเอกใช้ชีวิตสว่นใหญ่อยู่แตใ่นกลุม่ เพื่อนซึ่งเป็นเพียงสาวโรงงาน
ชาวตุรกีด้วยกันเอง และแม้แต่ต่อมาที่ เธอเข้าร่วมกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศเยอรมนีก็เป็น                            
กลุม่เคลือ่นไหวที่สมาชิกสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาชาวตรุกีเช่นกนั (Özdamar, 1998, p. 168)     

จากปัจจัยต่างๆ ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในตอนต้นของนวนิยาย ตวัละครเอกแทบจะไม่มีปฏิสมัพันธ์กับสงัคม
เยอรมันและชาวเยอรมันเลย ซึ่งเอิสดามาร์บรรยายถึงความรู้สึกถูกกีดกันและแปลกแยกจากสังคมเยอรมัน                               
ของตวัละครเอกในตอนหนึง่วา่  

                                           
2 ข้อความท่ีอ้างอิงมาจากนวนิยายเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น และนวนิยายเร่ือง สถานีระหว่างทาง เป็นส านวนแปลของผู้วิจยั 
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“ถนนหนทางและผู้คนดรูาวกบัภาพยนตร์เร่ืองหนึ่ง แต่ฉนักลบัไม่ได้แสดงอยู่ในภาพยนตร์เร่ืองนัน้ ฉนัมองเห็น            
คนอื่นๆ แต่คนอื่นๆกลบัมองไมเ่ห็นฉนั เราเปรียบเสมือนนกที่บินไปท่ีใดสกัแห่งและบินลงมาบนโลกใบนีบ้างครัง้บางคราว
เพื่อท่ีจะบินกลบัสูท้่องฟ้าดงัเดิม” (Özdamar, 1998, p. 39-40)  

ในท่ีนี ้การเปรียบเทียบตวัละครเอกวา่เป็นเพียงแคผู่้ชมภาพยนตร์สะท้อนให้เห็นความเป็น “คนนอก” ที่ไมอ่าจมี
สว่นร่วมใดๆ ในสงัคมปลายทาง และนกที่โบยบินก็เป็นสญัลกัษณ์ของสภาวะสญัจรที่ด าเนินตอ่ไปเร่ือยๆ ไม่มีหลกัแหลง่
ถาวรเฉกเช่นตวัละครเอกในฐานะผู้อพยพในประเทศเยอรมนี “คนนอก” ในท่ีนีห้มายถึงผู้ที่อพยพมาเป็น “แรงงานรับเชิญ” 
ในประเทศเยอรมนีในสมยัหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง หรือในภาษาเยอรมนัเรียกวา่ Gastarbeiter ผู้แตง่ได้สะท้อนปัญหา
การเชิญ “แขก” ซึง่สว่นใหญ่เป็นชาวตรุกีเข้ามาท างานในประเทศเยอรมนีในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที่สอง โดยปราศจาก
มาตรการที่ชดัเจนทางด้านการบูรณาการผู้อพยพเหล่านีใ้ห้เข้ากับสงัคมเยอรมนัและชาวเยอรมนั  ท าให้แรงงานอพยพ
เหล่านีไ้ม่มีโอกาสมีปฏิสมัพันธ์กับชาวเยอรมัน และต้องอยู่อาศัยแต่กับกลุ่มแรงงานอพยพด้วยกันเอง  (Yano, 2007,                  
p. 9-10)  
  
1.2 การเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ของตวัละครเอกและภาพของผู้หญิงตรุกียคุใหม่ 

แม้ว่าตัวละครเอกประสบปัญหาหลายอย่างในการบูรณาการให้เข้ากับสงัคมปลายทาง แต่นวนิยายเร่ืองนี  ้                    
ก็สะท้อนให้เห็นพฒันาการของเธอที่พยายามเรียนรู้วฒันธรรมเยอรมนัและเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ของตนเองเพื่อปรับตวั
ให้เข้ากับสงัคมเยอรมัน กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอัตลกัษณ์ของตวัละครเอกสะท้อนให้เห็นใน 3 ประเด็น ได้แก่ 
ประเด็นแรกคือการปลดแอกตนเองออกจากบทบาทการเป็น “ลกูสาว” ที่ต้องเช่ือฟังบิดามารดาตามแบบฉบบัวฒันธรรม
ตรุกีมาเป็นหญิงสาวที่เช่ือมัน่ในความคิดและการตดัสินใจของตนเองหลงัจากได้ซึมซบัความคิดแบบเยอรมนัที่ให้คณุค่า                
กบัความเป็นปัจเจก ประการที่สอง ตวัละครเอกต้องการปลดแอกตวัเองออกจากคา่นิยมและธรรมเนียมปฏิบตัิทางสงัคม
ตรุกีในเร่ืองการถือพรหมจรรย์ของสตรีเพศ  เธอต้องการละทิง้พรหมจรรย์โดยการมีเพศสมัพนัธ์แบบไม่ผกูมดักบัใครก็ได้        
ในประเทศเยอรมนี (Özdamar, 1998, p. 162) เธอกล่าวในฉากหนึ่งว่า “หลงัจากที่ฉันกลบัมาจากปารีส ฉันยิ่งคิดอยู่
เสมอๆว่าฉันจะต้องสละเพชรของฉนัให้ได้ (...) ฉนัคิดว่าฉนัต้องท ามนัให้ส าเร็จที่เบอร์ลินนี ้เพราะที่อิสตนับูลฉนัคงไม่มี
ความกล้าพอ” (Özdamar, 1998, p. 162) ในที่นี ้ตวัละครเอกเปรียบเทียบพรหมจรรย์ของตนเป็น “เพชร” ซึ่งค าอุปมา
ดงักลา่วสะท้อนให้เห็นคา่นิยมแบบโลกตะวนัออกของตรุกีทีอ่บรมให้สตรียดึถือพรหมจรรย์เป็นสิง่ล า้คา่ ดงันัน้ ความตัง้ใจ
ในการสละพรหมจรรย์ของตวัละครเอกจึงเป็นการปลดแอกตนเองออกจากค่านิยมที่ถูกครอบง าโดยบุรุษเพศในสงัคม       
แบบปิตาธิปไตยในโลกมุสลิมที่มีต้นก าเนิดมาจากการตีความคมัภีร์ทางศาสนาที่บิดเบือนเพื่อผลประโยชน์ทางด้าน       
การปกครอง (Abid, 2003, p. 154-155) นอกจากตัวละครเอกแล้ว เอิสดามาร์ยังสร้างตัวละครหญิงชาวตุรกีอื่นๆ                       
ที่ต้องการแสดงออกในเร่ืองความเท่าเทียมระหว่างเพศชายกับเพศหญิงด้วยเช่นกัน (Özdamar, 1998 , p. 23)                             
การเปลี่ยนแปลงอตัลกัษณ์ประเด็นสดุท้ายคือ “การปลดแอกทางปัญญา” ของตวัละครเอกซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ทศันคติทางการเมืองจากผู้หญิงที่เป็นช้างเท้าหลงัที่ไม่ตระหนกัเร่ืองการเมืองมาเป็นนกัต่อสู้ทางการเมือง ในช่วงกลาง
ของนวนิยาย ตัวละครเอกได้เรียนภาษาเยอรมันจนสามารถสื่อสารกับชาวเยอรมันได้ (Özdamar, 1998, p. 110)                    
และได้เรียนรู้เก่ียวกบัสงัคมและการเมืองผา่นการอา่นหนงัสอืเก่ียวกบัการเคลือ่นไหวทางการเมืองของนกัปฏิวตัหิลายๆคน 
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จนภายหลังเธอได้เข้าร่วมกลุ่มการเคลื่อนไหวทางการเมือง  (Özdamar, 1998, p. 161) ซี่งเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยรู้จัก                 
และไม่เคยท ามาก่อนในประเทศตุรกี เธอได้อ่านหนังสือเก่ียวกับประวัติของโรซา ลุคเซิมบวร์ก (Rosa Luxemburg)                    
สตรีชาวโปแลนด์ที่เป็นแกนน าการเคลือ่นไหวความคิดทางการเมืองแบบสงัคมนิยมในประเทศเยอรมนีในช่วงปี ค.ศ. 1898 
โดยตวัละครเอกยดึสตรีนกัปฏิวตัิผู้นีเ้ป็นต้นแบบของอตัลกัษณ์ในอดุมคติของเธอ  
 ปัจจยัส าคญัประการหนึ่งที่ท าให้ตวัละครเอกได้มีโอกาสเรียนรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมในสงัคมปลายทางซึง่น าไปสู่
การพัฒนาอัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากับสังคมปลายทางได้คือภาษา หลังจากตัวละครเอกสามารถสื่อสาร
ภาษาเยอรมันได้ดี เธอได้เลื่อนต าแหน่งจากพนักงานโรงงานไปเป็นล่ามประจ าโรงงาน  การที่ตัวละครเอกพูดได้                          
ทัง้ภาษาตุรกีและภาษาเยอรมันท าให้เธอมีความเป็นลูกผสม (Hybridity) ที่ส่งเสริมให้เธอสามารถปรับตัวให้เข้า                         
กับหลายวฒันธรรมได้ ดงัที่ป้าของตวัละครเอกกล่าวกับเธอในฉากหนึ่งว่า “เธอได้เรียนภาษาเยอรมนัมา รู้หนึ่งภาษา               
เป็นหนึง่คน รู้สองภาษากลายเป็นคนสองคน” (Özdamar, 1998, p. 179) การเปลีย่นแปลงอตัลกัษณ์ให้เข้ากบัวฒันธรรม
ตะวนัตกและการรู้ภาษาเยอรมนัของตวัละครเอกท าให้ตวัละครเอกปรับตวัและบรูณาการตนเองให้เข้ากบัสงัคมตะวนัตก
ได้ในท่ีสดุและท าให้เธอตดัสนิใจกลบัไปใช้ชีวิตในประเทศเยอรมนีในตอนท้ายของเร่ือง 

กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางอัตลักษณ์ของตัวละครเอกในเร่ืองนีต้รงกับทฤษฎีเก่ียวกับอัตลักษณ์ของ                     
Stuart Hall ที่กล่าวว่า “อตัลกัษณ์ไม่เคยมีความเป็นเอกภาพ และในยุคสมยัใหม่มีความแตกแยกและกระจัดกระจาย              
มากขึน้ ไม่เคยก่อร่างสร้างขึน้ภายในครัง้เดียว แต่ถูกสร้างขึน้หลายๆครัง้ขึน้ อยู่กับบริบท ปฏิสมัพันธ์และสถานะที่
หลากหลาย” (Hall, 1996, p. 4) นัน่แสดงให้เห็นวา่ อตัลกัษณ์ขึน้อยู่กบับริบททางสงัคมและบทบาททางสงัคมของปัจเจก
ในสังคมนัน้ๆ ในขณะที่สังคมเป็นตัวก าหนดอัตลักษณ์ของปัจเจก ปัจเจกก็เรียนรู้ที่จะนิยามอัตลักษณ์ของตนเอง                     
ให้สอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของตนเองในสงัคมในเวลาเดียวกนั (Bevers, 1990, p. 276-279) ในนวนิยายเร่ืองนี ้
ตวัละครเอกต้องเผชิญกบัวฒันธรรมสองขัว้ที่ต่างกนัคือวฒันธรรมเยอรมนักบัวฒันธรรมตรุกี ซึง่เป็นสถานการณ์ที่กระตุ้น
ให้ตัวละครเอกพัฒนาอัตลักษณ์ของตนเอง ทัง้นี  ้เอิสดามาร์ไม่เพียงแต่สร้างตัวละครเอกที่สามารถปลดแอก                                 
จากกรอบวฒันธรรมตรุกีเพียงผู้ เดียว แตย่งัมีตวัละครหญิงแรงงานชาวตรุกีคนอื่นอีกที่กล้าท้าทายบทบาทของผู้หญิงทีถ่กู
ขนบทางสังคมก าหนดให้เป็นช้างเท้าหลัง เนื่องจากตัวละครแรงงานสตรีเหล่านีท้ าหน้าที่เป็นผู้ หาเลีย้งครอบครัว                     
โดยหารายได้สง่กลบัไปให้ครอบครัวของตนที่ประเทศตรุกี เลีย้งดพู่อแมแ่ละพี่น้องที่เป็นเพศชาย ผู้หญิงจึงเปลี่ยนสถานะ
จากผู้ รับไปเป็นผู้ ให้ นอกจากนัน้ นวนิยายเร่ืองนีย้งัสะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงตรุกีมีบทบาทส าคญัต่อสภาพเศรษฐกิจและ
การเมืองในประเทศเยอรมนี เนื่องจากแรงงานอพยพเหล่านีม้ีบทบาทส าคญัในการฟืน้ฟูสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
เยอรมนี และแรงงานส่วนหนึ่งยังได้เข้าร่วมเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองในเวลานัน้ เช่นกัน ด้วยเหตุนี ้จึงถือได้ว่า                          
เอิสดามาร์ได้น าเสนอภาพผู้ หญิงตุรกีที่เข้มแข็งและมีบทบาททางสงัคม เศรษฐกิจและการเมืองซึ่งเป็นการหักล้าง                       
ภาพผู้หญิงตุรกีที่เป็นช้างเท้าหลังตามแบบฉบับของสังคมมุสลิมในนวนิยายของเธอ  (Weber, 2010, p. 37) ดังนัน้                        
จึงสรุปได้ว่าการน าเสนอภาพผู้ หญิงตุรกีที่เป็นแรงงานอพยพในนวนิยายเร่ืองนีส้ะท้อนให้เห็นถึง ปรากฏการณ์                      
“Turkish Turn” ซึ่งเป็นการน าเสนอภาพเก่ียวกับประเทศและวฒันธรรมตรุกีในมมุมองใหม่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสูศ่ตวรรษ          
ที่ 20 (Adelson, 2005, p. 27) 
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2. อัตลักษณ์และการบูรณาการเข้ากับสังคมของตัวละครผู้อพยพในนวนิยายเร่ือง สถานีระหว่างทาง  
2. 1 อตัลกัษณ์ของชาวยิวกบัปัญหาการบรูณาการเข้ากบัสงัคม  

ในวรรณกรรมเร่ือง สถานีระหว่างทาง ของ วลาดีเมียร์ แวร์ทลีบ ผู้แต่งได้น าเสนอปัญหาอตัลกัษณ์ของชาวยิว              
ที่เป็นอุปสรรคส าคญัในการบูรณาการเข้ากับสงัคมของตวัละครผู้อพยพ ในบริบททางประวตัิศาสตร์นัน้ ประเด็นปัญหา
การปฏิเสธและกีดกนัชาวยิวมีความเป็นมาที่ยาวนาน เร่ิมตัง้แต่การสถาปนาคริสต์ศาสนาซึ่งเกิดขึน้พร้อมกบัการปฏิเสธ
ความเช่ือและพิธีกรรมแบบยิวทัง้หมด นอกจากนัน้ชาวคริสต์ยังกล่าวโทษชาวยิวว่าเป็นผู้ ฆ่าพระเยซูอีกด้วย                       
(Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 4-5) ตอ่มาในคริสต์ศตวรรษที่ 14 ถึง 16 ที่ชาวยิวเร่ิมมีบทบาททางเศรษฐกิจและสงัคม
ในยุโรปมากขึน้ ได้เกิดการต่อต้านชาวยิวในบริบททางการเมืองและสงัคมนัน่คือ ชาวยิวถูกชนชัน้สงูและชนชัน้กลาง
กลา่วหาว่าเป็นพ่อค้าหน้าเลือด (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 10-12) และสมยัปฏิวตัิอตุสาหกรรมในคริสต์ศตวรรษ              
ที่ 19 ชาวยิวถกูกลา่วหาว่าเป็นชนชัน้ทนุนิยมที่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 52-60) ซึ่งความ
เกลียดชงัที่มีต่อชาวยิวได้ทวีความรุนแรงขึน้ในช่วงก่อนสงครามโลกครัง้ที่สองและปะทเุป็นการไลล่า่และฆ่าล้างเผา่พนัธุ์
ชาวยิวจากพวกนาซี (Bergmann & Wyrwa, 2011, p. 97-108) บริบทดงักลา่วแสดงให้เห็นว่าชาวยิวไมเ่คยหลดุพ้นจาก
ชะตากรรรมที่ถูกปฏิเสธและต่อต้านรวมถึงถกูกีดกันออกจากสงัคมตัง้แต่ต้นคริสตกาลจนกระทัง่ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 20 
จากเหตุผลดงักล่าว ดรินดา (Drynda, 2012, p. 103) จึงกล่าวเปรียบเทียบว่า “ชาวยิวมีชะตากรรมเหมือนหนูในลู่วิ่ง” 
หมายถึงชาวยิวถกูกีดกนัและตอ่ต้านอยา่งไมม่ีที่สิน้สดุ  

แวร์ทลีบน าเสนอปัญหาอตัลกัษณ์ที่ซบัซ้อนของชาวยิวในนวนิยายของเขา อตัลกัษณ์ความเป็นยิวเป็นอปุสรรค
หลกัที่ท าให้ครอบครัวตวัละครเอกไม่สามารถบรูณาการเข้ากบัสงัคมปลายทางในประเทศต่าง ๆ ที่พวกเขาอพยพเข้าไป 
เมื่อครอบครัวตัวละครเอกอพยพไปในประเทศออสเตรีย ตวัละครพ่อรู้สึกว่าประเทศนีไ้ม่เหมาะกับการตัง้รกรากของ
ครอบครัวชาวยิวเนื่องจากเขามองว่าคนออสเตรียเป็นพวกนาซี (Vertlib, 1999, p. 85) หลงัจากนัน้ตวัละครพ่อได้พา
ครอบครัวอพยพไปยงัประเทศอิสราเอลซึง่ตอนแรกเขามองวา่เป็นดินแดนท่ีเหมาะสมกบัคนเชือ้ชาติยิวที่สดุ แตค่รอบครัว
ของเขาก็ประสบปัญหาเร่ืองการบูรณาการเข้ากบัสงัคมอิสราเอลอีกเช่นกัน เนื่องจากสงัคมในประเทศอิสราเอลมีการ
แบ่งกลุ่มอตัลกัษณ์ชาวยิวออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ ยิวบริสทุธ์ (Jews) พวกที่ไม่นบัว่าเป็นยิว (Goi) และยิวที่ทรยศต่อ
ชาวยิวด้วยกันเอง (Jored) และเนื่องจากตัวละครแม่เป็นชาวคริสต์ ครอบครัวนีจ้ึงถูกมองว่าเป็นยิวที่ไม่บริสุทธ์และ                     
ไม่นับว่าเป็นยิว (Vertlib, 1999, p. 145) และเมื่อครอบครัวได้อพยพออกจากอิสราเอล ก่อนที่จะอพยพเข้ามาอีก                       
เป็นครัง้ที่สองก็ถูกมองว่าเป็นพวกทรยศต่อชาวยิว (Vertlib, 1999, p. 142) จึงท าให้ครอบครัวนีต้ดัสินใจไม่ตัง้รกราก              
ในประเทศอิสราเอลในท่ีสดุ 

ปัญหาการบูรณาการเข้ากับสงัคมปลายทางเห็นได้ชัดเจนในตวัละครพ่อ ซึ่งสาเหตุส าคัญคือการยึดติดกับ                
อตัลกัษณ์ชาวยิว  ตวัละครเอกกล่าวถึงบิดาของเขาว่า “พ่อของผมไม่อยากใช้ชีวิตอยู่ที่ออสเตรีย เพราะฮิตเลอร์และ                  
พวกนาซีคนส าคญัเกิดที่นัน่ คณุต้องเข้าใจว่าพวกเราเป็นชาวยิว” (Vertlib, 1999, p. 85) การที่ตวัละครพ่อมองทกุอย่าง 
“ผ่านแว่นตาของความเป็นยิว” (Vertlib, 1999, p. 273) ท าให้เขากีดกันตนเองออกจากสงัคมออสเตรียจนไม่สามารถ
บรูณาการเข้ากบัสงัคมปลายทางในประเทศออสเตรียได้ ตา่งจากตวัละครเอกที่เปรียบเสมือนขัว้ตรงข้ามของพอ่ที่ไม่ยอม
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ให้อตัลกัษณ์ชาวยิวมาขดัขวางการบรูณาการเข้ากบัสงัคมของเขา เขาเคยโต้แย้งกบัพอ่วา่ความเป็นยิวของเขาไมใ่ชส่าเหตุ
ของปัญหาในการเข้ากบัสงัคม ดงัที่เขากล่าวครัง้หนึ่งว่า  “จริงๆที่โรงเรียนผมถกูด่าว่าเป็นไอ้รัสเซียหน้าโง่อยู่หลายครัง้                   
แตม่ีเพียงครัง้เดียวที่ผมถกูวา่เป็นยิวโสมม” (Vertlib, 1999, p. 257-258) ดงันัน้ ตวัละครพอ่จึงเป็นตวัอยา่งที่แสดงให้เห็น
วา่ปัญหาการบรูณาการเข้ากบัสงัคมไมไ่ด้เกิดจากการท่ีสงัคมไมย่อมรับผู้อพยพเพียงอยา่งเดียว แตเ่กิดจากการท่ีผู้อพยพ
กีดกนัตนเองออกจากสงัคมด้วยเช่นกนั จากกระบวนการพฒันาอตัลกัษณ์ในตวัละครสองตวัที่แตกตา่งกนัอย่างเดน่ชดันี ้
ท าให้กล่าวได้ว่า “ในนวนิยายของแวร์ทลีบตวัละครในเร่ืองได้ถ่ายทอดถึงความอคติ การเหมารวมตนเองและผู้อื่น ไป
จนถึงการเลอืกปฏิบตัิและการเหยียดชนชาติในบริบทที่แตกตา่งกนัอยูต่ลอดเวลา” (Kegelmann, 2015, p. 84-85) 

 
2.2 “สภาพไร้รากเหง้า” ของตวัละครเอกกบัการบรูณาการเข้ากบัสงัคม 

ในขณะที่ตัวละครพ่อยึดติดกับอัตลักษณ์ชาวยิวจนไม่สามารถบูรณาการเข้ากับสังคมปลายทางได้นัน้                        
ตัวละครเอกซึ่งเป็นลูกชายกลับสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมปลายทางในประเทศออสเตรียซึ่งเป็นประเทศสุดท้าย              
ที่ครอบครัวของเขาตัดสินใจตัง้รกรากที่นั่นได้ในที่สุด  เนื่องจากครอบครัวของเขาต้องอพยพไปในหลายประเทศ                           
ตัง้แตเ่ขายงัเป็นเด็ก เขาจึงได้ใช้ชีวิตในสงัคมที่หลากหลาย ซึง่เขาเปิดใจกบัวฒันธรรมในประเทศตา่งๆ เหลา่นัน้ ตรงข้าม
กบัพ่อและแม่ของเขาเอง เขาเรียนภาษาในประเทศที่อพยพไปจนสามารถพดูได้หลายภาษาอย่างคล่องแคลว่ ทัง้ภาษา
รัสเซีย ภาษาเยอรมัน ภาษาองักฤษ และภาษาอิตาลี (Vertlib, 1999, p. 299) ความเคยชินกับสภาวะที่ไร้หลกัแหล่ง                 
ตัง้แตเ่ด็กท าให้ตวัละครเอกไมย่ดึติดกบัวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึง่โดยเฉพาะ ในทางตรงกนัข้าม เขามองวา่การแบง่แยก
ทางเชือ้ชาติและศาสนาเป็นเร่ืองไร้สาระ (Vertlib, 1999, p. 287) ความคิดดังกล่าวส่งผลให้เขามองโลกอย่างยืดหยุ่น 
ยอมรับความแตกตา่งทางวฒันธรรมและปรับตวัเข้ากบัวฒันธรรมที่แตกต่างนัน้ได้ ในตอนท้ายของเร่ืองเขาปรับตวัเข้ากบั
สงัคมในประเทศออสเตรีย เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนออสเตรียและคนออสเตรียก็ยอมรับเขาเป็นคนออสเตรียด้วยเช่นกัน                  
เขาลงหลกัปักฐานในประเทศออสเตรียและบรูณาการเข้ากบัสงัคมได้ในท่ีสดุ (Vertlib, 1999, p. 300)   

นวนิยายเของแวร์ทลีบ แปลช่ือเร่ืองเป็นภาษาไทยได้ว่า สถานีระหว่างทาง นัน่หมายถึงผู้แต่งตัง้ใจเน้นสภาวะ
การเดินทางอนัไร้หลกัแหลง่ของตวัละครผู้อพยพ ซึง่ตรงกบัเนือ้เร่ืองที่ตวัละครเอกและครอบครัวซึง่เป็นผู้อพยพชาวรัสเซีย
เชือ้สายยิวต้องอพยพย้ายถ่ินฐานไปยงัหลายประเทศ ซึ่งเดิมที ตวัละครพ่อคิดว่าประเทศอิสราเอลและประเทศอเมริกา
เป็นประเทศที่เหมาะสมที่สุดส าหรับผู้ อพยพเชือ้สายยิว ประเทศอื่นๆ เช่น ประเทศออสเตรีย อิตาลี หรือฮอลแลนด์                      
จึงเป็นเพียง “สถานีระหวา่งทาง” ทีพ่วกเขาใช้เป็นท่ีอาศยัชัว่คราวเพื่อรอการอพยพตอ่ไปยงัประเทศอิสราเอลและประเทศ
อเมริกาเท่านัน้ ประเทศเหลา่นีจ้ึงเปรียบเสมือนเป็น “สถานท่ีเปลีย่นผา่น” (Transitraum) ที่อยูร่ะหวา่งสถานท่ีที่เป็นสถานี
ต้นทางและสถานที่ที่เป็นสถานีปลายทาง ทัง้นี ้สถานที่เปลี่ยนผ่านไม่ได้หมายถึงประเทศทางผ่านของผู้อพยพเท่านัน้                   
แต่หมายรวมถึงสถานที่ที่มนุษย์เข้าไปอยู่ชัว่ขณะหนึ่ง ไม่ได้ลงหลกัปักฐานอยู่ในสถานที่นัน้ เช่น สถานีรถไฟ สนามบิน 
ห้างสรรพสิน ค้า  ห รือยานพาหนะต่างๆ  เ ป็น ต้น  (Hess-Lüttich, 2017, p. 16) ในนวนิยายของแว ร์ทลีบนัน้                                  
สถานที่เปลี่ยนผ่านและสภาวะเปลี่ยนผ่านมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการสร้างอัตลกัษณ์ของตวัละครเอก ส่งผลให้                  
ตวัละครเอกมีอตัลกัษณ์ที่หลากหลาย ไร้ซึ่งการยึดติดในวฒันธรรมใดวฒันธรรมหนึ่ง ดังที่เคเกิลมนัน์ (Kegelmann, 
2015 , p. 84-85)  กล่าวถึงประเด็นปัญหาเร่ืองอัตลักษณ์ในนวนิยายเร่ืองนีว้่าประเด็นเ ร่ืองอัตลักษณ์ในเร่ือง                                 
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ได้สะท้อนให้เห็น“ชีวประวัติและอัตลักษณ์แบบปัจจุบันที่อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถมีลกัษณะ                       
ทีซ่บัซ้อนและแตกตา่งไมส่ามารถแบง่แยกเป็นขัว้ตรงข้ามแบบพืน้ฐาน (โดยสว่นใหญ่แบง่ตามเชือ้ชาติ) ได้อีกตอ่ไป”  

 
บทสรุป 

จากการวิจยั พบวา่แม้นวนิยายทัง้สองเร่ืองสะท้อนชีวิตของผู้อพยพท่ีเดินทางเข้ามาตัง้รกรากในดินแดนทีต่า่งกนั
และมีแรงจูงใจในการอพยพไมเ่หมือนกนั แตต่วัละครผู้อพยพในทัง้สองเร่ืองตา่งประสบปัญหาการบรูณาการเข้ากบัสงัคม
ปลายทางเหมือนกัน พวกเขาต่างถูกกีดกันออกจากคนในสังคมปลายทางและรู้สึกเป็น “คนนอก” ในสังคมนัน้                     
อย่างไรก็ตาม นวนิยายทัง้สองเร่ืองได้น าเสนอสาเหตุของปัญหาการบูรณาการแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ในขณะที่              
ตัวละครเอกในเร่ือง สะพานปากน ้า โกลเด้น ฮอร์น ประสบปัญหาการบูรณาการเข้ากับสังคมจากสภาพแวดล้อม                      
การท างาน เวลางาน สภาพและเขตที่อยู่อาศยั อปุสรรคทางด้านภาษาและกลุม่เพื่อน ครอบครัวของตวัละครเอกในเร่ือง                         
สถานีระหว่างทาง ไมส่ามารถปรับตวัเข้ากบัสงัคมปลายทางได้เพราะการยดึติดกบัอตัลกัษณ์ความเป็นยิวของตวัละครพอ่ 
นอกจากประเด็นดงักล่าว นวนิยายทัง้สองเร่ืองยงัแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าอตัลกัษณ์ของตวัละครผู้อพยพมีบทบาท
ส าคญัในการบรูณาการเข้ากบัสงัคมปลายทาง การยึดติดกบัอตัลกัษณ์เดิมของผู้อพยพเป็นอปุสรรคส าคญัในการปรับตวั
ให้เข้ากับสงัคม ในขณะที่ความสามารถในการพฒันาและปรับเปลี่ยนอตัลกัษณ์ท าให้ตวัละครเอกทัง้สองต่างปรับตัว             
เข้ากับสงัคมปลายทางได้ในที่สุด นวนิยายทัง้สองเร่ืองถือเป็นนวนิยายที่สะท้อนปัญหาผู้ อพยพที่มีช่ือเสียงในแวดวง
วรรณกรรมเยอรมัน เนื่องจากประเด็นปัญหาเร่ืองการบูรณาการเข้ากับสังคมและปัญหาอัตลักษณ์ของผู้ อพยพ                          
เป็นประเด็นปัญหาร่วมสมยัและเป็นปรากฏการณ์ทางสงัคมที่เกิดคู่กับการอพยพย้ายถ่ินฐานของมนุษย์มาตัง้แต่อดีต
จนถึงปัจจบุนั 
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ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6  
Effects of Using English Project Works to Enhance English Speaking Skills of  
Grade 12 Students  
 
อลษิา จนัทร์เปลง่1 , สนุีตา โฆษิตชยัวฒัน์2 และ วชิระ จนัทราช3 
Alisa Junpleng1, Suneeta Kositchaivat2 and Vachira Jantarach3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
ก่อนและหลงัเรียนด้วยโครงงานภาษาองักฤษ 2) ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่มีตอ่กิจกรรม
โครงงานภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6/5  โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย ที่เรียน                         
ในรายวิชาภาษาองักฤษ 6 (อ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 25 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) ด้วยวิธีการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 แผน 2) แบบทดสอบวดัทกัษะการพูดภาษาองักฤษ  3) แบบประเมิน
ทกัษะการพดูภาษาองักฤษแบบรูบริค (rubric) และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 
ที่มีตอ่กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ คา่เฉลีย่ (Mean) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คา่สถิติทดสอบ t แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (t-test dependent)  และการวิเคราะห์เนือ้หา 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการพูดภาษาองักฤษของกลุ่มตัวอย่างหลงัเรียนด้วยโครงงานภาษาอังกฤษ                  
มีคะแนนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 และ 2) ความพึงพอใจของกลุม่ตวัอยา่งตอ่กิจกรรมโครงงาน
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
ค าส าคัญ: โครงงานภาษาองักฤษ, ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 

 
Abstract 
 The purposes of this research were to 1) compare the students ’speaking skills before and after 
using English project work and 2) survey the students’ satisfactions toward the English project works. The 
sample consisted of 25 grade twelve students of Thammachotesuksalai School who enrolled in English 6 
(E33102) during the second semester of the academic year 2019. They were selected by using simple 
random sampling. The research instruments were 1 )  three lesson plans 2 )  a direct test of English 
speaking skills 3) an assessment rubric of English speaking skills and 4) a satisfaction survey toward the  
 
__________________________________________ 
1 ครูสอนภาษาองักฤษ สงักดักลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลยั สพุรรณบรีุ 72120 ประเทศไทย 
Foreign Language Department, Thammachotesuksalai School, Suphanburi 72120, Thailand.  
2 อาจารย์สอนภาษาองักฤษ สงักดัภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 
Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
3 อาจารย์สอนภาษาองักฤษ สงักดัภาควิชาการสอนภาษานานาชาติ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 
Department of International Language Teaching, Faculty of Education, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand.  
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English project works. The data were analyzed by mean, standard deviation, t-test dependent and 
content analysis. 
 The results of the study were as follows: 1 )  The students’ English speaking skills after using 
English project works were significantly higher than before at .05 level and 2) The students’ satisfaction 
towards the English project works was at the highest level. 
Keyword: English project works, English speaking skills 
 

บทน า 
 ปัจจุบันหลกัสูตรการศึกษาระดับขัน้การศึกษาพืน้ฐานก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
พืน้ฐานที่นักเรียนทุกคนต้องได้เรียนรู้ สามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติ  (ฟาฏินา วงศ์เลขา, 2553)  ทักษะการพูด
ภาษาองักฤษเป็นทกัษะส าคญัในการด าเนินชีวิตที่ทกุสงัคมโลกต้องเช่ือมตอ่กนัอยา่งไมม่ีที่สิน้สดุ (สภุทัรา อกัษรานเุคราะห์, 
2532)  ดงันัน้ทกัษะการพดูภาษาองักฤษของทกุคนควรได้รับการพฒันาให้มีประสทิธิภาพอยา่งตอ่เนื่อง 

จากการศึกษาเก่ียวกับทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียนไทย พบว่า ผู้ เรียนยังไม่สามารถพูด
ภาษาองักฤษได้ดีเท่าที่ควร ยงัขาดการสื่อสารในระดบัถ่ายโอนข้อมลู (กลัยา มหาวนั, 2549)  ไม่สามารถพดูสื่อสาร 
โต้ตอบกับผู้อื่นได้ เนื่องมาจากการเรียนการสอนที่ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นการเน้นในการท่องจ าเพียงเท่านัน้ และเป็น
รูปแบบการสื่อสารเพียงทางเดียว ไม่มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสร้างปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้ เรียนและผู้ เรียนด้วยกนั 
(เกรียงศกัดิ์ เจริญวงศกัดิ์, 2553)  นอกจากนี ้ครูยงัคงสอนในรูปแบบของการยดึกบัต าราเรียน และสอนแบบบรรยาย
มุ่งเน้นตวัภาษา เช่น ค าศพัท์ และไวยกรณ์ ท่ีไม่สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวนัได้ (Richards and Nunan, 1990: 
122 อ้างถึงใน อติกานต์ ทองมาก, 2552)  

จากการศึกษาเก่ียวกับการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ พบว่า มีการใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน                 
เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ เรียน  ซึ่งเป็นวิธีที่ตรงกับความสนใจของผู้ เรียนและได้ใช้ภาษาอังกฤษ                        
ในสถานการณ์จริง (อติกานต์ ทองมาก, 2552) ผู้ วิจัยในฐานะครูผู้ สอนวิชาภาษาองักฤษได้เล็งเห็นความส าคัญ                  
ที่จะต้องมีการพฒันาการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของผู้ เรียนให้อยู่ในระดบัดี จึงได้น า
แนวคิดการใช้กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษมาพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียน  โดยออกแบบการจดั
กิจกรรมที่เอือ้ตอ่การท ากิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษและการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของผู้ เรียน  
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลงัเรียนด้วยโครงงาน
ภาษาองักฤษ  
2. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 ที่มีตอ่กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผลการใช้โครงงานภาษาองักฤษในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 
ครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลอง ใช้รูปแบบการวิจยัแบบ One- Group-Pretest-Posttest Design ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการ
วิจยัตามล าดบัขัน้ ดงันี ้
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตวัแปรต้น ได้แก่ กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่  
  2.1 ทกัษะการพดูภาษาองักฤษ 
  2.2 ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี                        
ที่เรียนในรายวิชา อ33102 วิชาภาษาองักฤษ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 7 ห้องเรียน จ านวน 225 คน 
 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาชัน้ปีที่  6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน            
ธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้มาโดยใช้วิธีสุ่ม ห้องเรียนอย่างง่าย (Simple random sampling)                        
ได้ห้องเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6/5 จ านวน 25 คน  
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เพื่อให้การวิจัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ วิจัยได้ด าเนินการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ                      
เพื่อน ามาใช้ในการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้
 1. แผนการจดัการเรียนรู้ จ านวน 3 แผน โดยผู้วิจยัได้วิเคราะห์ตวัชีว้ดัตามหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 
2551 เพื่อมุ่งพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียน  ซึง่น ามาสูก่ารออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 3 
แผน ได้แก่ 1) Describing People 2) Clothing และ 3) Fashion Styles 
 2. แบบทดสอบวดัทกัษะการพดูภาษาองักฤษก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ  
ผู้วิจยัได้สร้างและพฒันาแบบทดสอบเป็นวิธีการสอบพดูทางตรง ซึง่แบบทดสอบดงักลา่วมีข้อค าถามที่สอดคล้องกบั
เนือ้หาในแผนการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ กลุม่ตวัอย่างสอบโดยการพูดบรรยายเก่ียวกับ
รูปภาพท่ีสุม่เลอืกมา 1 รูป จากรูปภาพทัง้หมด 20 รูป หลงัจากที่กลุม่ตวัอยา่งฟังข้อค าถามจบแล้ว แตล่ะคนจะมีเวลา
เตรียมตวัคนละ 1 นาท ีเพื่อทดสอบทกัษะการพดูภาษาองักฤษดงักลา่ว และแตล่ะคนมีเวลาสอบพดูบรรยาย คนละ 3 นาที            
 3. แบบประเมินทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  เป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้าน                           
การออกเสียง 2) ด้านคลอ่งแคล่วในการใช้ภาษา 3) ด้านการใช้ค าศพัท์และไวยากรณ์ 4) ด้านเนือ้หา และ 5) ด้าน                         
ความ เป็นธรรมชาติ  โดย เกณ ฑ์การให้คะแนนแบ่ ง เป็น  4 ระดับ  คื อ  1) ระดับที่  1 หมายถึ ง  ป รับป รุง                                 
2) ระดบัท่ี 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดบัท่ี 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดบัท่ี 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึง่มีคะแนนเต็ม 20 คะแนน 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 ที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ 

เป็นการประเมินแบบแยกส่วน 5 ด้าน คือ 1) ด้านเนือ้หา 2) ด้านสื่อการเรียนการสอน 3) ด้านประโยชน์ที่ได้รับ                   
4) ด้านครูผู้สอน และ 5) ด้านบรรยากาศ ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ 
Likert มี 5 ระดบั ได้แก่ 1) ระดบัที่ 1 หมายถึง น้อยที่สดุ   2) ระดบัที่ 2 หมายถึง น้อย 3) ระดบัท่ี 3 หมายถึง ปานกลาง 
4) ระดบัที่ 4 หมายถึง มาก และ 5) ระดบัที่ 5 หมายถึง มากที่สดุ  
 

การเก็บและรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยใช้เวลา 8 คาบ รวมระยะเวลาทัง้สิน้ 16 ชั่วโมง 
โดยมีล าดบัขัน้ตอนการเก็บและรวบรวมข้อมลู ดงันี ้ 
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 1. จัดปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเพื่อสร้างความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการเรียน บทบาทของผู้ เรียน 
จดุประสงค์ของการเรียน และวิธีการประเมินผล  
 2. ส ารวจหัวข้อโครงงานที่กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจมากที่สุด จาก 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) แฟชั่นเสือ้ผ้า            
2) บคุคลส าคญั 3) อาหารและเคร่ืองดื่ม 4) การพยากรณ์อากาศ ได้หวัข้อการท าโครงงานที่กลุม่ตวัอย่างสนใจมาก
ที่สุด คือ แฟชั่นเสือ้ผ้า คิดเป็น ร้อยละ 72 รองลงมาคือ อาหารและเคร่ืองดื่ม คิดเป็น ร้อยละ 16 รองลงมา คือ                        
บคุคลส าคญั คิดเป็น ร้อยละ 8 และล าดบัสดุท้ายคือ การพยากรณ์อากาศ คิดเป็น ร้อยละ 4 
 3. ทดสอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้และผ่านการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ                           
เพื่อวดัระดบัทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่ง ส าหรับการประเมินเป็นการประเมินแบบแยกสว่น 
5 ด้าน คือ 1) ด้านการออกเสียง 2) ด้านคล่องแคล่วในการใช้ภาษา 3) ด้านการใช้ค าศัพท์และไวยกรณ์                               
4) ด้านเนือ้หา และ 5) ด้านความเป็นธรรมชาติ โดยเกณฑ์การให้คะแนนแบง่เป็น 4 ระดบั คือ 1) ระดบัที่ 1 หมายถึง 
ปรับปรุง 2) ระดบัที่ 2 หมายถึง พอใช้ 3) ระดบัที่ 3 หมายถึง ดี และ 4) ระดบัที่ 4 หมายถึง ดีเยี่ยม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 
20 คะแนน 
 4. ด าเนินการสอนโดยผู้วิจยัเป็นผู้สอนด้วยตนเอง ด าเนินการสอนโดยใช้แผนการจดัการเรียนรู้ทัง้สิน้ 3 แผน 
แตล่ะแผนเน้นการสอนทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการบรรยาย ได้แก่ 1) Describing People บรรยายรูปลกัษณ์
และบุคลิกภาพของบุคคล 2) Clothing บรรยาย ประเภท รูปแบบ ลักษณะของเสือ้ผ้า และเคร่ืองประดับต่างๆ                   
3) Fashion Styles บรรยายประเภทแฟชั่นเสือ้ผ้า และการแต่งกายในแฟชั่นประเภทต่างๆ โดยครูผู้สอนจะแนะน า                 
ให้นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งสงัเกตการใช้ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้เพื่อน ามาใช้ในกิจกรรมโครงงานของตนเองตอ่ไป 
 5. หลงัจากที่นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างเรียนรู้ครบทัง้ 3 แผนแล้ว ล าดบัต่อไป นกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจะได้เรียนรู้
และพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านการท า กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษในหัวข้อ Fashion Show                      
โดยนกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งจะด าเนินการผา่นขัน้ตอนการท าโครงงาน ดงันี  ้
  5.1 นักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะท าโครงงานเป็นกลุ่ม โดยได้แบ่งกลุ่มมาแล้วตัง้แต่การเรียน                       
ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 โดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มด้วยการจัดกลุ่มตามความสามารถด้านทักษะการพูด
ภาษาองักฤษ  
  5.2 นักเรียนวางแผนการท าโครงงาน และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมนอกห้องเรียน ที่ได้รับจาก                  
การเรียนด้วยแผนการเรียนรู้ทัง้ 3 แผน เป็นแนวทางในการท าโครงงานเพื่อน าเสนอโครงงาน เร่ือง Fashion Show 
ตอ่ไป โดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าปรึกษาและแนะน า (Coach) 
  5.3 นกัเรียนน าเสนอโครงงาน Fashion Show ซึ่งนกัเรียนจะได้แสดงทกัษะการพดูภาษาองักฤษ
ผา่นการน าเสนอโครงงานแฟชัน่โชว์ของแตล่ะกลุม่ พร้อมทัง้ประเมินการน าเสนอโครงงานของกลุม่ตนเองและเพื่อน 
 6. ท าการทดสอบทกัษะการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ โดยใช้วิธีการ
สอบพูดทางตรง แบบทดสอบเป็นค าถาม 1 ข้อ โดยให้นักเรียนเข้าทดสอบทีละคน แต่ละคนจะสุ่มเลือกรูปภาพ                   
มา 1 รูป จากรูปภาพทัง้หมด 20 รูป ซึ่งรูปภาพที่ใช้เป็นรูปภาพของบุคคลที่แต่งตัวในสไตล์ต่างๆ ผู้ เข้าทดสอบ                       
จะพูดบรรยายเก่ียวกบัรูปภาพที่ได้สุม่เลือกดงักลา่ว โดยกรรมการจะให้เวลาผู้ เข้าสอบเตรียมตวั คนละ 1 นาที และ
แตล่ะคนมีเวลาสอบพดูบรรยาย คนละ 3 นาที 
 7. นักเรียนกลุ่มตัวอย่างท าแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ โดยผู้ วิจัย                  
เป็นผู้อธิบายถึงวิธีการท าแบบประเมินและข้อความในแบบประเมินทกุข้อ และให้ผู้ เรียนท าไปพร้อมๆ กนั 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H351 

ผลการวิจัย 
1.  ผลการเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลงัการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน

ภาษาองักฤษมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .05                
ดงัผลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1  
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบทกัษะการพูดภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่าง ก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษาองักฤษ  
การ
ทดสอบ 

คะแนน
เต็ม 

𝐗 S.D. �̅� S.D.(D) t df p-value 

ก่อนเรียน 20 8.53 1.46 
6.59 0.2466 26.7234* 24 0.000 

หลงัเรียน 20 15.22 2.23 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทกัษะการพูดภาษาองักฤษหลงัเรียนด้วยกิจกรรม
โครงงานภาษาองักฤษ มีค่าเท่ากับ 15.22 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนการทดสอบทักษะการพูดภาษาอังกฤษ                 
ก่อนเรียนด้วยโครงงานภาษาองักฤษ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8.53 คะแนนผลต่างเฉลี่ย (D̅) ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียน
ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ มีค่าเท่ากับ 6.59 และค่าทดสอบ t มีค่าเท่ากับ 26.72 (p < .05) จากค่าสถิติ
ดงักลา่วแสดงวา่ ทักษะการพูดภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่  6 หลงัการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาองักฤษมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดบั  .05               
ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยัข้อที่ 1  

2. ผลการวิเคราะห์ความพงึพอใจของกลุม่ตวัอยา่งที่มีตอ่กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ 
ตารางที่ 2 คะแนนเฉลีย่ (X̅) สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาองักฤษของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 25 คน 

ประเด็นการประเมิน �̅� S.D. แปลผล ล าดับที่ 
ด้านท่ี 1: เนือ้หา 4.45 0.62 มาก  
ด้านท่ี 2: ด้านสือ่การเรียนการสอน 4.49 0.62 มาก  
ด้านท่ี3: ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.59 0.56 มากที่สดุ  
ด้านท่ี 4: ครูผู้สอน 4.59 0.50 มากที่สดุ  
ด้านท่ี 5: ด้านบรรยากาศ 4.44 0.67 มาก  

รวม 4.51 0.59 มากที่สดุ 
 จาก ตารางที่  2 พบว่า ผู้ เรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษ ทัง้ 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51, S.D.= 0.59) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 และเมื่อ
พิจารณาความพึงพอใจแยกเป็นด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษอยู่ใน
ระดบัมากที่สดุและมาก โดยเรียงล าดบัจากมากที่สดุถึงน้อยที่สดุ ได้ดงันี ้ล าดบัที่ 1  ด้านครูผู้สอน (X̅ = 4.59, S.D.= 0.50)  
ล าดับที่  2 ด้านประโยชน์ที่ ได้ รับ  (X̅ = 4.59, S.D.= 0.56) ล าดับที่  3 ด้านสื่อการเรียนการสอน  (X̅ = 4.49,                       
S.D.= 0.62) ล าดบัท่ี 4 ด้านเนือ้หา (X̅ = 4.45, S.D.= 0.62)  และล าดบัท่ี 5 ด้านบรรยากาศ (X̅ = 4.44, S.D.= 0.67)   
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บทสรุป 
 การวิจัยเร่ือง ผลการใช้โครงงานภาษาอังกฤษในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน                        
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้
 1. จากผลการวิจยัข้อที่ 1 พบวา่ ทกัษะการพดูภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 6 หลงัการเรียน
ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษมีคะแนนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 อาจเนื่องมาจาก 
  1.1 การท ากิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษสง่เสริมให้ผู้ เรียนสามารถฝึกทกัษะการพดูภาษาองักฤษ
จากการปฏิบัติจริง โดยกระบวนการท าโครงงาน ขัน้การวางแผนโครงงาน  ผู้ เรียนได้ท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม                       
เพื่อวางแผนในการท าโครงงาน วิเคราะห์ขัน้ตอนในการท าโครงงาน  มีโอกาสได้ฝึกใช้ภาษาก่อนที่จะน าไปใช้                      
ในการท าโครงงานจริง สอดคล้องกับแนวคิดของกรมวิชาการ (2544) ที่กลา่วว่า การเตรียมตวัผู้ เรียนในด้านภาษา                
ที่หลากหลายส่งผลให้ผู้ เรียนเห็นความเก่ียวโยงของภาษากับชีวิตจริงทัง้ในและนอกห้องเรียน และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ Fried-Booth (1987) ที่กล่าวว่า ขัน้ตอนการวางแผนเป็นการกระตุ้ นความสนใจ เป็นการอภิปราย
ความคิดต่างๆ ให้ข้อแนะน าและแลกเปลี่ยนทกัษะทางภาษาที่จะฝึกฝนคือการพูด การฟัง การอ่านในหวัข้อเร่ือง                  
ที่จะศึกษาร่วมกัน ส่งผลให้การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินตนเองในการปฏิบตัิโครงงาน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง                
มีการปฏิบตัิในการปรึกษางานกบัเพื่อนอย่างมีเหตผุลอยูใ่นระดบัดีมาก กล้าแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิด 
และร่วมกนัออกแบบการน าเสนอโครงงานจนเป็นท่ีนา่พอใจ  
  1.2 การท ากิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ ขัน้การด าเนินโครงงาน ผู้ เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง                   
โดยผู้ เรียนได้ช่วยกันท างานตามความรับผิดชอบของตน เช่น ค้นคว้าหาข้อมูล จัดการกับข้อมูลที่ได้ น าเอาข้อมูล                  
ที่ได้ไปใช้ในการน าเสนอโครงงาน ตัง้ค าถามเมื่อมีข้อสงสยัและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ในสถานการณ์จริง  จนถึง                   
การน าเสนอโครงงาน สอดคล้องกับแนวคิดของ Phillips; Burwood; and Dunford (1991) ที่กล่าวว่า จุดมุ่งหมาย
ของการท าโครงงานคือ มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนดึงความรู้ทุกอย่างมาแก้ปัญหาโดยใช้ภาษาอั งกฤษเป็นสื่อ ให้ผู้ เรียน
รับผิดชอบกบัการเรียนของตนเอง พึง่พาตนเอง ท างานร่วมกนัอยา่งเทา่เทียมเพื่อท าโครงงานให้ส าเร็จลลุว่ง สง่ผลให้
เกิดแรงจูงใจในการเรียนต่อไป สงัเกตได้จากการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและความมั่นใจในการพูด
ภาษาองักฤษมากขึน้ 
  1.3 การท ากิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษ ขัน้การประเมินผลโครงงาน การท ากิจกรรมโครงงาน
ภาษาอังกฤษเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ประเมินผลงานของตนเองและของเพื่อนต่างกลุ่ม  โดยพิจารณาถึงข้อดี                      
และข้อควรปรับปรุงของผลงาน  รวมทัง้ให้เหตุผลประกอบการประเมินที่ชัดเจนซึ่ งเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียน                       
ในการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของตนเองต่อไป สอดคล้องกบัแนวคิดของ Harris and McCann (1994)                
ที่กล่าวว่า การประเมิน เป็นการสะท้อนถึงการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีคิด วิธีท างา น                           
ความพงึพอใจในกระบวนการท างาน ผลงาน และความต้องการพฒันาตนเองให้ดีขึน้ ดงัจะเห็นได้จากผลการประเมิน
การน าเสนอโครงงาน ด้านการใช้ภาษาองักฤษในการน าเสนอผลงานของกลุ่มตวัอย่าง (เพื่อนประเมินเพื่อน) ซึ่งมี
คะแนนเฉลีย่ 18 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80  
 2. จากผลการวิจัยข้อที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ                     
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ อาจเนื่องมาจาก 
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  2.1 ผู้วิจยัมีการศึกษาและวิเคราะห์เนือ้หาตามหลกัสตูรแกนกลาง พทุธศกัราช 2551 นอกจากนี ้
ผู้ วิจัยได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับทักษะการพูดภาษาองักฤษและการสอนแบบโครงงาน
ภาษาองักฤษเพื่อให้ผลการใช้กิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษในการพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษมีประสทิธิภาพ 
โดยผู้วิจยัมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้ เรียน คอยให้ค าแนะน า และตอบข้อซกัถามเมื่อผู้ เรียนเกิดข้อสงสยั 
สอดคล้องกบัแนวคิดของ กรมวิชาการ (2544) ที่กลา่ววา่ ครูผู้สอนมีหน้าที่ให้ค าสัง่ที่ชดัเจน และต้องมีการตรวจสอบ
ว่าผู้ เรียนเข้าใจวิธีท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้โครงงานบรรลผุลส าเร็จได้ด้วยดี และให้ความช่วยเหลือตามความจ าเป็น
ขณะผู้ เรียนท างาน เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ เรียนท างานตามแผนที่วางไว้ โดยผลการวิจัย พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่าง                     
มีความพงึพอใจตอ่ครูผู้สอนอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (X̅ =4.59, S.D. =0.50)  
  2.2 ผู้ วิจัยได้ค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ เรียนจะได้รับสูงสุดจากการเรียนด้วยกิจกรรมโครงงาน
ภาษาองักฤษ สอดคล้องกบัแนวคิดของ Haines (2002) ที่กลา่ววา่ การท าโครงงานจะช่วยให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้า
เร่ืองที่เก่ียวกับโลกแห่งความเป็นจริง  ได้ท างานร่วมกับผู้ เรียนที่มีความสามารถต่างกัน  นอกจากนีโ้ครงงาน                         
ยังเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกความคล่องในการใช้ภาษา  และเห็นความส าคัญของการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง                
โดยผลการวิจัย พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( X̅ =4.59,                
S.D. =0.56)  
  2.3 ผู้วิจยัได้ออกแบบการจดัการเรียนรู้จากการส ารวจหวัข้อที่ผู้ เรียนสนใจมากที่สดุ ซึ่งการเรียน
แต่ละครัง้ ผู้ วิจัยจะแนะน าให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างสังเกตการใช้ภาษาและเก็บรวบรวมความรู้ เพื่อน ามาใช้                            
ในการท าโครงงานต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ Haines (2002) ที่กล่าวว่า การท าโครงงาน ผู้ เรียนมีอิสระ                      
ในการเลือกหัวข้อที่ตนเองสนใจ  บรรยากาศในการเรียนดูไม่เป็นทางการ  ส่งผลให้ผู้ เรียนมีความรู้สึกผ่อนคลาย                   
จากวิธีการเรียนแบบปกติ และสอดคล้องกับแนวคิดของ จิราภรณ์ ศิริทวี (2542) ที่กลา่วว่า การสอนแบบโครงงาน                
มีจุดประสงค์คือ ต้องการกระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักสงัเกต และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อตอบค าถามที่ตนอยากรู้       
โดยผลการวิจยั พบวา่ โดยรวมกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจตอ่ด้านเนือ้หาอยูใ่นระดบัมาก (X̅ =4.45, S.D. =0.62) 

ข้อเสนอแนะ  
 จากการวิจัยเร่ือง ผลการใช้โครงงานภาษาองักฤษในการพฒันาทกัษะการพูดภาษาองักฤษของนกัเรียน               
ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  6 ผู้ วิจัยได้สรุปแนวคิด และน าเสนอข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ และเป็นแนวทาง                               
การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษ แก่ผู้ ที่จะท าวิจัยเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรม                       
โครงงานภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษตอ่ไป มีรายละเอียดดงันี  ้
 ข้อเสนอแนะเพื่อน าผลการวิจยัไปใช้  
 1. จากการท าวิจัยในครัง้นี  ้พบว่า วิธีการใช้กิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะพูดภาษาอังกฤษของผู้ เรียนในหัวข้อ                       
ตามความถนดัและความสนใจของตน ดังนัน้โครงงานที่จัดต้องเหมาะสมกับความสนใจและระดบัความสามารถ               
ของนกัเรียน สอดคล้องกบัคา่นิยม ช่วงวยั และสงัคมที่นกัเรียนอาศยัอยูด้่วย 
 2. ในการวิจยัครัง้นี ้พบว่า นกัเรียนแต่ละกลุม่มีความกระตือรือร้นที่จะสร้างสรรค์ผลงานของตนให้โดดเด่น
กว่ากลุ่มอื่นๆ ดงันัน้ควรมีรางวลั หรือเกียรติบตัร ให้นกัเรียน เพื่อให้นักเรียนทัง้คนที่เก่งด้านการพูดภาษาอังกฤษ      



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H354 

หรือความประพฤติดี ท างานดี มีความตัง้ใจในการเรียน ได้เกิดความภาคภมูิใจในตนเองและมีก าลงัใจในการพฒันาตนเอง
ตอ่ไป 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป  
 1. ในการวิจยัครัง้ต่อไปควรมีการศึกษาการจดัการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาองักฤษเพื่อพฒันาทกัษะ
ภาษาองักฤษด้านอื่นๆ เช่น การพฒันาทกัษะการพดูภาษาองักฤษเพื่อการสนทนา เป็นต้น 
 2. ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรมีการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมโครงงานภาษาอังกฤษร่ วม                     
กบัวิชาในกลุม่สาระการเรียนรู้อื่นเพื่อช่วยสง่เสริมทกัษะการแก้ปัญหา ทกัษะการสือ่สาร และทกัษะชีวิต 
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ความคิดเหน็ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตทิี่มีต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน  
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเท่ียวเชิงศาสนา กรณีศึกษา : วัดเล่งเน่ยย่ี1 และ 
วัดเล่งเน่ยยี่2 
Opinions of Foreign Tourists on Chinese Temples Buddhism  
Management to become a Religious Tourism Learning Place  
Case Study : Leng Nuei Yee1 and Leng Nuei Yee2 
พระศรัญย์  ช้างกลุ1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน แสงพิกลุ2 

Phra Saran Changkun1 and Assoc.Prof. Dr. Aswin Sangpikul2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถาน              
วดัจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา และ 2) เปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ                    
ต่อการจัดการพุทธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยมีกลุ่ม
ตวัอย่างคือนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอาย ุ20 ปีขึน้ไป ซึ่งเดินทางมาทอ่งเที่ยววดัเลง่เนย่ยี่1และวดัเลง่เนย่ยี่2 จ านวน 
400 คน ผลการวิจยัพบวา่ นกัทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการพทุธสถานวดัจีนเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ด้านแหล่งข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านการเข้าถึง                      
เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน                    
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านวิธีการบริหารจัดการ และด้านการเข้าถึง แตกต่างกัน                      
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความคิดเห็นด้านกิจกรรมในสถานที่                     
ด้านวิธีการบริหารจดัการ และด้านสิง่อ านวยความสะดวก แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ค าส าคัญ : นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ การจดัการพทุธสถาน แหลง่เรียนรู้ การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study the opinions of foreign tourists on chinese temples 
buddhism management to become a religious tourism learning place and 2) to compare the opinions of 
foreign tourists on chinese temples buddhism management to become a religious tourism learning place, 
classified by personal factors. The samples for this research were 400 foreign tourists who 20 years old 
and over to traveling to Wat Leng Nuei Yee1 and Wat Leng Nuei Yee2. The results revealed that the chinese 
temples buddhism management to become a religious tourism learning place, tourism foreign focus mostly 
on data source, next are facilities and access side. The comparison of opinions of foreign tourists on 
chinese temples buddhism management classified by personal factors are tourists with different the 
average monthly incomes have opinions about places, staff, management and access side differences  

                                                           
1 สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 
Department of Tourism Management, Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University, Bangkok 10210, Thailand.  
2 สาขาวิชาการจดัการการท่องเท่ียว  คณะการท่องเท่ียวและการโรงแรม มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 ประเทศไทย 
Department of Tourism Management, Faculty of Tourism and Hospitality, Dhurakij Pundit University, Bangkok 10210, Thailand. 
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were  statistically significant at .05 level. And tourists with different ages have opinions about activity area, 
management and facilities differences  were  statistically significant at .05 level.  
Keywords: expectations, shopping experience, elderly tourists 
 

บทน า 
ปัจจุบนันกัท่องเที่ยวจ านวนมาก ให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวแบบการท่องเที่ยวเชิงพุทธ และการเรียนรู้                    

ที่เป็นการเดินทางเพื่อการศึกษาคณุค่าทางศิลปวฒันธรรม และแสวงหาคณุค่าทาง ด้านคณุธรรมจริยธรรม อนัน าไปสู่
การประพฤติปฏิบตัิในแนวทางที่ถกูต้อง ทัง้แก่เพื่อนมนุษย์และต่อสิ่งแวดล้อม (พระครูสงัฆรักษ์สาธร ปุญเญสิโก และ
คณะ, 2561 : 1475-1489) ในลักษณะที่ก่อให้เกิดประโยชน์เกือ้กูลต่อกันและกัน ผ่านการจัดกิจกรรมเก่ียวกับ                      
การท่องเที่ยวในลกัษณะต่างๆ เช่น กิจกรรมการท่องเที่ยวไหว้พระ 9 วดั การไหว้พระประจ าวนัเกิด ปีเกิด การท่องเที่ยว
เชิงสขุภาพโดยเน้นการฝึกสมาธิทางพระพุทธศาสนา เป็นต้น เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ทางประวตัิศาสตร์ และ
พุทธศาสนา อันจะน าไปสู่การปลกูฝังด้านศีลธรรม จริยธรรม และการประพฤติปฏิบตัิที่ดีงาม สะท้อนให้เห็นค่านิยม                   
ในการท าบุญและการแสวงบุญของสังคมไทยที่ปฏิบัติมานับแต่อดีตซึ่งกิจกรรมการท่องเ ที่ยวแนวดังกล่าว                                  
ได้รับความสนใจตอบรับจากนกัท่องเที่ยวเป็นอย่างดี การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาและวฒันธรรมจึงเป็นปัจจัย                  
ที่ส าคัญในการพัฒนา กิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยซึ่งเป็นลกัษณะของการเดินทางที่ก่อให้เ กิดประโยชน์                   
ต่อผู้คน ชุมชน สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม การท่องเที่ยวเชิงพทุธศาสนา เป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวเฉพาะด้าน               
ที่มีกลุม่นกัท่องเที่ยวจ านวนมากให้ความสนใจเก่ียวกับการศึกษาพทุธศาสนา ช่ืนชมสถาปัตยกรรมหรือประวตัิศาสตร์ 
และบูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ิการนมสัการเกจิอาจารย์รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมของแต่ละศาสนา (นภวรรณ ฐานะกาญจน์                      
พงษ์เขียว และคณะ, 2561 :  112-121)  

บทบาทของวัดในอดีต วัดเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดวิชาความรู้ ศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ไปสู่ชุมชน เป็นสถานที่ซึ่งคนในชุมชนส่งบุตรหลานของตนเข้ามาในวัดเพื่อเรียนและ                  
ศึกษาหาวิชาความรู้ต่างๆ วดัจึงมีความส าคญัมาก และมีบทบาทสงูในทุกชนชัน้ของสงัคมไทย วดัและพระภิกษุสงฆ์                
เป็นท่ียอมรับนับถือ และเคารพศรัทธาจากคนในชุมชน ด้วยดีตลอดมาตัง้แต่ในอดีต วดัจึงถือได้ว่าเป็นสถาบันหลกั                    
เป็นที่ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยตลอดมา ในสงัคมไทยไม่ว่าจะเป็นสงัคมเมืองหรือสงัคมชนบท ทกุหมู่บ้านต่างก็มีวดั
เป็นศาสนสมบตัิร่วมกันของคนในท้องถ่ิน ประชาชนในแต่ละหมู่บ้านก็มีความสมัพนัธ์ผกูพนัแนบแน่นกบัวดั เพราะวดั
เป็นเสมือนสถานท่ีที่ให้ความอบอุ่นใจสบายใจ ให้ความรู้แก่ชุมชน ดงันัน้ วดัจึงเป็นศูนย์กลางทัง้ทางด้านสติปัญญา 
จิตใจของพุทธศาสนิกชน มีการสื่อสารในสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์ สิ่งที่เป็นสาระข้อเท็จจริง ประกอบด้วยเหตุผลและ                     
ความจริงใจ สามารถน าไปสูก่ารพฒันาเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนของการเรียนรู้ การพฒันาการท่องเที่ยว และการอนรัุกษ์
โบราณวัตถุ โบราณสถานอันเป็นสมบัติของชาติได้ และถ้าวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้มีการด าเนินการในลกัษณะ                  
ของการเสริมสร้างคุณค่าของแหล่งการเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพในการบริหารจัดการและการส่งเสริมให้ประชาชน 
ชุมชน และผู้ประกอบ การท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว และการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกบัการเรียนรู้ (พระครูสงัฆรักษ์วฒุิพงษ์  วฑุฒิว โส และคณะ ,2561:1597-1598) 

การท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย                  
ซึ่งเป็นลกัษณะของการเดินทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้คนชุมชน สงัคม เศรษฐกิจ และวฒันธรรม แต่อย่างไรก็ตาม     
การจัดการท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการวัดที่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว  การจัดการ                               
แหลง่โบราณสถานและพทุธศิลป์ในแต่พืน้ที่ยงัพบวา่มีปัญหาในเร่ืองของการจดัการเพื่อให้เกิดประโยชน์สงูต่อการรักษา
มรดกทางวฒันธรรม ของพระพุทธศาสนาและการจัดการเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ต่อกิจกรรมการท่องเที่ยว ดงันัน้ ผู้ วิจัย                  
ได้เล็งเห็นว่า การที่เรามุง่เน้นเร่ืองการพฒันาวดัตา่งๆ ในประเทศไทย เพื่อให้เป็นแหลง่เรียนรู้เชิงศาสนา ประกอบกบัเป็น
การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวควบคู่กนัไป เพื่อการพฒันาที่สร้างความเจริญทัง้ทางสงัคม ความเจริญทางเศรษฐกิจ รวมไปถึง
เน้นพฒันาความเจริญทางด้านจิตใจไปพร้อมๆ กนั โดยการแสวงหาและใช้ต้นทนุทางสงัคมทรัพยากรธรรมชาติ และทนุ
ทางวัฒนธรรมที่มีอยู่อย่างมั่งคั่งในประเทศไทย เป็นเคร่ืองมือในการถ่ายทอดเช่ือมโยงสู่การศึกษาเชิงพุทธศาสนา                    
เพื่อเป็นการด ารงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นรากฐานวัฒนธรรมของชาติ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศชาติ                       
ในเชิงเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าทัง้ทางปัญญา และทางเศรษฐกิจเข้าสู่ความรับผิดชอบต่อสงัคม                   
ในวงกว้างได้ โดยผ่านการท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประกอบกับแหล่งเรียนรู้ในวัดจีนยังมีการศึกษาน้อยมาก ซึ่งพบว่า                     
วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่1) และวัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (เล่งเน่ยยี่2)                     
เป็นพุทธสถานท่ีเป็นที่นิยมและรู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ และมีความส าคัญที่ควรเป็นแหล่งเรียนรู้                   
ในชมุชนแตย่งัไม่มีการบริหารจดัการ การศึกษาการบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ครัง้นี ้จึงถือเป็นการน าร่องเพื่อให้ทราบถึง
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การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดจีน เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียน ประชาชน และผู้ สนใจทั่วไป นอกจากนี  ้                   
การบริหารจัดการที่เหมาะสมจะท าให้ผู้ ศึกษาได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในเต็มที่  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น                     
ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง “ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจดัการพทุธสถานวดัจีน 
เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา” เพื่อน าองค์ความรู้จากงานวิจยัครัง้นีไ้ปใช้ประโยชน์ต่อองค์กรที่เก่ียวข้อง
สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารจดัการพทุธสถานตา่งๆ ให้เป็นแหลง่เรียนรู้ที่ทรงคณุคา่เชิงสถานตอ่ไป  

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติตอ่การจดัการพทุธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้
การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา 

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็น                   
แหลง่เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ แตกต่างกัน                 
มีความคิดเห็นตอ่การจดัการพทุธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนาแตกตา่งกนั 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                 ตัวแปรต้น                         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
การทบทวนวรรณกรรม 
 ผู้ วิจัยได้บูรณาการความหมายของแหล่งเรียนรู้ ประเภทของแหล่งเรียน รู้ และการจัดการท่องเที่ยว                       
เพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยัเก่ียวกบัการจดัการพทุธสถานเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา 
ดงันี ้

นาวา วงษ์พรม (2560:น.131-143) กล่าวถึง ความหมายของแหล่งเรียนรู้ไว้ว่า  แหล่งเรียนรู้ หมายถึง 
แหลง่ข้อมลูข่าวสาร สารสนเทศ และประสบการณ์ ที่สนบัสนนุสง่เสริมให้ผู้ เรียนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ แสวงหาความรู้และเรียนรู้
ด้วยตนเองตามอธัยาศยั เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ 

Ramirez  (1954  :  386) จ าแนกแหลง่เรียนรู้ในชุมชนออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 1) แหลง่ความรู้ที่เป็นธรรมชาติ  
อาทิ  แสงแดด  อากาศ  ดิน  น า้  เป็นต้น 2) แหลง่ความรู้ที่เป็นบคุคล  ได้แก่  บคุคลที่มีความรู้ความสามารถในชุมชน              
3) แหล่งความรู้ทางด้านเทคโนโลยี  ได้แก่  แหล่งความรู้ที่เกิดจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์  การคิด
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ  เช่น  เคร่ืองยนต์ และ 4) แหลง่ความรู้ที่เป็นสถานบนั  ได้แก่  สถานบนัต่างๆ  ท่ีมนษุย์สร้างขึน้  เช่น  
โรงเรียน  โบสถ์  เป็นต้น 

พระครูวิมลศิลปกิจ (เรืองฤทธ์ิ ธนปญฺโญ) และคณะ (2555) ได้ศึกษาการศึกษารูปแบบและสภาพแหลง่เรียนรู้
ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย พบว่า สภาพการจัดการแหล่งเรียนรู้ของวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว                   

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา 
- อาชีพ 
- รายได้ 

การจัดการพุทธสถาน 
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชงิศาสนา 

- แหลง่ข้อมลู 
- สถานท่ี 
- ผู้ท าหน้าที่บริหารสถานท่ี 
- กิจกรรมในสถานท่ี 
- วิธีการบริหารจดัการ 
- สิง่อ านวยความสะดวก 
- การเข้าถงึ 
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ในจังหวัดเชียงรายด้านพุทธศิลปะ/สถาปัตยกรรมเหมาะสมกับเป็นแหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง                   
เมื่อพิจารณาจากคา่เฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า ความสวยงามของปะติมากรรมฝาผนงัภายในวดั มีค่าเฉลีย่สงูสดุ รองลงมา
ได้แก่  ความสวยงามของสถาปัตยกรรมภายในวั ด และความสวยงามของจิตรกรรมฝาผนังภายในวัด                                              
ด้านความสะดวกสบายในการทอ่งเที่ยววดั ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อพบว่า 
มีป้ายช่ือและรายละเอียดแจ้งถึงสถานที่ภายในวัดที่ชัดเจน มีค่าเฉลี่ยสู งสุด รองลงมาได้แก่ ที่จอดรถเพียงพอ                       
ส าหรับผู้ เข้าไปท่องเที่ยวภายในวัด จ านวนห้องน า้เพียงพอกับผู้ ไปท่องเที่ยว ด้านค่าใช้จ่ายของการเข้าท่องเที่ยว                        
ภายในวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า ราคาเคร่ืองสักการบูชา                          
มีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสงูสดุรองลงมาได้แก่ ราคาวตัถมุงคลมีความเหมาะสม และราคาอาหาร/เคร่ืองดื่มเหมาะสม 
ด้านแหล่งเรียนรู้ที่เป็นสารประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาจากค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อ พบว่า 
ศิลปวฒันธรรมที่มีในวดัเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสดุ รองลงมาได้แก่ มีสุภาษิตเตือนใจ หลกัธรรม                     
มีให้อ่านให้ศึกษา และบุคลากร/ประชาสัมพันธ์ของวัดให้ความรู้ได้ดีเท่ากัน และแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านธรรมชาติ
สิง่แวดล้อมสว่นแนวทางในการพฒันาแหลง่เรียนรู้ของวดัที่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัเชียงราย ในภาพรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ควรปรับปรุงค าไหว้พระธาต/ุพระพุทธรูป รองลงมาได้แก่ ประวตัิวดั/ประวตัิ
พระธาต ุภาพจิตรกรรม พิพิธภณัฑ์และคติค าคม ตามล าดบั  
 ค า วงค์เทพ (2554) ได้ศึกษา เร่ือง การศึกษาการบริหารจดัการแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนในอ าเภอแม่ลาน้อย 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้โรงเรียนที่จัดการศึกษา                         
ในระดบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานในอ าเภอแม่ลาน้อย ด้านการวางแผนจัดการแหล่งเรียนรู้มีการปฏิบตัิในภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก ด้านการด าเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ด้านการติดตามและตรวจสอบการใช้
แหลง่เรียนรู้มีการปฏิบตัิในภาพรวมปานกลางและด้านการปรับปรุงและแก้ไขพฒันาแหลง่เรียนรู้มีการปฏิบตัิในภาพรวม
ปานกลาง 
 พระครูสงัฆรักษ์ (วฒุิพงษ์ วฑุฒิว โส) และคณะ (2561) ได้ศึกษาการพฒันาวดัในประเทศไทยเป็นแหลง่เรียนรู้
เชิงพุทธ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า ผลการวิจัยการพัฒนาวดัในประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธ                   
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอาเซียน พบว่า 1. วัดที่มีการพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงพุทธจะน าเสนอเนือ้หาให้แก่
นักท่องเที่ยวที่ประกอบด้วย ศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ประเพณี ความเช่ือหลกัค าสอนทางพระพุทธศาสนา                   
ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  โดยพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนพืน้ฐานที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวเกิดกระบวนการเรียนรู้ คือ                     
เกิดจากการรับรู้ และการคิด, เกิดจากการปฏิบตัิ, การเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกบัผู้อื่นในสงัคมได้อย่างมีความสขุ และเรียนรู้                
ให้เข้าถึง เพื่อรู้จกัตนเองอย่างแท้จริง 2. วดัแต่ละวดัจะมีการจดัเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่นกัท่องเที่ยวในลกัษณะ
ที่คล้ายๆ กนัคือ เร่ืองห้องน า้ ที่พกั อาหาร ลานจอดรถ ฯลฯ 3. การบริหารจดัการแหลง่เรียนรู้ของวดั ชุมชน ภาครัฐ และ
เอกชน เข้ามามีสว่นร่วมในด้านต่างๆ น้อยมาก อีกทัง้วดัยงัขาดบคุลากรที่ช านาญด้านภาษา และงบประมาณยงัคงเป็น
ข้อจ ากดัประการส าคญัในการพฒันาวดั จากผลการวิจยั สามารถสรุปแนวทางการพฒันาวดัที่เป็นแหลง่เรียนรู้เชิงพทุธ 
เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวอาเซียน มีองค์ประกอบหลกั คือ กระบวนการบริหารจดัการ, เหมาะสมกาลเทศะ, แหลง่เรียนรู้ 
และการทอ่งเที่ยวอาเซียน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นีค้ือ นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายเุกิน 20 ปีขึน้ไป ที่มาท่องเที่ยว                 

วดัเลง่เน่ยยี่1 และวดัเลง่เนย่ยี่2 การค านวณขนาดของกลุม่ตวัอย่างใช้สตูรของ Cochran โดยก าหนดความคลาดเคลื่อน
ของกลุ่มตวัอย่างร้อยละ 5 ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ในการหาจ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวน
ประชากร ดงันี ้

n =  Z2 
               4e2 

โดย n = ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ต้องการ 
 e = ระดบัความคลาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่งที่ยอมให้เกิดขึน้ได้ 
 Z = คา่ Z ที่ระดบัความเช่ือมัน่หรือระดบันยัส าคญั 
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ถ้าระดบัความเช่ือมัน่ 95% หรือระดบันยัส าคญั 0.05 มีคา่ Z = 1.96 
   n =        (1.96)2 

                 4(0.05)2 

   n =       384.16  384 ราย  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือ แบบสอบถามภาษาองักฤษ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ลกัษณะ

ประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วนท่ี 2 ความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา ประกอบด้วย แหล่งข้อมูล 
สถานที่ ผู้ ท าหน้าที่บริหารสถานที่ กิจกรรมในสถานที่ วิธีการบริหารจัดการ สิ่งอ านวยความสะดวก และการเข้าถึง                     
มีลักษณะเป็นค าถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ (1 = น้อยที่สุด และ 5 = มากที่สุด) แบบสอบถามที่สร้างขึน้                                
ได้มีการทดลองแจก 30 ชุด เพื่อท าการทดสอบค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม ด้วยการวิเคราะห์ค่าความเช่ือมั่น                  
โดยใช้สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถาม มากกว่า 0.70                    
ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 

การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ดงันี ้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเป็นแนวทาง

ในการก าหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติต่อการบริหารจัดการพุทธสถาน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา รวมถึงความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วนถูกต้องแล้วน ามาปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

4. ความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Validity) โดยการน าแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ไปปรึกษากับอาจารย์                        
หรือผู้ เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความครอบคลมุของเนือ้หาที่ต้องการศึกษา โดยมีผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน 
ทัง้นีผู้้ วิจัยได้วิเคราะห์ดชันีความสอดคล้อง (IOC) ได้เท่ากับ 0.86 และเลือกข้อค าถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.5 มาใช้          
เป็นข้อค าถาม 

5. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร                   
ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 

6. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองใช้ มาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบับ โดยใช้                      
สตูรสมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha - coefficient) ที่คา่ระดบัความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามเทา่กบั 
0.96 ซึง่ถือได้ว่าอยู่ในระดบัดีมากหมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศกึษากบักลุม่ตวัอย่างจริง
ได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม โดยท าการสุ่มแบบบงัเอิญจากกลุ่ม

นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติที่ เดิ นทางท่องเที่ ยววัดมังกรกมลาวาส (เล่ง เน่ยยี่ 1 )  กรุ งเทพมหานคร และ                                                    
วดับรมราชากาญจนาภิเษกอนสุรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (เลง่เนย่ยี่2) จงัหวดันนทบรีุ  
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารา วารสาร รายงานวิจัย อินเตอร์เน็ต และข้อมูล       
สถิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องการเก็บรวบรวมข้อมูลในครัง้นีท้ าโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ และได้ก าหนดพืน้ที่                      
ในการเก็บรวบรวมข้อมลูของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติในการเดินทางมาทอ่งเที่ยววดัเลง่เนย่ยี่1 และวดัเลง่เนย่ยี่2  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยววัดมังกรกมลาวาส                  

(เล่งเน่ยยี่1) กรุงเทพมหานคร และวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ (เล่งเน่ยยี่2) 
จงัหวดันนทบรีุ โดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถาน                     
เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา โดยการหาคา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติตอ่การจดัการพทุธสถานเพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้
การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคลโดยการหาคา่ t-test และ F-test 
 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจข้อมลูของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาวดัเลง่เน่ยยี่1 และเลง่เน่ยยี่2 จ านวน 400 คน 

พบวา่ สว่นใหญ่มีอายอุยูร่ะหวา่ง 30-55 ปี ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจสว่นตวั/เจ้าของกิจการ 
และมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 20,001 – 30,000 ดอลลา่ร์สหรัฐ 

ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถาน วัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา 

การจดัการพทุธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา พบวา่ นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ               
ที่เดินทางมาท่องเที่ยวให้ความส าคญักับแหล่งข้อมูลมากที่สดุ (  = 3.98) รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวก             
( = 3.95) และการเข้าถึง ( = 3.63) ตามล าดบั 

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพุทธสถานวัดจีน                    
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล   

1. ด้านแหล่งข้อมูล พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดับการศึกษา และอาชีพแตกต่างกัน                      
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แตกต่างกัน                       
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และการทดสอบรายคูไ่มแ่ตกตา่งกนั 

2. ด้านสถานที่ พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน                
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แตกต่างกัน                      
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี แตกต่างกบั
ปริญญาโทและสงูกวา่  

3. ด้านบคุลากร พบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่มีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบั
การจัดการพุทธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                    
ที่ระดบั 0.05 และการทดสอบรายคูไ่มแ่ตกตา่งกนั 

4. ด้านกิจกรรมในสถานที่ พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ และระดับการศึกษาแตกต่างกัน                         
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาแตกต่างกัน                         
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า อายุ 35-50 ปี แตกต่างกับอายุ 56-65 ปี                     
ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี แตกตา่งกบัปริญญาตรี  
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5. ด้านวิธีการบริหารจัดการ พบว่า นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ ระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ย                
ตอ่เดือนแตกตา่งกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัการพทุธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การทอ่งเที่ยวเชิงศาสนา 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า ระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 
แตกต่างกับปริญญาโทและสูงกว่า และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 50,000 ดอลล่าร์สหรัฐ แตกต่างกับ                        
50,001 – 100,000 ดอลลา่ร์สหรัฐ 

6. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก พบว่า นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ                          
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา                   
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 และการทดสอบรายคู่ พบว่า อายุ 36-50 ปี แตกต่างกับ อายุ                 
56-65 ปี ระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี แตกต่างกับปริญญาตรี และอาชีพนักเรียน/นักศึกษา แตกต่างกับ
เกษตรกร  

7. ด้านการเข้าถึง พบวา่ นกัทอ่งเที่ยวชาวต่างชาติที่มีระดบัการศึกษา และรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนแตกต่างกนั 
จะมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการพุทธสถานวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนาแตกต่างกัน                   
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  และการทดสอบรายคู ่พบวา่ ระดบัการศกึษาต ่ากวา่ปริญญาตรี แตกตา่งกบั
ปริญญาโทและสงูกวา่  
 
การสรุปและอภปิรายผล 
 นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความส าคญักบัแหลง่ข้อมลูมากที่สดุ รองลงมาคือ สิ่งอ านวยความสะดวก และ
การเข้าถึง ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของพระครูพิทักษ์ ศิลปาคม (นุชิต วชิรวุฑฺโฒ) (2561) ที่ได้ศึกษาการพัฒนาวัด                  
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในอ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ด้านการเข้าถึง ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านการตลาด และด้านนักท่องเที่ยว แนวทางการพัฒนาวัด                                         
เพื่อการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมในอ าเภอโพธาราม จังหวดัราชบุรี ที่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้ม                 
เชิงอดุมคติ พบว่า ด้านสิ่งดึงดูดใจ ได้แก่ ผู้มีสว่นเก่ียวข้องทกุฝ่ายร่วมกันรักษาวฒันธรรมดัง้เดิมของชุมชนมอญและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน เป็นต้น ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ได้แก่ ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันจัดศูนย์บริการ
นกัท่องเที่ยวรองรับนกัท่องเที่ยวชาวต่างประเทศและมีผู้ เช่ียวชาญภาษาอยู่ประจ าการ เป็นต้น ด้านการเข้าถึง ได้แก่                 
กรมทางหลวงติดตัง้ป้ายบอกทางเพิ่มเติมในจุดเช่ือมตอ่หรือบริเวณทางแยก เป็นต้น ด้านการรักษาความปลอดภยั ได้แก่ 
วดัด าเนินการติดตัง้กล้องวงจรปิดเพิ่มเดิมให้ครอบคลมุแหลง่ท่องเที่ยวและพืน้ที่ภายในวดั เป็นต้น ด้านการตลาด ได้แก่ 
ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เป็นต้น และด้านนักท่องเที่ยว ได้แก่ 
ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพืน้ท่ีให้บริการกับนกัท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติโดยเสมอภาคกัน เป็นต้น ซึ่งการท่ี
นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ความส าคญักับแหล่งข้อมลูมากที่สดุ โดยเฉพาะประเด็นวดัมีแหลง่เรียนรู้เก่ียวกบัสถานท่ี
ส าคญัทางศาสนาตัง้แต่สมยัพทุธกาลจนถึงปัจจบุนั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะแหลง่ข้อมลูเป็นสิ่งที่ส าคญัในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ 
และแหลง่ข้อมลูท าให้นกัทอ่งเที่ยวได้รับความรู้ ประสบการณ์ การเรียนรู้ ทางพทุธศาสนา ความส าคญัของศาสนา 

การเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติตอ่การจดัการพทุธสถาน วดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้
การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านแหล่งข้อมูล ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านวิธี                     
การบริหารจดัการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกตา่งกนั สว่นด้านกิจกรรมในสถานที่ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยอายุ 35-50 ปี แตกต่างกับ อายุ 56-65 ปี อาจเนื่องมาจากช่วงอายุ 35-50 ปี และช่วงอายุ                     
56-65 ปี มีความแตกต่างในด้านความคิดเห็นซึ่งในช่วงวัยที่แตกต่างกันอาจต้องการกิจกรรมที่แตกต่างกันไป และ                  
ด้านการเข้าถึง แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยระดบัการศึกษา   ต ่ากว่าปริญญาตรี แตกตา่งกบั 
ปริญญาโทและสูงกว่า อาจเนื่องมาจากระดับการศึกษาชีใ้ห้เห็นถึงมุมมองแนวคิดที่แตกต่างกัน การได้รับความรู้                      
จากการศึกษาที่แตกต่างกันจึงท าให้นักท่องเที่ยวมีความคิดเห็นแตกต่างกันด้วย ซึ่งใกล้เคียงกับงานวิจัยของ                          
ประสิทธ์ิ พิทกัษ์คชวงค์ (2554) ที่ได้ศึกษาการจดัการแหลง่เรียนรู้ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศึกษาประถมศกึษา ในจงัหวดัปทมุธานี พบวา่ การเปรียบเทียบการจดัการแหลง่เรียนรู้ชุมชนตามขนาดสถานศึกษา 
ประเภทสถานศึกษา และที่ตัง้ของสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า ขนาดสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษา และที่ตัง้                     



 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H363 

ของสถานศึกษา ที่แตกต่างกนั มีการด าเนินงานการจดัแหลง่เรียนรู้ชุมชนของสถานศึกษาแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการศึกษาอาจเป็นเพราะปัจจัยส่วนบุคคลไม่ส่งผลต่อความคิดเห็นด้านแหล่งข้อมูล                     
ด้านสถานที่ ด้านบคุลากร ด้านวิธีการบริหารจดัการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ของนกัท่องเที่ยวที่แตกต่างกนั ยกเว้น
ด้านกิจกรรมในสถานที ่ซึง่แตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัการจดัการพทุธสถานวดัจีน เพื่อเป็นแหลง่เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา พบว่า 
นกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติที่ให้ความส าคญักบัแหลง่ข้อมลูมากที่สดุ ดงันัน้ วดัและหน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการพฒันา
แหล่งข้อมูลของวัดให้มีความชัดเจนและเอือ้ประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึน้ เช่น มีเว็บไซต์ แผ่นพับ สื่อสงัคม
ออนไลน์ เป็นต้น เพื่อน าเสนอความรู้ ข้อมูลต่างๆ ของวัดให้แก่ผู้ ที่สนใจศึกษาเก่ียวกับวัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรี ยนรู้                   
ให้แก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวเก่ียวกับสถาปัตยกรรมจีน ความเช่ือ ศาสนา พิธีกรรม ของชาวจีน เป็นต้น                      
และในด้านบคุลากรอยู่ในระดบัน้อยที่สดุ ดงันัน้ ผู้วิจยัจึงเห็นว่าวดัเลง่เน่ยยี่ 1 และ 2 อาจจะยงัขาดบคุลากรที่ท าหน้าที่
ให้ข้อมูลหรือค าแนะน าแก่นกัท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือน ซึ่งวดัควรมีการพฒันาบุคลากรของวดั เช่น พระภิกษุ สามเณร 
หรือศิษยานศุิษย์ ในการเป็นวิทยากรแนะน าสถานท่ีต่างๆ หรือระเบียบ กฎเกณฑ์ของวดั โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่มี
นกัทอ่งเที่ยวจ านวนมาก เพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมลูตา่งๆ ได้อยา่งถกูต้อง หรืออาจน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการแนะน า บริการข้อมูลต่างๆ เพื่อให้นกัท่องเที่ยวสืบค้นด้วยตนเอง เช่น มีจุดสแกน QRCODE เพื่อดูข้อมูล
แนะน าสถานท่ีต่างๆ ภายในวดั วิธีการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิตามความเช่ือ เป็นต้น หรือวดัควรส่งเสริมให้นกัเรียนในชุมชน
ใกล้เคียงฝึกฝนหรือมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร มคัคเุทศก์ ในการให้ความรู้เก่ียวกบัแหลง่เรียนรู้ต่างๆ ภายในวดั 
ซึง่จะเป็นการพฒันาทกัษะให้แก่ผู้มีจิตอาสา หรือเยาวชน ในการใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์ และได้ฝึกภาษาอีกด้วย 

2. จากผลการศึกษาเก่ียวกบัความแตกต่างของความคิดเห็นของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการพทุธ
สถาน วัดจีน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงศาสนา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ด้านแหล่งข้อมูล                      
ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านวิธีการบริหารจัดการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านกิจกรรม                       
ในสถานท่ี และด้านการเข้าถึง แตกต่างกัน ดงันัน้ วดัและผู้มีส่วนเก่ียวข้องจึงควรให้ความส าคญัต่อการจัดกิจกรรม                     
ที่น่าสนใจภายในวัด เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา เช่น การจัดท าห้องสมุดเพื่อเผยแผ่
ความรู้ทางศาสนา พิพิธภัณฑ์เพื่อแสดงนิทรรศการหรือให้ความรู้ต่างๆ เก่ียวกับวดัจีน และควรมีการพัฒนาช่องทาง                  
การเข้าถึงบริการตา่งๆ ของวดัส าหรับนกัทอ่งเที่ยวหรือผู้ที่สนใจ เช่น บริการเว็บไซต์ แอพพลเิคชัน่ สือ่สงัคมออนไลน์ตา่งๆ 
ที่สามารถเข้าถึงวดัได้สะดวกและง่ายขึน้ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยในครัง้ต่อไป 
1. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบเก่ียวกบัการจดัการแหลง่เรียนรู้ของวดัไทย และวดัจีน ในปะเทศไทย 
2. ควรมีการศึกษา การพฒันาวดัในประเทศไทยเป็นแหลง่เรียนรู้เชิงพทุธ เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยว ในลกัษณะ

กลุม่ตวัแปร 
3. ควรมีการศึกษา ภาวะผู้น าตามหลกัธรรมเพื่อพฒันาวดัในประเทศไทยเป็นแหลง่เรียนรู้เชิงพทุธเพื่อสง่เสริม

การทอ่งเที่ยว 
 

ค าขอบคุณ 
สารนิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคลากร          

หลายฝ่าย ซึ่งผู้ วิจัยขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน  แสงพิกุล ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ คณาจารย์ทกุท่าน          
ที่ให้ความรู้ อบรมสัง่สอน ให้ค าปรึกษาชีแ้นะแนวทางการท าสารนิพนธ์ ตลอดจนตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ           
ให้มีความสมบูรณ์ของการศึกษา ผู้ ศึกษาขอกราบขอบพระคุณ พระดร.ภาณุวัฒน์ เลิศประเสริฐพันธ์ (เสี่ยสก)                     
ผู้ ช่ ว ย เ จ้ าอาว าสวัดบรมราชากาญจนา ภิ เษกอนุสรณ์  คณะสง ฆ์ จีนนิ ก าย รั งสรร ค์  วัด เล่ ง เน่ยยี่ 2                                        
พระวีระพงษ์ ปาสานนท์ (เสี่ยไท้) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดับรมราชากาญจนาภิเษกอนสุรณ์ คณะสงฆ์จีนนิกายรังสรรค์ 
วัดเล่งเน่ยยี่2 พระครูสังฆรักษ์สัญชัย หงส์ทอง (เสี่ยซัง) ผู้ ช่วยเจ้าอาวาสวัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่1                              
พระมงคลรัตน์ ไชยเดช (เสี่ยมุ่ย) ผู้ ช่วยเจ้าอาวาส วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่1  พระดร.ธวัชชัย แก้วสิงห์                         
(เสีย่เหลยีง) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวดัมงักร กมลาวาส วดัเลง่เนย่ยี่1พระกฤตานน จฑุาเกียรติ (เสีย่กือ) ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 
วัดมังกรกมลาวาส วัดเล่งเน่ยยี่ 1ที่ให้ความกรุณา ช่วยเหลือเป็นอย่างดีในการให้ข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์                                
ในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้และขอกราบขอบพระคณุคณุพ่อ คณุแม่ ที่สนบัสนนุทางการศึกษาและเป็นก าลงัใจเสมอมา 
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เป็นแรงผลกัดนัในการท าการศกึษาให้ส าเร็จ คณุคา่หรือประโยชน์อันใดที่เกิดจากการศกึษานี ้ขอมอบแดผู่้มีพระคณุ
ทกุทา่น 
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ในเขตกรุงเทพมหานคร 
Expectation and Shopping Experience of Foreign Elderly Tourists  
in Bangkok Metropolis 
 
สรุางค์รัตน์  เพิ่มพนูศรีศิลป์1 และ รองศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน แสงพิกลุ2 

Surangrat  Pheamphoonsrisilp1 and Assoc.Prof. Dr. Aswin Sangpikul2 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาประเภทของสินค้าที่นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาตินิยมซือ้                                   
2) เพื่อศกึษาความคาดหวงัในการช้อปปิง้ของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติ (3) เพื่อศกึษาประสบการณ์ในการช้อปปิง้
ของนักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติ  และ (4) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสบการณ์ในการช้อปปิ้ง                               
ที่นักท่องเที่ยวได้รับ จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ                            
55 ปีขึน้ไป ซึ่งเดินทางเข้ามาซือ้ของในแหล่งช้อปปิ้งต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร โดยใช้สูตรของ Cochran ในการหา
จ านวนกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ทราบจ านวนประชากร โดยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ                
ในการเก็บรวบรวมข้อมลู และสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน          
การวิเคราะห์ความแตกต่างด้วยค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวน ผลการวิจัยพบว่า สินค้าที่นักท่องเที่ยวสูงอายุ
ชาวต่างชาตินิยมซือ้มากที่สดุคือ ของที่ระลกึ โดยนกัท่องเที่ยวความคาดหวงัต่อการช้อปปิง้ด้านการสง่เสริมการตลาด
มากที่สดุ ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยอ่ย ได้แก่ ความสะดวกในการแลกเปลีย่นเงินตรา มีสว่นลดราคาสนิค้า ผู้ขายสามารถ
พูดภาษาอังกฤษได้ และการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งซือ้ของ/ช้อปปิ้ง ประสบการณ์การช้อปปิ้งที่นักท่องเที่ยว                               
ได้รับมากที่สดุคือ ด้านการให้ข้อมลูสนิค้า ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ การให้ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ซือ้ของ/ช้อปปิง้ 
สว่นลดราคา ผู้ขายสามารถพดูภาษาองักฤษได้ และความสะดวกในการแลกเปลีย่นเงินตรา และยงัพบอีกวา่นกัทอ่งเที่ยว
ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์คือ เพศ แตกต่างกัน จะได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคัญ                   
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนนกัท่องเที่ยวที่มีอายุ ระดบัการศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา ผู้ ร่วมเดินทาง การเดินทาง                       
และจ านวนครัง้ที่มาประเทศไทย แตกตา่งกนั จะได้รับประสบการณ์การช้อปปิง้ ไมแ่ตกตา่งกนั 
ค าส าคัญ : ความคาดหวงั ประสบการณ์ การช้อปปิง้ นกัทอ่งเที่ยวสงูอาย ุ
 
Abstract 

The purpose of this research were (1) to study the types of goods purchased by elderly foreigners 
(2) to study the shopping expectations of foreign elderly tourists (3) to study the shopping experiences of 
foreign elderly tourists and (4) to compare the different shopping experiences that tourists receive classified 
by demographic factors sample is foreign tourists aged 55 and over who come to shop in various shopping 
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areas of Bangkok by using cochran's formula to find the number of unknown population. Accidental 
sampling method by using questionnaires as a tool for data collection and the statistics used for data 
analysis are frequency, percentage, mean, and standard deviation. Analyzing differences with t-values 
analysis of variance the result of the research shows that products that elderly tourists, most foreigners 
buy, are souvenirs by tourists, most about shopping promotion. Which consists of minor issues such as 
ease of currency exchange. There is a discount on the product price. The seller can speak English. And 
providing information about places to buy / shop. The shopping experience that tourists get the most is 
providing product information Which consists of sub-issues such as providing information about shopping, 
discounts, prices, sellers can speak English. And the convenience of currency exchange and also found 
that tourists with demographic factors, which are different in gender, will receive different shopping 
experiences with statistical significance at the .05  level. Education levels, income, occupation, domicile, 
travel companion, traveling and the number of visits to Thailand are different, will get a shopping experience 
not different. 
Keywords: expectations, shopping experience, elderly tourists 
 

บทน า 
กลุม่นกัท่องเที่ยวผู้สงูอายุเป็นกลุม่นกัท่องเที่ยวคณุภาพท่ีกลายเป็นตลาดนกัท่องเที่ยวที่หลายประเทศมุ่งให้

ความสนใจ เพื่อดึงดดูนกัท่องเที่ยวคุณภาพให้เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศของตน เช่น ในประเทศมาเลเซียให้สิทธิ
ผู้สงูอายจุากญ่ีปุ่ นเข้าประเทศได้โดยไมต้่องขอวีซา่ (จิราวดี รัตนไพฑรูย์ชยั, 2557: 2) เพื่อเป็นการกระตุ้นระยะเวลาพ านกั
ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนีท้ี่จะน าไปสู่การพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ส าหรับนักท่องเที่ยว 
ผู้สูงอายุนับว่าเป็นกลุ่มตลาดที่มีคุณค่าและเป็นผู้มีประสบการณ์มักมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนและ         
เพื่อการศกึษาเรียนรู้ (Chiang, L. et al., 2014) เป็นกลุม่นกัทอ่งเที่ยวที่มีระยะเวลาพ านกันานวนั (นรินทร์ สงัข์รักษา และ
คณะ, 2559: 2) มีการจับจ่ายค่อนข้างสูง และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีส่วนช่วยฟื้นฟูธุรกิจการท่องเที่ยวไทย                             
ได้ เนื่องจากมีศกัยภาพและมีก าลงัซือ้ (สมยศ วฒันากมลชยั และคณะ, 2553 อ้างใน เลศิพร ภาระสกลุ, 2562)  

การช้อปปิ้งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวมาตัง้แต่มนุษย์มีการเดินทางไปยงัต่างแดน การซือ้ของ               
เป็นกิจกรรมอนัดบัต้นๆ ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา (Goeldner & Ritchie, 
2006 อ้างใน ดวงดาว โยชิดะ และคณะ, 2561) สว่นหนึ่งของการเดินทางทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวคือ การซือ้ของที่ระลกึ
เพื่อเป็นของฝากแก่ผู้ อื่น  (เลิศพร ภาระสกุล, 2562 :74-92) พฤติกรรมการบริโภคของผู้ สูงอายุพบว่า ความเช่ือที่ว่า
ผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ชอบอยู่บ้านและมีการเข้าสงัคมน้อยลงกลับไม่ได้เป็นเช่นนัน้ แต่จากผลส ารวจพบว่า ผู้ สูงอายุ                         
กว่าร้อยละ 60 มกัจะออกไปท ากิจกรรมนอกบ้านอย่างน้อยสปัดาห์ละครัง้ และกิจกรรมหลกัอนัดบัหนึ่งคือ การออกไป                
ช้อปปิง้ ซือ้อาหาร หรือของใช้ในชีวิตประจ าวนั รองลงมาคือ การออกไปพบปะสงัสรรค์กบัเพื่อนฝงู ดงันัน้ ผู้ประกอบการ
ค้าปลีกจึงไม่ควรมองข้ามโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การด าเนินธุรกิจให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มนี  ้              
มากขึน้ จากข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ สงูอายุดังกล่าว ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
ข้างต้น จึงท าให้ผู้ วิจัยสนใจศึกษาความคาดหวงัและประสบการณ์การช้อปปิ้งของนกัท่องเที่ยวผู้สงูอายุชาวต่างชาติ                   
ในเขตกรุงเทพมหานคร ก่อนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร และเมื่อได้ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร                    
แล้วนักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในกรุงเทพมหานครอย่างไร ประกอบกับกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทยที่มี                            
แหล่งท่องเที่ยวมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งจับจ่ายซือ้ของในกรุงเทพมหานครที่มีหลายแห่งและหลายรูปแบบ 
ดงันัน้ ผู้วิจยัคาดหวงัว่าผลการศึกษาครัง้นีจ้ะเกิดประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการของร้านค้า แหลง่ช้อปปิง้ต่างๆ 
เพื่อให้นกัท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจและจะน าไปสู่การใช้เวลาในแหล่งท่องเที่ยวยาวนานขึน้  และใช้จ่ายมากขึน้                   
อนัจะน าไปสูร่ายได้จากการทอ่งเที่ยวที่สงูขึน้ตอ่ไป 
  
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศกึษาประเภทของสนิค้าที่นกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาตินิยมซือ้  
2. เพื่อศกึษาความคาดหวงัในการช้อปปิง้ในกรุงเทพฯ ของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติ 
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3. เพื่อศกึษาประสบการณ์ในการช้อปปิง้ในกรุงเทพฯ ของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติ  
4. เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของประสบการณ์ในการช้อปปิ้งที่นกัท่องเที่ยวได้รับ จ าแนกตามปัจจัย

ด้านประชากรศาสตร์ 
 
สมมตฐิานการวิจัย 

นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติที่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกัน มีประสบการณ์การช้อปปิ้ง                       
ในกรุงเทพมหานคร แตกตา่งกนั 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงความคาดหวงัของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติตอ่การช้อปปิง้ในกรุงเทพมหานคร 
2. ท าให้ทราบถึงประสบการณ์ช้อปปิง้ของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติในกรุงเทพมหานคร 
3. ผู้ประกอบธุรกิจในการจ าหนา่ยสนิค้าสามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาสนิค้าและบริการ 

เพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวและท าให้เกิดการซือ้ซ า้ 
4. หน่วยงานภาครัฐสามารถน าผลที่ได้ รับจากการศึกษามาประกอบเพื่อวางแผนในการส่งเสริม                             

การทอ่งเที่ยวในกรุงเทพมหานครให้เป็นไปอยา่งเหมาะสมและตรงตามความต้องการของนกัทอ่งเที่ยว 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
                  ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 เลศิพร ภาระสกลุ (2562) ได้ศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติตอ่ประสบการณ์ 
การซือ้ของในกรุงเทพมหานคร พบว่า สินค้าที่นกัท่องเที่ยวนิยมซือ้เป็นของฝากและของที่ระลึกมากที่สุดคือ เสือ้ผ้า 
ยกเว้นนกัท่องเที่ยวชาวจีนที่นิยมซือ้สินค้าประเภทเคร่ืองส าอางและยาสมุนไพรมากที่สุด ในด้านของความสมัพันธ์
ระหว่างตัวแปรภูมิภาคของนักท่องเที่ยวกับความพึงพอใจต่อประสบการณ์การซือ้ของ พบว่า ตัวแปรทัง้สอง                                   
มีความสมัพนัธ์กนั นกัท่องเที่ยวที่มาจากภมูิภาคต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจต่อประสบการณ์การซือ้ของแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญ องค์ประกอบด้านของความคาดหวังและประสบการณ์ที่ได้รับจริงจากการซือ้ของที่นักท่องเที่ยว                        
มีความพึงพอใจเพียง 2  ด้าน คือ ด้านราคาที่ไม่แตกต่างกันในแต่ละร้าน และในด้านของราคาที่ตายตวัไม่ต้องต่อรอง 
องค์ประกอบที่ต้องการการปรับปรุงโดยเร่งด่วนมี 6 ด้านได้แก่ ด้านความซื่อสตัย์ต่อลกูค้า ด้านราคาที่ต้องเหมาะสม              
ด้านสินค้าที่ เป็นตัวแทนทางวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ด้านคุณภาพการบริการ ด้านความหลากหลายของสินค้า                              
และด้านคุณภาพของสินค้า องค์ประกอบที่ต้องการการปรับปรุงแต่ไม่เร่งด่วนมี 5 ด้านได้แก่ ด้านการให้ข้อมูลเก่ียวกับ
แหลง่ซือ้ของ ด้านความสะดวกในการแลกเปลีย่นเงินตรา ด้านสนิค้าที่เป็นของแท้ ด้านภาษาองักฤษของผู้ขายสนิค้า และ
ด้านสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ไม่แออัด มีประเด็นสุดท้ายที่ต้องการการปรับปรุงน้อยมากหรืออาจมองข้ามไปได้คือ                    

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศกึษา  
- รายได้ 
- อาชีพ  
- ภมูิล าเนา  
- ผู้ ร่วมเดินทาง  
- การเดินทาง  
- จ านวนครัง้ทีม่าประเทศไทย 

ประสบการณ์ที่ได้รับ 

จากการช้อปป้ิงใน
กรุงเทพมหานคร 

ความคาดหวัง 
ในการช้อปป้ิงใน
กรุงเทพมหานคร 
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ด้านความเป็นมิตรของผู้ ขายต่อลูกค้าถึงแม้ว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะพอใจกับประสบการณ์การซื อ้ของ                                     
ในกรุงเทพมหานคร แต่ข้อเสนอแนะของนกัท่องเที่ยวฝ่ายเจ้าบ้านท่ีเก่ียวข้องจะต้องน าไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงได้แก่                  
การพฒันาทกัษะทัง้ภาษาองักฤษและภาษาจีนของผู้ขาย การเพิ่มป้ายภาษาจีนให้มากขึน้ การปรับราคาสินค้าที่ขาย
นกัท่องเที่ยวให้เท่าเทียมกบัคนไทย ปลกูฝังความซื่อสตัย์แก่ผู้ขายสินค้า เพิ่มการให้ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่จาหน่ายสินค้า 
เพิ่มสนิค้าพืน้เมืองให้มากขึน้ และปรับปรุงคณุภาพ 
 จุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ของฝากของนกัท่องเที่ยวชาวจีนแบบอิสระในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะของสินค้าที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมซือ้กลบัไปยงัภมูิล าเนาของนกัทอ่งเที่ยวนัน้มีลกัษณะดงันี ้
สนิค้าที่เมื่อเอย่ถึงทกุคนก็ทราบถึงที่มาของสินค้านัน้ สนิค้าที่แหลง่ท่องเที่ยวนัน้เป็นต้นก าเนิดหรือมีช่ือเสยีงในการผลิต
สินค้าที่ระลกึประเภทนี ้สินค้าที่มีราคาถกูกว่าและคุณภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิล าเนาของนกัท่องเที่ยวซึ่ง โดยปัจจัย
ด้านผลิตภณัฑ์และปัจจยัด้านราคาของสินค้าไทยเป็นตวักระตุ้นท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจซือ้ค่อนข้างมาก นกัท่องเที่ยว                  
จะให้ความส าคัญด้านคุณภาพของสินค้า นักท่องเที่ยวมีความเช่ือมั่นในคุณภาพของสินค้าของไทย ส่วนในด้าน                        
การสื่อสารทางการตลาดสาหรับสินค้าที่มีสญัลกัษณ์ที่แสดงถึงความเป็นไทยหรือการมีป้ายเชิญชวนและพนกังานขาย                  
ที่สามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะมีสว่นช่วยในการตดัสินใจซือ้มากขึน้ โดยนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนแบบอิสระจะมี Awareness 
และหาข้อมูลเก่ียวสินค้าในอินเตอร์เน็ตมากที่สุดผลการวิจัยจะประโยชน์ต่อผู้ ประกอบการธุรกิจที่เก่ียวข้องกับ
นกัท่องเที่ยวชาวจีน ซึ่งผู้ประกอบการสามารถน าข้อมูลไปประยุกต์ปรับปรุงแนวทางการตอบสนองต่อความต้องการ                 
ของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีนได้ดียิ่งขึน้ 
 Egresi & Polat (2016) ศึกษาปัญหาของนกัท่องเที่ยวที่ไปท่องเที่ยวและซือ้ของในกรุงอิสตนับูล ประเทศ
ตรุกี พบว่า นกัท่องเที่ยวส่วนใหญ่เกือบคร่ึงเมื่อกล่าวถึงปัญหาคุณภาพด้านการให้บริการของผู้ขาย รองลงมาคือ 
ปัญหาด้านผลิตภณัฑ์การบริการและสิ่งแวดล้อม อนัดบัที่สามคือ ปัญหาด้านความไม่หลากหลายของสินค้าและ                   
การให้บริการเสริม เช่น การให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งซือ้ของและการแลกเปลี่ยนเงินตรา ปัญหาประการสดุท้ายคือ
ปัญหาเก่ียวกับคุณภาพและราคาของสินค้า ในการศึกษาเร่ืองนีส้ิ่งที่นักท่องเที่ยวต้องการให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง                      
ในอิสตันบูล ปรับปรุงมากที่สุดคือ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์การบริการและสิ่งแวดล้อมซึ่งประกอบด้วยประเด็น                         
ที่ต้องปรับปรุงในด้านของการควบคุมราคาจ าหน่ายไม่ให้แตกต่างกันในแต่ละร้าน การระบุราคาสินค้าให้ชัดเจน 
ปรับปรุงคณุภาพของการบริการ ปรับปรุงสิง่อานวยความสะดวกพืน้ฐาน และป้ายตา่ง ๆ ด้วยภาษาองักฤษให้มากขึน้ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ตวัอย่างในงานวิจัยนี ้คือ กลุ่มนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีอายุ 55 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน ผู้ วิจัยได้ใช้สตูร

ของ คอแครน (Cochran, 1977 อ้างใน ธีรวฒุิ เอกะกุล, 2543) ในการหาจ านวนกลุม่ตวัอยา่งที่ไมท่ราบจ านวนประชากร 
โดยวิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental sampling) จากนกัทอ่งเที่ยวเดินทางเข้ามาซือ้ของในแหลง่ช้อปปิง้ตา่ง ๆ 
ของกรุงเทพมหานคร ในช่วงเวลาที่ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูล (ประมาณเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563) ได้แก่ 
ห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน และท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย                
ครัง้นีค้ือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยข้อค าถามเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานทัว่ไป ประเภทสินค้าที่นกัท่องเที่ยวนิยมซือ้ 
ความคาดหวงั และประสบการณ์ที่ได้รับจากการช้อปปิง้ในกรุงเทพฯ 

การสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการสร้างเคร่ืองมือและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคณุวฒุิเพื่อเป็นแนวทาง

ในการก าหนดกรอบเพื่อสร้างแบบสอบถาม 
2. สร้างแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคาดหวงั และประสบการณ์                    

ของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติ ตอ่การช้อปปิง้ในกรุงเทพมหานคร รวมถึงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความครบถ้วนถกูต้องแล้วน ามาปรับปรุง 

แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
4. น าแบบสอบถามที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับนักท่องเที่ยวในเขตกรุงเทพมหานคร                      

ที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 30 คน 
5. น าข้อมลูที่ได้จากการทดลองใช้ มาหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยค่าที่หาได้

จะต้องไม่ต ่ากว่า 0.7 ของแบบสอบถาม โดยใช้สตูรสมัประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s alpha - coefficient) 
ได้เทา่กบั 0.894 
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6. น าแบบสอบถามที่ผ่านการวัดหารค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ไม่ต ่ากว่า 0.7 ไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา                      
ให้ความเห็นชอบแล้วน าแบบสอบถามที่ผา่นความเห็นชอบไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู 

วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการใช้แบบสอบถามนักท่องเที่ยวในส่วนของข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว และสินค้าที่นักท่องเที่ยว                      

นิยมซือ้ในกรุงเทพฯ จะวิเคราะห์ด้วยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ส าหรับชดุค าถามด้านความคาดหวงัและประสบการณ์
การช้อปปิง้ในกรุงเทพฯ เป็นชุดค าถามที่มีการอ้างอิงในการทบทวนงานวิจยัที่เก่ียวข้อง ได้แก่ เลิศพร  ภาระสกุล (2562), 
ดวงดาว โยชิดะ และคณะ (2561) และ Tosun et al. (2007) โดยจะใช้วิธีการวิเคราะห์ค่าเฉลีย่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test 
และ F-test (ANOVA) 
 
ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 
จากการส ารวจข้อมลูของนกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวต่างชาติที่เดินทางมาซึ่งเดินทางเข้ามาซือ้ของในแหลง่ช้อปปิง้

ต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ จ านวนทัง้สิน้ 400 คน พบว่า เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.5 (262คน) และเพศชาย ร้อยละ 34.5                   
(138 คน) ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 56-60 ปี ร้อยละ 55.0 (220 คน) มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 67.3 
(269 คน) รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 1401-2400U$$ (ประมาณ 44,600 – 76,500 บาท) ร้อยละ 60.5 (242 คน) มีอาชีพ
เจ้าของกิจการ ร้อยละ 39.5 (158 คน) ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป ร้อยละ 45.8 (183 คน) เดินทางกับเพื่อน ร้อยละ 65.5        
(262 8น) โดยเดินทางมากบัคณะทวัร์ ร้อยละ 58.3 (233 คน) และเคยมาประเทศไทยเป็นครัง้แรก ร้อยละ 82.3 (329 คน) 

ความคาดหวังต่อการช้อปป้ิงในกรุงเทพฯ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 
นกัท่องเที่ยวสงูอายชุาวต่างชาติคาดหวงัต่อการช้อปปิง้ในกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบั

มาก (ค่าเฉลี่ย = 3.60) ในประเด็นย่อยด้านการส่งเสริมการตลาดมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย = 3.70) รองลงมา ได้แก่                           
ด้านผลิตภณัฑ์ (ค่าเฉลี่ย = 3.69) ด้านบคุลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.61) ด้านการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.57) ด้านราคา 
(คา่เฉลีย่ = 3.53) และด้านสถานที่ (คา่เฉลีย่ = 3.47) ตามล าดบั 
 ประสบการณ์การช้อปป้ิงในกรุงเทพฯ ของนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่าง 

นกัทอ่งเที่ยวให้ความส าคญักบัประสบการณ์ด้านการสง่เสริมการตลาดมากที่สดุ (คา่เฉลีย่ = 3.60) ซึง่ประกอบ 
ด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ การให้ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ซือ้ของ/ช้อปปิง้ สว่นลดราคาสินค้า  ผู้ขายสามารถพดูภาษาองักฤษ     
ได้และความสะดวกในการแลกเปลีย่นเงินตรา รองลงมา ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ (คา่เฉลีย่ = 3.57) ซึง่ประกอบด้วยประเด็น
ยอ่ย ได้แก่ เป็นสินค้าที่มีคณุภาพดี สินค้ามีความหลากหลาย เป็นสนิค้าของแท้หรือผลติในประเทศไทย  และเป็นสินค้า     
ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมท้องถ่ิน ด้านราคา (ค่าเฉลี่ย = 3.53) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ ราคาตายตัว                   
ไม่ต้องต่อรอง ราคาไม่แตกต่างกันในแต่ละร้าน รองรับการช าระเงินด้วยบตัรเครดิต  และราคาสินค้ามีความเหมาะสม 
ด้านบคุลากร (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นยอ่ย ได้แก่ พนกังานสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์อย่าง
ถกูต้อง พนกังานให้การต้อนรับอย่างเป็นกนัเอง  พนกังานให้บริการท่ีดี  และพนกังานยิม้แย้มแจ่มใสมีความเป็นมิตร 
ด้านสถานที่ (ค่าเฉลี่ย = 3.52) ซึ่งประกอบด้วยประเด็นย่อย ได้แก่ สถานที่ช้อปปิง้มีความกว้างขวางไมแ่ออดั ท าเลที่ตัง้
สะดวกในการเดินทาง  และสถานท่ีสะอาด เป็นระเบียบและด้านการจัดจ าหน่าย (ค่าเฉลี่ย = 3.50) ซึ่งประกอบด้วย
ประเด็นย่อย ได้แก่ ร้านค้าขายของไม่ซ า้กนั บริเวณที่ขายของไม่แออดั การได้รับสินค้าอย่างรวดเร็ว  และการช าระเงิน                
มีความรวดเร็ว 

ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของประสบการณ์ในการช้อปป้ิงที่นักท่องเที่ยวได้รับ จ าแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 
ตารางที่  1  การเปรียบเทียบประสบการณ์ในการช้อปปิง้ในกรุงเทพฯ ของนกัท่องเที่ยวสงูอายชุาวต่างชาติ จ าแนก
ตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การช้อปป้ิงในกรุงเทพฯ  

  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 

เพศ 
ชาย 3.60 .346 

3.053 .002* แตกตา่ง 
หญิง 3.50 .283 

การเดินทาง เดินทางด้วยตนเอง 3.52 .295 .311 ไมแ่ตกตา่ง 
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ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 
 

ประสบการณ์การช้อปป้ิงในกรุงเทพฯ  

  S.D. t Sig. ผลทดสอบ 
เดินทางมากบัคณะทวัร์ 3.55 .319 -

1.014 
จ านวนครัง้ทีม่า 
ประเทศไทย 

มาครัง้แรก 3.55 .308 
1.399 .162 ไมแ่ตกตา่ง 

มาครัง้ที่สองหรือมากกวา่นัน้ 3.49 .316 
   S.D. F Sig. ผลทดสอบ 

อาย ุ
50-55 ปี 3.51 .302 

.565 .569 ไมแ่ตกตา่ง 56-60 ปี 3.55 .312 
61 ปีขึน้ไป 3.54 .317 

ระดบัการศกึษา 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 3.60 .319 

.425 .654 ไมแ่ตกตา่ง ปริญญาตรี 3.53 .310 
ปริญญาโทและสงูกวา่ 3.54 .308 

รายได้ 
น้อยกวา่ 900 U$$ 3.56 .352 

1.066 .363 ไมแ่ตกตา่ง 
901-1400 U$$ 3.52 .290 

รายได้ 
1401-2400 U$$ 3.53 .305 

   
มากกวา่ 2401 U$$ 3.60 .343 

อาชีพ 

แมบ้่าน 3.56 .297 

1.422 .226 ไมแ่ตกตา่ง 
เกษียณอาย ุ 3.58 .327 
ไมท่ างาน 3.56 .354 
นกัวิชาการ 3.48 .303 
เจ้าของกิจการ 3.50 .283 

ภมูิล าเนา 

เอเชีย         3.56 .294 

2.331 0.55 ไมแ่ตกตา่ง 

แอฟริกา 3.59 .352 
อเมริกาเหนือ/ใต้ 3.39 .322 

ยโุรป 3.56 .313 
ออสเตรเลยี 3.46 .285 

ผู้ ร่วมเดินทาง 

เดินทางคนเดียว 3.50 .303 

1.033 .378 ไมแ่ตกตา่ง 
เดินทางเป็นครอบครัว 3.59 .313 
เดินทางกบัเพื่อน 3.53 .309 
เดินทางกบัญาติพี่น้อง 3.58 .322 

จากตารางที่ 1 พบวา่ นกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติที่มเีพศแตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในสว่นของปัจจยัประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาย ุ ระดบัการศกึษา รายได้ อาชีพ 
ภมูิล าเนา ผู้ ร่วมเดินทาง การเดินทาง และจ านวนครัง้ที่มาประเทศไทย แตกตา่งกนั จะมีประสบการณ์ไมแ่ตกตา่งกนั 
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บทสรุป  
 นกัท่องเที่ยวสงูอายุชาวยุโรปนิยมซือ้สินค้ามากเป็นอันดับที่หนึ่ง ประเภทสินค้าที่นิยมซือ้มากที่สุด คือ                     
ของฝาก อาจเนื่องมาจากนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางมาในต่างแดนจึงมีความสนใจสินค้าประเภทของฝาก                  
เพื่อไปฝากญาติพี่น้อง เพื่อนๆ เป็นต้น หรืออาจเนื่องมาจากสนิค้าของฝากในประเทศไทยมีความเป็นเอกลกัษณ์ งดงาม 
แสดงถึงวัฒนธรรมที่โดดเด่น จึงเป็นที่ดึงดูดให้ลูกค้าชาวต่างชาติให้ความสนใจในการซือ้สินค้าเป็นอันดับแรก                         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเลิศพร ภาระสกุล (2562) ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยว
ต่างชาติต่อประสบการณ์การซือ้ของในกรุงเทพมหานคร พบว่า สินค้าที่นักท่องเที่ยวนิยมซือ้เป็นของฝากและ                          
ของที่ระลกึ และงานวิจยัของจุฑาทิพย์ ทิพย์เหรียญ (2559) ที่ศึกษาพฤติกรรมการซือ้ของฝากของนกัทอ่งเที่ยวชาวจีน
แบบอิสระในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ ลกัษณะของสนิค้าที่นกัทอ่งเที่ยวนิยมซือ้กลบัไปยงัภมูิล าเนาของนกัทอ่งเที่ยว
นัน้มีลกัษณะดงันี ้สินค้าที่เมื่อเอ่ยถึงทุกคนก็ทราบถึงที่มาของสินค้านัน้ สินค้าที่แหล่งท่องเที่ยวนัน้เป็นต้นก าเนิด                      
หรือมีช่ือเสียงในการผลิตสินค้าที่ระลกึประเภทนี ้สินค้าที่มีราคาถกูกว่าและคณุภาพดีที่กว่าวางขายในภูมิล าเนาของ
นกัทอ่งเที่ยว 
 นกัทอ่งเที่ยวสงูอายชุาวตา่งชาติมีความคาดหวงัตอ่การช้อปปิง้ในกรุงเทพมหานครด้านการสง่เสริมการตลาด 
มากที่สุด ได้แก่ ความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรามีส่วนลดราคาสินค้า ผู้ ขายสามารถพูดภาษาอังกฤษได้                         
และการให้ข้อมลูเก่ียวกบัแหลง่ซือ้ของ/ช้อปปิง้ อาจเป็นเพราะวา่ การมาซือ้ของในประเทศไทยทางร้านค้าตา่งๆ อาจจะ
มีการส่งเสริมการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายเพื่อดึงดูดลูกค้าท าให้นักท่องเที่ยวมีคาดหวังข้อนีม้ากที่สุด  หรือ                            
อาจเป็นเพราะมีการแข่งขนัสงูหรือมีร้านค้าจ านวนมากในแหลง่ช้อปปิง้ในประเทศไทยซึง่อาจท าให้ร้านค้าจ าเป็นต้องมี
การจัดโปรโมชั่นหรือมีการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาดด้านการส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันเพื่อดึงดูดลูกค้า
ชาวตา่งชาติให้มาซือ้สนิค้าร้านของตนเองจึงท าให้แตล่ะร้านค้ามีสง่เสริมการขายที่โดดเดน่แตกตา่งกนัไป ซึง่สอดคล้อง
เลิศพร ภาระสกุล (2562)ที่มีการศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติต่อประสบการณ์                   
การซือ้ของในกรุงเทพมหานคร พบว่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติได้รับความพึงพอใจจากความคาดหวงัและประสบการณ์
ด้านการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งซือ้ของด้านความสะดวกในการแลกเปลี่ยนเงินตรา ด้านสินค้าที่เป็นของแท้                              
ด้านภาษาองักฤษของผู้ขายสินค้า และด้านสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าที่ไม่แออดัอยู่ในระดบัที่ต้องการการปรับปรุงน้อย
มากหรืออาจมองข้ามไปได้ 
 นักท่องเที่ยวสูงอายุชาวต่างชาติให้ความส าคัญกับประสบการณ์การช้อปปิ้งด้านการส่งเสริมการตลาด                      
มากที่สดุ อาจเป็นไปได้ว่า ขณะมาซือ้ของในประเทศไทยลกูค้าพบราคาโปรโมชัน่จากร้านค้าเกือบทกุแห่ง หรืออาจพบ      
กลยทุธ์ตา่งๆ ในการสง่เสริมการตลาดของร้านค้าที่พยายามสร้างขึน้เพื่อดงึดดูลกูค้าและให้เกิดความประทบัใจในร้านค้า
ของตนเอง เช่น การจดัโปรโมชัน่ในเทศกาลต่างๆ การบริการของพนกังานที่น่าประทบัใจ ความใสใ่จลกูค้าของพนกังาน
ร้าน เป็นต้น จึงอาจท าให้ได้รับประสบการณ์ด้านนีม้ากที่สดุ เป็นต้น ซึง่สอดคล้องกบัสอดคล้องกบั Wong & Wan (2013) 
กล่าวว่า ประสบการณ์ที่นกัท่องเที่ยวได้รับจริงคือการรับรู้ของนกัท่องเที่ยวต่อช่วงเวลาแห่งความเป็นจริงต่าง ๆ ได้แก่        
การรับรู้ต่อตัวสินค้า ต่อการบริการของผู้ ขาย ต่อสถานที่จ าหน่ายสินค้า ถ้าประสบการณ์ที่ ได้รับมีปริมาณเท่ากับ                         
ที่คาดหวงัไว้หรือสงูกว่า หมายความว่า นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ แต่ถ้าประสบการณ์ที่ได้รับน้อยกว่าที่คาดหวงัไว้              
ก็หมายความว่านกัทอ่งเที่ยวไมพ่ึงพอใจ นอกจากนี ้Heung & Cheng (2000) และ Wong & Law (2003) กลา่ววา่ ปัจจยั
ที่มีผลต่อการรับรู้ต่อประสบการณ์การซือ้ของและต่อความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวมีหลายปัจจัยด้วยกันคือ สถานท่ี                  
ที่นกัทอ่งเที่ยวซือ้ของ คณุภาพของสนิค้าที่ซือ้ ความหลากหลายของสินค้าที่ผู้ขายน ามาจ าหนา่ย ราคาของสนิค้า บริการ
ของผู้ขาย และทา่ทีของผู้ชายที่มีตอ่ตวันกัทอ่งเที่ยวที่เป็นผู้ซือ้ 
 นกัท่องเที่ยวสงูอายชุาวต่างชาติที่มีเพศแตกต่างกนั จะมีประสบการณ์แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดับ .05 ในส่วนของปัจจัยประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ ภูมิล าเนา ผู้ ร่วมเดินทาง                     
การ เดินทาง และจ านวนครัง้ที่มาประเทศไทยแตกต่างกัน จะมีประสบการณ์ไม่แตกต่างกัน  อาจเป็นเพราะ                             
ความแตกต่างทางเพศท าให้พฤติกรรมของบุคคลในการเลือกซือ้สินค้าแตกต่างกันไป โดยเพศหญิงจะมี                              
ความละเอียดอ่อน รักการช้อปปิ้ง และเพลิดเพลินในการช้อปปิ้ง/ซือ้สินค้า เมื่อเดินทางท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ 
มากกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายอาจจะชอบการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าตื่นเต้น ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ 
ท้าทาย มากกว่าการเดินช้อปปิ้ง/ซือ้สินค้า แต่อาจมาเดินซือ้สินค้าเพราะต้องมาพร้อมครอบครัว คนรัก เป็นต้น                   
ซึ่งสอดคล้องกับนานา ศรีธรรมศักดิ์  และคณะ (2561) ได้ศึกษาพฤติกรรมนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมีต่อ                           
ตลาดน า้ตลิง่ชนั พบวา่ นกัท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเลือกซือ้สินค้าแตกต่างกนั โดยนกัท่องเที่ยว
เพศหญิงให้ความส าคญักบัการเลอืกซือ้สนิค้ามากกว่าเพศชาย 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1. หน่วยงานของรัฐที่ เ ก่ียวข้องกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย                                       
ควรประชาสมัพันธ์เร่ือความหลากหลายของสินค้าของฝากและของที่ระลึกที่น่าซือ้ของไทยพร้อมทัง้แหลงซือ้สินค้า                    
ให้กบันกัทอ่งเที่ยวผา่นสือ่ออนไลน์ตา่ง ๆ ที่นกัทอ่งเที่ยวใช้ในการหาข้อมลู เช่น Google Weibo อื่นๆ  

2. ควรมีโครงการให้ความรู้แก่ชุมชนท้องถ่ินที่เป็นผู้ ผลิตสินค้าของฝากและของที่ระลึกประเภทสมุนไพรและ
เคร่ืองส าอางในด้านมาตรฐานการผลิต เพื่อให้ผู้ ซือ้เกิดความมั่นใจว่าจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย                         
และมีการให้ความรู้ในด้านของการออกแบบบรรจภุณัฑ์ที่สะท้อนถึงการเป็นสนิค้าของไทย 

ข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจ 
1. ควรมีการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพิ่มมากขึน้ ร้านจ าหน่ายสินค้าอาจจะมีหลายร้านที่จ าหน่ายสินค้า                           

อย่างเดียวกัน เช่น เสือ้ผ้า แต่ละร้านควรสร้างความแตกต่างในด้านของการออกแบบวสัดุ คุณภาพการตดัเย็บ สีสนั                  
ควรมีการพฒันาสินค้าที่มีช่ือเสียงของแต่ละชุมชมหรือแต่ละท้องถ่ิน ซึ่งจะไม่สามารถหาซือ้ได้ในท้องที่อื่นเพื่อสร้าง                              
ความโดดเดน่ให้แก่ผลติภณัฑ์และเพื่อให้นกัทอ่งเที่ยวตดัสนิใจซือ้โดยทนัที ผู้ผลติควรบอกวิธีใช้สนิค้าแตล่ะอยา่งเพื่อให้ 

นกัทอ่งเที่ยวเข้าใจ  
2. ผู้ขายสนิค้าจะต้องมีทกัษะทางภาษาเพื่อสือ่สารกบันกัท่องเที่ยวอยา่งน้อยหนึง่ภาษา หรือถ้าเป็นไปได้ควรมี

ความสามารถในการฟังและการพูด โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ผู้ขายจึงควรพัฒนาทักษะในด้านนีใ้ห้คล่องแคล่วและ
ช านาญ 

3. ผู้ประกอบการควรวางแผนการตลาดในส่วนของการส่งเสริมการตลาด เช่น โปรโมชั่นพิเศษ มีแหล่งข้อมูล
เก่ียวกบัสนิค้าผา่นสือ่ออนไลน์ มีเว็บไซต์ร้านค้า เพื่อช่วยดงึดดูความสนใจของลกูค้าในการมาจบัจ่ายซือ้สนิค้า 

4. ควรปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการเข้าถึงแหล่งจ าหน่าย และด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราให้มี
มากขึน้ เพิ่มการให้ข้อมลูเก่ียวกบัที่ตัง้ของแหลง่จาหนา่ยสนิค้าตา่ง ๆ วา่มีอยูท่ี่ใดบ้างในกรุงเทพมหานคร 

การวจัิยที่ควรท าต่อไป 
1. เนื่องจากตลาดนกัทอ่งเที่ยวสงูอายเุป็นตลาดที่มีจ านวนมากขึน้ในปัจจุบนั จึงควรมีการวิจยัเก่ียวกบัทศันคติ

ความต้องการของนักท่องเที่ยวสูงอายุที่จัดการเดินทางด้วยตัวเองและเดินทางกับคณะทัวร์ที่มีต่อสินค้าของฝาก                      
และของที่ระลกึในประเทศไทย การค้นหาข้อมลูเก่ียวกับสินค้าประเภทของสินค้าที่ซือ้ กระบวนการการตดัสินใจซือ้หรือ
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจ หรือ ตอ่การซือ้ซ า้ 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบในหัวข้อเดียวกันในกลุ่มนักท่องเที่ยวช่วงวัยต่างๆ กัน เพื่อทราบถึง                           
ความต้องการของนกัทอ่งเที่ยวในแตล่ะกลุม่อาย ุและน าไปสูก่ารวางแผนการพฒันาการทอ่งเที่ยวในประเด็นตา่งๆ ตอ่ไป 

3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยต่างๆ ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวและการจัดการที่จะส่งผล                   
ตอ่การบอกตอ่และการกลบัมาเยือนซ า้ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการบริหารจดัการนกัทอ่งเที่ยวให้มีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
 
ค าขอบคุณ 

วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะความสนับสนุนและช่วยเหลือจากหน่วยงานและบุคลากร           
หลายฝ่าย ซึง่ผู้วิจยัขอขอบพระคณุ รองศาสตราจารย์ ดร.อศัวิน  แสงพิกุล ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ คณาจารย์ทกุท่าน          
ที่ให้ความรู้ อบรมสัง่สอน ให้ค าปรึกษาชีแ้นะแนวทางการท าวิทยานิพนธ์ ตลอดจนตรวจ แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ           
ให้มีความสมบูรณ์ของการศึกษา ผู้ วิจยัขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสงูไว้ ณ ที่นี ้ผู้ วิจัย
ขอขอบคณุนกัท่องเที่ยวสงูอายชุาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการให้ข้อมลูเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจยัครัง้นี  ้ขอกราบขอบพระคณุพอ่-แม่ ท่ีสนบัสนนุทางการศึกษาและ
เป็นก าลงัใจเสมอมา เป็นแรงผลกัดนัในการท าการศึกษาให้ส าเร็จ คุณค่าหรือประโยชน์อนัใดที่เกิดจากการวิจัยนี ้         
ขอมอบแดผู่้มีพระคณุทกุทา่น 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 
4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
FACTORS AFFECTING THE PARTICIPATION OF VILLAGE HEALTH VOLUNTEERS IN 
STEPPING INTO THAILAND 4.0: A CASE STUDY OF USING THE APPLICATION SMART’VHV IN 
SONG PHI NONG DISTRICT, SUPHAN BURI PROVINCE.  
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บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่

ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสพุรรณบุรี เพื่อที่จะสามารถ                   
น ามาพฒันาเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือในการปฏิบตัิงานให้เกิดประสิทธิภาพในชุมชน โดยการวิจยัครัง้นีเ้ป็นการ
วิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของอ าเภอสองพี่น้อง                       
จงัหวดัสพุรรณบรีุ จ านวน 1,787 คน ซึง่กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นีม้ีจ านวน 327 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู คือ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์  4.0 
ผลการศึกษา พบว่า 1) ระดบัการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง และ                  
2) ผลการทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 
ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ที่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ปัจจัยทางการเมือง และปัจจัยทางสังคมมีผล                                
ตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
ค าส าคัญ : การมีสว่นร่วม/ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน/ ปัจจยัสว่นบคุคล/ ปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก 
 

Abstract 
This research is a study of factors affecting the participation of village health volunteers in stepping into 

Thailand 4.0 :  a case study of using the application SMART’VHV in Song Phi Nong District, Suphan Buri Province. 
In order to be able to develop as a way to create effective collaboration in the community. This study was quantitative 
research. The population includes 1,787 village health volunteer staff in Song Phi Nong District, SuphanBuri 
Province and 327 of them were the sample of the population. A questionnaire was used as a research instrument 
and the data collected from the field were statistically analyzed. The results show that 1) the level of participation of 

                                                           
1 ภาควิชาสงัคมศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล นครปฐม 73170 ประเทศไทย 
1 Department of Social, Faculty of Social Sciences and Humanities, Mahidol University, Nakhon Pathom 73170, Thailand. 
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the village health volunteer staff is at a moderate level. And 2) the results of testing the factors affecting the 
participation of the village health volunteer staff show that there is statistically significant evidence that one of the 
personal factors including different educational levels has an effect on the participation in receiving the benefits at 
significant level of 0.05 whereas there is statistically significant evidence that the external environmental factors 
including the political factors and social factors have an effect on the participation of the village health volunteer 
staff at a significant level of 0.05. 
Key words: Participation/ Village health volunteers/ Personal factors/ External environment factors 
 

บทน า     
กระทรวงสาธารณสุขถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มุ่งเน้นจะพัฒนาหน่วยงานให้ก้าวเข้าสู่                             

การขับเคลื่อนเข้าสู่ยุค 4.0  กระทรวงได้น านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เข้า เป็นส่วนหนึ่งในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์                                
ด้านสาธารณสุข ระยะ 20 ปี โดยมีการตัง้เป้าหมาย “ประชาชนมีสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”                         
(ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2560) โดยยทุธศาสตร์ดงักลา่วได้ให้ความส าคญัด้านเครือขา่ยสขุภาพอ าเภอ โดยการผลกัดนั
นโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติในระดับพืน้ที่ และด าเนินการเพิ่มศักยภาพในชุมชนพัฒนาอาสาสมัครสุขภาพครอบครัว 
นอกจากนีก้ระทรวงสาธารณสขุโดยกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพมีภารกิจหลกัในการสง่เสริมบทบาทการพฒันาให้แก่สมาชิก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้มีความรอบรู้และเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาพซึ่งมีแนวคิดการพัฒนา
ศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านให้เป็นอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 4.0 อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมูบ้่าน โดยมีการน าเทคโนโลยีมาประยกุต์ใช้กบัการท างาน เป็นการพฒันาช่องทางการสือ่สารข้อมลูที่ถกูต้อง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีการพฒันาแอปพลิเคชัน “สมาร์ท อสม.” เพื่อเป็นเคร่ืองมือให้แก่สมาชิก อสม. ในการดูแลสขุภาพ                 
ของตนเองและประชาชนในชมุชน น าไปสูช่มุชนพงึตนเองอยา่งยัง่ยืนและเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเร่ิมต้นท่ีดีตอ่การก้าวเข้าสู่
ยคุไทยแลนด์ 4.0 กบักลุม่อตุสาหกรรมสาธารณสขุ สขุภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ โดยปัจจุบนัการท่ีกระทรวงสาธารณสขุ     
ได้มุ่งเน้นการพฒันาอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านให้ก้าวเข้าสู ่4.0 ได้นัน้ สว่นหนึ่งเกิดจากการมีสว่นร่วมของสมาชิก
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึน้จากการพัฒนาดังกล่าว                  
ซึ่งการมีสว่นร่วมของสมาชิกนัน้สามารถที่จะเกิดขึน้ได้จากหลายปัจจยั ทัง้ปัจจยับคุคลและปัจจยัภายนอกที่อาจมีผลเป็นทัง้
โอกาส และอุปสรรคในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  ได้ ดังนัน้หากหน่วยงานสาธารณสุขสามารถทราบถึงปัจจัยที่มีผล                            
ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้นัน้ก็จะสามารถน ามาปรับใช้เป็นปัจจัยที่จะผลักดัน                            
หรือเป็นแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีความเต็มใจที่จะให้ความ ร่วมมือกับหน่วยงาน                
ตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้ โดยปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกสามารถที่จะศึกษาจากการใช้รูปแบบของ PEST Analysis                   
(สมพร น้อยส าราญ, 2558, น.27-29)  ซึง่ประกอบไปด้วย ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยั
ทางเทคโนโลยี โดยปัจจยัเหลา่นีส้ามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในแต่ละด้านของเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ า
หมูบ้่านในการเข้ามามีสว่นร่วมในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 และจะท าให้หนว่ยงานสาธารณสขุได้ตระหนกัถึงปัจจยัภายนอก 
ถึงแม้ว่าจะเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ แต่หน่วยงานจะสามารถเตรียมความพร้อมและตัง้รับให้การมีส่วนร่วม                         
ของเจ้าหน้าที่ในก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ด าเนินการได้อยา่งยัง่ยืน 
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จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่ได้ให้ความส าคัญกับสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมากซึ่งมีการจัดตั ง้ชมรม                     
อาสา สมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านและตระหนกัถึงการดูแลที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนในชุมชนและจาก
แนวคิดดงักล่าวนัน้ ต าบลบ้านท่าไชย อ าเภอสองพี่น้อง จังหวดัสพุรรณบุรีได้รับรางวลัดีเด่นระดับจังหวดั ในการประกวด                     
การใช้งานแอปพลิเคชันอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ออนไลน์ โดยใช้ช่ือแอปพลิเคชันว่า สมาร์ท อสม.                                  
ซึ่งในการประกวดครัง้นี  ้เป็นการช่วยส่งเสริมให้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้เกิดการเรียนรู้                                
การน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กบัการด าเนินงาน สามารถที่จะติดต่อสือ่สารระหว่างกลุม่งานสาธารณสขุได้อยา่งสะดวก 
และรวดเร็วมากขึน้ รวมทัง้ยังสามารถควบคุมโรคระบาดได้อย่างทันถ่วงที ส่งผลท าให้การดูแลประชาชนในชุมชนนัน้                             
มีประสทิธิภาพมากขึน้ (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์, 2561) 

จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้ วิจัยสนใจที่จะท าการศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข                              
ประจ าหมู่บ้านของจงัหวดัสพุรรณบรีุในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 โดยท าการเลือกศกึษาเขตอ าเภอสองพี่น้อง ซึ่งมีทัง้หมด
จ านวน 15 ต าบล และเป็นอ าเภอที่ได้รับรางวลัดีเด่น “ประกวดการใช้งานแอปพลเิคชนัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 
ออนไลน์” ระดบัจงัหวดั (ส านกัขา่วกรมประชาสมัพนัธ์, 2561) โดยเป็นการศึกษาถึงปัจจยัที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมของสมาชิก
อาสาสมคัรประจ าหมูบ้่านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 รวมทัง้ระดบัและความแตกตา่งของแตล่ะบคุคลที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก 
และเป็นผู้น าในการพฒันา รวมทัง้แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามาปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนยิ่งขึน้ไป 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
1. ศกึษาระดบัการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา 

การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
2. ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0: 

กรณีศกึษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
3. พัฒนาแนวทางและข้อเสนอแนะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0: 

กรณีศกึษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 
การสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย  
 ผู้ วิจัยได้ท าการทบทวนวรรณกรรมและสังเคราะห์จากงานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม                            
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.                    
ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ โดยผู้วิจยัสามารถที่จะก าหนดตวัแปรไว้ดงันี ้ตวัแปรอิสระ ได้แก่ 1) ปัจจยัสว่นบคุคล
จากการสงัเคราะห์งานวิจยัที่เก่ียวข้อง  ซึ่งประกอบไปด้วย เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน และ                     
2) ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ผู้ วิจัยได้ใช้ PEST Analysis (สมพร น้อยส าราญ , 2558, น.27-29) ในการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก ซึง่ประกอบไปด้วย ปัจจยัทางการเมือง ปัจจยัทางเศรษฐกิจ ปัจจยัทางสงัคม และปัจจยัทางเทคโนโลยี 
และได้น าแนวคิดการมีส่วนร่วมของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff, 1977) มาก าหนดใช้เป็นตัวแปรตาม ได้แก่                       
การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ซึง่ประกอบไปด้วย 1) การมีสว่นร่วม         
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ในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ4) การมีส่วนร่วม                                 
ในการประเมินผล นอกจากนี ้ ผู้ วิจัยได้ตัง้สมมติฐานการวิจัยจ านวน 2 ข้อ ได้แก่ 1) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล                        
ต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน และ2) ปัจจัย
สภาพแวดล้อมภายนอกมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
 

วิธีการศึกษา 
ผู้วิจัยได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง โดยได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) จัดท าการส ารวจปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่                       
ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 15 ต าบล                   
ซึ่งได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนสาขาสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยได้รหสัการอนุมตัิ 
MUSSIRB 2020/003 (B1) ลงวนัท่ี 14 มกราคม 2563 มีขอบเขตการวิจยั ดงัตอ่ไปนี ้

ประชากรท่ีใช้ในการศกึษา คือ สมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
จ านวน 1,787 คน (ระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน , 2562) โดยใช้สูตร                  
การค านวณหากลุม่ตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน่ Yamane (Taro Yamane, 1973) และเมื่อท าการแทนค่าสตูรท าให้ได้จ านวน
กลุม่ตวัอยา่งทัง้สิน้ จ านวน 327 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลครัง้นี ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) เร่ือง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม                    
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.                  
ของอ าเภอสองพี่น้อง จังหวัดสพุรรณบุรี จ านวน 327 ชุด โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่ 1) แบบสอบถาม
เก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 2) แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก  3) แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วม                
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  และ4) ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการมีส่วนร่วม                        
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน  

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ผู้วิจัยได้ท าการด าเนินการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ซึ่งน ามา
ตรวจสอบคณุภาพแบบสอบถามโดยผู้ เช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนือ้หา (Content Validity) และความเช่ือมัน่
ของเคร่ืองมือ (Reliability) ดงันี ้

1) การตรวจวัดความเที่ยงตรง (Content Validity) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามให้ผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน                             
ได้ท าการตรวจสอบตามแบบประเมิน พบวา่ แบบสอบถามแตล่ะข้อมีคา่ตัง้แต ่0.67-1.00 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ เป็นคา่ที่ยอมรับได้ 

2) ทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้และท าการปรับปรุงแก้ไขแล้วนัน้                            
ไปท าการทดสอบ (Try out) จ านวน 30 ชุดกบักลุม่ประชากรท่ีมีคณุสมบตัิใกล้เคียงกบักลุม่ตวัอย่าง โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติในการหาความเช่ือมัน่โดยหาคา่สมัประสทิธ์ิ (Cronbach’s Alpha) พบวา่ แบบสอบถามมีคา่สมัประสทิธ์ิความเช่ือมัน่
เทา่กบั 0.935 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ แบบสอบถามมีความนา่เช่ือถือ สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมลูได้ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วนัน้ มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ เพื่อน ามา                         

ท าการวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการศกึษาตามวิธีการทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปโดยมีขัน้ตอน ดงัตอ่ไปนี  ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ดงันี ้
 1.1 การหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม                           
ในสว่นของปัจจยัสว่นบคุคล 
 1.2 คา่เฉลีย่ (Mean) และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ส าหรับวิเคราะห์ข้อมลูแบบสอบถาม
ในสว่นของปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก และการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสูไ่ทย
แลนด์ 4.0 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติิเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ดงันี ้
 2.1 สถิติวิเคราะห์คา่ที (Independent t-test) ใช้เปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ที่เป็นอิสระตอ่กนั 
 2.2 สถิติวิเคราะห์ One-Way ANOVA ใช้ทดสอบตัวแปรเชิงกลุ่มและเชิงปริมาณ ได้แก่ ตัวแปรอิสระ 1 ตัว และ                    
ตัวแปรตาม 1 ตัว ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปรตามหลายกลุ่ม แ ละหากพบว่ามีความแตกต่าง                          
อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ผู้วิจยัจะท าการทดสอบความแตกตา่งรายคูด้่วยวิธีเชฟเฟ่ (Scheffé)  
 2.3 สถิติวิเคราะห์ Regression ใช้ทดสอบตวัแปรเชิงปริมาณกบัเชิงปริมาณ ได้แก่ ตวัแปรอิสระมากกว่า 1 ตัว และ
ตวัแปรตาม 1 ตวั โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณู Multiple Linear Regression Analysis  

 
ผลการวิจัย 
 การวิจยัเร่ือง ปัจจยัที่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
กรณีศกึษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นผลการวิเคราะห์จากแบบสอบถาม
จ านวน 327 ราย โดยผลการวิจยัสามารถน าเสนอตามรูปแบบของแบบสอบถามทัง้ 4 สว่น ดงันี ้
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 74.3 มีอายุ 51 ปีขึน้ไป 
จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 47.4 มีระดบัการศึกษามธัยมศึกษา/ประกาศนียบตัรวิชาชีพ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.3 ประกอบอาชีพรับจ้างทัว่ไป จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 43.4 และมีรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท จ านวน 
201 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 

ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.39 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยทางการเมือง อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21                               
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.34 ปัจจัยทางสงัคม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.45 และ                   
ปัจจยัเทคโนโลยี อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่ 3.55 โดยสามารถเรียงล าดบัได้ดงันี ้1) ปัจจยัทางเทคโนโลยี 2) ปัจจยัทางสงัคม 
3) ปัจจยัทางเศรษฐกิจ และ4) ปัจจยัทางการเมือง  
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 ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  
 ผลการวิจยั พบวา่ ระดบัการมีสว่นร่วมของกลุม่ตวัอยา่งโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 3.29 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.18 การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ                          
อยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 3.06 การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ 3.92 และการมีสว่นร่วม
ในการประเมินผล อยู่ ในระดับปานกลาง  มีค่า เฉลี่ย  3 .02  โดยสามารถเ รียงล าดับ ได้ดังนี  ้1 )  การมีส่วน ร่วม                                                  
ในการรับผลประโยชน์ 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบตัิการ และ4) การมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล  
 ส่วนที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                    
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ท่ีแตกตา่งกนั  

ผลทดสอบความแตกตา่งการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน จ าแนกตาม เพศ ช่วงอาย ุอาชีพ 
และช่วงรายได้เฉลีย่ตอ่เดือนท่ีแตกตา่งกนัมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในการก้าวเข้าสูไ่ทย
แลนด์ 4.0 ที่ไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐาน 
 ผลทดสอบความแตกต่างการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน จ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
พบวา่ ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 
4.0 ที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน แต่เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า                      
ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่การมีสว่นร่วมในการรับผลประโยชน์ที่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เพื่อให้ทราบความแตกต่าง ผู้ วิจัยได้ท าการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ตามวิธีการของ 
Scheffé test พบว่า อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านที่มีระดบัการศกึษาแตกต่างกนัมีสว่นร่วมด้านการรับผลประโยชน์                 
ที่แตกต่างกัน โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านที่มีระดับการศึกษา  ระดับประถมศึกษามีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์แตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กบัอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านที่มีระดบัการศึกษา 
ระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                    
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0  
 ผลการทดสอบปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในการ
ก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีค่าสมัประสิทธ์ิพหุคูณมีค่า 0.485 สามารถพยากรณ์การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านได้ร้อยละ 22.6 อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่าความคาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากรณ์
เท่ากับ 0.44612 และพบว่า ปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางสงัคมมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุข                      
ประจ าหมู่บ้าน เมื่อพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุมากที่สดุ คือ 
ปัจจยัทางสงัคม รองลงมา คือ ปัจจยัทางการเมือง  
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อภปิรายผล 
อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่  1  ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                             

ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0: กรณีศกึษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0                         
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านสามารถเรียงล าดับการมีส่วนร่วมจากมากไปน้อย ได้ดังนี ้                       
1) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 2) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ และ                                  
4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล อาจเนื่องจากการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน                   
เป็นการปรับรูปแบบการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่ โดยการน าแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. มาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงาน                 
ในสว่นตา่ง ๆ มากยิ่งขึน้ เพื่อเป็นไปตามความประสงค์ของกรมสนบัสนนุบริการสขุภาพท่ีได้มีการสง่เสริมและผลกัดนัให้ อสม. 
ให้เป็น อสม. 4.0 ซึ่งแนวทางดงักลา่วได้มีการเร่ิมต้นด าเนินงานเมื่อปี 2560 จึงอาจท าให้เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ าหมู่บ้านบางเขตพืน้ที่ยังคงต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัวให้เกิดความคุ้ นชินกับการปฏิบัติงานที่ทันสมัยขึ ้น                               
และยงัคงต้องการการสนบัสนนุด้านเทคโนโลยีจากทางภาครัฐอย่างตอ่เนื่อง ดงันัน้จึงอาจท าให้การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่ บ้านในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                                      
สดุปรีชา เตียติวิริยะกุล (2559) ได้ศึกษางานวิจัย การมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านในงานส่งเสริม
สขุภาพผู้สงูอาย ุอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการวิจยั พบว่า การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน       
ในงานส่งเสริมสุขภาพผู้ สูงอายุอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านของอ าเภอปาย                    
จังหวดัแม่ฮ่องสอนนัน้มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนในชุมชนเป็นอย่างมาก                  
แต่บางครัง้ยงัคงขาดการสนบัสนุนทางด้านทรัพยากรในการปฏิบตัิหน้าที่ จึงท าให้การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่านอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่  2 ศึกษาปัจจยัที่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0: กรณีศึกษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ ซึง่ผู้วิจยั
ได้ท าการทดสอบสมมติฐานตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้
 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                    
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ท่ีแตกตา่งกนั  
 ผลการทดสอบ พบวา่ ระดบัการศกึษาที่แตกตา่งกนัมีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐาน ผู้วิจยัจึงได้ท า
การเปรียบเทียบความแตกตา่งรายคู ่พบวา่ อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านท่ีมีระดบัการศึกษาประถมศึกษามีสว่นร่วม
ในการรับผลประโยชน์แตกต่าง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กับอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านที่มีระดบั
การศึกษาระดบัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู อาจเนื่องจากสมาชิกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านมีระดบัการศึกษา                  
ที่ แ ตกต่ า ง กั นออก ไปอย่ า งหลากหลาย  โ ด ยส่ ว น ให ญ่จ ะมี ร ะดับก า รศึ กษ า ใ นร ะดับป ร ะถมศึ กษ าและ                                            
มัธยมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ซึ่งในแต่ละระดับการศึกษาของ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                        
อาจให้ความส าคัญตามวิวัฒนาการของยุคสมัย โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านมีวิวัฒนาการตัง้แต่ ยุค 1.0                     
ในช่วงปีพุทธศักราช 2520 จนถึงปัจจุบันนัน้คือ ยุค 4.0 จึงท าให้ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข                      
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ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ กฤษยาภัสสร์                          
ขาวปทุมทิพย์ (2556) ได้ท าการศึกษาการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพของโรงพยาบาล          
ส่งเสริมสุขภาพต าบล อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีผล                                 
ตอ่การมีสว่นร่วมที่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
 สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                  
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
 ผลการทดสอบปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                    
ในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ร้อยละ 22.6 พบว่า ปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการมีส่วนร่วม                             
ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เมื่อพิจารณาปัจจยัสภาพแวดล้อมภายนอก
ที่มีผลตอ่การมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุมากที่สดุ คือ ปัจจยัทางสงัคม อาจเนื่องมาจากการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 
ของอาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านเป็นการน านวตักรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากขึ น้               
ซึ่งเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านส่วนใหญ่ได้รับการคัดเลือกและการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน               
ให้เข้ามาปฏิบตัิหน้าที่ เพื่อเป็นผู้น าทางด้านสขุภาพให้แก่ชุมชนนัน้ ๆ ดงันัน้จึงถือได้ว่า ปัจจยัทางสงัคมมีผลต่อการปฏิบตัิ
หน้าที่ของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน หากสภาพแวดล้อมทางสงัคมของแต่ละชุมชนมีการให้ความส าคญัและ                 
เห็นถึงประโยชน์ของการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานก็จะสามารถเป็นแรงผลกัดันให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
สาธารณสขุประจ าหมู่บ้านพยายามที่จะน าแอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. และการเทคโนโลยีต่าง  ๆ มาปรับใช้ในหน่วยงาน                   
มากขึน้ได้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในชุมชน นอกจากนีปั้จจัยที่ส่งผลรองลงมา คือ ปัจจัยทางการเมือง                                
อาจเนื่องมาจากการมีสว่นร่วมของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านนัน้เป็นการปฏิบตัิงานร่วมกนัของหนว่ยงานภาครัฐ
กบัประชาชน ซึ่งในการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านนัน้มีความจ าเป็นที่จะต้องได้รับการสนบัสนุน
ทางด้านทรัพยากรต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐอย่างตอ่เนื่อง ตัง้แต่การเร่ิมต้นของการจดัเตรียมวางแผนงานในแต่ละขัน้ตอน
ของการด าเนินงานตลอดจนการประเมินผล ต่าง ๆ และการน าแอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. มาเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิงาน
ของเจ้าหน้าที่ถือได้ว่าเป็นแนวทางในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ของหน่วยงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                     
ตามนโยบายของภาครัฐเช่นกัน ดังนัน้รูปแบบการปฏิบัติงานของภาครัฐ สถานการณ์บ้านเมือง และกลุ่มผู้ มีอิทธิพล                        
ทางการเมือง จึงมีผลตอ่การมีสว่นร่วมในการตดัสนิใจของเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่านในการก้าวเข้าสูไ่ทย
แลนด์ 4.0  ซึ่งสอดคล้องกับเคร่ืองมือ PEST Analysis ที่ได้อธิบายปัจจัยทางสังคมไว้ว่า เป็นปัจจัยที่เก่ียวข้องโดยตรง                      
กับชีวิตประจ าวนัและมีผลต่อพฤติกรรมของคนในสงัคม/ชุมชนและปัจจัยทางการเมืองนัน้สามารถที่จะเป็นทัง้โอกาสและ
อุปสรรคต่อการด าเนินโครงการนัน้  ๆ ได้ ในขณะเดียวกันโคเฮน และอัฟฮอฟฟ์ (Cohen & Uphoff,1977) ได้กล่าวว่า                        
ปัจจัยทางสังคมมีความเก่ียวข้องกับการจัดชนชัน้ทางสังคม ความเข้มแข็งของครอบครัวในชุมชน ซึ่งมีบทบาท                                    
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน และยังกล่าวอีกว่า การด าเนินกิจกรรมใดก็ตามที่มีความเก่ียวข้องกับการเมือง                                
สามารถที่จะสง่ผลตอ่การเข้ามามีสว่นร่วมในกิจกรรมได้เช่นกนั 
 อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ที่  3 พฒันาแนวทางและข้อเสนอแนะของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน               
ในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0: กรณีศกึษา การใช้แอปพลเิคชนั สมาร์ท อสม. ของอ าเภอสองพี่น้อง จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
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 จากการพฒันาแนวทางจากข้อเสนอแนะของอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน พบว่า  เจ้าหน้าที่อาสาสมคัร
สาธารณสขุประจ าหมูบ้่านควรให้ความส าคญักบัการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานให้มากขึน้ ควรท่ีจะศึกษาและ
พฒันาความรู้ ความสามารถของตนเอง เพื่อให้การปฏิบตัิงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ โดยหน่วยงานภาครัฐนัน้ควรให้
การสนับสนุนทางด้านทรัพยากรเก่ียวกับเทคโนโลยีต่าง ๆให้แก่หน่วยงานอยู่เสมอ โดยควรมีการอบรมความรู้เก่ียวกับ                           
การปรับใช้เทคโนโลยีให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเลือกใช้                
ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนได้อย่างแท้จริงและนอกจากนีจ้ะเห็นได้ว่า ผลการวิจัยของปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม                              
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในภาพรวมนัน้ ได้แก่ ปัจจัยทางการเมืองและปัจจัยทางสงัคม ซึ่งทัง้ 2 ปัจจัย
สามารถที่จะเป็นทัง้โอกาสและอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านได้ ดังนัน้หน่วยงาน
สาธารณสขุและชุมชนท้องถ่ินต่าง ๆ จ าเป็นต้องท าความเข้าใจและสร้างความร่วมมือที่ดีต่อกัน เพื่อที่จะสามารถน าปัจจัย
เหลา่นีม้าพฒันาเป็นโอกาสในการผลกัดนัให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านสามารถที่จะดแูลช่วยเหลือ
ประชาชนในชมุชนมีความเป็นอยูท่ี่สมบรูณ์ยิ่งขึน้ได้ 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.จากผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยการใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม.                      
ของเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่งหน่วยงานสาธารณสขุ ควรมีการจัดท าแผน
นโยบายที่มุ่งเน้นให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านได้มีการตระหนกัถึงรูปแบบการประยกุต์ใช้เทคโนโลยี                 
ที่ทนัสมยัในการปฏิบตัิหน้าที่ และชีแ้จงให้เห็นถึงประโยชน์ของการมีสว่นร่วมในการก้าวเข้าสูไ่ทยแลนด์ 4.0 ท่ีแท้จริง เพื่อเป็น
การยกระดบัและผลกัดนัให้เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสุขมีความกระตือรือร้นในการปรับตวัและพัฒนาบทบาทหน้าที่                   
ของตนเองให้เป็นไปตามการขบัเคลือ่นของกระทรวงสาธารณสขุ 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยทางสังคมมีผลต่อการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน                        
ในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มากที่สุด ดังนัน้หน่วยงานสาธารณสขุ ควรมีการจัดท านโยบายสนับสนุนด้านการส่งเสริม                   
การมีส่วนร่วมในการใช้แอปพลิเคชัน สมาร์ท อสม. ระหว่างเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้านกับประชาชน                
ในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละด้าน เพื่อเป็นการระดมความคิดตามแนวทาง                   
ของแตล่ะฝ่ายมาปรับใช้และพฒันาให้เกิดแนวทางการปฏิบตัิที่มีความเหมาะสมกบัแตล่ะชมุชน  
 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
 1. หนว่ยงานสาธารณสขุควรเพิ่มบทบาทการปฏิบตัิงานของอาสาสมคัรสาธารณสขุให้มีความเก่ียวข้องกบัเทคโนโลยี 
นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0 ให้มากขึน้ เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือในการก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 โดยอาจจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความร่วมมือให้แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง และประชาชนในชุมชน                  
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนีห้น่วยงานภาครัฐควรมีการสนบัสนุนทางด้านเทคโนโลยี                   
ในแต่ละเขตพืน้ที่ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สญัญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อเป็นการอ านวยความสะดวก                   
ในการเข้าถึงการใช้เทคโนโลยีของชมุชน 
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 2. หนว่ยงานสาธารณสขุควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมูบ้่าน 
เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วม ทัง้ด้านการตัดสินใจ การปฏิบัติการ การรับผลประโยชน์ และการประเมินผล เนื่องจาก                           
การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานและลงพืน้ที่จริง  ได้มีการเสนอแนะถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไข                               
ในการด าเนินงาน จะท าให้หนว่ยงานสามารถรับรู้ถึงปัญหาที่แท้จริง  
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กรณีศึกษาการใช้ค าปรากฎร่วมในการสอนค าบ่งชีใ้นภาษาเกาหลี 
A Case Study of Using Collocations in Teaching Korean Particles 
ยองซู คมิ 

Youngsu Kim1 

 

บทคัดย่อ 

วิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการสอนค าบ่งชี  ้(Korean particles) ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ เ รียนภาษาเกาหลี                       
ผู้ วิจัยเลือกที่จะใช้วิธีการทดสอบการใช้ค าปรากฏร่วม (collocations) ในรูปแบบของ  ‘ค านาม + ค าบ่งชี ้+ ค ากริยา / 
ค าคณุศพัท์’ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ เรียนได้มีความคุ้นเคยกบัการใช้ค าบ่งชีใ้นภาษาเกาหลีขัน้พืน้ฐาน โดยมีกลุม่ตวัอย่าง                 
ที่เข้าร่วมการทดสอบเป็นนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติจากมหาวิทยาลัยในไทย  จ านวน 9 คน ซึ่งผู้ เข้าร่วมทัง้หมด                      
เป็นผู้ที่ผ่านการเรียนเร่ืองค าบ่งชีใ้นภาษาเกาหลีขัน้พืน้ฐานมาแล้ว  และเคร่ืองมือที่น ามาใช้ในการทดสอบครัง้นี  ้ คือ                      
การทดสอบ  CONTRIX , การทดสอบ  Error Correction Test  และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก รายบุคคล                                   
ผลจากการศกึษาพบวา่ ผลของการทดสอบแสดงให้เห็นถึงประสทิธิภาพและเห็นผลได้ชดัเจนในทนัทีกบักลุม่ผู้ เรียนภาษา
เกาหลีระดบักลาง ในขณะที่มีความแตกต่างของแต่ละบคุคลปรากฎเด่นชัดในกลุม่ผู้ เรียนภาษาเกาหลีในระดบัเร่ิมต้น                    
ซึ่งความหมายโดยนัยที่สามารถดึงออกมาจากผลของการวิจัยนีค้ือ เมื่อพูดถึงการสอนเร่ืองค าบ่งชีใ้นภาษาเกาหลี                    
ให้กับผู้ เรียนนัน้ การจัดเรียนการสอนเร่ืองค าบ่งชีไ้ม่ควรจะท าเพียงครัง้เดียว  แต่ควรจัดการเรียนการสอนและฝึกฝน                  
อย่างต่อเนื่องในทุกคลาสเรียนภาษาเกาหลี  โดยไม่ต้องค านึงถึงระดับความสามารถทางภาษาเกาหลีของผู้ เรียน                           
ในเร่ืองนีก้ารใช้ค าปรากฏร่วม (collocations) ในรูปแบบของ ‘ค านาม + ค าบ่งชี ้+ ค ากริยา / ค าคณุศพัท์’ ในการสอนนัน้ 
จะสามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้มีความคุ้นเคยกบัการใช้ค าบง่ชีใ้นบริบทของภาษาเกาหลไีด้อยา่งถกูต้องมากยิ่งขึน้ 

ค าส าคัญ: ค าบง่ชีใ้นภาษาเกาหลี 한국어 조사, ข้อผิดพลาดในการใช้ค าบง่ชี ้ 조사 오류, CONTRIX, ค าปรากฏร่วม 연어 

 

Abstract 

In search of an efficient way of teaching particles to Korean learners, this study aims to examine the 
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations as a solution to guide learners to get 
accustomed to the use of basic Korean particles. 9 International Program students of a Thai University who 
already had studied about the basic Korean particles have participated in this research. CONTRIX tests, Error 
Correction tests, and in-depth interviews are used as tools of the experiment. The results show that it can be 
immediately effective in the intermediate group, while individual differences are prominent in the beginner 
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group. The implication that can be drawn from the results of this research is that when it comes to teaching 
Korean particles, training needs to be an ongoing process, not a one-off event regardless of their level of Korean 
proficiency. In this regard, ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations are useful in helping learners to get 
accustomed to the use of Korean particles. 

Keywords: Korean Particles 한국어 조사, Particle Errors 조사 오류, CONTRIX, Collocations 연어 

 

Introduction 

Learning a foreign language is difficult, and learning Korean as a foreign language is not an exception. 
Then, which part of Korean as a foreign language is considered to be particularly difficult for learners? 
According to a research on the writing of advanced Korean learners (Won, 2016), 50.8% of total errors were 
grammar errors, and 55.2% of grammar errors were particle errors. Won (2016) points out that advanced 
learners have repeatedly made similar errors in the use of basic particles that they had already studied in the 
beginner course.2 This paper is also about the basic particles. In English the sequence of words is critical in 
communication because it is the word order that determines the syntactic role of each word in the sentence. In 
Korean, such a role is covered in the wide-ranging functions of particles. The morphologically-attached particles 
combine with a noun, an adverb, a verb, etc. But particles do not carry lexical meaning and are not syntactically 
autonomous (Choi-Jonin & Sarda :127). Instead, they indicate a range of linguistic functions (Lee et al 2013: 
290-291): Case Particles 주격 조사 such as  ‘yi이/ga가’,’eul을/leul를’, ‘e에/eseo에서’ indicate the syntactic 
role of the word to which the particles are attached, for example, determining the noun is a subject or an object 
in the sentence; Auxiliary Particles 보조사 such as ‘eun은/neun는’, ‘do도(also)’ add meaning to the word to 
which the particles are attached; and Conjunctive Particles 접속 조사 such as ‘wa와/gwa과’ connect words 
having the same level of importance in a sentence. There are hundreds of particles in the Korean language, 
but many of them are not used often. The particles selected in this study are ‘yi/ga’, ‘eun/neun’, ’eul/leul’, and 
‘e/eseo’3 based on particle errors frequently produced by participants. Among various types of particle errors4 

                                           
2 Studies about particles errors made by Thai students also show that it is not just beginners who are facing difficulties in use of Korean particles. In the 

study of particle errors made by Korean learners in Thai Universities, for example, Park (2018) found out that Thai students of both the beginner level and 

the intermediate level are continuously facing difficulties in the use of particles of e/eseo. 

3 These are named as most frequently used particles in other studies too. For example, in the comprehensive research by the Ministry of Culture and 

Tourism (Cho et al. 2002:164), frequently used particles were Subject Case Marker ga (21.05%), Object Case Marker leul (16.36%), Adverbial Case Marker 

e (15.48%) and eseo (5.20%), and Auxiliary Particle neun (14.86%). In the study of particle errors made by Thai students (Kim, 2017: 46-47), most frequently 

used Korean particles were in the order of Auxiliary Particle eun/neun (26%), Adverbial Case Markers e /eseo (24%), Object Case Marker eul/leul (20%), 

and Subject Case Marker yi/ga (14%). Both studies commonly show that these key particles are most frequently used particles. 

4 Particle omission takes place when a particle is dropped where an appropriate particle is supposed to be used. Particle replacement occurs when an 
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such as omission5, replacement, addition, malformation, and others, just omission errors and replacement errors 
are covered in this study reflecting the high rate of errors made by participants. Kim (2017) also selected ‘yi/ga’, 
‘eun/neun’, ’eul/leul’, and ‘e/eseo’ for the study of particle errors made by Thai students in Thailand. According 
to the results of Kim (2017:50), for example, only 37% of beginners replied properly in use of eun/neun particle, 
and Intermediate groups did not show a significant difference, only 40% and 55% depending on their 
proficiency levels could answer correctly.  

Then why many learners are experiencing difficulties with these basic particles? This question is linked 
to the next question that how to guide learners to overcome the difficulties in learning basic particles. Studies 
based on the perspective of contrastive analysis attribute such difficulties to the differences between the Korean 
language and the first language of a Korean learner. Accordingly, the teaching solution was focused on the 
contrastive analysis between Korean and the native language to predict and minimize particle errors as 
interference by the native language of the learner.6 Although a certain portion of particle errors may be related 
to the negative transfer influenced by the native language, as stated in error analysis, the causes of particle 
errors can be defined in terms of intralingual and developmental errors too. Recognizing such other factors 
beyond the interlingual errors, Kim (2006:63) proposes to teach particles repeatedly in the pattern of [Noun 

(Subject) ‘yi/ga’ + Noun (Object) ‘eul/leul’+ Verb] instead of teaching every single particle on a 'one-off' basis. 
Kim’s (2006) method of teaching particles is consistent with proposals of Paik (2001) and Jeong & Yoo (2018). 
Paik (2001:70) proposes to present case particles together with corresponding verbs to reveal the relation 
between particles and verbs. According to Jeong & Yoo (2018:49), learners make particle errors not because 
they do not know the basic meaning of them but because they are not accustomed to using them properly in 
context. In this regard, it can be a practical solution to provide learners with more opportunities to practice the 
use of particles in context using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations7.  

                                           

inappropriate particle is used in place of a proper one. Particle addition refers to the error caused by a redundant particle. Particle malformation is an error 

in the particle form ignoring the phonological variants: yi after a consonant; ga after a vowel. Omission and replacement errors were prominent particle 

errors in many studies such as Jeong & Yoo (2018), etc.  

5 In some cases, particles can be omitted especially in spoken Korean. Kim et al. (2005: 406-414) explains about when particles can be omitted. By the 

way, according to the corpus analysis of Lee SH & Song JY (2012), the rate of particle ellipsis in Korean is not as high as generally assumed and register 

variation is a significant factor only in spoken corpora: 98% of particles are realized in the written corpora, while 88% realized in the spoken corpora (Lee 

SH & Song JY, 2012: 18). For educational purpose, even though particle omission can be acceptable especially in spoken Korean, the proper use of 

particles without omission is highly recommended, at least for learners who are still not accustomed to the use of Korean particles. 

6 Kim (2017) and Park (2018) also attribute the cause of such difficulties to the interference by the mother language of Thai students. 

7  The National Institute of Korean Language has developed a user-friendly vocabulary searching system. Various vocabulary contents, including 
collocations systematically sorted in excel files, are conveniently available in the report of Research on Korean Language Education Vocabulary Content 
Development (Stage 4) (Han et al., 2015). In the Oxford dictionary, collocation is defined as the habitual juxtaposition of a particular word with another word 
or words with a frequency greater than chance (“Collocation,” n.d.). This vocabulary searching system includes phrases that are frequently found in the 
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Objective  

In search of an efficient way of teaching particles to Korean learners, this study aims to examine the 
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations as a solution to guide learners to get 
accustomed to the use of Korean particles. In specific, the results of this research are to answer the two 
questions as follows: First, is the effect different in two groups of beginner and intermediate levels? Second, 
what are the remarkable individual differences among the participants in learning Korean particles?  

 

Materials and Method  

9 Thai International Program students aged 18-20 have participated in the experiment being divided 
into two groups: Five beginner learners (Group 1) learned Korean for one semester, and four intermediate 
learners (Group 2) learned Korean for three semesters in the University.  

Figure 1: Participant Information: Background of Korean Learning 

Student TOPIK  Learning Period Before University Student TOPIK Learning Period Before University 
A Level1 6 Months - F Level3 1 Years & 6 Months - 
B Level2 3 Years & 6 Months High School(3Y) G Level3 1 Years & 6 Months - 
C Level2 3 Years & 6 Months High School(3Y) H Level3 1 Years & 6 Months - 

D Level2 2 Years & 6 Months Language Center(2Y) I Level2 1 Years & 6 Months - 
E Level1 6 Months -  

 

The experiment took place for about one and a half months from 17 January 2020 to 16 March 2020, 
during which participants were performing assignments using ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations, 
as shown in Figure 2. The performance of participants worked as the source of particle errors used in this study. 
Given that all participants have already studied basic Korean particles in their earlier Korean courses, they were 
encouraged to practice collocations to improve their Korean vocabulary and to get accustomed to the use of 
Korean particles. For this purpose, a user-friendly vocabulary searching system (Han et al., 2015) was referred 
to in the selection of the ‘Noun + Particle +Verb /Adjective’ collocations for the assignment.  

 

                                           

corpus in the definition of collocation, besides words that are associating together with a possibility that is statistically higher than chance (Han et al., 
2015:36). Among various types of lexical collocations such as Noun +(particle)+Verb collocations, Noun +(particle)+ Noun collocations, Adverb + 
Verb/Adjective collocations, Adjective/Verb + Noun collocations and so on, Noun +(particle)+Verb collocations are most common. And the most frequently 
used particles are related with this type of collocations. This is why this research is focusing on the type of Noun +(particle)+Verb collocations. 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H399 

 

Figure 2: Sample assignments for the study of Korean collocations 

 

To examine the immediate effects of using collocations in teaching particles to Korean learners, tools 
prepared for this experiment were the test formats of CONTRIX (Constituent Matrix) and Error Correction. The 
CONTRIX format, as shown in Figure 3, was developed as a tool to assess L2 learners’ productive knowledge 
of ‘Verb + Noun’ collocations8. In the example, the expected answer is ‘tell + the + truth’. This format of ‘Verb 
+ Noun’ Collocations in English can be conveniently transformed into the format of ‘Noun + Particle + 
Verb/Adjective’ collocations in Korean. Some studies applied this format of CONTRIX to Korean collocations, 
and Figure 4 is an example (Ahn, 2012). In the example test item shown in Figure 5, the test taker is supposed 
to choose a noun, a particle (or none), and a verb/adjective from the three-column matrix on the right. 9  

Figure 3. An example item of CONTRIX in English 

The quickest way to win a friend’s trust is to show  
that you are able to                  . 

tell a/an Joke 
take the Secret 
keep - Truth 

Figure 4. An example item of CONTRIX in Korean (Ahn, 2012:108) 

[Question] Choose one item from each 
column. For the first column, for example, you 
need to choose one among 시간, 시기, 세월. 

 

Figure 5. An example item of CONTRIX in Korean 

                                           
8 “Revier (2009) administered this test to L1 Danish secondary school and university students. The test had a high internal consistency, and discriminated 

well between age levels and scores increased with greater exposure to English… This test presents a clear, reliable format for testing somewhat productive 

knowledge of multi-word phrases without requiring a high amount of reading.” (Smith, 2014 :61-62) 

9 In the example, the expected answer is ‘(Kimchi) + (leul) + (like)’. In Korean, 김치를 좋아하다 is a collocation, while 나는 김치를 좋아한다 is a sentence. 

김치가 비싸다 is a collocation, and 김치가 비싸요(Kimchi is expensive) is a sentence. But in the sentence of the question, there is Subject I (나는 or 내

가). Accordingly, the matrix or combination of words of ‘나는 김치가 비싸요.’ doesn’t make sense, while ‘나는 김치를 좋아해요.’ is natural and correct.  
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In the Error Correction Test, as shown in Figure 6, the test taker should identify an error in the given 
sentence and correct it. In Example 1, the object marker ‘leul’ is used in the place where the auxiliary 
Postpositional Particle ‘neun’ should be used. In Example 2, the particle of ‘neun’ is dropped. 

Figure 6. Example items of Error Correction Test 

 

The test items were based on the errors produced by participants. Each test format consists of two 
categories of particle error patterns: Particle Omission and Particle Replacement. Test items of Particle 
Omission were selected from error sentences where particles of ‘yi/ga’ and ‘eun/neun’ were dropped, and those 
of Particle Replacement were selected from error sentences where particles of ‘yi/ga’, ‘eun/neun ’, ‘eul/leul’, and 
‘e/eseo’ were replaced with other particles. For the survey, [CONTRIX 1] with 10 test items was handed out first 
to participants. After completion of [CONTRIX 1], participants had a session for reviewing each test item. Then 
participants took tests in the sequence of [ERROR CORRECTION 1], [CONTRIX 2], and [ERROR CORRECTION 
2]. Given that a review session after each test was provided, the difficulty level of tests was arranged to be 
higher progressively. As a way to supplement the findings of the survey, intensive individual interviews were 
conducted. Regardless of whether participants have answered correctly or not, the reason why each participant 
selected to use that particle in the given test item was identified through the in-depth interview.  

 

Result and Discussion 

The result shows apparent group differences for beginner and intermediate levels. In the case of the 
intermediate group, the rate of particle errors made by participants immediately decreased in the course of the 
research. As shown in Figure 7, the average score of the intermediate group improved. On the other hand, 
there was no immediate improvement in the rate of particle errors in the beginner group. Given that sentences 
used in the test items were selected from sentences produced by both groups, participants of the intermediate 
group could focus on the particles. On the other hand, participants of the beginner group must have been more 
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affected by vocabulary or context. As shown in Figure 8, the result of Participant A in the beginner group reveals 
the relation between the basic knowledge of particles and the difficulty level of vocabulary or contexts. 
Participant A in the beginner group, not in the intermediate group, got the highest individual score at the test of 
CONTRIX 1, which was plainest in vocabulary and sentences compared to the remaining tests. Participant A 
had a clear understanding of the Korean particles learned from a previous grammar class, according to the in-
depth interview after the tests. However, her scores were falling significantly in proportion to the increased 
difficulty in vocabulary and contexts of the next series of tests. It means just knowledge of particles is not enough 
if it is not in balance with other linguistic competence like vocabulary and syntactic awareness. While Participant 
A studied Korean for six months in the University, her classmate Participant B started to study Korean since 
high school. Accordingly, Participant B was more competitive than Participant A in general Korean skills like 
vocabulary and syntactic awareness. Nevertheless, as Figure 9 reveals, similar particle errors were repeatedly 
produced by Participant B. According to the in-depth interview, it looked to be related to the lack of timely 
feedback in high school, where one teacher had to cover lots of students.  

Figure 7. Particle Test Results:  Figure 8. Participant A:      Figure 9. Participant B: 

Beginner Group vs. Intermediate Group Knowledge of particles is not enough   In need of timely feedbacks 

 

Conclusion   

Regardless of Korean proficiency levels, to use Korean particles correctly is a big challenge for 
learners who are accustomed to different grammar structures of their native languages. In search of an efficient 
way of teaching particles to Korean learners who have already studied basic particles, this study examined the 
effect of using the ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations. The results show that the intermediate group 
has an immediate positive effect, while individual differences are prominent in the beginner group: Participant 
A studied Korean for six months is more affected by vocabulary and syntactic awareness than knowledge of 
particles; Participant B studied Korean for three and a half years made similar particle errors repeatedly owing 
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to the lack of timely feedback in high school. The implication from the results of this study is that when it comes 
to teaching Korean particles, training needs to be an ongoing process, not a one-off event regardless of their 
level of Korean proficiency. In this regard, ‘Noun + Particle + Verb/Adjective’ collocations are useful in helping 
learners to get accustomed to the use of Korean particles. 
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Appendix 1: [Korean Collocations] Sample Assignments   Name:              

 등급 

Level 

어휘 

Word 

품사 

Word 

Class 

연어 

Collocations 

문장 만들기 연습 

Make a sentence using a sample collocation. 

(*Revised sentences made by students.)  

1 초급  걸리다 동사 시간이 걸리다 

30초가 걸리다 

김밥을 만들 때 준비하는 시간이 너무 많이 

걸립니다. 

2 초급 만들다 동사 음식을 만들다 

도자기를 만들다 

저는 지난 주에 새로운 학생증을 만들었어요. 

3 중급 -사 명사 간호사가 되다 

간호사로 일하다 

저는 한국어를 공부해서 통역사가 되고 싶어요. 

4 초급 아프다 형용사 배가 아프다 

마음이 아프다 

어제 축구를 해서 다리가 몹시 아파요. 

5 초급 오다 동사 학교에 오다 

서울로 오다 

다음달에 부모님이 푸껫에 와요. 

6 초급 좋아하다 동사 꽃을 좋아하다 

딸기를 좋아하다 

저는 한국 음식 중 특히 떡볶이를 좋아해요. 

7 초급 학교 명사 학교에 가다 

학교에서 배우다 

저는 송클라대학교에서 한국어를 배우고 있어요. 

 

Appendix 2: [CONTRIX] Test Format     Name:               
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Appendix 3: [Error Correction] Test Format   Name:               

 

 

Appendix 4: [Survey After Tests]           Name:               

공통 질문 Common Questions 개별 질문 Individual Questions (eg. Student A) 

1. TOPIK 점수 (          점)/(     )급 초급 1학년인데 CONTRIX 1 

점수가 가장 높아요(만점). 

한국어 조사에 관한 문항을 모두 

“네. 한국어 
2. 한국어 학습 기간 (          )년 (     )개월 

3. 한국 체류 계획 (기간) (          )년 (     )개월 
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4. 한국어를 배우는 목적 (                      ) 알고 맞춘 것인가요? 
조사를 지난 

학기에 

배웠어요. 

문제가 어렵지 

않았어요.” 
5. 대학 입학 전 한국어를 

  배운 곳 (복수 응답 가능) 

고등학교/학원/Youtube/ 

(기타:                 ) 

언제 ‘이/가, 을/를, 에/에서’ 등을 

사용하는지 배운 내용을 말해 볼 

수 있어요? 

주어, 목적어 

등에 따라 달리 

사용/  조사에 

대해 배운 

내용을 잘 

기억함 

6. 학교 수업 외  

한국어 학습 시간 

1주일 평균  

(     )시간 (     )분 

7. 연어 활용 학습이  

학습 동기를 높여준다. 

  1. 아주 아니다  

2. 아니다 

3. 보통이다  

4. 그렇다  

5. 아주 그렇다 

받침이 있을 때와 없을 때에 

따라 형태가 달라지는 것도 잘 

알고 있어요? 

구체적 사례를 

들어 확인하는 

질문에 정확히 

답변을 함  

8. 연어 활용 학습이  

학습량 증가에 도움이 된다. 

 

9. 연어 활용 학습이 

어휘력 향상에 도움이 된다. 

 CONTRIX 1 이후, 오류 수정1, 

CONTRIX 2, 오류 수정 2의 

순서로 어휘 및 문장 난이도가 

높아짐에 비례하여 점수가 

낮아짐 

어휘와 문장이 

어려워지면 

문장 의미 

파악이 안되어 

알맞은 조사를 

찾지 못했음을 

확인  

10. 연어 활용 학습이 조사의 

사용 능력 향상에 도움이 된다. 
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กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทยคณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษสูง 
Language Learning Strategies Used by Thai Engineering Students with High English Learning 
Proficiency 
 
บษุศรินทร์ ภูสุ่ม่1 และ อสุาห์ภรณ์ สขุารมณ์2 
Bootsarin Phusum1and Usaporn Sucaromana2 
 

บทคัดย่อ 
 

การวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากลวิธีการเรียนรู้ภาษาของนักศึกษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์                            
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง กลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยคือนักศึกษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์                     
ท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษในระดบัสงู จ านวน 50 คน ด้วยวิธีการสุม่แบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจัยคือแบบสอบถามการใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาของอ๊อกซ์ฟอร์ด (1990) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลมีการใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาไทย คณะวิศวกรรมศาสตร์ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิ                         
ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูง ใช้กลวิธีการเรียนรู้ภาษาอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งกลวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ                                
ที่มีการน าไปใช้มากที่สดุคือ กลวิธีด้านอภิปัญญา ตามด้วยกลวิธีด้านสงัคม กลวิธีด้านการจ า กลวิธีด้านความรู้
ความคิด กลวิธีด้านอารมณ์ และกลวิธีด้านการทดแทน 
ค าส าคัญ : กลวิธีการเรียนรู้ภาษา, นกัศกึษาคณะวิศวกรรมศาสตร์, ภาษาองักฤษ, การเรียนรู้, นกัศกึษา 
 

Abstract 
 

This study aimed to investigate English language learning strategies used by Thai engineering 
students with high English learning proficiency. The participants were 50 Thai engineering students with 
high English learning proficiency. They were selected through purposive sampling method. The research 
instrument was Oxford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire. Mean and 
standard deviation were selected to analyse the data. The results showed that Thai engineering students 
with high English learning proficiency usually used language learning strategies. The most frequently used 
strategy was metacognitive strategies, followed by social strategies, memory strategies, cognitive 
strategies, affective strategies and compensation strategies. 
Keywords : Language learning strategies, Engineering students, English, Learning, Students 
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Introduction 
English is claimed as a lingua franca and international language which plays a crucial role in 

communication around the world. In many countries, English is the official language, medium of instruction 
and a mandatory subject at school. The power of the English language is recognised and accepted around 
the world, including in Thailand. For instance, the Thai government sets English as a mandatory subject 
from grade 1  in primary education to grade 12  in secondary education in order to encourage a positive 
attitude towards English and give people the ability to communicate in English and proceed to education 
at a higher level (Ministry of Education, 2008).  Similar to a higher education students who have entered 
tertiary level, they also need to learn English as a required fundamental subject (Ministry of Education, 
2008).  

Language learning strategies are techniques used by learners to aid acquisition, storage and 
retrieval of information and are crucial tools for active, self-directed involvement which are essential for the 
improvement of communicative competence (Oxford, 1990).  The use of appropriate language learning 
strategies leads to improvements in language achievement (Wharton, 2000). 

Oxford (1990) divided language learning strategies into two types - direct strategies and indirect 
strategies. The direct strategies were subdivided into three parts, memory strategies, cognitive strategies, 
and compensation strategies. Memory strategies help learners to remember and store information 
effectively and retrieve information for future language use. Cognitive strategies relate to practice 
systematically and naturally receive and send messages, analyse information including create the 
sentence structure for input and output. Compensation strategies help learners to compensate the missing 
knowledge in the target language intelligently and overcome their limitations in speaking and writing in the 
target language. The indirect strategies were subdivided into three parts, metacognitive strategies, 
affective strategies, and social strategies. Metacognitive strategies help learners to learn more effectively 
by concentrating on studies, managing, planning, and evaluating their learning. Affective strategies help 
learners to control their feeling in order to promote their learning including relieving anxiety and 
encouraging themselves. Lastly, social strategies which learners use to interact with other people in the 
society which are to ask questions, cooperate and emphasise with others. 

Little research has focused on the strategies that Thai engineering students use in order to learn 
English. For instance, Intaraprasert (2000) investigated the types of language learning strategies which 
Thai engineering students frequently used. The findings showed that all students used language learning 
strategies at a medium level. It would be interesting to discover which techniques or strategies used by 
students with high English learning proficiency in order to apply those strategies in teaching methods to 
further improve their English proficiency. Therefore, this study investigated the use of English language 
learning strategies by Thai engineering students with high English learning proficiency. 
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Objectives 
 1. To investigate English language learning strategies used by Thai engineering students with high 
English learning proficiency. 
 2. To investigate the most frequently used strategy and the least frequently used strategy used by 
Thai engineering students with high English learning proficiency. 
 

Method 
 This research investigated the use of English language learning strategies used by Thai 
engineering students with high English learning proficiency. The 50 participants were selected by using 
purposive sampling method. The level of language proficiency of the students was measured by their final 
grades of the second semester in 2019 academic year. Based on the criterion, students who received 
grades A or B+ were classified as high English learning proficiency. 
 The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) questionnaire version 7.0 was used to 
investigate the use of English language learning strategies among Thai engineers. The questionnaire 
comprised 50 items divided into six parts; memory strategies (9 items), cognitive strategies (14 items), 
compensation strategies (6 items), metacognitive strategies (9 items), affective strategies (6 items), and 
social strategies (6 items). To complete the SILL questionnaire, the participants were asked to rate their 
use of language learning strategies in five-point likert scale with items ranged from 1 – Never or Almost 
Never True of Me to 5 – Always or Almost Always True of Me. 
 The results of the SILL are the average use of language learning strategies. Each part of the SILL 
represents a strategy, hence the average of each strategy shows which strategies learners most frequently 
use. The ranges of the averages are as follows (Oxford, 1990): 
 Most means always or almost always used    4.50 to 5.00 
 High means usually used      3.50 to 4.49 
 Medium means sometimes used     2.50 to 3.49 
 Less means generally not used;     1.50 to 2.49 
 Least means never or almost never used    1.00 to 1.49  
 Mean and Standard Deviation (S.D.) were used to analyse the data according to the research 
questions.  
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Results 
The level of English language learning strategies used by Thai engineering students with high 

English learning proficiency are shown in Table 1. 
 
Table 1 The use of English Language Learning Strategies 

Language Learning Strategies Mean S.D. Level 
Metacognitive strategies 
Social strategies 
Memory strategies 

3.75 
3.65 
3.64 

0.08 
0.14 
0.11 

High 
High 
High 

Cognitive strategies 3.62 0.13 High 
Affective strategies 
Compensation strategies 

3.42 
3.40 

0.09 
0.07 

Medium 
Medium 

Total 3.58 0.03 High 

 
From Table 1, the findings showed that Thai engineering students with high English learning 

proficiency usually used language learning strategies (Mean = 3.58, S.D. = 0.03). The most frequently used 
strategy was metacognitive strategies (Mean = 3.75, S.D. = 0.08), followed by social strategies (Mean = 
3.65, S.D. = 0.14), memory strategies (Mean = 3.64, S.D. = 0.11), cognitive strategies (Mean = 3.62, S.D. 
= 0.13), affective strategies (Mean = 3.42, S.D. = 0.09), and compensation strategies (Mean = 3.40, S.D. 
= 0.07). 
 

Discussions and Conclusions 
The findings showed that Thai engineering students with high English learning proficiency usually 

used English language learning strategies. This result is relevant to other research conducted in Asia. 
Mandasari and Oktaviani (2018) indicated that UTI engineering students usually used learning strategies. 
However, the findings were different from various studies of English language learning strategies 
conducted in Thailand. It diverges from Intaraprasert's (2000) study, which showed that Thai engineering 
students in Thailand sometimes used language learning strategies. Rardprakhon (2016) also revealed that 
first-year engineering students sometimes used language learning strategies  

In addition, metacognitive strategies were found to be the most frequently used, which suggests 
that Thai engineering students with high English learning proficiency might be good at managing and 
evaluating their language studies. The findings are relevant to the research of Gerami and Baighlou (2011). 
Gerami and Baighlou (2011) examined English language learning strategies used by successful and 
unsuccessful Iranian EFL students. The results showed that successful students used metacognitive 
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strategies the most. In addition, Intaraprasert (2000) revealed that Thai engineering students used 
metacognitive strategies the most. Kavasoglu (2009) also showed that metacognitive strategies were used 
the most by pre-service teachers in Turkey. 

Compensation strategies were found to be the least frequently used, which suggests Thai 
engineering students with high English learning proficiency might not compensate the missing knowledge 
in the target language intelligently. They probably cannot overcome their limitations in speaking and writing 
in the target language. Relatedly, Rismayana (2017) investigated types of language learning strategies 
used by English Department students in Indonesia and the relationship between strategy use and variable 
of language proficiency. The findings indicated that English Education and Business English students used 
compensation the least. However, it is not relevant to Khamkhien (2011) who revealed Thai and Vietnamese 
university students used compensation strategies the most. 
 

Recommendations For Further Studies 
Since this study only comprised a quantitative method, qualitative methods such as open-ended 

questions should be included. In addition, the questionnaire used to collect the data was Strategy Inventory 
for Language Learning (SILL) version 7.0 by Oxford (1990). For a further study, the researcher might use 
other questionnaires to cover a different range of language learning strategies. 
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ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม
ของผู้บริโภคชาวไทย 
Knowledge , Attitudes and Purchasing Behaviors of Thai Consumers Towards Organic Skin 
Care Products 
 
สชุาวดี ณรงค์ชยั1 และ พรรณพิลาศ กลุดิลก2 
Suchawadi Narongchai and Panpilas Kuldilok 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค

ส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย และ 2) ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม
การซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างที่เป็นผู้บริโภคชาวไทย อายุ 18 ปีขึน้ไป จ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ความถ่ี                    
ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสัมประสิ ทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษาพบว่า                                       
1) กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี่ยความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม อยู่ระดบัสูง 
คะแนนเฉลีย่ทศันคติตอ่ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม อยู่ระดบัปานกลาง  และคะแนนเฉลี่ย
พฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม อยู่ระดบัมาก  ในสว่นความสมัพนัธ์ระหว่าง           
3 องค์ประกอบ พบว่า 2) ความรู้เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสมัพันธ์                     
เชิงบวกกบัทศันคติที่มีต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม ทศันคติที่มีต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค
ส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้นผม และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม มีความสมัพนัธ์                   
เชิง บวกกบัความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกนั 
ค าส าคัญ : ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิค, เคร่ืองส าอางออร์แกนิค 

 
Abstract 

The purposes of this research study are 1) to study the knowledge, attitudes and purchasing 
behaviors of the Thai consumers towards the organic skin care products and 2) to investigate the 
relationships among the knowledge, attitudes and purchasing behaviors by administering questionnaires 
in order to collect data from 400 sampled Thai consumers who were 18 years or older. The data were 
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analyzed with frequency, percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation coefficient. It was 
found that 1)  the samples had the average scores of the knowledge about the products at the high level, 
the average scores of the attitudes towards the products at the moderate level, and the average scores of 
the purchasing behaviors at the high level. Regarding the relationships among the three components, it 
was found 2)  that the knowledge of the products had the statistically significant and positive relationship 
with the attitudes towards the products. The attitudes towards the products had the statistically significant 
and positive relationship with the purchasing behaviors. The purchasing behaviors had the statistically 
significant and positive relationship with the knowledge about the products. 
Keywords : knowledge, attitudes, purchasing behaviors, organic skin products, organic makeups 

 
บทน า 
 ตลาดเคร่ืองส าอางเป็นตลาดที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในภาวะเศรษฐกิจตกต ่า จึงนบัวา่เป็น
ตลาดที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก จากผลการคาดการณ์ของ Orbis พบว่า ตลาดผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางทัว่โลก
ระหว่างปี พ.ศ. 2562 – 2566 จะเติบโต 7.14 % และมีมลูค่าตลาดกว่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ฐานเศรษฐกิจ, 
2561) ส าหรับตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 มลูค่ารวมของอตุสาหกรรมเคร่ืองส าอางของไทย                  
อยู่ที่ประมาณ 2.51 แสนล้านบาท โดยแยกเป็นตลาดเคร่ืองส าอางในประเทศ มลูค่าประมาณ 1.68 แสนล้านบาท                   
มีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 7.6 ต่อปี และในปี พ.ศ. 2561 มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 2.76 แสนล้านบาท 
(ศนูย์วิจยักสกิร, 2561) 

การเติบโตดงักลา่วเป็นผลจากพฤติกรรมคนไทยยคุใหม่ ที่ต่างหนัมาสนใจความสวยความงาม โดยตลาด
ขยายตัวจากกลุ่มเพศหญิงวยัท างานไปสู่กลุ่มวยัรุ่นและคนสูงวัย รวมถึงกลุ่มเพศชายเองก็หันมาดูแลใส่ใจดูแล
ร่างกายมากขึน้กว่าในอดีต สง่ผลให้ตลาดยงัมีโอกาสเติบโตจากฐานผู้บริโภคที่ขยายไปสูก่ลุม่ใหม่ที่เฉพาะเจาะจง
มากขึน้ (พรีมาแคร์, 2561) นอกจากนัน้ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางของไทยได้รับความนิยมในต่างประเทศ
เช่นเดียวกนั เนื่องจากความเช่ือมัน่ในคณุภาพมาตรฐานการผลิตและความปลอดภยั ความหลากหลายของประเภท
เคร่ืองส าอาง ประกอบกับการมีวัตถุดิบผลิตเคร่ืองส าอาง โดยเฉพาะวตัถุดิบที่มาจากธรรมชาติ จากการเติบโต
ดงักลา่วสง่ผลให้ผู้ประกอบการสนใจเข้ามาในอตุสาหกรรมเคร่ืองส าอางจ านวนมาก จนท าให้ไทยเป็นประเทศผู้ผลิต
และส่งออกเคร่ืองส าอางอันดับที่  17 ของโลกและล าดับ 2 ในเอเ ชียรองจากญ่ีปุ่ น และท าให้ไทยเป็น  1                                   
ในฐานการผลติเคร่ืองส าอางที่ส าคญัของโลก (กรุงศรีกรูู, 2562)  

ผลิตภณัฑ์ตลาดเคร่ืองส าอาง สามารถแบ่งได้เป็นผลิตภณัฑ์ดูแลผิว (Skincare) ผลิตภณัฑ์เก่ียวกับผม 
(Hair) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ท าความสะอาดร่างกาย (Hygiene) เคร่ืองส าอางส าหรับตกแต่ง (Makeup) และน า้หอม 
(Fragrance) โดยผลิตภณัฑ์ดูแลผิวและผมเป็นผลิตภณัฑ์ซึ่งมีส่วนแบ่งการตลาดขนาดใหญ่ที่สดุและมีการเติบโต                  
ที่สงูกวา่เคร่ืองส าอางประเภทอื่น ๆ (ศนูย์วิจยักสกิร, 2561) 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเทรนด์ความงามตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งหนึ่งในเทรนด์ที่น่าสนใจ                             
เป็นอย่างมาก คือ เทรนด์ออร์แกนิค (Organic Trend) อนัเนื่องมาจากผู้บริโภคหนัมาใส่ใจสขุภาพและสิ่งแวดล้อม 
(แบรนด์เอจ, 2562) โดย ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางออร์แกนิค (Organic Cosmetics) นัน้เป็นผลิตภณัฑ์ที่ปราศจาก
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สารเคมี ไม่มีการทดสอบผลิตภัณฑ์กับสัตว์ (Cruelty-free) กระบวนการผลิต บรรจุหีบห่อและขนส่งทัง้หมด                         
จะถกูควบคุมผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคอย่างชัดเจนจากสถาบนัผู้ รับผิดชอบในแต่ละประเทศ 
ทัง้นีศ้นูย์วิจยักสกิรไทยได้ประเมินวา่ มลูคา่ตลาดสนิค้าออร์แกนิคจะอยูท่ี่ 2,700 - 2,900 ล้านบาท และนา่จะมีมลูค่า
พุง่ไปสูร่ะดบั 5,400 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2564 ตามที่ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ (ศนูย์วิจยักสกิร, 2561)  

 แนวโน้มการเติบโตดังกล่าวส่งผลให้ตลาดเคร่ืองส าอางออร์แกนิคเป็นตลาดที่ได้ รับความสนใจ                            
จากผู้ประกอบการทัง้รายใหญ่และรายย่อยเป็นอย่างมาก (ภัทรพร ธนสารโสภิณ, 2558) แต่อย่างไรก็ตามการ                      
จะด าเนินธุรกิจให้ประสบความส าเร็จ ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องปรับตวัให้ทนักบัพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลง 
โดยเร่ิมจากความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคกลุม่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าความเข้ าใจในความรู้ 
ทศันคติ และพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคที่มีตอ่ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคพบว่างานวิจัยในอดีตส่วนใหญ่ศึกษาปัจจัย                  
ที่สง่ผลตอ่การตดัสนิใจซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค โดยผลการวิจยัพบวา่ ผู้บริโภคที่มีความพงึพอใจในด้านคณุลกัษณะ
ของผลิตภณัฑ์ ด้านราคาที่เหมาะสม ด้านสถานที่ในการขายที่สะดวกและน่าเช่ือถือ และด้านการสง่เสริมการขาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานขายที่มีความรู้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค นอกจากนีรู้ปแบบ                       
การด าเนินชีวิตรวมถึงกลุม่อ้างอิงมีผลกบัความจงรักภักดีในผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคเช่นเดียวกนั โดยปัจจยัเร่ืองสขุภาพ
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจยัส าคญัในกระบวนการตดัสินใจซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค (ชญัญา ชีนิมิต ร และ
พัชนี เชยจรรยา , 2559, ภัทรพร ธนสารโสภิณ, 2558, พิทวัส เอือ้สังคมเศรษฐ์, 2559, เสรี เปล่งปลั่ง, 2558,                       
โอฬาร เลิศศักดิ์นรินทร์ และเพ็ญจิรา คันธวงศ์, 2559) แต่ยังไม่พบการศึกษาในประเด็นความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ซึ่งจากแนวคิด 
KAP ของ  Schwartz ไ ด้ ระบุไ ว้ ว่ าความ รู้  (Knowledge)  ทัศนคติ  (Attitudes)  และการปฎิบัติ  (Practice)                                        
มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันทัง้โดยตรงและโดยอ้อม ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษ าในประเด็นดังกล่าว                                     
เพื่อเป็นการเติมเต็มช่องว่างทางความรู้และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการด าเนินการสื่อสารการตลาด                      
ของผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอางออร์แกนิคของผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง อีกทัง้ยงัเพื่อเป็นความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา
ตอ่ไป 

 
วัตถุประสงค์การวจิยั  

1. เพื่อศึกษาความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการใช้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม
ของผู้บริโภคชาวไทย 

2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย 

 
สมมตฐิานการวจิยั 

1. ความรู้ต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสมัพนัธ์กับทศันคติต่อผลิตภณัฑ์

ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย 
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2. ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือ้

ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย 

3. พฤติกรรมการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสัมพันธ์กับความรู้                            

ตอ่ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรที่ใช้ในการศกึษาครัง้นีค้ือ กลุม่ผู้บริโภคชาวไทยที่อาศยัอยู่ในประเทศ
ไทย โดยมีอาย ุ18 ปีขึน้ไป โดยจากข้อมลูของระบบสถิติทางการทะเบียน พบว่า จ านวนประชากรเฉพาะผู้มีสญัชาติ
ไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้านที่มีอายุ 18 ปีขึน้ไป มีจ านวน 50 ,430,392 คน (สถิติทางการทะเบียนปี, 2561)                    
โดยการก าหนดขนาดของกลุม่ด้วยการค านวณจากสตูรของ ยามาเน่ (Yamanae) (1973, อ้างถึงใน วิเชียร เกตสุิงห์, 
2537) ก าหนดความเช่ือมัน่ไว้ที่ 95 % และความเคลือ่นท่ียอมรับได้ไมน้่อยกวา่ 5 % จากประชากรทัง้หมดได้จ านวน
กลุ่มตวัอย่าง 400 คน ท าการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) และการสุ่มแบบลกูโซ่ (Snowball 
Sampling) คือการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซด์และแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อเครือข่าย 
(Network)  เคร่ืองมือวิจัย เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ใ้ช้ เป็นแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูล                        
เชิงปริมาณ ซึ่งได้สร้างจากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องซึ่งผู้ วิจัยได้ปรับปรุงและพัฒนาโดยแบบสอบถาม                  
โดยแบง่ออกเป็น 4 ตอน คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ เพศ สถานภาพ 
ครอบครัว การศกึษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น  

ตอนที่ 2  แบบทดสอบความรู้เก่ียวกบัการใช้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม จ านวน 
10 ข้อ โดยข้อค าถามเป็นปรนยัมี 2 ตวัเลือก คือ ถกูและผิด โดยเกณฑ์การให้คะแนน ดงันี ้ตอบถกูได้ 1 คะแนน และ
ตอบผิดได้ 0 และแปรผลระดบัความรู้โดยเกณฑ์แบง่ระดบัคะแนนของ Bloom BS  

ตอนที่ 3 แบบสอบถามทศันคติเก่ียวกบัการใช้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม จ านวน 
9 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยค าถามที่มีข้อความที่มีหมายทางบวกและทางลบ โดยลักษณะเป็นแบบวัดมาตราส่วน                   
ประมาณคา่ (Rating Scale) มี 3 ระดบั คือ เห็นด้วย ไมแ่นใ่จ ไม่เห็นด้วย 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม จ านวน 
5 ข้อ ซึง่ประกอบด้วยค าถามที่มีข้อความหมายทางบวกและทางลบ โดยลกัษณะเป็นแบบวดัมาตราสว่นประมาณค่า 
(Rating scale) มี 5 ระดบั คือ ความตัง้ใจซือ้มากที่สดุ ความตัง้ใจซือ้มาก ความตัง้ใจซือ้ปานกลาง ความตัง้ใจซือ้
น้อย และความตัง้ใจซือ้น้อยที่สดุ  

ทัง้นีแ้บบสอบถามได้ผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรง  (Validity) ด าเนินการโดยน าแบบสอบถาม                          
ที่สร้างเสร็จแล้วไปให้นักวิ ชาการผู้ ที่มีความเช่ียวชาญด้านการสื่อสารการตลาดพิจารณาความถูกต้อง                                 
ความสอดคล้องกับเนือ้หา ความครอบคลมุของประเด็นย่อย รวมถึงภาษาที่ใช้  จากนัน้ได้ด าเนินการปรับปรุงและ
น าไปหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปท าการทดสอบ (Pre-Test) กับกลุ่มคนที่มีลกัษณะ
เหมือนกลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 ชดุ เพื่อปรับปรุงแบบสอบถามในเร่ืองการใช้ภาษา และความเข้าใจตอ่ประเด็นตา่ง ๆ 
และทดสอบความเช่ือมั่นก่อนการเก็บข้อมูลจริง โดยน าข้อมูลที่ได้มาท าการทดสอบความเช่ือมั่นด้วยสูตร                          
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สมัประสทิธ์ิอลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของ Cronbach  โดยผลจากการค านวณหาคา่ความเช่ือถือของแบบสอบถาม 
มีคา่ความนา่เช่ือถือเทา่กบั .787 

การวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัใช้สถิติการแจกแจงความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean)  
และสว่นเบื่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ (Chi - Square) และสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์
เพียร์สนั (Pearson’ Product Moment Correlation Coefficient) 
 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้รับแบบสอบถามสมบรูณ์กลบัคืนมาทัง้สิน้จ านวน 400 ชุด คิดเป็นอตัราการตอบคืนร้อยละ 100.0 
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้
 ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่าง 
 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่จะเป็นเพศหญิง ร้อยละ 70.5 มีอายรุะหว่าง 18-22 ปี ร้อยละ 36.8 สถานภาพโสด
ร้อยละ 78.3 จบการศึกษาสงูสดุระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 73.8 ประกอบอาชีพนิสติ/นกัศกึษา ร้อยละ 42.3 มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ระหว่าง 10,000-20,000 บาท ร้อยละ 44.0 และเคยซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและ
เส้นผม ร้อยละ 78.8 โดยสาเหตหุลกัที่เลอืกซือ้และมีแนวโน้มใช้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม 
เนื่องจากคณุภาพของสินค้า ร้อยละ 66.5 ความถ่ีในการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม 
นาน ๆ ครัง้หรือมากกว่า 3 เดือนขึน้ไป ร้อยละ 34.8 ค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณ
และเส้นผม เฉลี่ย 501-1,000 บาท ร้อยละ 39.0 และสถานที่ในการซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและ
เส้นผมคือ ร้านค้าเฉพาะอยา่ง ร้อยละ 46.0 
 ความรู้เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผม 
 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความรู้เก่ียวกบัผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมอยูใ่นระดบัสงู 
ร้อยละ 76.5 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่กลุ่มตวัอย่างตอบถูกมากที่สดุคือ ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค คือ 
ผลติภณัฑ์ที่มีสว่นประกอบจากธรรมชาติ ซึง่อยูภ่ายใต้การควบคมุในทกุกระบวนการทกุขัน้ตอน ตัง้แต่การเพาะปลกู
แบบเกษตรอินทรีย์ ไปจนถึงกระบวนการผลิต ที่ปราศจากสารเคมี ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 94.5 และ
พบว่ากลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีความรู้ที่ผิดเก่ียวกับค าถามว่าผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม                 
ไมม่ีการทดสอบผลติภณัฑ์กบัสตัว์ (Cruelty-free) ร้อยละ 26.5 

ทศันคติต่อการซ้ือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผม 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม                              
อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 26.1 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติที่ดีต่อการซือ้
ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมโดยเห็นด้วยกบัข้อค าถามว่า ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 81.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่                                    
มีความคิดเห็นไมแ่นใ่จกบัค าถามวา่ ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมไม่มีการทดสอบผลติภณัฑ์
กบัสตัว์ (Cruelty-free) ร้อยละ 30.5 และมีความคิดเห็นไม่เห็นด้วยกบัข้อค าถามว่า ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณ
และเส้นผมไมม่ีประโยชน์ตามที่กลา่วอ้าง ร้อยละ 40.5 
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 พฤติกรรมความตัง้ใจซ้ือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรบัดูแลผิวพรรณและเสน้ผม 
 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมความตัง้ใจซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม                   
อยูใ่นระดบัมาก ร้อยละ 35.8 เมื่อพิจารณารายข้อ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีความตัง้ใจซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิค
ส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมากที่สุด หากใช้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม                               
แล้วเกิดความพึงพอใจฉันจะมีการซือ้ซ า้ ร้อยละ 33.3 นอกจากนีย้งัพบว่า กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่มีความตัง้ใจซือ้
ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมปานกลาง หากจะเปลี่ยนจากการซื อ้ผลิตภณัฑ์ส าหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้นผมทั่วไปมาซือ้ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม ร้อยละ 41.5 และพบว่า                    
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมน้อยที่สุด หากจะซือ้
ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมถึงแม้จะมีราคาที่เพิ่มสงูขึน้ ร้อยละ 6.0 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและ
เสน้ผมของผูบ้ริโภคชาวไทย 
 ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและ
เส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย พบว่า ความรู้ต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผมมีความสมัพนัธ์
เชิงบวกกบัทศันคติตอ่ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีค่าสมัพนัธ์
เท่ากบั .314 ซึ่งสมัพนัธ์กนัระดบัค่อนข้างต ่า สว่นทศันคติต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม              
มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม ท่ีระดบันยัส าคญั 
0.01 โดยมีค่าสมัพนัธ์เท่ากบั .273 ซึ่งสมัพนัธ์กนัระดบัค่อนข้างต ่า และความรู้ต่อผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและ                 
เส้นผม ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 โดยมีคา่สมัพนัธ์เทา่กบั .185 ซึง่สมัพนัธ์กนัระดบัคอ่นข้างต ่ามาก ดงัแสดงตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ความสมัพนัธ์ระหวา่งความรู้ ทศันคติ และพฤตกิรรมการซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและ
เส้นผมของผู้บริโภคชาวไทย (n=400) 

 ความรู้ ทศันคต ิ พฤติกรรม 
ความรู้    
ทศันคต ิ .314 **   

พฤติกรรม .185 ** .273 **  

** หมายถึง ความมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.01 
 

บทสรุป 
 จากสรุปผลการวิจยัข้างต้นสามารถน ามาอภิปรายผลได้ตามองค์ประกอบแนวคิด KAP ดงัตอ่ไปนี ้
  1. ด้านความรู้ ผลการวิจัยพบว่ากลุม่ผู้บริโภคชาวไทยมีความรู้เก่ียวกับผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแล
ผิวพรรณและเส้นผมในระดับสูง ซึ่งความรู้ดังกล่าวในแนวคิด KAP ได้อธิบายว่า บุคคลส่วนมากจะได้รับความรู้                   
ผา่นประสบกรณ์โดยการเรียนรู้จากการตอบสนองสิ่งเร้า แล้วจดัระบบเป็นโครงสร้างของความรู้ที่ผสมผสานระหว่าง 
ความจ ากับสภาพจิต  (สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533) โดยความรู้ที่เกิดขึน้นี เ้ ช่ือมโยงกับการเปิดรับข่าวสาร                             
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ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตที่พบว่าการเกิดความรู้ในประเด็นสินค้าออร์แกนิคนีม้ีแหล่งเรียนรู้ที่หลากลาย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารผ่านสื่อตา่ง ๆ ทัง้สื่อดัง้เดิมและสื่อใหม่จากตราสินค้าที่เก่ียวข้อง (ศิริวรรณ วิมลูชาติ, 
2561, สพุฤกษา ท่าสระ, 2561) ทัง้นีก้ารที่ผู้บริโภคมีความรู้ในประเด็นนัน้ ๆ สามารถใช้เป็นแนวทางในการณรงค์                
ให้เกิดทศันคติที่ดี และสง่ตอ่ไปถึงการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมได้ (ฐนิตา ตู้ จินดา, 2559  รัฐกรณ์ ตีระพงษ์ศกัดิ์, 2558) 
 2. ดา้นทศันคติ ผลการวิจยัพบวา่กลุม่ผู้บริโภคชาวไทยมีทศันคติตอ่การซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมในระดบัปานกลาง ทัง้นีต้ามแนวคิด KAP ทศันคติเป็นความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและ
มิติของการประเมินเพื่อแสดงวา่ชอบหรือไมช่อบตอ่ประเด็นหนึ่ง ๆ ซึง่ถือเป็นการสือ่สารภายในบคุคลที่เป็นผลกระทบ
มาจากการรับสาร อนัจะมีผลต่อการตดัสินใจและพฤติกรรมต่อไป (ทตัพิชา เขียววิจิตร และพิษน ุอภิสมาจารโยธิน , 
2561) เนื่องจากทศันคติเป็นสิง่ที่ใช้เช่ือมโยงระหวา่งพฤติกรรม  
 3. ด้านพฤติกรรมการซ้ือ ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มผู้บริโภคมีพฤติกรรมความตัง้ใจซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิค
ส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผมในระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบัระดบัความรู้ และทศันคติตามแนวคิด KAP ได้อธิบาย
ว่าการที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน เนื่องมาจากการมีความรู้และทัศนคติที่แตกต่างกัน ค วามแตกต่างกัน                       
ในการแปลความหมายของสารที่ตนเองได้รับ จึงก่อให้เกิดประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระทบ                         
ต่อพฤติกรรมของบคุคล แต่อย่างไรก็ตามผลการวิจยัดงักลา่วไม่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของ อศัราพรรณ ภูจ าปา
และเยาวภา ปฐมศิริกุล (2558) ที่ได้ท าการศึกษาเร่ือง บุคลิกภาพและทศันคติที่มีผลต่อการตดัสินใจเลือกแบรนด์
เคร่ืองส าอางของผู้ บริโภคในจังหวัดปทุมธานี  และพบว่า ทัศนคติไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกแบรนด์
เคร่ืองส าอาง ซึ่งความแตกต่างของผลวิจัยดังกล่าว อาจเกิดจากคุณลกัษณะระหว่างสินค้าเคร่ืองส าอางทั่วไป                     
และสินค้าออร์แกนิค นอกจากนีบุ้คคลจะมีพฤติกรรมการซือ้ผลิตภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม                
ในระดบัมากนี ้สอดคล้องกบักระแสอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่เป็นคา่นิยมทางสงัคมที่ เกิดขึน้ในสถานการณ์
ปัจจบุนั อนัเป็นปัจจยัส าคญัที่สง่ผลให้บคุคลมีการปรับตวัไปตามสถานกาณ์ 

จากข้อค้นพบเร่ืองความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมซือ้ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูล
ผิวพรรณและเส้นผมของผู้บริโภคมีความสมัพนัธ์ในเชิงบวกนัน้ สอดคล้องกับที่ Schwartz ระบุว่า ความรู้ ทศันคติ 
และพฤติกรรมต่างก็มีความเก่ียวพันต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่อาจเก่ียวพันกันทัง้ทางตรงและทางอ้อม (วิลาวรรณ                    
ช่วงทิพย์, 2553) ทัง้นีจ้ากความสมัพนัธ์ที่พบนี ้นกัการสื่อสารการตลาดสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการสื่อสาร
เพื่อกระตุ้ นให้เกิดพฤติกรรมการตัดสินใจซือ้สินค้าได้โดยการสร้างสารที่ให้ความรู้แก่ผู้ บริโภคและเนือ้หา                                
ของสารดังกล่าวควรเร้าให้ผู้ บริโภคเกิดทัศนคติที่ดีต่อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคส าหรับดูแลผิวพรรณและเส้นผม 
นอกจากนีอ้าจกระตุ้นให้ผู้บริโภคเกิดการทดลองใช้ผลิตภณัฑ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดทศันคติที่ดีและความรู้ต่อผลิตภณัฑ์
แบบย้อนกลบัได้ อย่างไรก็ตามการวิจัยในครัง้นีเ้ป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้บริโภคเท่านัน้ซึ่งอยู่ในฐานนะ                     
ผู้ รับสารเท่านัน้ ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ส่งสาร เช่น เจ้าของ                  
ตราสินค้า นกัการตลาด นกัสื่อสารการตลาด เพื่อให้เห็นมมุมองที่ครอบคลมุตามกระบวนการสื่อสาร และการวิจัย                  
ในครัง้นีท้ าการศึกษาโดยใช้แนวคิด KAP เป็นพืน้ฐานในงานวิจยัครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษาผ่านแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ          
ที่จะท าความเข้าใจผู้บริโภคในมิติที่หลากหลายตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. จากความสมัพนัธ์ที่พบนี ้นกัการสื่อสารการตลาดสามารถน าไปใช้ในการวางแผนการสือ่สารเพื่อกระตุ้น

ให้เกิดพฤติกรรมความตัง้ใจซือ้สินค้าได้โดยการสร้างสารที่ให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและเนือ้หาของสารดงักลา่วควรเร้า           

ให้ผู้บริโภคเกิดทศันคติที่ดีตอ่ผลติภณัฑ์ออร์แกนิคส าหรับดแูลผิวพรรณและเส้นผม นอกจากนีอ้าจกระตุ้นให้ผู้บริโภค

เกิดการทดลองใช้ผลติภณัฑ์ซึง่อาจก่อให้เกิดทศันคติที่ดีและความรู้ตอ่ผลติภณัฑ์แบบย้อนกลบัได้  

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในอนาคต 

1. การวิจัยในครัง้นี เ้ป็นการส ารวจความคิดเห็นของผู้ บริโภคเท่านัน้ซึ่งอยู่ในฐานะผู้ รับสารเท่านัน้                           

ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรท าการศึกษากลุ่มอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ ส่งสาร เช่น เจ้าของตราสินค้า                        

นกัการตลาด นกัสือ่สารการตลาด เพื่อให้เห็นมมุมองที่ครอบคลมุตามกระบวนการสือ่สาร 

2. งานวิจยัครัง้นีท้ าการศกึษาผู้บริโภคในเชิงปริมาณเทา่นัน้ ในงานวิจยัครัง้ตอ่ไป ควรท าการศกึษาโดยการ

สมัภาษณ์แบบเจาะลกึหรือการสนทนากลุม่เพื่อท าความเข้าใจกลุม่เป้าหมายได้ลกึซึง้มากยิ่งขึน้ 

3. การวิจัยในครัง้นีท้ าการศึกษาโดยใช้แนวคิด KAP เป็นพืน้ฐาน ในงานวิจัยครัง้ต่อไป ควรมีการศึกษา                  

ผา่นแนวคิดทฤษฎีอื่น ๆ ท่ีจะท าความเข้าใจผู้บริโภคในมิติที่หลากหลาย 
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ความสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE SCHOOL ADMINISTRATOR’S COMPETENCIES 
AND SCHOOL PERSONEL MANAGEMENT UNDER SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 
นางสาวฐนชม  พนัธ์บญุมี , อาจารย์ ดร.เลอลกัษณ์  โอทกานนท์   (ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ชาญชยั วงศ์สริสวสัดิ์  (กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม) 
TANACHOM  PHANBOONMEE,  LERLAK OTHAKANON, Chanchai wongsirasawat 
 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสมรรถนะผู้บริหารในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา 2) ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 3)  เปรียบเทียบสมรรถนะผู้บริหารในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา                
โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 4)   เปรียบเทียบการบริหาร              
งานบคุคลในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  5)  ศึกษาความสมัพันธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคล            
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นีค้ือ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ หัวหน้างานบุคคลในสถานศึกษา ในเขตส านกังานเขตพืน้ที่
การศกึษามธัยมศกึษา สงักดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ท าการสุม่แบบหลายขัน้ตอนและก าหนด
ขนาดลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส าเร็จรูปเครจซี่ มอร์แกน  ได้กลุม่ตวัอยา่งรวมทัง้สิน้ 331 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั
คือแบบสอบถาม เร่ือง ความสมัพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกบัการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักดัส านกังาน
เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา แบบมาตราส่วน 5 ระดับ มีค่าดชันีความสอดคล้อง IOC อยู่ระหว่าง 0.60–1.00 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที การวิเคราะห์                     
ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 ผลการวิจยัพบวา่   
1. สมรรถนะผู้บริหารในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษาภาพรวม อยู่ในระดบัมากที่สดุ                 
(x̄ = 4.81, S.D. = 0.23)  เมื่อผู้ วิจัยพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี่ย                   
จากมากไปหาน้อย ดังนี  ้การพัฒนาตนเอง ( x̄ =  4.83, S.D. = 0.21)   การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร                            
(x̄ =  4.82,SD = .21) การบริการที่ดี (x̄ =  4.81,SD = .22)  การท างานเป็นทีม (x̄ =  4.81,SD = .22) การสื่อสาร
และการจูงใจ (x̄ =  4.81,SD = .24)   การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ (x̄ =  4.80,SD = .25)  การมีวิสัยทัศน์                    
(x̄= 4.80,SD = .23) และการมุง่ผลสมัฤทธ์ิ (x̄ =  4.79,SD = .22)   ตามล าดบั 
2. การบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศกึษาโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( x̄ = 4.80,SD = .26)  เมื่อผู้วิจยั
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่อยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี ก้ารสรรหา                 
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และบ รรจุ  ( x̄ = 4.86,SD = .21)  การวางแผนอัต ราก าลัง  ( x̄ = 4.82,SD = .22)   การออกจากราชการ                                
(x̄ = 4.77,SD = .33)  และวินยัและการรักษาวินยั (x̄ = 4.73,SD = .27)   ตามล าดบั 

3. การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศกึษา พบวา่โดยรวมสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษา
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ .05   
4. การเปรียบเทียบการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา โดยจ าแนก
ตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา พบว่าโดยรวมการบริหารงานบุคคล                      
ในสถานศกึษาแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ .05  
5. ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สงักัดส านกังาน               
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก ระดบัปานกลางอยา่งมีนยัส าคญัที่ .01 (r = .64)  
 

ค าส าคัญ : สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา / การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา /   ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
มธัยมศกึษา 
 

Abstract  
 The purposes of this research were to 1)study the school administrators’ competencies   under 
the Secondary Educational Service Areas Office ,2 ) study the school personnel management under the 
Secondary Educational Service Areas Office ,3) compare the school administrator’s competencies  under 
the Secondary Educational Service Areas Office, classified by administration experience in schools  and 
school sizes ,4)  compare the school personnel management under the Office of Secondary Education 
Service Areas Classified by administration experience in schools and school sizes and 5 )  study the 
relationship between the school administrators’ competencies  and the school personnel management 
under Secondary Education Service Areas Office. School director or deputy director of school or head of 
Personnel section in School under the Secondary of Educational Service Area, the Office of the Basic 
Education Commission based on the table of sampling.  of Krejcie & Morgan, with a total of 331 
respondents. 

The instrument used in this research was a 5 levels scale questionnaire with an index of consistency 
index, criteria for considering IOC value which was greater than or equal to 0.50 or more. In this case, the 
IOC of each questionnaire is calculated between 0.60-1.00. The data is analyzed by using frequency, 
percentage, mean, standard deviation. independent sample T-test statistics, One-way Analysis of 
Variance and Pearson’s product moment  Correlation coefficient. 

The findings of two study were as follows. 
1. Competency of Executive administrators in educational institutions under the Secondary of 

Educational Service Areas, the overall showed that the highest level, (x̄= 4.81, SD = .23) when 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาติ ครัง้ที่ 10  H423 

the researcher considered each aspect, found that the highest level in all aspects by arranging 
the arithmetic mean values from high to low as follows: self-development, (x̄= 4.83, SD = .21), 
potential development of personnel, average (x̄= 4.82, SD = .21), Good service, mean (x̄= 4.81, 
SD = .22) teamwork, mean (x̄= 4.81, SD = .22), communication and motivation, mean (x̄= 4.81, 
SD = .24), critical thinking and The mean synthesis (x̄= 4.80, SD = .25), the average of Vision              
(x̄= 4.80, SD = .23) and the average of Achievement (x̄= 4.79, SD = .22) respectively. 

2. The personnel administration of the school administrators in overall was at the highest level, 
mean (x̄= 4.80, SD = .26) when the researcher considered each aspect found that the highest 
level in all aspects by arranging the arithmetic mean from highest to lowest as follows: 
recruitment and packing  (x̄= 4.86, SD = .21) manpower planning (x̄= 4.82, SD = .22) retirement 
(x̄= 4.77, SD = .33) and disciplinary and disciplinary (x̄= 4.73, SD = .27) consecutively. 

3. A comparison of competencies of school director under the Secondary of educational Service 
Area Classified by experience in school administration working and size of the school shown that 
experience in school administration and the school size makes the school administrators' 
performance differently which is significantly at .05 

4. A comparison of personnel administration in schools under the Secondary of educational Service 
Area classified by experience in school administration working and size of school, overall 
showed experience in school administration and size of school are differently at 0.5 level of 
significance. 

5. In the results lead to conclude that the relationship between the school administrators' 
competency and the administration people in school, the Secondary of Educational Service Area 
have a positive relationship at a medium level. 
 

Key words: Competency of school executive administrators, Personnel management in educational 

institutions Office in the Secondary of Educational Service Areas office. 
 

บทน า  
 ปัจจุบันระบบราชการเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศ โดยการน านโยบายของรัฐไปปฏิบัติ                          
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทัง้ตอบสนองความต้องการของประชาชน ซึ่งการบริหารการศึกษา                   
ให้พัฒนาอย่างต่อเนื่องนัน้ต้องอาศัยปัจจัยหลายด้านด้วยกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา                   
ในการบริหารให้เกิดผลสมัฤทธ์ิตรงตามท่ีรัฐก าหนดความส าคญัของสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็น
คุณลกัษณะร่วมของข้าราชการครุและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน                  
โดยแยกเป็นสมรรถนะหลกั   4 สมรรถนะ คือ 1.มุ่งผลสมัฤทธ์ิ  2. การบริหารท่ีดี 3. การพฒันาตนเอง 4. การท างาน
เป็นทีม และสมรรถนะประจ าสายงาน 4 สมรรถนะ คือ 1.  การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 2. การสื่อสาร                           
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และการจูงใจ 3. การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 4. การมีวิสยัทศัน์  (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา,2548) การบริหารจัดการองค์การให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้นัน้ 
ผู้ บริหารไม่เพียงแต่ใช้วิธีคิดของตนเองอยู่เพียงในกรอบกระบวนการจัดการ  ทัง้ 4 ประการอันประกอบด้วย                            
1. การวางแผน 2. การจดัการองค์การ     3. การชีน้ า 4. การควบคมุ ผู้บริหารจึงควรมีวิธีคิดที่แตกตา่งและสร้างสรรค์
เพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการองค์การให้ประสบผลส าเร็จ (จอมพงศ์ มงคลวนิช,2556)  ทัง้นีส้มรรถนะ                    
ในการบริการสถานศกึษานัน้สอดคล้องกับคณุลกัษณะร่วมของข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษาทกุต าแหน่ง 
ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาสิ่งส าคญัของผู้บริหารจึงต้องมีสมรรถนะเข้ามาเป็นบทบาทส าคญัเพื่อให้การพฒันา
องค์การเกิดประสิทธิภาพ องค์การจะขบัเคลื่อนและพฒันาอย่างต่อเนื่องได้นัน้ต้องได้รับความร่วมมือจากบคุลากร      
ในองค์การ การบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้การท างานเกิดประสิทธิภาพในองค์การ  
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารสามารถดูได้จากสภาพการท างานของบุคลากรในหน่วยงาน                     
เพราะการบริหารงานบุคคลเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของงานโดยตรงในวงการบริหาร                      
ถือว่าการบริหารงานบุคคลเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร เพราะความส าเร็จของงานขึน้อยู่กับคนเป็นส าคัญ 
ผู้ บริหารที่ดี  จึงต้องเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถสูงในการบริหารงานบุคคลให้ทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติง าน                       
อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 ด้วยเหตผุลข้างต้นผู้วิจยัเลง็เห็นความส าคญัของสมรรถนะผู้บริหารในการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา 
จึงต้องการศึกษาข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัความสมัพนัธ์สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากบัการบริหารงานบคุคลให้
เกิดประสทิธิภาพตอ่องค์การ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาสมรรถนะผู้บริหารในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  
2. เพื่อศกึษาการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  
3.  เพื่อเปรียบเทียบสมรรถนะผู้บริหารในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา  

โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 
4. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 

โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษาและขนาดของสถานศกึษา 
5. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกบัการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 
กรอบแนวคิดของการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีมุ้่งศกึษาสมรรถนะของผู้บริหารกบัการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาสงักดัส านกังาน

เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 
1.3.1  ศึกษาสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา  (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศกึษา,2548) 
1.3.2  ศึกษาขอบข่าย / ภารกิจในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยมีขอบข่าย / ภารกิจ 

(ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน,2552)   
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วิธีด าเนินการ 

การศึกษาความสัมพันธ์ของสมรรถนะของผู้ บ ริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา                              
สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่ การศึกษามัธยมศึกษา ในครัง้นี  ้เป็นการวิจัย เชิงส ารวจ ( Survey Research)                             
ผู้วิจยัด าเนินการตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 1.1 ประชากร ประชากรในการศึกษา คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
หรือ หัวหน้างานบุคคลในสถานศึกษา ในเขตส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน จ านวน 42 เขต มีผู้อ านวยการและผู้ด ารงต าแหนง่ ผู้ อ านวยการ จ านวนทัง้สิน้ 
2,358 คน โดยแยกตามขนาดของโรงเรียน ขนาดเล็ก จ านวน 1,098 คน    ขนาดกลาง จ านวน  750 คน ขนาดใหญ่ 
จ านวน 271 คน และขนาดใหญ่พิเศษ จ านวน 239 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรือ รองผู้ อ านวยการสถานศึกษา หรือ หัวหน้า                     
งานบุคคลในสถานศึกษา ในเขตส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา

1.3.1  ตัวแปรต้น 
1. ประสบการณ์ ใน

การบริหารสถานศกึษา 
- ต ่ากวา่ 10 ปี 
- 10 ปีขึน้ไป 
2 . ข น า ด ข อ ง

สถานศกึษา 
- ขนาดเลก็ 
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 
- ขนาดใหญ่พิเศษ 

1.3.2  ตัวแปรตาม 
สมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษา  
1.สมรรถนะหลัก     
1.1 การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  
1.2 การบริการท่ีดี  
1.3 การพฒันาตนเอง  
1.4 การท างานเป็นทีม  
2. สมรรถนะประจ าสายงาน 
2.1 การคิดวเิคราะห์ และสงัเคราะห์  
2.2 การสือ่สารและการจงูใจ  
2.3 การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 
2.4 การมีวิสยัทศัน์  

 

ขอบขา่ย / ภารกิจ การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา  
1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหนง่ 
2. การสรรหาและการบรรจแุตง่ตัง้ 
3. การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการ 
4. วินยัและการรักษาวินยั 
5. การออกจากราชการ 
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มธัยมศึกษา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ได้มาจากการสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบหลายขัน้ตอนและ
ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้ตารางส าเร็จรูปเครจซี่ มอร์แกน ได้กลุม่ตวัอยา่ง ทัง้สิน้ 331 คน 
    2. เคร่ืองมือที่ใช้การวิจยั มีดงันี ้
  แบบสอบถามความสมัพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกบัการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักดั
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก                
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สดุ  
 3. การสร้างเคร่ืองมือ  
 3.1 ผู้ วิจัยศึกษาหลักการ ทฤษฎี ปรัชญาและแนวคิดจากเอกสาร บทความ และ การวิจัยที่เก่ียวข้อง                 
กบัความสมัพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารกับการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา โดยน ากรอบแนวคิดสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศกึษา (ส านกังานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บคุลากรทางการศกึษา.2548) และ ขอบขา่ย / ภารกิจ การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา(ส านกังานคณะกรรมการ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน.2552) มาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการท าการวิจยั เพื่อก าหนดขอบเขต ในการสร้างเคร่ืองมอื 
 3.2 ศึกษาวิธีสร้างเคร่ืองมือแบบมาตราสว่นประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท(Likert) และ
การสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิดจากต าราของ บญุชม ศรีสะอาด (2545) 
 3.3 ในการวิจัยค รัง้นี ผู้้ วิจัยน าแบบสอบถามงานวิจัยที่ เ ก่ียวข้อง  มาปรับปรุงและหาคุณภาพ                                 
ของเคร่ืองมือใหม ่เพื่อใช้ในการวิจยัในครัง้นี ้
     3.4  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แล้วน าเสนอผู้ เช่ียวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน เพื่อตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) ของค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบันิยามศพัท์เฉพาะ (IOC: Index of consistency) 
 3.5 ประเมินความเห็นจากผู้ เช่ียวชาญทัง้หมดที่ได้รับแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามจากการตรวจสอบ
ของผู้ เช่ียวชาญมาค านวณคา่ดชันีความสอดคล้องของข้อค าถาม คา่ดชันีความสอดคล้อง  
 3.6 คดัเลือกข้อที่มีค่าดชันีความสอดคล้อง โดยเกณฑ์การพิจารณา ค่า IOC คือ มากกว่าหรือเท่ากบั 0.50 
ขึน้ไป ทัง้นี ้ค านวณคา่ IOC ของแบบสอบถามเป็นรายข้อมีคา่อยู ่ระหวา่ง 0.60–1.00 
 3.7  น าแบบสอบถามที่ผา่นการพิจารณาของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอ ข้อเสนอแนะ และ
น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณาเสนอแนะอีกครัง้หนึง่ คดัเลอืกข้อค าถามที่มีคา่ดชันีความสอดคล้อง 
 3.8  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง ของผู้บริหาร
สถานศกึษาในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา จ านวน 30 คน 
        3.9 น าแบบสอบถามที่ทดลองใช้มาหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามที่เป็นรายข้อโดย  การหาค่า
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์อย่างง่ายระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม  (Item total correlation) (วราภรณ์ ช้างอยู่
,2557)   
        3.10 น าแบบสอบถามแต่ละข้อที่มีค่าอ านาจจ าแนกเข้าเกณฑ์การพิจารณาข้อค าถาม  พิจารณาจาก                  
ข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องไม่ต ่ากว่า  0.05 ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต ่ากว่า  0.05                          
ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะก่อนท่ีจะน าไปทดลองใช้  (Try.out) ถ้าผลการตรวจสอบคณุภาพเคร่ืองมือ 
พบค่าดัชนีสอดคล้องสูงกว่า 0.05  จึงน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม                  
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ทัง้ฉบับ พบว่าแบบสอบถามทัง้ฉบับมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.79 แสดงว่า  แบบสอบถามมีค่าความเช่ือมั่น              
เป็นท่ียอมรับได้ (วลัลภ รัฐฉตัรานนท์,2561) 
 3.11 จดัพิมพ์แบบสอบถามฉบบัสมบรูณ์ เพื่อน าไปเก็บรวบรวมข้อมลูกบักลุม่ตวัอยา่งที่ศกึษาตอ่ไป 
 4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 4.1  ผู้วิจยัน าหนงัสอืขอความอนเุคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั เสนอตอ่ผู้บริหารสถานศึกษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา พร้อมกบัแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจยั ด้วยตนเอง 
 4.2  ผู้ วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  จ านวน 331 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และ
ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม เพื่อน าผลการตอบแบบสอบถามไปวิเคราะห์ข้อมูล                 
ตามวตัถปุระสงค์ของการวิจยัตอ่ไป 
 5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 5.1 วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยหาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) 
 5.2  วิเคราะห์ระดบัสมรรถนะของผู้บริหารในสถานศึกษา และระดบัการบริหารงานบคุคล สงักดัส านกังาน
เขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยหาคา่เฉลีย่ (x̄)  และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)แล้วน าไปเป รีย บ เที ย บ กั บ
เกณฑ์แปลความหมาย   (ชศูรี วงศ์รัตนะ.2553) ดงันี ้
 คา่เฉลีย่  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริหารหรือการบริหารงานบคุคลอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 คา่เฉลีย่  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริหารหรือการบริหารงานบคุคลอยูใ่นระดบัมาก 
 คา่เฉลีย่  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริหารหรือการบริหารงานบคุคลอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 คา่เฉลีย่  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริหารหรือการบริหารงานบคุคลอยูใ่นระดบัน้อย 
 คา่เฉลีย่  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีสมรรถนะการบริหารหรือการบริหารงานบคุคลอยูใ่นระดบัน้อยที่สดุ 
 5.3 วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบระดบัของสมรรถนะผู้บริหารในสถานศกึษา และระดบัการบริหารงานบคุคล 
สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาโดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาใช้สถิติ
ทดสอบที (t-test) และขนาดของสถานศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay Analysis Of 
Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีของ เซฟเฟ่ (Scheffe) หากพบว่า ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียวมีนยัส าคญัทางสถิติ (ชศูรี วงศ์รัตนะ,2553) 
       5.4  วิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของสมรรถนะผู้ บริหารกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
 สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ ค่า r (Pearson’s product moment  
Correlation coefficient) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์แปลความหมายตามเกณฑ์การพิจารณาความสมัพันธ์               
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (r) ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ,2553) 
  0.71 – 1.00  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัสงู 
  0.31 – 0.70  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
  0.10 – 0.30  หมายถึง มีความสมัพนัธ์ในระดบัต ่า 
      0.00   หมายถึง ไมส่มัพนัธ์กนั 
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ผลการวิจัยพบว่า   
ตารางที่ 1.1 สมรรถนะผู้บริหารในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

ด้าน สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา x̄ S.D. ระดับ 

สมรรถนะหลัก 
1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ 4.79 .25 มากที่สดุ 
2. การบริการท่ีดี 4.81 .22 มากที่สดุ 
3. การพฒันาตนเอง 4.83 .21 มากที่สดุ 
4. การท างานเป็นทีม 4.81 .22 มากที่สดุ 
สมรรถนะประจ าสายงาน 
1. การคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ 4.80 .25 มากที่สดุ 
2. การสือ่สารและการจงูใจ 4.81 .24 มากที่สดุ 
3. การพฒันาศกัยภาพของบคุลากร 4.82 .21 มากที่สดุ 
4. การมีวิสยัทศัน์  4.80 .23 มากที่สดุ 

รวม 4.81 .23 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 1.1 สมรรถนะผู้ บริหารในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.81, S.D. = 0.23)  เมื่อผู้วิจยัพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สดุ
ทกุด้าน  โดยเรียงคา่เฉลีย่จากมากไปหาน้อย ดงันี ้การพฒันาตนเอง (x̄ =  4.83, S.D. = 0.21)   การพฒันาศกัยภาพ
ของบคุลากร (x̄ =  4.82,SD = .21)    การบริการที่ดี  (x̄ =  4.81,SD = .22)   การท างานเป็นทีม ( x̄ =  4.81,                   
SD = .22)    การสื่อสารและการจูงใจ ( x̄ =  4.81,SD = . 24)   การคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ( x̄ =  4.80,                      
SD = .25)  การมีวิสยัทัศน์ (x̄=  4.80,SD = .23) และการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (x̄ =  4.79,SD = .22)   ตามล าดับ ดัง
ปรากฏในตารางที่ 1.1  
ตารางที่ 2.1 การบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

  

 
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

x̄ S.D. ระดับ 

1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนด
ต าแหนง่ 

4.82 .22 มากที่สดุ 

2. การสรรหาและบรรจแุตง่ตัง้ 4.86 .21 มากที่สดุ 
3. การเสริมสร้างประสทิธิภาพในการ
ปฏิบตัิราชการ 

4.81 .27 มากที่สดุ 

4. วินยัและการรักษาวินยั 4.73 .27 มากที่สดุ 
5. การออกจากราชการ 4.77 .33 มากที่สดุ 

รวม 4.80 .26 มากที่สุด 
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จากตารางที่  2.1 การบริหารงานบุคคลของผู้ บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด                      
(x̄ = 4.80,SD = .26)  เมื่อผู้วิจยัพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยูใ่นระดบัมากที่สดุทกุด้าน  โดยเรียงค่าเฉลีย่จากมาก
ไปหาน้อย ดังนี  ้การสรรหาและบรรจุ  (x̄ = 4.86,SD = .21)  การวางแผนอัตราก าลัง  (x̄ = 4.82,SD = .22)                      
การออกจากราชการ (x̄ = 4.77,SD = .33)  และวินยัและการรักษาวินยั (x̄ = 4.73,SD = .27)   ตามล าดบั ดงัปรากฏ
ในตารางที่ 

 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดย
จ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา  

สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 
ด้าน แบง่กลุม่ SS df MS F Sig. 

1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  

ระหวา่งกลุม่ .97 4 .25 4.04 .00 

ภายในกลุม่ 20.07 326 .06   

รวม 21.06 330    

2. การบริการท่ีดี  
ระหวา่งกลุม่ .50 4 .13 2.75 .03 
ภายในกลุม่ 14.85 326 .05   
รวม 15.35 330    

3. การพฒันาตนเอง  
ระหวา่งกลุม่ .45 4 .11 2.60 .04 
ภายในกลุม่ 14.19 326 .04   
รวม 14.65 330    

4. การท างานเป็นทีม  

 
ระหวา่งกลุม่ 

 
.65 

 
4 

 
.16 

 
3.37 

 
.01 

ภายในกลุม่ 15.73 326 .05   

รวม 16.38 330    

 

รวม 

 

 

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.53 

7.77 

8.29 

4 

326 

330 

.13 

.02 

 

5.52 .000 

1. การคิดวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ 

 

ระหวา่งกลุม่ .34 4 .09 1.38 .24 

ภายในกลุม่ 20.14 326 .06   

รวม 20.48 330    

 
2. การสือ่สารและ
การจงูใจ 

 
ระหวา่งกลุม่ .27 4 .07 1.18 .32 
ภายในกลุม่ 18.34 326 .06   
รวม 18.61 330    
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3. การพฒันา
ศกัยภาพของ
บคุลากร 

 
ระหวา่งกลุม่ 

 
.47 

 
4 

 
.12 

 
2.77* 

 
.03 

ภายในกลุม่ 13.73 326 .04   
รวม 14.19 330    

4. การมวีิสยัทศัน์  

ระหวา่งกลุม่ .95 4 .24 4.62* .00 

ภายในกลุม่ 16.80 326 .05   

รวม 17.75 330    

รวม 
 

 
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 
รวม 

.41 
7.54 
7.95 

4 
326 
330 

.10 

.02 
4.45* .00 

*P<.05 
ตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดย
จ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

1. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิ  

ระหวา่งกลุม่ 1.21 3 .40 6.63* .00 

ภายในกลุม่ 19.85 327 .06   

รวม 21.06 330    

2. การบริการท่ีด ี  
ระหวา่งกลุม่ .58 3 .19 4.29* .01 
ภายในกลุม่ 14.77 327 .05   
รวม 15.35 330    

3. การพฒันาตนเอง  
ระหวา่งกลุม่ .42 3 .14 3.23* .02 
ภายในกลุม่ 14.23 327 .04   
รวม 14.65 330    

4. การท างานเป็น
ทีม 

 

ระหวา่งกลุม่ 1.07 3 .36 7.60* .00 

ภายในกลุม่ 15.31 327 .05   

รวม 16.38 330    

รวม  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.68 

7.61 

8.30 

3 

327 

330 

.23 

.02 

9.71* .00 

1. การคิดวิเคราะห์ 
และสงัเคราะห์ 

 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.52 
19.96 
20.48 

3 
327 
330 

.17 

.06 
 

2.82* .04 
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2. การสือ่สารและ
การจงูใจ 

 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.30 

18.31 

18.61 

3 

327 

330 

.10 

.06 

1.77* .15 

3. การพฒันา
ศกัยภาพของ
บคุลากร 

 
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

.61 

13.59 

14.19 

3 

327 

330 

.20 

.04 

4.86* .00 

4. การมวีิสยัทศัน์  
ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 
รวม 

1.13 

16.62 

17.75 

3 

327 

330 

.38 

.05 

7.40* .00 

รวม  

ระหว่างกลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 

รวม 

.58 

7.37 

7.95 

3 

327 

330 

.19 

.02 

8.51* .00 

*P<.05 
จากตารางที่ 3.1 และตารางที่ 3.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขต

พืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  
พบว่าโดยรวมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05  ดงัปรากฏในตารางที่ 3.1 และ 
ตารางที่ 3.2 
ตารางที่  4.1 การเปรียบเทียบการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา  

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

1. การวางแผนอัตราก าลัง
และก าหนดต าแหน่ง 

 

ระหว่างกลุ่ม .86 4 .21 4.45* .00 

ภายในกลุ่ม 15.67 326 .05   

รวม 16.53 330    
2. การสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง 
 

 
ระหว่างกลุ่ม .56 4 .14 3.22* .01 
ภายในกลุ่ม 14.14 326 .04   

รวม 14.70 330    

3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
ระหว่างกลุ่ม .41 4 .10 1.37 .25 
ภายในกลุ่ม 24.20 326 .07   

รวม 24.61 330    

4. วินัยและการรักษาวินัย  
ระหว่างกลุ่ม 1.07 4 .27 3.72* .01 
ภายในกลุ่ม 23.39 326 .07   

รวม 24.46 330    
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ตารางที่  4.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
โดยจ าแนกตามขนาดของสถานศกึษา 

ด้าน แบ่งกลุ่ม SS df MS F Sig. 

1. การวางแผนอัตราก าลงัและ
ก าหนดต าแหนง่ 

 

ระหวา่งกลุม่ 1.20 3 .40 8.56* .00 

ภายในกลุม่ 15.32 327 .05   

รวม 16.53 330    

2. การสรรหาและการบรรจุ
แตง่ตัง้ 
 

 

ระหวา่งกลุม่ .49 3 .16 3.74* .01 

ภายในกลุม่ 14.21 327 .04   

รวม 14.70 330    

3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตัิราชการ 

 
ระหวา่งกลุม่ .62 3 .20 2.83* .04 
ภายในกลุม่ 23.99 327 .07   
รวม 24.61 330    

4. วินยัและการรักษาวินยั 
 

 
ระหวา่งกลุม่ .88 3 .29 4.05* .01 
ภายในกลุม่ 23.58 327 .07   
รวม 24.46 330    

5. การออกจากราชการ 
 

 

ระหวา่งกลุม่ .26 3 .09 .80 .50 

ภายในกลุม่ 35.18 327 .11   

รวม 35.44 330    
*P<.05 
 
จากตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามธัยมศึกษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาและขนาดของสถานศึกษา พบว่า
โดยรวมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ .05 ดังปรากฏในตารางที่ 4.1 และ 
ตารางที่ 4.2 
 
 
 

5. การออกจากราชการ  

ระหว่างกลุ่ม .94 4 .23 2.22 .07 

ภายในกลุ่ม 34.50 326 .11   

รวม 35.44 330    

รวม  
ระหว่างกลุ่ม 
ภายในกลุ่ม 

รวม 

.67 
8.31 
8.99 

4 
326 
330 

.17 

.03 
6.61* .00 
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ตารางที่ 5.1 สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษากบัการบริหารงานบคุคลในสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้ บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา                          
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศึกษา โดยรวมมีความสมัพนัธ์ทางบวก ระดบัปานกลาง  อย่างมีนยัส าคญั          
ที่ .01 (r = .64) ดงัปรากฏในตารางที่ 5.1 

อภปิรายผล 
 1. จากการศึกษาสมรรถนะผู้ บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัด

ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา อภิปรายได้ดงันี ้
 เมื่อพิจารณาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศกึษา ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัมากที่สดุ อาจเป็นเพราะสมรรถนะของผู้บริหารสถานศกึษาเป็นสิ่งส าคญัในการขบัเคลือ่นการด าเนินงาน
ในด้านการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ นอกจากนีผู้้บริหารในยคุการเปลี่ยนแปลง         

สมรรถนะ
ผู้บริหาร

สถานศึกษา 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา รวม
เฉลี่ย 

ระดับความ 
สัมพันธ์ การวางแผน

อัตราก าลัง
และก าหนด
ต าแหน่ง 

การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้ง 

การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติ
ราชการ 

วินัยและการ
รักษาวินัย 

การออก
จาก
ราชการ 

การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

.40** .31** .17** .26** .21** .41** ปานกลาง 

การบริการที่ดี .32** .22** .21** .20** .09 .32** ปานกลาง 
การพัฒนา
ตนเอง 

.39** .16** .20** .23** .13* .34** ปานกลาง 

การท างานเป็น
ทีม 

.48** .38** .30** .23** .18** .48** ปานกลาง 

การคิด
วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 

.21** .16** .12* .15** .16** 
 

.25** ต่ า 

การสื่อสารและ
การจูงใจ 

.38** .29** .33** .21** .08 .39** ปานกลาง 

การพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากร 

.52** .34** .33** .31** .23** .53** ปานกลาง 

การมีวิสัยทัศน์ .33** .37** .36** .26** .11* .43** ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย .61** .44** .41** .38** .24** .64** ปานกลาง 
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ได้ตระหนกัถึงบทบาทการเป็นผู้น าเพื่อให้การด าเนินงานของสถานศกึษาบรรลเุป้าหมายที่วางไว้อยา่งมีประสทิธิภาพ
สูงสุด อีกทัง้ผู้บริหารยังเปิดโอกาสให้บุคลากรและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระกวนการบริหารสถานศึกษา                 
โดยมีการวางแผน วิเคราะห์ อุปสรรคการท างานเพื่อก าหนดวิสยัทัศน์ พันธกิจ และ เป้าหมาย พร้อมทัง้กลยุทธ์            
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีระสิทธิภาพ สนับสนุนการคิดหาแนวทางใหม่ๆ                
ในการพฒันาหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพขึน้กว่าเดิม รวมทัง้สถานศึกษาจัดให้มีการติดต่อสื่อสารที่ชัดเจน                
เปิดโอกาสให้ทกุคนได้รับรู้ข่าวสารข้อมลูที่ถกูต้อง เพียงพอ  และจดัให้เป็นระบบ สร้างความเข้าใจที่ทัว่ถึงทัง้องค์การ
และกระตุ้นผลกัดนัให้บคุลากรมีเจตคติที่ดี เกิดความศรัทธา เต็มใจและพร้อมทุม่เทในการท างานจนบรรลเุป้าหมาย
ขององค์การ (สนุิดา พินิจการ,2550) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั เร่ืองสมรรถนะผู้บริหารกบัประสทิธิผลของสถานศกึษา 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษาเขต 8 ของนางสาวปาริฉตัร  ช่อชิด โดยภาพรวมรายด้านอยูใ่นระดบั
มา ได้กล่าวถึงสมรรถนะของผู้บริหารไว้ว่าสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญในการขับเคลื่อนของการบริหารจัดการงาน               
ด้านตา่งๆ ภายในโรงเรียนให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผล  
 2. จากการศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา 
อภิปรายได้ดงันี ้ 
 เมื่อพิจารณาบริหารงานบคุคลในสถานศกึษาสงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา โดยภาพรวม
อยู่ ใน  ระดับมากที่สุด  อาจเป็นเพราะการบ ริหารงานบุคคลกระบวนการหนึ่ งที่ ร่วมกันพัฒนาองค์การ                           
ให้เกิดประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรเป็นการพัฒนาศักยภาพของคนในหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงาน              
ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ดียิ่งขึน้ทัง้ในด้าน ความรู้ความสามารถ ความช านาญการ และประสบการณ์   
การบริหารงานบุคคลยังมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาทัศนคติของผู้ปฏิบัติงานให้เป็นไปในทางที่ดี มีก าลงัใจ รักงาน                 
มีความคิดที่จะปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างานนัน้ นอกจากการพัฒนาบุคลากร                 
ยงัมีการเสริมสร้างประสทิธิภาพโดยการเลือ่นขัน้เงินเดือน การเพิ่มคา่จ้างให้กบับคุลากรให้เกิดประสทิธิภาพแก่ระบบ
การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงผลงานและคุณค่า ที่จะช่วยให้งาน                   
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ การสร้างขวญัและก าลงัใจให้กบับคุลากร (นนัทนา จิตมสุกิ,2546)  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยั 
เร่ืองการบริหารงานบคุคลด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการกบัสมรรถนะของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถามศกึษานครราชสมีา เขต 4 ของโสภณ สวยขนุทด ในภาพรวมและรายด้าน
ของการบริหารงานบคุคลด้านการเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบตัิราชการมีการปฏิบตัิอยูใ่นระดบัมาก 
 3.  จากผลการเปรียบเทียบสมรรถนะของผู้ บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่กา รศึกษา
มธัยมศกึษา โดยจ าแนกจากประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา และขนาดของสถานศกึษาโดยรวมประสบการณ์
ในการบริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่แตกต่างกัน ท าให้สมรรถนะผู้ บริหารแตกต่างกัน                          
อาจเนื่องมาจาก ผู้ บริหารบางคนมีประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา เป็นระยะเวลามากบ้าง น้อยบ้าง                  
ท าให้การพัฒนาความสามารถในการพัฒนาองค์การอย่างมีทิศทางและต่อเนื่องแตกต่างกันออกไป  และขนาด                   
ของสถานศึกษายัง ปัจจัยหนึ่ ง ใน ด้ านการพัฒ นาองค์การ เนื่ อ งจากผู้ บ ริหารจะต้องมี กระบวนการ                                     
ที่ท าให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเกิดการเปลี่ยนแปลงในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยต้องมีวิธีการจูงใจที่ดี                  
ที่ท าให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนางาน การจัดการเรียนการสอน และต้องเป็นผู้                   
ที่มีสมรรถนะเฉพาะในลกัษณะงานด้วย เพื่อจะได้เข้าใจงานที่ชดัเจน ผลกัดนัให้มีความกระตือรือร้นในการท างาน   
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เพื่อนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  และน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเปรียบเทียบได้กับภูเขาน า้แข็ง                          
การที่บุคคลจะมีพฤติกรรมในการท างานอย่างใดอย่างหนึ่งขึน้อยู่กับคุณลกัษณะที่บุคคลมีอยู่ในตัวเองซึ่งอธิบาย               
ในรูปแบบภูเขาน า้แข็งได้ว่าสว่นเล็กๆของภูเขาน า้แข็งที่ลอยอยู่เหนือน า้นัน้จะสงัเกตเห็นได้และสามารถที่จะวดัได้
น ามาพัฒนาได้ก็เปรียบเสมือนกับส่วนขององค์ความรู้และทักษะต่างๆ ที่บุคคลมีอยู่ภายนอกซึ่งจะง่าย                             
ต่อการที่จะพัฒนาแต่ส่วนของภูเขาน า้แข็งที่อยู่ใต้น า้เป็นส่วนใหญ่กว่า เห็นได้ยาก สงัเกตได้ยาก จัดไ ด้ยากกว่า              
แตเ่ป็นสว่นท่ีมีความส าคญัและมีอิทธิพลตอ่การท างานอยา่งมีประสทิธิภาพของบคุคลและซ้อนเร้นอยูล่กึๆ ภายในตวั
บุคคล ซึ่งได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสงัคม ภาพลักษณ์ภายใน แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย แรงผลักดันเบือ้งลึก 
สมรรถนะเหล่านีย้ากต่อการวัดและพัฒนาบางครัง้สมรรถนะที่อยู่ใต้น า้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้                        
ด้วยการฝึกอบรมการบ าบัดทางจิตวิทยาและหรือการพัฒนาโดยการให้ประสบการณ์ทางบวกแก่บุคคล                               
แตก็่เป็นสิง่ที่ควรพฒันาคอ่นข้างยากและต้องใช้เวลานาน และเนื่องจากมีการกลา่ววา่สว่นของภเูขาน า้แข็งที่อยูใ่ต้น า้
หรืออาจหมายถึงส่วนลึกๆ ของจิตใจของบุคคลมีความส าคัญกว่าส่วนของความรู้ ทักษะ ความสามารถ                               
ท าให้บางครัง้โมเดลสมรรถนะไปเน้นในสว่นนีม้ากจนละเลยส่วนของความรู้ ทกัษะ ความสามารถ แต่ในความจ ริง
แล้วการที่บุคคลจะมีผลปฏิบัติงานที่ดีได้ สิ่งแรกที่จ าเป็นต้องมีและขาดเสียไม่ได้เลย นั่น คือ ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถที่จะท างาน หรือปัจจยัที่เรียกวา่ “Can Do” หรือความสามารถที่จะท างานนัน้ๆได้ สว่นของภเูขาน า้แข็ง
ที่อยู่ภายใต้หรือส่วนลึกๆ ในจิตใจของบุคคลนั น้ แต่เดิมเคยเรียกว่าเป็นปัจจัย “Will Do” คือ เมื่อมีความรู้
ความสามารถแล้วแต่จะตัง้ใจท างานหรือไมเ่ป็นอีกปัจจยัหนึง่ซึ่งแยกออกมาตา่งหาก ถ้าบคุคลนัน้มีทัง้ความสามารถ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับงานก็จะท าให้งานได้ดี  (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน,2553)                       
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองสมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา
เอกชนสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถาศึกษาปทุมธานี เขต 2 ของ กมลพัชร หินแก้ว ได้กล่าวว่า                    
สมรรถนะหลกัของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสงักัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา  ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน ในภาพรวม พบว่าแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
และเมื่อทดสอบรายด้านพบวา่ ทกุด้านแตกตา่งกนั อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 4. จากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษา
มธัยมศกึษา โดยจ าแนกตามประสบการณ์ในการบริหารสถานศกึษา และขนาดของสถานศกึษา 
 โดยรวมประสบการณ์ ในการบ ริหารสถานศึกษา และขนาดของสถานศึกษาที่ แตกต่างกัน                                    
ท าให้การบริหารงานบคุคลในสถานศึกษาแตกตา่งกนั อาจเนื่องมาจากผู้บริหารบางคนมีประสบการณ์ในการบริหาร
สถานศึกษาเป็นระยะเวลามากบ้าง น้อยบ้าง และบริบทขนาดของสถานศึกษาต่างกันจึงส่งผลให้การบริหารงาน
บคุคลในสถานศึกษาต่างกนัด้วย ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารงานบุคคลเป็นการบริหารงานบุคคลถือเป็นศาสตร์
แขนงหนึ่งที่มีความส าคัญและมีการศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวางตลอดจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการบริหารมีความจ าเป็นท่ีจะเรียนรู้ให้มีความลกึซึง้และการน าไปใช้ให้เกิดทกัษะในการบริหารงานเพราะจะเป็น
ผลต่อความส าเร็จของหน่วยงานเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือความส าเร็จของการปฏิบตัิงานจะขึน้อยู่กับองค์ประกอบคือ
การได้บุคคลที่มรความสามารถเหมาะสมกับงานมาปฏิบตัิในหน่วยงานและผู้บริหารของหน่วยงานสามารถใช้คน
ปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ธีระวฒัน์ มอนไธสง,2560) ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ือง การบริหารงานบคุคล
ของสถานศึกษาตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครู สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา 
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เขต 5 ของปาริชาติ สติภา ได้กลา่วไว้วา่การเปรียบเทียบการบริหารงานบคุคลของสถานศกึษา ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถานศกึษาและ ครู เมื่อจ าแนกตามขนาดสถานศกึษา แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
  5. จากการหาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล              
ในสถานศกึษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา  
  โดยรวมมีความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้ บ ริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล                     
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา  มีสัมพันธ์กันในทางบวก ระดับปานกลาง                          
แต่สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ในด้านการคิดวิเคราะห์ และสงัเคราะห์ มีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบคุคล      
ในเชิงบวก ระดบัต ่า อาจเนื่องมาจาก สมรรถนะ หมายถึง ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ หรือ ทกัษะ (Skills) และ
คุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ  (Job Roles) เพื่อให้ได้ผลงาน                     
ที่มีประสิทธิภาพและทรงคุณค่าโดยค าว่าคุณลักษณะในที่นีห้มายรวมถึงพฤติกรรม(Behavior) บุคลิกภาพ
(Personality) ที่มองเห็นได้และคา่นิยม(Value) ทศันคติ(Attitude) ความเช่ือ (Trait) ที่ไมอ่าจเห็นได้แต่จ าเป็นต่องาน
ที่ปฏิบัตินัน้  (อรัญญา สมแก้ว,2547) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองสมรรถนะการท างานเป็นทีมที่ส่งผล                              
ต่อการบริหารงานบุคคลของผู้ บ ริหารสถานศึกษา ส านักงานเขตคลองสาน สังกัดกรุงเทพมหานคร  ของ                          
ณัฏฐริดา บุ้ งทอง ได้กล่าวว่าระดบัการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาส านกังานเขตคลองสาน สงักัด
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวินยัและการรักษาวินยั ด้านการพฒันาบุคลากรด้านการวางแผนอตัราก าลงั 
ด้านการให้พ้นจากงานและด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตัง้ระดับสมรรถนะการท างานเป็นทีมของผู้ บริหาร
สถานศึกษาส านกังานเขตคลองสาน สงักัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า       
อยู่ ในระดับมากทุก ด้านโดยเรียงล าดับค่า เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ  ด้านการมี เป้าหมายเดียวกั น                                 
ด้านความไว้วางใจซึง่กนัและกนั ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านการมีสว่นร่วมและด้านการสือ่สารอยา่งเปิดเผยสมรรถนะ
การท างานเป็นทีมมีความสมัพนัธ์กบัการบริหารงานบคุคลของผู้บริหารสถานศึกษา ส านกังานเขตคลองสาน สงักดั
ก รุงเทพมหานครในระดับปานกลางอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ ระดับ  .01  และงานวิจัย เร่ืองภาวะ                                    
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่สง่ผลต่อสมรรถนะหารบรารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ของชญาดา พันธ์ยาว ได้กล่าวว่าภาวะผู้ น าการเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์             
กบัสมรรถนะการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษามธัยมศกึษา เขต 2
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r = .64) แสดงว่าตัวแปรทัง้สอง                             
มีความสมัพนัธ์ในระดบัปานกลาง 
 ข้อเสนอแนะ   
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้  

1. จากผลการวิจัยพบว่า ความสมัพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคล     
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื น้ที่การศึกษามัธยมศึกษา โดย รวมมีความสัมพันธ์กันในทางบวก                           
ระดับปานกลาง เว้นในสมรรถนะของผู้ บ ริหาร ด้านการคิดวิ เคราะห์ และสังเคราะห์ที่หาความสัมพัน ธ์                                
กับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา อยู่ในระดับต ่า ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า ประสบการณ์การปฏิบัติงาน                          
และขนาดของสถานศึกษาส่งผลต่อการบริหารสถานศึกษา ดังนัน้ผู้ บริหารสถานศึกษาจึงต้องมีสมรรถนะ                                
ในด้านการคิดวิเคราะห์และสงัเคราะห์ เพื่อการบริหารงานบคุคลให้เกิดประสทิธิภาพสงูขึน้  
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   ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะผู้ บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา สังกัดประถมศึกษา                     
วา่มีประสทิธิผลอยา่งไร 
 2. ควรมีการหาความสมัพนัธ์ของสมรรถนะผู้บริหารสถานศกึษากบังานด้านอื่นๆ ในสถานศกึษา 
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คุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการป้องกัน                    
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
Quality of Work Life of Investigators at Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission 
 
ออมทอง นนัตา1 และ ภิรดา ชยัรัตน์2 
Aomthong Nunta1 and Pirada Chairatana 2 
    

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 2) เพื่อศึกษาระดับบรรยากาศองค์การ                         
ของนกัสืบสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  3) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของนกัสืบสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริต             
ในภาครัฐ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 4) เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งบรรยากาศองค์การกบัคณุภาพชีวิต
ในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ                   
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้คือ นักสืบสวนสอบสวน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม                    
การทุจริตในภาครัฐ จ านวน 195 คน โดยกลุ่มตวัอย่างมีการเลือกแบบสุ่มแบบง่าย การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์              
ความแปรปรวนทางเดียว และคา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 ผลการศึกษาพบว่า คณุภาพชีวิตในการท างานและบรรยากาศองค์การของนกัสืบสวนสอบสวน ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า                
นกัสืบสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่มีเพศและระดบัต าแหน่ง
หน้าที่ในการปฏิบตัิงานที่แตกต่างกัน มีคุณภาพชีวิตในการท างานแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
ส าหรับบรรยากาศองค์การในด้านโครงสร้างและขนาดองค์การ ด้านรูปแบบความเป็นผู้น า ด้านลกัษณะเป้าหมาย
ขององค์การ และด้านสายใยการติดต่อสื่อสารมีความสมัพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวน
สอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐที่อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ค าส าคัญ  :    คณุภาพชีวิตในการท างาน นกัสบืสวนสอบสวน  
 

Abstract 
 The purpose of this study were 1)  to study the quality of work life of Investigators at Office of                
the Public Sector Anti-Corruption Commission 2) to study the organizational atmosphere of Investigators at 
Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission 3) to compare the quality of work life of Investigators 
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at Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission of classified by personal factors; and 4) to study 
the relationship between the organizational atmosphere and the quality of work life of Investigators at Office 
of the Public Sector Anti-Corruption Commission.  The sample consisted of 195 investigators of Office of   
the Public Sector Anti-Corruption Commission.  The sample group in this study was selected by Simple 
Random Sampling.  The questionnaire was used as the instrument of the study.  Statistical tools were 
percentage, mean, standard deviation, One- Way ANOVA and Pearson product- moment correlation 
coefficient, at the .05 level of significance.  
 The results of this study found that the quality of work life and organization atmosphere                        
of Investigators at Office of the Public Sector Anti-Corruption Commission were at moderated level. 
Hypothesis testing revealed that the Investigators who had the difference in sex and level of working 
position did different in quality of work life at the .05 level of significance.  The organizational atmosphere, 
including size and structure of organization, type of leadership, organizational target and                                            
the communication had relationship with the quality of work life of Investigators at Office of the Public Sector 
Anti-Corruption Commission at the .05 level of significance. 

Keyword : Quality of Work Life, Investigators 
 
บทน า 
 ในปัจจุบนัการบริหารจดัการให้บรรลเุป้าหมายตามวตัถปุระสงค์ขององค์กรนัน้ จะต้องมีการบริหารจดัการ
ทรัพยากรขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ มีปัจจัยในการบริหารหลายประการที่จะผลกัดัน              
ให้องค์กรไปสูค่วามส าเร็จ ประกอบด้วยเงิน วสัดอุปุกรณ์ การอ านวยความสะดวก ความทนัสมยั เป็นต้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง “บุคลากร” ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการบริหารที่มีความส าคัญล าดับต้นขององค์กร ดังค ากล่าวว่า                            
“คนเป็นทรัพย์สินที่มีค่ายิ่งขององค์กร ที่สามารถสร้างคณุปูการแก่องค์การอย่างมหาศาล” (สรุชยั แก้วพิกุล, 2552) 
ดังนัน้ ทรัพยากรบุคคล นับว่าเป็นเสมือนหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความส าคัญอย่างหนึ่ง กล่าวคือ                       
องค์กรจะสามารถด าเนินการได้หรือไมไ่ด้นัน้ ขึน้อยูก่บัทรัพยากรบคุคลที่มีอยูเ่ช่นกนั 
 โดยทิพวรรณ ศิริคูณ (2542) กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of Working Life) ถือว่าเป็น               
สิง่ที่ส าคญัอยา่งยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าและมีความส าคญัต่อองค์กร ดงันัน้ สภาพแวดล้อมและบรรยากาศ              
ในสถานที่ท างานต้องมีความเหมาะสมและเอือ้ต่อการท างาน คือ ท าให้ผู้ปฏิบตัิงานมีรู้สกึที่ดีต่องาน มีความมัง่คง             
ท าให้เกิดความสขุ โดยจะสง่ผลดีทัง้ตวับคุคลและองค์กร เช่น (1) ช่วยเพิ่มผลผลิตขององค์การ เนื่องจากการจดัการ
คุณภาพชีวิตในองค์การท าให้องค์การมีนโยบายและการวางแผนด้านคุณภาพชีวิต  มีการจัดกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตการท างานด้านต่าง ๆ ทัง้ในด้านลักษณะงาน บุคลากร และสภาพแวดล้อมที่ดีซึ่งส่งผลโดยตรง                        
และอ้อมต่อการด าเนินงาน ส่งผลให้ผลิตภาพขององค์การเพิ่มขึน้  (2) ช่วยเพิ่มขวัญและก าลงัใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เนื่องจากการมีคณุภาพชีวิตการท างานที่ดี ท าให้พนกังานมีความพึงพอใจในงานก่อให้เกิดเป็นแรงจงูใจในการปฏิบตัิงาน
ทัง้ยงัสง่ผลต่อความผกูพนัและจงรักภกัดีตอ่องค์การ (3) ช่วยปรับปรุงศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงาน  การพฒันาคณุภาพ
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ชีวิตการท างานด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะความสามารถของตนเอง  ไม่ว่าจะโดยการศึกษา 
ฝึกอบรมหรือการพฒันาตา่งเป็นการเพิ่มศกัยภาพของผู้ปฏิบตัิงานให้สงูขึน้ เป็นต้น 

ดงันัน้ ในหน่วยงานภาคราชการนัน้ อาจกลา่วได้ว่า “ข้าราชการ” เป็นทรัพยากรบคุคลของภาครัฐที่มีคา่ยิ่ง 
เพราะข้าราชการเป็นผู้ท างานรับใช้ประชาชนและประเทศชาติ ปฏิบตัิหน้าที่เพื่อตอบสนองนโยบายและสอดคล้องกบั
กลไกการบริหารประเทศของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบตัิร่วมกบัประชาชนทกุภาคสว่น มีเป้าหมายเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
และความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ของประชาชน ตลอดจนความเจริญก้าวหน้าอยา่งยัง่ยืนของประเทศชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) เป็นหนึ่ง                       
ในหน่วยงานราชการของรัฐบาลไทย มีฐานะเทียบเท่ากรม ขึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรี เป็นหน่วยงานที่มีบทบาท           
ในฐานะองค์กรหลักของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ตามที่
พระราชบญัญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม  

ในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ท. นัน้ ต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ถือเป็นข้าราชการต าแหน่ง                   
ที่เป็นสายงานหลักและมีจ านวนข้าราชการมากที่สุด  มีลักษณะการปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ                         
ทางวิชาการ ในการปฏิบตัิงานด้านสืบสวนสอบสวน มีหน้าที่ในการแสวงหา ตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลหลกัฐาน
แล้วน ามารวบรวมเพื่อให้ทราบรายละเอียดของความผิดหรือเพื่อพิสูจน์ความผิด ตลอดจนเป็นผู้ รับผิดชอบ                    
ในการจัดท าส านวนคดีการสืบสวนสอบสวน โดยน าตัวบทกฎหมายอาญาและกฎหมายอื่นที่มีโทษทางอาญา                       
มาเป็นข้อก าหนดในการจดัท าส านวนคดีดงักลา่ว ดงันัน้ เจ้าหน้าที่จึงควรมีความรู้ความสามารถและได้รับการพฒันา
อยู่เสมอ จากการด าเนินงานด้านการพฒันาบคุลากรที่ผ่านมาพบปัญหาต่าง ๆ ในงานสืบสวนสอบสวน ทัง้ปัญหา
ด้านการวางแผนก าลงัคน อตัราก าลงัของนกัสืบสวนสอบสวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบตัิหน้าที่ ในขณะที่มีประชาชน        
เข้ามาร้องเรียนกลา่วหาเก่ียวกบัปัญหาการทจุริตในภาครัฐมากขึน้ ท าให้เกิดปัญหาหลายประการติดตามมา ตลอดจน
ปัญหาการขาดองค์ความรู้และประสบการณ์ เนื่องจากงานสืบสวนสอบสวนมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการ                         
ทางกฎหมายอาญา จึงเก่ียวข้องกับเร่ืองต่าง ๆ หลายเร่ือง มิใช่เพียงข้อกฎหมายเท่านัน้และจ าเป็นต้องอาศัย                           
การใช้เวลาในการสัง่สมประสบการณ์ เฉพาะด้าน จึงท าให้บคุคลที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายที่เก่ียวข้องอาจไมเ่พียงพอ
ในการปฏิบตัิหน้าที่ อีกทัง้เป็นสายงานที่มีความเสี่ยงต่อภาวะวิตกกงัวลและเครียดของอารมณ์และจิตใจ ตลอดจน
สขุภาพร่างกายที่เสือ่มโทรมจากการท างานด้วยปัจจยัตา่ง ๆ  

ปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นที่ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน                                
ซึง่เป็นสายงานหลกัและมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งตอ่การด าเนินงานในภาพรวมของส านกังาน ป.ป.ท. การได้รับทราบ
ระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของนักสืบสวนสอบสวนดังกล่าวที่มีผลต่อคุณภาพการท างานให้เกิด
ประสทิธิภาพ  และประสทิธิผลสงูสดุตอ่ส านกังาน ป.ป.ท. นกัสบืสวนสอบสวนจึงมีความเป็นอยา่งยิ่ง  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างานของนกัสืบสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกัน             
และปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ 
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2. เพื่อศกึษาระดบับรรยากาศองค์การของนกัสบืสวนสอบสวนส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม
การทจุริตในภาครัฐ 

3. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของนกัสบืสวนสอบสวน ส านกังานคณะกรรมการ
ป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศในองค์การกับคุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวน
สอบสวน ส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ   

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัสบืสวนสอบสวนของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตในภาครัฐ จ านวน 375 คน (ข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่  ณ เดือนธันวาคม 2562) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือ                                      
นกัสบืสวนสอบสวนของส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ จ านวน 195 คน โดยก าหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างวิธีการค านวณสูตรตารางส าเร็จของทาโร่  ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) ก าหนดให้มีค่า              
ความคลาดเคลือ่นได้ 0.05 และด าเนินการสุม่ตวัอย่างแบบง่าย โดยใช้วิธีจบัฉลากเลอืกกลุม่ตวัอย่างจากรายช่ือทัง้หมด
ของประชากร ทัง้นี ้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือน มีนาคม 2563 

เคร่ืองมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ทดสอบความเช่ือมั่น                     
ด้วยสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) ปรากฏผลทดสอบค่าเ ช่ือมั่น                       
ของแบบสอบถามเท่ากบั 0.966 แบ่งออกเป็น 3 สว่น ดงันี ้สว่นที่ 1 แบบสอบถามข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับบรรยากาศองค์การของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 3 
แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม และสว่นที่ 4 ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม ทัง้นี ้ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) มีค าตอบ                       
ให้เลือกตอบ 5 ระดับ คือ โดยให้เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว โดยการก าหนดค่าน า้หนักของการประเมิน                         
เป็น  5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท (Five-Point Likert Scales) แบง่ระดบัความคิดเห็นต่อบรรยากาศองค์การและคณุภาพชีวิต
การท างาน เป็นการวัดข้อมูลในแบบอันตรภาคชัน้ ( Interval Scale) ซึ่งก าหนดค่าระดับการให้ความส าคัญ                                
ตามหลกัเกณฑ์ ดงันี ้

ระดบัความคดิเห็น  คะแนนข้อความเชิงบวก คะแนนข้อความเชิงลบ 
มากที่สดุ      5   1 
มาก      4   2 
ปานกลาง     3   3 
น้อย      2   4 
น้อยที่สดุ      1   5 

 
ซึง่สามารถแปลความหมายของบรรยากาศองค์การและคณุภาพชีวิตในการท างานได้ ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การแปลความหมายของบรรยากาศองค์การและคณุภาพชีวติในการท างาน 
 

ค่าเฉลี่ย ความหมาย บรรยากาศองค์การ ความหมายคุณภาพชีวติในการท างาน 
1.00 – 2.33 ระดบับรรยากาศองค์การไมด่ี ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานไมด่ี 
2.34 – 3.67 ระดบับรรยากาศองค์การปานกลาง ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานปานกลาง 
3.68 – 5.00 ระดบับรรยากาศองค์การดี ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานดี 

 
ผลการวิจัย 

1. กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 60 มีอายุ ระหว่าง  31 ปี - 40 ปี 
จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 มีวฒุิการศกึษาในระดบัปริญญาโทหรือเทียบเทา่ จ านวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 
62.1 ด ารงต าแหน่งนักสืบสวนสอบสวนระดับช านาญการ จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 53.3 กลุ่มตัวอย่าง                     
สว่นใหญ่มีประสบการณ์ท างานต ่ากว่า 6 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ได้รับรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต ่ากว่า 
30,000 บาท จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 44.1 และมีสถานภาพโสด จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9  

2. ระดบับรรยากาศองค์การ โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 ซึ่งหมายความว่า   
นกัสืบสวนสอบสวนมีความคิดเห็นว่า องค์การมีระดบับรรยากาศองค์การอยูในระดบัปานกลาง สามารถจ าแนก            
ความคิดเห็นตามรายด้านได้  ตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับบรรยากาศองค์การของนักสืบสวนสอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ   

n=195 
บรรยากาศองค์การ  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ด้านโครงสร้างและขนาดองค์การ 3.20 0.67         ปานกลาง 
ด้านรูปแบบความเป็นผู้น า 3.52 0.86         ปานกลาง 
ด้านลกัษณะเป้าหมายขององค์การ 3.02 0.79         ปานกลาง 
ด้านสายใยการตดิตอ่สือ่สาร 3.09 0.66         ปานกลาง 

รวม 3.21 0.65         ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 2 สามารถอธิบายผลการวิจยัและวิจารณ์ของระดบับรรยากาศองค์การในด้านท่ีมีคา่เฉลีย่
ระดบับรรยากาศองค์การสงูสดุและต ่าสดุได้ ดงันี ้

 (1) ด้านรูปแบบความเป็นผู้น า พบวา่ มีคา่เฉลีย่ความคิดเหน็สงูสดุเมื่อเทียบกบับรรยากาศองค์การ              
ด้านอื่น มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 3.52 ทัง้นี ้ อาจเนื่องมาจากการปฏิบตัิงาน ต้องเป็นไปตาม
กฎหมายและความยตุิธรรม ในขณะเดียวกนั ความยตุิธรรมอาจน ามาซึง่ความไมเ่ทา่เทยีม  
  (2) ด้านลกัษณะเป้าหมายขององค์การ พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต ่าสุดเมื่อเทียบกับบรรยากาศ
องค์การด้านอื่น มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.02 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ การมีสว่นร่วม

X
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ก าหนดเป้าหมายของงานสืบสวนสอบสวนของหนว่ยงาน มีคา่เฉลี่ย 2.66 มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง ทัง้นี ้
อาจเนื่องมาจากผู้ปฏิบตัิงานจ าเป็นประพฤติปฏิบตัิตน โดยไม่ขดัต่อข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้ปฏิบตัิงาน             
ไม่สามารถที่จะก าหนดหลักเกณฑ์หรือข้อปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานตามความพึงพอใจของตนเองหรือ                              
สภาพความเป็นจริงที่เก่ียวข้องการปฏิบตัิงานได้โดยง่าย 

3. ระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน  โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06                         
ซึง่หมายความว่า นกัสืบสวนสอบสวนมีความคิดเห็นว่า ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานปานกลาง สามารถจ าแนก
ความคิดเห็นตามคณุภาพชีวิตในการท างานได้  ตามตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานของนกัสืบสวนสอบสวน ส านกังาน
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตในภาครัฐ  

n=195                 
คุณภาพชวีิตในการท างาน  S.D. ระดับความคดิเห็น 

ด้านรายได้และประโยชน์ตอบแทนท่ีเป็นธรรมและเพียงพอ 2.94 0.84 ปานกลาง 
ด้านสิง่แวดล้อมที่ดี ถกูลกัษณะ และปลอดภยั 3.02 0.76 ปานกลาง 
ด้านโอกาสในการพฒันาตนเองและใช้ความสามารถของบคุคล 2.59 0.85 ปานกลาง 
ด้านความมัน่คงและความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงาน 2.68 0.98 ปานกลาง 
ด้านการบรูณาการทางสงัคม   3.69 0.63 สงู 
ด้านประชาธิปไตยในการท างาน 3.27 0.77 ปานกลาง 
ด้านความสมดลุระหวา่งชีวติกบัการท างานโดยสว่นรวม 2.85 0.76 ปานกลาง 
ด้านความเก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม 3.46 0.77 ปานกลาง 

รวม 3.06 0.61 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจยัและวิจารณ์ของระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานในด้านที่มี
คา่เฉลีย่ระดบัคณุภาพชีวิตในการท างานสงูสดุและต ่าสดุได้ ดงันี  ้

จากตารางที่ 3 สามารถอธิบายผลการวิจยัและวิจารณ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
(1) ด้านการบูรณาการทางสังคม  พบว่า มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดเมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิต                          

ในการท างานด้านอื่น แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นว่า คุณภาพชีวิตในการท างานด้านการบูรณาการทางสังคม                       
มีระดบัคณุภาพชีวิตที่ดี มีค่าเฉลี่ย 3.69 โดยประเด็นเร่ือง การมีความสมัพนัธ์ที่ดีกบัผู้ ร่วมงาน มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเท่ากับ 
3.93 ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากความจ าเป็นของนกัสืบสอบสืบสวนในการติดต่อสื่อสารและประสานงานร่วมกบับคุคล
และหน่วยงานต่าง ๆ ความคุ้นชินกบัการท างานร่วมกบัผู้อื่นหรือเป็นคณะท างาน มีสว่นท าให้นกัสืบสวนสอบสวน
สามารถปรับตวัให้เข้ากบับคุคลและสภาพแวดล้อมการท างานที่ต้องประสบพบเจอ เพื่อไม่ให้เกิดความขดัแย้ง             
และสร้างความคลอ่งตวัในการปฏิบตัิงานได้เป็นอยา่งดี 

 (2) ด้านโอกาสในการพฒันาตนเองและใช้ความสามารถของบคุคล พบวา่ มีคา่เฉลีย่ความคิดเห็นต ่าสดุ              
เมื่อเทียบกับคุณภาพชีวิตในการท างานด้านอื่น โดยกลุ่มตัวอย่างเห็นว่า มีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง                    

X
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มีค่าเฉลี่ย 2.59 ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากการงานสืบสวนสอบสวนเป็นงานท่ีไม่ได้ใช้เพียงความรู้ความสามารถเก่ียวกับ                    
หลกัการสืบสวนสอบสวนเพียงอย่างเดียว แตจ่ าเป็นต้องประยกุต์ใช้ความรู้ความสามารถในด้านอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
ส านวนคดี ในขณะที่การจดัสรรการฝึกอบรมและการฝึกฝนการปฏิบตัิงานก่อนการปฏิบตัิงานจริงให้แก่นกัสืบสอบสวน
ยงัคงมีไม่เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพการท างานจริง เห็นได้จากผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น           
ในประเด็นดงักลา่วต ่าที่สดุ มีคา่เฉลีย่ 2.48 

4.  ผลการทดสอบสมมติฐานที่ว่า นักสืบสวนสอบสวนที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีคุณภาพชีวิต                 
ในการท างานแตกต่างกัน พบว่า นักสืบสวนสอบสวนที่มี เพศปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ วุฒิการศึกษา                  
ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน และสถานภาพทางการสมรสแตกต่างกนัมีคณุภาพชีวิตในการท างาน
ของนักสืบสวนสอบสวนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากไม่ว่าจะมีอายุ                 
วฒุิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพทางการสมรสใด นกัสืบสวนสอบสวน
จ าเป็นต้องปฏิบตัิหน้าที่ของตนตามที่ได้รับมอบหมายและค านึงถึงผลประโยชน์สงูสดุของหน่วยงานตามอ านาจและ
หน้าที่ของตน 

ในขณะที่ นักสืบสวนสอบสวนที่มี ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่  เพศและระดับต าแหน่งหน้าที่                              
ในการปฏิบัติงานแตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตในการท างานของนกัสืบสวนสอบสวนแตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคัญ                  
ทางสถิติที่ระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากลกัษณะทางกายภาพของเพศชายและ               
เพศหญิงที่ไม่เท่ากัน เพศชายจึงมีแนวโน้มที่จะได้รับมอบหมายการปฏิบัติงานนอกสถานที่มากกว่าเพศหญิง                  
ในขณะที่ระดับต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานนัน้  ผู้ ที่มีระดับต าแหน่งหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่สูงกว่า                            
ย่อมมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานของตน จึงสามารถยอมรับปัญหา
อปุสรรคตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ในระหวา่งปฏิบตัิงานได้ดีกวา่ผู้ที่มีระดบัต าแหนง่หน้าที่ในการปฏิบตัิงานทีต่ ่ากวา่ จึงอาจท าให้
มีความคิดเหน็เก่ียวกบัตอ่คณุภาพชีวิตในการท างานท่ีแตกตา่งกนั 

5. จากสมมติฐานที่วา่ บรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตในการท างานของนกัสบืสวนสอบสวน 
พบว่า บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในการท างานของนักสืบสวนสอบสวน ส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยู่ในระดับสูง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05                   
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี  ้อาจเป็นเพราะบรรยากาศองค์การเกิดจากการรับรู้หรือเกิดจากความรู้สึก                  
จากทางร่างกายและจิตใจของบุคคล มีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม ตลอดจนสะท้อนถึงผล                            
ของการปฏิบตัิงาน รวมถึงคุณภาพชีวิตในการท างานของบุคคลได้  สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีที่ว่า บรรยากาศ
องค์การมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตการท างานของฟอร์แฮนและกริมเมอร์ (Forehand & Gilmer ,1964)                      
โดยเมื่อบรรยากาศองค์การดี คุณภาพชีวิตในการท างานจะดีตามไปด้วย  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ                           
สพุตัรา มากทอง (2554) ที่ว่า ปัจจัยด้านบรรยากาศองค์การมีความสมัพนัธ์กับระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน            
ของข้าราชการกรมป่าไม้ สงักดัสว่นกลาง 

 

บทสรุป 
นกัสืบสวนสอบสวนมีคณุภาพชีวิตในการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.06 และมีบรรยากาศ

องค์การอยูใ่นระดบัปานกลาง มีคา่เฉลีย่ 3.21 ผลการทดสอบสมมติฐานสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตัวแปรอิสระ ค่านัยส าคัญ        
ทางสถติ ิ

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. ความแตกตา่งของปัจจยัสว่นบคุคล    
เพศ 0.030    
อาย ุ 0.784    

วฒุิการศกึษา 0.295   

ระดบัต าแหนง่หน้าทีใ่นการปฏิบตัิงาน 0.044   
ประสบการณ์ในการท างาน 0.516   

รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 0.539   

2.  ความสัมพัน ธ์ระหว่างบรรยากาศ
องค์การและคณุภาพชีวิตในการท างาน 

0.000    

 
จากข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากกลุม่ตวัอย่างจ านวนทัง้สิน้ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 เสนอแนะ

ให้มีการบริหารบุคคลให้เหมาะสมกับงาน การใช้บทลงโทษกับนักสืบสวนสอบสวนอย่างเคร่งครัด  และการใช้             
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกนั รวมกบัการเพิ่มอตัรานกัสืบสวนสอบสวนให้เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงาน การจดัการฝึกอบรมและให้ความรู้เพิ ่มเติม นอกจากนี ้กลุ่มตัวอย่างยังเสนอแนะเก่ียวกับ                      
การให้มีอาคารสถานที่ตัง้ของหน่วยงานเอง เน้นความสะอาดของสถานที่ท างานและจัดสรรเคร่ืองมืออปุกรณ์                   
ให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ วิธีการท างานโดยสิน้เปลอืงเวลาและสญูเสียพลงังาน
ในการท างานน้อยที่สดุ แต่เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสงูสดุ (นนัทนา ธรรมบศุย์. 2540) และองค์การสามารถ
ปรับตวัได้ทนักบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

ในการนี ้ผลการวิจัยและข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ จึงเห็นควรให้ หน่วยงานควรเพิ่มสวสัดิการ              
ต่าง ๆ หรือแสวงหาแนวทางช่วยเหลือเพิ่มเติม ส่งเสริมให้นกัสืบสวนสอนสวนเข้ารับการฝึกอบรมเก่ียวกบังานสืบสวน
สอบสวนและพฒันาความรู้ด้านอื่น ๆ จดัท าแผนเพิ่มอตัราก าลงัของนกัสืบสวนสอบสวนตามปริมาณส านวนคดี
และภารกิจของกองและส านกัต่าง ๆ และเปิดโอกาสให้นกัสืบสวนสอบสวนหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เพิ ่มเต ิมเพื ่อก าหนดเป้าหมายของงานสืบสวนสอบสวนร่วมกบัผู้บงัคบับญัชา โดยน าผลที ่ได้ร ับไปเสนอ                       
ในการประชุม  ระดบัผู้บริหารและน าไปประยกุต์ใช้ในการก าหนดเป้าหมายองค์การต่อไป ตลอดจนสนบัสนนุให้มี
ช่องทางการติดต่อสื่อสารมีความหลากหลายและอ านวยความสะดวกในการปฏิบตัิงานมากยิ่งขึน้  
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ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิน้ส่วน
อิเล็กทรอนิคส์แห่งหน่ึงในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี 
Relational Return Compensation Affects Organizational Engagement in an Electronics Parts 
Manufacturing Company in 304 Industrial Estate, Prachinburi 

 
อดิศกัดิ์ สบืธรรมมา1  
Adisak Surbthammah1 
    

บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ได้แก่ การยกย่องและการเลื่อน

ต าแหน่ง การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ การให้ความมั่นคงในงาน และการให้โอกาสในการเรียนรู้                 
2)ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินและความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานบริษัทผลิตชิน้สว่น
อิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม
ในรูปแบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.92 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณู ผลการวิจยัพบว่า กลยทุธ์ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวั
เงิน ได้แก่ การให้ความมั่นคงในงาน การมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ และการให้โอกาสในการเรียนรู้มี
ความสมัพนัธ์และผลกระทบเชิงบวกกบัความผกูพนัตอ่องค์กรโดยรวม 
 

ค าส าคัญ : ผลตอบแทนท่ีไม่ใช่ตัวเงนิ, ความผูกพันต่อองค์กร 
 

Abstract 
 The aims of this research to study relational return compensation such as recognition and status, 
challenging work, employment security and learning opportunity affecting organizational engagement of 
employees of electronics parts manufacturing in 304 industrial estate, Prachinburi. The data collected by 
using questionnaires, estimation, value scale reliant valued at 0.92. Statistics for analyzing the data were 
mean, percentage, standard deviation and multiple regression analysis. According to the findings, the 
relational returns compensation strategy in term of employment security, challenging work, and learning 
opportunity as well as helping them to engagement in their work path had relation and positive impact on 
organizational engagement in overall. 
 

Keyword: Relational Return Compensation, Organizational Engagement  
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บทน า 
ปัจจุบันองค์กรทัง้ภาคเอกชน ภาครัฐ ต่างมีการแข่งขันเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการสร้าง                  

ความมัน่คงขององค์กรท าให้ทกุองค์การมีการน ากลยทุธ์ในการบริหารงานตา่งๆ มาปรับปรุงระบบการบริหารงานและ
การด าเนินงานเพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อสภาวการณ์การแข่งขันน าไปสู่ความส าเร็จ สิ่งที่ จะต้องค านึงถึงและ                   
ไม่สามารถมองข้ามไปได้นัน่คือ การเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินธุรกิจ การพฒันาคณุภาพ การดึงดดูและรักษา 
“คน” ที่ดีและมีคณุภาพไว้กบัองค์กรจึงเป็นเร่ืองที่องค์กรตา่งๆ ควรท่ีจะต้องตระหนกัและให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง
โดยเฉพาะในสถานประกอบการกิจการที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งใช้แรงงานเป็นปัจจัยหลกั (Labor Intensive) 
จะต้องสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจให้ผู้ประสงค์ที่จะท างานได้เลือกเข้ามาท างานในสถานประกอบกิจการ                   
ของตนและมีความพึงพอใจที่จะร่วมงานกับองค์การเป็นเวลานานเนื่องจากในปัจจุบัน ได้มีการขยายตัว                            
ของภาคอตุสาหกรรมส่งผลให้ตลาดแรงงานและการจ้างงานเปลี่ยนแปลงไปนัน่ก็คือ ลกูจ้างที่มีฝีมือและมีคณุภาพ        
จะมีทางเลอืกมากขึน้ในการเปรียบเทียบและเลอืกท างานกบัสถานประกอบกิจการท่ีตนพงึพอใจ 

การบริหารค่าตอบแทนเป็นขัน้ตอนที่ส าคญัในกระบวนการบริหารทรัพยากรมนษุย์ อีกทัง้ ยงัเป็นเง่ือนไข               
ที่ส าคญัเง่ือนไขหนึ่ง ที่ท าให้องค์กรมีโอกาสเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาท างานในองค์กรรวมถึง
รักษาบุคคลเหล่านัน้ให้อยู่กับองค์กรตราบเท่าที่ยังพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับจากการท างาน ซึ่งจัดว่าเป็น                          
อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างนายจ้างกับลกูจ้างในการจ้างงาน การก าหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม ยุติธรรมจะท าให้            
การด าเนินงานขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่ างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และ
ประสทิธิผล (Effectiveness) ตลอดจนสามารถด าเนินธุรกิจแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ได้ 

ค่าตอบแทนเป็นปัจจัยให้พนกังานที่มีความสามารถ มีศกัยภาพ มีความพึงพอใจ มีความรักและผูกพัน                  
ต่อองค์กรท าให้เกิดความรักในงานและปรารถนาเป็นสมาชิกขององค์กร โดยมิล์คโควิชและนิวแมน (2005)                            
ที่ได้อธิบาย ว่ารูปแบบของค่าตอบแทนนัน้สามารถแยกประเภทของค่าตอบแทนออกได้เป็น 2 ส่วน ใหญ่ๆ คือ 
คา่ตอบแทนรวม (Total Compensation) และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน (Relational Returns) โดยค่าตอบแทนรวม
เป็นผลตอบแทนทัง้หมดที่พนกังานจะได้รับจากการท างานแบ่งเป็นคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน (Cash Compensation) 
ผลประโยชน์และสวสัดิการ (Benefits) และผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน (Relational Returns) หมายถึง ผลตอบแทน
ของพนกังานที่ไม่สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเกิดจากการท างานโดยมี
ผลกระทบตอ่พฤติกรรมของพนกังานประกอบด้วย 

ผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินเป็นปัจจยัที่จูงใจรักษาคนให้อยู่และดึงดูดให้คนอยู่ร่วมงานกับองค์กรด้วยการ

จัดสรรสวสัดิการที่ไม่ใช่ตัวเงินโดยตรง เช่น ลกัษณะให้โอกาสลูกจ้างทางการศึกษา การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้                 
การยกระดบัมาตรฐานแรงงานของลกูจ้างโดยเป้าหมายการจัดการจะเน้นที่การสร้างคุณค่าเพิ่มขึน้ของศกัยภาพ                 
ท าให้องค์กรบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ (จรูญศกัดิ์ สนุทรเดชา 2561) โดยระดบัของค่าตอบแทนเป็นตวัเงินท่ีพนกังาน
ใช้พิจารณาความทุม่เทพยายามคา่จ้างที่สงูเป็นสิง่ที่ท าให้พนกังานมัน่ใจวา่จะท างานเต็มความสามารถ ไมห่ลบเลีย่ง
หน้าที่ เพราะค่าจ้างที่สูงกลายเป็นต้นทุนที่สูงส าหรับลูกจ้างที่จะสูญเสียงานไป (โชติรส ด ารงศานติ  2554) 
ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงิน (Relational Returns) ผลตอบแทนของพนกังานที่ไม่สามารถแสดงเป็นจ านวนได้ซึ่งเป็น
ผลตอบแทนทางจิตวิทยาเชิงบวกซึ่งเกิดจากการ ท างานโดยมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานประกอบด้วย                
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1) การยกยอ่งและการเลือ่นต าแหนง่ (Recognition and Status) ซึง่พนกังานจะได้รับผลตอบแทนจากการปฏิบตัิงาน
อยูใ่นรูปแบบของการเลือ่นต าแหนง่ หรือการประกาศยกยอ่งเพื่อเป็นแบบอยา่งที่ดีแก่พนกังาน  2) การมอบหมายงาน
ที่ท้าทายความสามารถ (Challenging Work) เป็นการให้ผลตอบแทนโดยมอบหมายงานที่ส าคัญและท้าทาย
ความสามารถมากกว่างานที่ท าประจ า 3) การให้ความมัน่คงในงาน (Employment Security) เป็นการให้พนกังาน
เกิดความ รู้สึกเป็นเจ้าของและมั่นคงในงานที่ท าอยู่ซึ่งอยู่ในรูปแบบสวัสดิการหรือการให้สิทธิพนักงาน                                  
4) การให้โอกาสในการเรียนรู้ (Learning Opportunities) เป็นการได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านการปฏิบัติงาน                 
โดยอาจเป็นการหมนุเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีมีมากขึน้  

ความผกูพนัตอ่องค์กร   
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อความอยู่รอดและความมีประสิทธิผลขององค์กร                           

ผู้ที่มีความผกูพนัต่อองค์กรสงูจะปฏิบตัิงานได้ดีกว่าผู้ที่มีความผกูพนัต่อองค์กรต ่าหรือไม่มีเลย ซึง่ผลดีก็จะตกอยู่กบั
องค์กรและผู้ ปฏิบัติงานเอง สิ่งเหล่านีเ้ป็นคุณสมบัติอันพึงปรารถนาของทุกองค์กร ซึ่งถ้าพนักงานในองค์กร                       
มีความผกูพนัต่อองค์กรแล้วจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างมาก นอกจากนีแ้ล้วความส าคญัของความผกูพนั
ต่อองค์กร (ประภาพร พฤกษะศร 2557) เป็นขัน้ตอนหนึ่งในความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลกับองค์กรในกระบวนการ
เก่ียวกับองค์กร (Organizational attachment) อีกมิติหนึ่งความผูกพันต่อองค์กรเป็นแรงผลักดันผู้ ปฏิบัติงาน                     
ในองค์กรให้ท าได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความผกูพนัตอ่องค์กร ความผกูพนัต่อองค์กรจึงประกอบด้วยคณุลกัษณะ 3 ประการ 
1)การพดูถึงองค์กรในเชิงบวก (Say) หมายถึง การเน้นให้พนกังานในองค์กรรับรู้ว่าตนเองได้รับการกระตุ้นให้เกิดว่า
ตนท างานในองค์กรแห่งนีอ้ย่างภาคภูมิใจ 2) ความปรารถนาที่จะอยู่กับองค์กร (Stay) หมายถึง ความปรารถนา                    
ที่จะเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความส าเร็จ  3) ความพยายาม                      
ที่ท างานเต็มความสามารถ (Strive) หมายถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามในการปฏิบตัิงานเพื่อองค์กร                   
ซึ่งบุคคลจะอุทิศก าลงักายและก าลงัใจเพื่อปฏิบตัิงานตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่าง
เต็มที่และสร้างสรรค์ผลงานท่ีดีมากยิ่งขึน้ไป  

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิน้ส่วน
อิเลก็ทรอนิคส์แหง่หนึง่ในนิคมอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ  

2. เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงินและความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานบริษัท
ผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิคส์แหง่หนึง่ในนิคมอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ 
 

วิธีการด าเนินการศึกษา 
 การด าเนินการศึกษาโดยรูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณซึ่งท าการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการใช้แบบสอบถาม        
ซึ่งผู้ วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึน้และแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ไปทดสอบหาความเช่ือมัน่กบัพนกังานฝ่าย
ปฏิบตัิการ จ านวน 30 คน ซึง่ภาพรวมค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามได้ 0.92 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
คือ สถิติเชิงพรรณนา โดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ร้อยละ คา่เฉลี่ยเลขคณิต คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์
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ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ในการหาผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่ส่งผลต่อความผูกพัน                    
ตอ่องค์กร 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ผู้ วิจัยสร้างขึน้มาโดยอาศยัแนวคิดที่เก่ียวข้องพัฒนามาเป็น
แบบสอบถามโครงสร้างของแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 สว่น คือ  

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมูลส่วนบคุคล โดยเป็นแบบสอบถามแบบเลือกค าตอบตามข้อเท็จจริง              
ซึง่ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุระดบัการศกึษา และระยะเวลาการปฏิบตัิงาน  

ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับผลตอบแทนที่ ไม่ ใช่ตัวเงินของพนักงาน ได้แก่  การยกย่องและ                            
การเลื่อนต าแหน่ง การมอบหมายงานที่ ท้าทายความสามารถ การให้ความมั่นคงในงานและการให้โอกาส                          
ในการเรียนรู้ 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ได้แก่ การพูดถึงองค์กรในทางบวก 
ความปรารถนาที่จะอยูก่บัองค์กรและความพยายามที่ท างานเต็มความสามารถ  

ลกัษณะค าถามผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินและความผูกพันต่อองค์กร เป็นการถามค าถามที่ให้ผู้ ตอบ
แบบสอบถามเป็นผู้แสดงระดบัความคิดเห็น ซึง่มีอยู ่5 ระดบั  
การวิเคราะห์ข้อมลู 
 ผู้วิจยัใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมประมวลผลเพื่อหาค่าสถิติ
ตา่งๆ ดงันี ้ 
 1. ผู้วิจยัเลอืกใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ คา่ร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้ในการอธิบาย
ข้อมูลทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่าง ความคิดเห็นของพนกังานในระดบัผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินกับและความผูกพัน                     
ต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม 304 จังหวัดปราจีนบุรี                      
ความคิดเห็นของพนกังานท่ีมีตอ่การท าวิจยั ผู้วิจยัอาศยัเกณฑ์ในการแปลผลคา่เฉลีย่เลขคณิต ดงัตอ่ไปนี  ้
   คา่เฉลีย่ 4.21 – 5.00 ความหมาย มากที่สดุ 

คา่เฉลีย่ 3.41 - 4.20 ความหมาย มาก 
คา่เฉลีย่ 2.61 - 3.40 ความหมาย ปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.81 - 2.60 ความหมาย น้อย 
คา่เฉลีย่ 1.00 - 1.80 ความหมาย น้อยที่สดุ 

 2. การวิ เคราะห์พหุคูณถดถอย (Multiple Regression Analysis) แบบ Stepwise เพื่ อใช้วิ เคราะห์              
หาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตาม คือ ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินด้านใดมีผลต่อความผูกพัน                   
ของพนกังานบริษัทผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิคส์ 
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ผลและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาปัจจยัสว่นบคุคลของพนกังานบริษัทผลิตชิน้สว่นอิเล็กทรอนิคส์ พบว่าสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 

ร้อยละ 80.9 มีอายุ 20 ถึง 30 ปี ร้อยละ 42.6 ระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปวส. ร้อยละ 57.8 มีระยะเวลา                     
ในการปฏิบตัิงานต ่ากวา่ 1 ปี ร้อยละ 31.5  
ตารางที่ 1 สรุปคา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและแสดงระดบัความคิดเห็นผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงิน 

ปัจจัยด้านค่าตอบแทนไม่ใช่ตัวเงนิ ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

การยกยอ่งและการเลือ่นต าแหนง่ 3.09 0.80 ปานกลาง 
การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ 3.49 0.84 มาก 
การให้ความมัน่คงในงาน 3.55 0.89 มาก 
การให้โอกาสในการเรียนรู้ 3.27 0.78 ปานกลาง 
 3.35 0.82 ปานกลาง 

 ผลการศึกษาจากตารางที่  1 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินของพนักงาน                       
บริษัทผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิคส์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (mean = 3.35, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทัง้ 2 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยด้านความมั่นคงในการท างาน (mean = 3.55, S.D. = 0.89)  
ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ (mean = 3.49, S.D. = 0.84) และ 2 ด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง ด้านโอกาสในการเรียนรู้ (mean = 3.27, S.D. = 0.78) และด้านการยกย่องและเลื่อนต าแหน่ง                           
(mean = 3.09, S.D. = 0.80)  
ตารางที่ 2 สรุปคา่เฉลีย่ คา่เบี่ยงเบนมาตรฐานและแสดงระดบัความคิดเห็นความผกูพนัตอ่องค์กร 

ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ร ะ ดั บ ค ว า ม
คิดเห็น 

การพดูถึงองค์กรในทางบวก 3.20 0.69 ปานกลาง 
ความปรารถนาที่จะอยูก่บัองค์กร 3.42 0.73 มาก 
ความพยายามที่ท างานเต็มความสามารถ 3.37 0.79 ปานกลาง 
 3.33 0.73 ปานกลาง 

 ผลการศึกษาจากตารางที่  2 พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน                            
บริษัทผลิตชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิคส์ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (mean = 3.33, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า  ทั ง้  3 ด้านมี ด้านความปรารถนาที่ จะอยู่กับองค์ก ร มีค่า เฉลี่ยสูงสุด  (mean = 3.42, S.D. = 0.73)                            
ด้านความพยายามที่ท างานเต็มความสามารถ (mean = 3.37, S.D. = 0.79) และด้านการพดูถึงองค์กรในทางบวก 
(mean = 3.20, SD = 0.69)  ตามล าดบั  
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ตารางที่ 3 คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัระหวา่งผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงินรายด้านกบัความผกูพนัตอ่ 
              องค์กรของพนกังานบริษัทผลติชิน้สว่นอิเลก็ทรอนิกส์ (n = 209) 

ผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ 
ความผูกพันต่อองค์กร  

t 
 
p-Value B SE(b) Beta 

ค่าคงที่ (Constant)  0.473 0.115  4.281 0.001 
การยกยอ่งและการเลือ่นต าแหนง่ 0.147 .069 0.079 -1.635 0.179 
การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ 0.427 .074 0.257 5.261 0.001* 
การให้ความมัน่คงในงาน 0.593 .045 0.344 7.862 0.000* 
การให้โอกาสในการเรียนรู้ 0.203 .088 0.196 4.315 0.000* 
R2 = 0.613, p = 0.000 

ผลการศึกษาจากตารางที่ 3 พบว่า ค่า p ของตวัแปรผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินที่มีอิทธิพลต่อความผูกพนั     
ต่อองค์กร ด้านการยกย่องและการเลื่อนต าแหน่ง ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ ด้านการให้                  
ความมัน่คงในงาน ด้านการให้โอกาสในการเรียนรู้ และ มีค่า 0.179, 0.001, 0.000 และ 0.000 ตามล าดบั ซึ่งพบว่า            
มีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัที่ก าหนด 0.05 ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการให้ความมัน่คงในงาน (p=0.000, ß = .344)  
ด้านการมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ(p=0.001, ß = .257)  และด้านการให้โอกาสในการเรียนรู้(p=0.000, 
ß = .196) จึงสามารถสรุปได้ว่า ตวัแปรของผลตอบแทนที่ไม่ใช่ตวัเงินของพนกังานบริษัทผลติชิน้สว่นอิเล็กทรอนิคส์ 
เหลา่นีม้ีผลต่อการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กร และสามารถอธิบายจากผลการทดสอบได้ว่ามีความสอดคล้อง 
โดยมีสมัประสทิธ์ิการพยากรณ์ได้ร้อยละ 61.37 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 

อภปิรายผล  
ผลการศกึษาวิจยัผลตอบแทนที่ไมใ่ช่ตวัเงินที่มีผลตอ่ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานบริษัทผลติชิน้สว่น

อิเลก็ทรอนิคส์แหง่หนึง่ในนิคมอตุสาหกรรม 304 จงัหวดัปราจีนบรีุ สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 
ผลตอบแทนที่ ไม่ ใช่ตัว เงินต่อความผูกพันต่อองค์กร ด้ านการยกย่องและการเลื่อนต าแหน่ง                                

ด้านการมอบหมายงานที่ท้าทายความสามารถ ด้านการให้ความมัน่คงในงานและด้านการให้โอกาสในการเรียนรู้
สามารถร่วมในการพยากรณ์ความผกูพนัต่อองค์กร อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอตุสาหกรรม 304 ในทิศทาง
เดียวกนั ทัง้นีเ้นื่องจากพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทกุด้านมีความสมัพนัธ์กบัความผกูพนัต่อองค์กร สอดคล้องกบั      
สเุทพ ทองค า (2556) ที่ศกึษา ปัจจยัการบริหารคา่ตอบแทนที่มีผลตอ่ความผกูพนัวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
ในจังหวัดล าปาง พบว่า การให้ความมั่นคงในงาน มีอิทธิพลทางบวกต่อความผูกพันต่อองค์กร ของพนักงาน                        
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ สุพชร ไตรวิจิตรศิลป์ (2558) ที่พบว่า การให้โอกาส                         
ในการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อความผูกพนัต่อองค์กรของพนกังานเจนเนอเรชัน่วายในองค์กรเอกชน เขตสาทรและอโศก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทัง้นีจ้ากการศึกษา อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์กร                     
ของพนักงานบริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จังหวัดระยอง ของ อุไรวรรณ แก้วเก็บ (2559) พบว่า ปัจจัยจูงใจและ                         
ปัจจยัค า้จุน ด้านความมัน่คงในงาน มีอิทธิพลต่อความผกูพนัต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีเ้นื่องมาจาก
บคุลากรมีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบตัิและงานที่ได้รับมอบหมายก็สามารถท าได้เสร็จตามก าหนดเวลา บุคลากร               
มีความมัน่ใจในคณุภาพของงานที่ท าสามารถบริหารจดัการวิธีการท างานด้วยตนเอง อีกทัง้ยงัได้รับมอบหมายงาน
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ตรงตามภาระหน้าที่เสมอและรู้ขอบเขตภาระงานที่ได้รับมอบหมายอย่างชัดเจนสอดคล้องกับ นโยบายองค์การ                  
ที่ได้ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเช่นกัน เนื่องจากงานอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ในนิคมอุตสาหกรรม 304 จะเป็นงานที่       
ต้องใช้ความรับผิดชอบเชิงเทคโนโลยีและเทคนิคชัน้สงู องค์การจึงต้องก าหนดการบริหารของบคุลากรอย่างชัดเจน
และเหมาะสมที่สดุ เพราะมีความส าคญัต่อผลสมัฤทธ์ิขององค์กรด้วยสง่ผลให้งานท่ีท าอยู่ในปัจจุบนัมีความมัน่คง 
สร้างความมั่นใจให้กับพนักงาน เพราะผลจากนโยบายองค์กรที่ชัดเจนเก่ียวกับการจ้าง การประเมินผลและ                       
การตอ่สญัญาจ้างมีความแนน่อนชดัเจน 

จากการวิเคราะห์ผลตอบแทนที่ ไม่ใช่ตัวเงิน มีผลเชิงบวกต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน                       
อย่างมีนยัส าคญัที่ .05 ซึ่งท าให้เห็นว่าองค์กรที่มีการบริหารผลตอบแทนไม่ใช่ตวัเงินที่เหมาะสมจะท าให้พนกังาน              
มีความผกูพนัตอ่องค์กรมากขึน้ตามล าดบั 

 

บทสรุป 
งานวิจัยนีศ้ึกษากับพนักงานบริษัทผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิคส์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรม  304                      

จงัหวดัปราจีนบรีุ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
ร้อยละ 80.9 มีอายุ 20 ถึง 30 ปี ร้อยละ 42.6 ระดับการศึกษาสูงสุดเป็นระดับปวส. ร้อยละ 57.8 มีระยะเวลา                      
ในการปฏิบตัิงานต ่ากว่า 1 ปี ร้อยละ 31.5 พบว่าพนกังานบริษัทผลิตชิน้ส่วนอิเล็กทรอนิคส์มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กร ทัง้ 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.35 โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อ                       
ระดับความผูกพันต่อองค์กร มี  3 ปัจจัยที่สามารถร่วมกันพยากรณ์ระดับความผูกพันต่อองค์กร  ตัวแปร                             
มีความเหมาะสมที่จะน าไปใช้ในการท านายอิทธิพลหลกั (main effect) โดยตวัแปรได้รับคดัเลอืกเข้าสูส่มการถดถอย
มี 3 ตวัแปร คือ การมอบหมายงานท่ีท้าทายความสามารถ การให้ความมัน่คงในงาน และการให้โอกาสในการเรียนรู้ 
ที่สามารถร่วมกนัพยากรณ์ระดบัความผกูพนัตอ่องค์กร ได้ร้อยละ 61.37 สว่นท่ีเหลอือีกร้อยละ 38.63 เป็นผลมาจาก
ตวัแปรอื่นท่ีไมไ่ด้น ามาพิจารณา 
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บทคัดย่อ 
 การพฒันาความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 
CIRC ของนัก เรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  1การวิจัยค รัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์เพื่ อการวิจัยค รัง้นี ม้ี วัตถุประสงค์                       
1) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ก่อนเรียน
และหลงัเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC และ  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้าน       
การอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 หลงัเรียน โดยใช้โดยการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ
เทคนิค  CIRC กบัเกณฑ์ร้อยละ 70  กลุม่ตวัอย่าง จ านวน 34 คน โรงเรียนเทพสถิตวิทยา เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย
ครัง้นีค้ือ 1)  แผนการจดัการเรียนรู้วิชาภาษาจีน ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผน  2)  แบบทดสอบความสามารถ

ด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢的动物 สถิตทิี่ใช้ในการวจิยั คือ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ทดสอบคา่ที (t-test) ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่1 มีคะแนนคา่เฉลีย่ความสามารถด้าน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05  และความสามารถด้าน   
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 หลงัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 
ค าส าคัญ  :   การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC, การอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 
 

ABSTRACT 
  The Ability Development of Chinese Reading Comprehension by Using Cooperative Learning, 
CIRC Technique for Mathayomsuksa 1  Students the objectives of this research were to compare the 
ability of Chinese reading for comprehension of Mathayomsuksa 1 students’ pretest and posttest scores 
by learning from Cooperative learning, CIRC technique, and to compare the ability of Chinese reading for 
comprehension of Mathayomsuksa 1 students’ posttest scores with the criteria at 70%. The sample were 
34 students at Thepsathit School. The research instruments consisted of 5 lesson plans and Chinese 
Reading for Comprehension Test on My Favorite Pets. The statistics consisted of mean, standard 
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deviation and t-test.   The research findings were found as follows Mathayomsuksa 1 Students had 
posttest scores of the ability of Chinese reading for comprehension more than pretest scores with the 
statistically significant difference at the 0.05 level and results of Chinese reading for comprehension of 
Mathayomsuksa 1 Students’ posttest scores had higher than the criteria at 70% with the statistically 
significant difference at the 0.05 level. 
 
Keywords:  Cooperative Learning, CIRC Technique, Chinese Reading Comprehension 
 

บทน า 
 จากปัจจยัทางด้านภมูิศาสตร์ของประเทศจีนท่ีมีขนาดใหญ่และจ านวนประชากรที่มีมากจนติดอนัดบัต้น ๆ

ของโลก ท าให้ภาษาจีนเป็นภาษาที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก และถือเป็นหนึ่งในห้าภาษาหลักขององค์การ

สหประชาชาติ ประกอบกบันโยบายปฏิรูปเศรษฐกิจและเปิดประเทศในยคุผู้น าใหม ่เช่น การเข้าเป็นสมาชิกองค์การ

การค้าโลก (WTO) และการลงนามจดัตัง้เขตการค้าเสรีกบัไทย  แสดงให้เห็นวา่จีนเป็นประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจสงู 

เป็นตลาดการค้าที่ใหญ่อันดับต้นๆ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง เมื่อไม่นานมานี ้

รัฐบาลไทยได้มีการก าหนดให้ภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศภาษาที่สองส าหรับคนไทยจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการรู้

ภาษาจีนยอ่มมีประโยชน์อยา่งยิ่ง คนท่ีสามารถใช้ภาษาจีนในการติดตอ่สือ่สารได้คลอ่งแคลว่ ก็เทา่กบัมีเคร่ืองมือชิน้

ส าคญัที่จะน าไปสูก่ารสร้างความสมัพนัธ์ การประกอบอาชีพ การขยายโอกาสทางธุรกิจ และการศึกษาหาความรู้ใน

วิทยาการแขนงต่างๆ ซึ่งจีนเปรียบเสมือนคลงัภูมิปัญญาตะวันออกที่มีค่ามหาศาล (สุภิญญา เรือนแก้ว,2552)    

ฉะนัน้ การเรียนภาษาจีนจึงเป็นเร่ืองส าคญั โดยเฉพาะการอา่น 

 การอ่านเป็นทักษะส าคัญในการเรียนภาษา การอ่านเป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างมีระบบเพราะ     

การอา่นเป็นทกัษะที่สามารถฝึกได้ การฝึกมากๆก็ท าให้มีความสามารถในการอา่นเพิ่มมากขึน้ตามระดบัของการอา่น 

(ฉวีวรรณ คูหาภินันท์,2542: 16-17) ซึ่งในระบบการศึกษาไทยการเรียนการอ่านจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะต้องอาศัย

ต าราหรือหนงัสือเป็นส่วนใหญ่ดงันัน้การอ่านจึงค่อนข้างส าคัญ โดยการอ่านหนงัสือนัน้ไม่ได้หมายความเพียงว่า  

อ่านออกหรืออ่านไม่ออก หากแต่ต้องสามารถอ่านจับใจความ มีวิจารณญาณในการอ่าน มีความเข้าใจในค าศพัท์

ส านวนหรือจุดประสงค์ที่ผู้ เขียนส่งมา จึงจะสามารถน าสาระความรู้จากเร่ืองที่อ่านไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา

คณุภาพชีวิตได้อยา่งเต็มที่ (เสนีย์ วิลาวรรณ, 2546 : 109) 

 จากการศกึษาสภาพปัจจุบนัของระบบการจดัการเรียนการสอนภาษาจีนระดบัมธัยมศึกษาใน ประเทศไทย 

พบว่า ผู้ เรียนให้ความสนใจและความตัง้ใจในการเรียนวิชาภาษาจีนค่อนข้างต ่า  และระดับพืน้ฐานภาษาจีน         

ของผู้ เรียนแตกตา่งกนั  สง่ผลให้ทกัษะการอ่านของผู้ เรียนต ่าไปด้วย ในการแก้ปัญหานัน้จึงจ าเป็นต้องมีการสง่เสริม

ให้ผู้ เรียนมีความสนใจและตัง้ใจเรียนภาษาจีนมากยิ่งขึน้  โดยการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริม    

ความสนใจและความตัง้ใจของผู้ เรียน ฉะนัน้ การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของ   

การเรียนแบบร่วมมือที่ออกแบบขึน้เพื่อการน าไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านโดยเฉพาะ และ    

ที่ส าคญักิจกรรมการเรียนการสอนจะเป็นกิจกรรมกลุม่ที่จดักลุม่ โดยคละความสามารถร่วมมือกนัเรียนรู้ทกัษะด้าน
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ต่าง ๆ ซึ่งเช่ือว่าจะเป็นเทคนิควิธีสอนแบบหนึ่งที่จะสามารถพัฒนาความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียน       

ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาได้ 

 เมื่อวิเคราะห์บริบทพืน้ฐานการเรียนการสอนภาษาจีนของนกัเรียนโรงเรียนเทพสถิตวิทยา ส านกังานเขต

พืน้ที่การศกึษามธัยมศึกษา เขต 30 พบวา่นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในภาพรวมต ่ากวา่เกณฑ์ที่ระดบัร้อยละ 

70 ตาม ที่โรงเรียนก าหนด (โรงเรียนเทพสถิตวิทยา.2562) เช่นเดียวกับรายวิชาภาษาจีน ผู้ วิจัยซึ่งเป็นครูผู้ สอน

รายวิชานี ้พบว่า ผู้ เรียนมีปัญหาในการอ่านภาษาจีน ดังนัน้ จึงไม่สามารถอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจได้             

จึงเป็นปัญหาในระดบัสถานศกึษาที่ควรจะมีการร่วมกนัพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้   

 ส าหรับรายวิชาภาษาจีน การท่ีจะพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการให้สูงขึน้ได้นัน้กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศจึงก าหนดผลการเรียนรู้ไว้ว่า  ผู้ เรียนมีความรู้ความเข้าใจภาษาจีนด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ

ด้วยเหตนุี ้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ดงัเช่น Slavin (Mustafa,2015, P.31) ผู้พฒันารูปแบบ

การจดัการเรียนรู้นีไ้ด้กลา่วไว้วา่ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC เป็นเทคนิคที่ใช้ในพฒันาทกัษะการอา่น

ที่มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยกิจกรรมหลกั 3 กิจกรรมคือ ขัน้น าเสนอบทเรียน ขัน้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่าน และ      

ขัน้ประเมินผล จุดประสงค์หลัก คือ ผู้ เรียนจะเกิดการเรียนรู้เนือ้หาสาระด้วยตนเองและด้วยความร่วมมือและ

ช่วยเหลือจากเพื่อน ๆ มีงานวิจัยหลายเร่ืองที่มีการน าการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ไปใช้ใน             

การพัฒนาการอ่าน เช่น จุฬาลักษณ์ กองพิลา (2553) สมสมร ทีภูเวียง (2552) Mustafa (2015)  Yin Shi Wei 

(2018)  เป็นต้น  งานวิจัยของนกัวิจยัดงักล่าวมีข้อค้นพบไปในทางเดียวกนัว่าการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค 

CIRC  สามารถพฒันาทกัษะการอา่นภาษาจีนและภาษาองักฤษได้ 

 จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC มาใช้ใน       
การจัดกิจกรรมการเรียนภาษาจีนเพื่อพัฒนาทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนเทพสถิตวิทยา อ าเภอเทพสถิต จงัหวดัชยัภมูิ  ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 30 โดยจะท า
การวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC นอกจากนีย้งัก าหนดเกณฑ์ความสามารถด้าน
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจไว้ที่ร้อยละ 70  ซึ่งจะส่งผลดีต่อการยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สงูขึน้ได้
เป็นไปตามนโยบายของสถานศกึษา 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 
ก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชั น้มธัยมศึกษาปีที่ 1
หลงัเรียน โดยใช้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
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สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

เทคนิค  CIRC มีความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 2. นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการที่ได้รับการจดัการเรียนการสอน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือเทคนิค  CIRC มีความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นี เ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองเบื อ้งต้น การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาจีน                

เพื่อความเข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ด าเนินการดงันี ้ 

 1. กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี

การศกึษา 2562 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 30 จ านวน 34  คน  ซึง่ได้จาก

การสุม่แบบแบง่กลุม่  (Cluster Random Sampling) 

 2. เคร่ืองมือในการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทดลอง ได้แก่ 1. แผนการ
จัดการเรียนรู้ภาษาจีน  โดยใช้การจัดการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่     

ขัน้น าเสนอบทเรียน ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมการอ่านและขัน้ประเมินผล หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง我喜欢的动物

ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 5 แผน แผนละ 1ชัว่โมง และ 2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหน่วยการเรียนรู้ที่  4  เร่ือง我喜欢的动物

จ านวน 20 ข้อ มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.30-0.67 คา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.26-0.68 และคา่ความเช่ือมัน่
ของแบบทดสอบทัง้ฉบบั คือ 0.74  
 3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล

ดงัตอ่ไปนี ้

  3.1 คะแนนผลการทดสอบวดัผลด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢的动

物 ก่อนและหลงัก่อนและหลงัการใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC โดยการวิเคราะห์คา่เฉลีย่ (�̅�) และ
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.2 การเปรียบเทียบผลการทดสอบวดัผลด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢

的动物 ก่อนและหลงัเรียน โดยการทดสอบคา่ที (t-Test) แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (Dependent Group) 

  3.3 การเปรียบเทียบผลการทดสอบวดัผลด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢

的动物(สตัว์ที่ฉนัช่ืนชอบ)หลงัเรียน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยการทดสอบคา่ที (One sample t-test) 

 

ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง ก่อนและหลงัการใช้การจัดการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือเทคนิค CIRC ความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ
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เทคนิค CIRC เร่ือง我喜欢的动物 คะแนน 6.62 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 33.09  ความสามารถ

ด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัการใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC  เร่ือง我喜欢的

动物 16.32  คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 81.62 และคะแนนความก้าวหน้ามีค่าเฉลี่ย  9.71  
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 48.53 โดยการทดสอบคา่ที (t-test) แบบไมเ่ป็นอิสระตอ่กนั (Dependent Group)   

ดงัตารางที่ 1 

 

ตารางที่ 1 ความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢的动物 ก่อนและหลงัการใช้
การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC 

ผลการเรียนรู้               n             𝑥               S.D               t                      p 

ก่อนเรียน                   34         6.62             2.37        24.296 *             0.000 

หลงัเรียน                      34       16.32             1.75 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢的动物      

หลงัเรียน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 ด้วยการทดสอบคา่ที (One sample t-test) ดงัตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ เร่ือง我喜欢的动物 
หลงัการใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

ผลการเรียนรู้      คะแนนเต็ม    ผา่นเกณฑ์       𝑥              S.D              t                  p 

 หลงัเรียน                20             14                 16.32          1.75           7.727*         0.000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

อภปิรายผล 
 จากการวิจยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจโดยใช้การจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1ผู้วิจยัมีประเด็นส าคญัในการอภิปรายดงันี ้

 นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที 1 ที่ได้รับการเรียนเร่ือง 我喜欢的动物 โดยใช้โดยใช้การจดัการเรียนรู้

แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC ประกอบด้วย 3 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้น าเสนอบทเรียน ขัน้ปฏิบัติกิจกรรมการอ่านและ        

ขัน้ประเมินผล ความสามารถด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจก่อนเรียน 11.52 ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัเรียน 24.17 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบว่า ความสามารถด้านการอ่าน

ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่  1 และ

ผลการวิจยัยงัพบอีกวา่ ความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  กลา่วคือ มีคา่เฉลี่ย 16.32 จากคะแนนเต็ม 20 คิดเป็นร้อยละ 81.62 ซึ่งเป็นไปตาม

สมมติฐานข้อที่ 2 ที่เป็นเช่นนีอ้ภิปรายผลได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   CIRC เป็นรูปแบบการเรียน   
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การสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และด้วยความร่วมมือช่วยเหลือจากเพื่อนๆ รวมทัง้ได้พัฒนาทักษะ       

ทางสงัคมโดยเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) เป็นรูปแบบหนึ่งของการเรียน

แบบร่วมมือ ซึง่เป็นการสอนที่พฒันาขึน้ส าหรับสอนการอ่าน เป็นเทคนิคที่พฒันาขึน้โดย Slavin (1995) เป็นรูปแบบ

การจดัการเรียนที่ง่ายและทรงประสทิธิภาพ ประกอบด้วย ขัน้น าเสนอ ขัน้ปฏิบตัิกิจกรรมการอ่าน และขัน้ประเมินผล

ฉะนัน้ ความสามารถทางด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลงัเรียนจึงสูงกว่าก่อนเรียน และ        

สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ที่ระดบัด ีหรือ ร้อยละ 70 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา พทุธศกัราช 

2551 (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2552) ผลการวิจยันีส้อดคล้องกบัผลการวจิยัของจฬุาลกัษณ์ กองพิลา 

(2553) การพฒันาความสามารถด้านการอ่านจบัใจความของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC ผลการศึกษา แสดงให้เห็นว่าความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัด    

การเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือแบบ CIRC มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ที่ระดับ .05  นอกจากนีย้ังมีงานวิจัยของสมสมร ทีภูเวียง (2552) ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ที่มีต่อ

ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และความสามารถในการท างานกลุ่มของนักเรียน              

ชัน้มัธยมศึกษาปีที่  2 พบว่า สามารถพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ

ความสามารถในการท าเป็นกลุ่ม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 สงูกว่าก่อนทดลองอย่างมีนยัส าคัญทางสถิติ      

ที่ .05 สอดคล้องกบัผลการวิจยัของจุฬาลกัษณ์ กองพิลา (2553) การพฒันาความสามารถด้านการอ่านจบัใจความ

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบกลุม่ร่วมมือแบบ CIRC ผลการศกึษา แสดงให้เห็นว่า

ความสามารถด้านการอ่านจับใจความ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือแบบ CIRC มีผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยของสมสมร ทีภูเวียง 

(2552) ผลของการจัดการเรียนรู้แบบ CIRC ที่มีต่อความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ

ความสามารถในการท างานกลุม่ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า สามารถพฒันาความสามารถในการอ่าน

ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ และความสามารถในการท าเป็นกลุม่ ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 สงูกว่าก่อน

ทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  

 ผลการวิจัยเบือ้งต้น สามารถสรุปเป็นหลกัการเบือ้งต้นได้ว่า การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค  CIRC 

สามารถพฒันาความสามารถด้านการอา่นภาษาจีนของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1 ได้ 

 

ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ 
 1.1  เนื่องจากผลการทดลองใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค   CIRC ในการจัดการเรียนการสอน

เร่ือง我喜欢的动物 มีผลด้านการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และผลด้าน      
การอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ควรน าไปใช้ในการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาตา่งประเทศตอ่ไปเนื่องจากเทคนิคนีเ้หมาะสมกบัการเรียนภาษาตา่งประเทศที่เน้นทกัษะการอา่นและการเขียน 
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 1.2 ครูควรจัดกิจกรรมที่ เหมาะสมกับความแตกต่างกันของนักเรียน โดยครูควรแบ่งกลุ่มแบบคละ
ความสามารถ สง่เสริมให้นกัเรียนเก่งช่วยเหลือนกัเรียนออ่นภายในกลุม่ของตนเองและคอยกระตุ้นเสริมแรง ให้กล้า
คิด กล้าแสดงออก และควรมีรางวลัให้นกัเรียนเพื่อความสนกุสนาน 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
 2.1  ควรมีการวิจัยทดลองน ารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค CIRC ไป ทดลองใช้ร่วมกับ   
การจดัการเรียนรู้เทคนิคอื่น เช่น เทคนิค STAD เทคนิค TAI  
 2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อน าไปใช้ในรายวิชาที่มีลักษณะการใช้ทักษะทางภาษา เช่น วิชา  ภาษาไทย 
ภาษาตา่งประเทศอื่น ๆ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดบัคณุภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน 
และความตัง้ใจอยู่ ในองค์กรของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค                         
จ.พระนครศรีอยุธยา 2. เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในการท างานที่มีต่อ
ความตั ง้ ใจอยู่ ในองค์กร ของวิศวกรบ ริษั ท ญ่ี ปุ่ น  ใน เขตประกอบการเส รี  นิ คมอุตสาหกรรม ไฮ เทค                              
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จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวน 245  คน เคร่ืองมือที่ใช้ ในการวิจยัคือ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมลูใช้การแจกแจง
ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ Multiple Regression Analysis  

ผลการวิจยัพบวา่ 1.ปัจจยัสว่นบคุคลของประชากรสว่นใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุต ่ากว่า 30 ปี มีสถานภาพ
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การปฏิบตัิงานในองค์กร 1 – 5 ปี  2.ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานและความพงึพอใจในการท างานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค                          
จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาใน        
การบริหารงานด้านทรัพยากรมนษุย์ภายในองค์กร  
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Abstract 
The purpose of this research was to investigate 1. Levels of quality of working life, job 

satisfaction, and intention to stay of engineers in Japanese companies in I-EA-T Free Zone, Hi-Tech 
Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya 2. An influence of quality of working life and job satisfaction 
toward intention to stay of the engineers. The sample group was 245 engineers who were working in 
Japanese companies at I-EA-T Free Zone, Hi-Tech Industrial Estate, Phra Nakhon Sri Ayutthaya.                   
The research instrument was questionnaires. The data analysis was done by using frequencies, 
percentages, means, standard deviation and multiple regression.  

The study results found that 1. The samples were mostly male, age below 30 years with a single 
status. Most of them earned bachelor degree. The average income per month is 30,001-50,000 baht and 
working duration 1-5 years. 2. Quality of working life and job satisfaction positively influenced intention to 
stay of the engineers with statistical significance at level 0.01. These results can be applied to human 
resource management in an organization.  
  
Keywords: Quality of working life, Job satisfaction, Intention to stay, Engineers in Japanese companies 
 

บทน า 
ระบบเศรษฐกิจที่ผ่านมาจากอดีตถึงปัจจุบนัประเทศไทยได้มีนกัลงทนุจากญ่ีปุ่ นที่เข้ามาลงทนุในประเทศ

ไทยจ านวนมาก ซึ่งจะท าให้การลงทนุจากประเทศญ่ีปุ่ นมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจสงัคมของประเทศ

ไทย (ส านกังานเศรษฐกิจอตุสาหกรรม(สศอ.), 2562)  การลงทนุจากญ่ีปุ่ นเป็นตวัขบัเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างเห็น

ได้ชดั คิดเป็นมลูคา่ 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจไทย (ส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ, 2559) 

ความส าคญัของการลงทนุจากญ่ีปุ่ น ญ่ีปุ่ นมองวา่ไทยขาดแคนก าลงัคนระดบัสงูในภาคอตุสาหกรรม โดย

ผลการศึกษาด้านทรัพยากรมนุษย์ในไทยพบว่า ทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยยงัมีจุดอ่อนทางด้านปริมาณและ

คุณภาพโดยเฉพาะการขาดแคลนวิศวกรออกแบบพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ อีกทัง้บุคลากรที่ผลิตได้ยังมีปริมาณ      

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดงันัน้หากธุรกิจใดต้องการอยู่ในอุตสาหกรรมและยกระดบัประเทศไทยไปสู่การเป็น

อตุสาหกรรมที่สร้างมลูคา่ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยีชัน้สงูจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหานี ้(สราวธุ ไพฑรูย์พงษ์, 2559) 

การพฒันาบคุลากร มุ่งพัฒนาก าลงัแรงงานของไทยให้มีความรู้และทกัษะเป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับสวสัดิการและการคุ้มครองที่ดีในทุกด้าน         

มีสขุภาพดี และปลอดภยัจากอบุตัิเหตใุนการท างาน (ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ, 2560) 

อาชีพหนึ่งที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตยิ่งขึน้ คือ อาชีพ “วิศวกร”        

ซึ่งเป็นอาชีพที่ เป็นเบื อ้งหลังความส าเร็จของนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ในภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรม จึงอาจกล่าวได้ว่า วิศวกรเป็นกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในยุค Thailand 4.0 ที่ ต้องอาศัย         
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ความคิดสร้างสรรค์ เพราะวิศวกรท าหน้าที่วิเคราะห์ สงัเคราะห์ แก้ไขปัญหา และสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ วิศวกร

จะเป็นก าลงัหลกัในการพฒันาประเทศให้ขบัเคลือ่นไปในทิศทางที่ดี (เดลนิิวส์, 2559 ) 

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง อาจกล่าวได้ว่าการท างานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต         

ที่ปฏิบตัิมากกวา่กิจกรรมใด ๆ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสงัคมอตุสาหกรรม คณุภาพชีวิตในการท างาน  เป็นองค์ประกอบ

หรือเป็นมิติหนึ่งที่ส าคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of  Life) ทัศนคติและความรู้สึกของพนักงานซึ่งได้รับมาจาก

ประสบการณ์ท างานท าให้เกิดความพึงพอใจมีความสุขในการท างานคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นการสนอง    

ความต้องการและความคาดหวงัของพนกังานซึง่จะสง่ผลตอ่องค์กร (ส านกังานปลดักระทรวงศกึษาธิการ, 2557)  

การบริหารสไตล์ญ่ีปุ่ นหรือวัฒนธรรมองค์กรของประเทศญ่ีปุ่ น มี เน้นเร่ืองความต้องการของพนักงาน       

ให้พนกังานได้รับการฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะความสามารถ เน้นการท างานเป็นทีมและ ความเข้มงวดของบริษัท

ญ่ีปุ่ น เก่ียวกบัความเคร่งครัดในกฎระเบียบของบริษัทอาจสง่ผลตอ่ประสทิธิผลการท างานได้ พนกังานคนไทยมีระดบั

การยอมรับในข้อจ ากัดและกฎระเบียบในการท างานแบบญ่ีปุ่ นในระดบัต ่า จึงส่งผลให้มีพนกังานคนไทยบางส่วน

ลาออกจากการท างาน (บญุพร ศิริรัตนะ, 2555) 

การท างานมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ท างานด้านวิศวกรรมที่เป็นก าลงั

ส าคญัในการขบัเคลือ่นเศรษฐกิจ คณุภาพชีวิตในการท างาน วา่เป็นสิง่ที่ส าคญัอยา่งยิ่งเพราะคนเป็นทรัพยากรที่มีคา่

และมีความส าคญัตอ่องค์กร การสร้างคณุภาพชีวิตในการท างาน เป็นสิง่ที่จ าเป็นและมีความส าคญัอยา่งยิ่ง คณุภาพ

ชีวิตในการท างานในลกัษณะของความพึงพอใจในการท างานนัน้ น าไปสูก่ารปฏิบตัิงาน และยงัเป็นสิ่งจูงใจให้เกิด

ความต้องการท างาน ซึ่งน าไปสู่ประสิทธิภาพและเกิดการเพิ่มผลผลิตของบริษัทหรือองค์กรในที่สุด จากปัญหา         

ที่เกิดขึน้ดังกล่าวในข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างาน และความพึงพอใจใน        

การท างานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กรของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรม

ไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา เพื่อเป็นทิศทางในการพฒันาบคุลากรในองค์กร 

 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื่อศึกษาระดบัคุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และความตัง้ใจอยู่ในองค์กร 

ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา 

2. เพื่อศกึษาอิทธิพลของคณุภาพชีวิตในการท างานและความพงึพอใจในการท างานที่มีตอ่ความตัง้ใจอยู่ใน

องค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา 

 

สมมตฐิานของการศึกษา 

คณุภาพชีวิตในการท างานและความพงึพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร  
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 กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Data)  ชนิดวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดย
ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม(Questionnaire) 

1. ประชากรในการวิจยั 
ประชากรของงานวิจัยครัง้นี ้คือ วิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ นในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรม

ไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา โดยมีจ านวนประชากรทัง้หมด 627 คน  
2. ขนาดตวัอยา่งและการสุม่ตวัอยา่ง 

กลุม่ตวัอยา่งซึง่ทราบจ านวนประชากรท่ีแนน่อน  จึงใช้วิธีหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งที่จะเก็บข้อมลูโดย
วิธีการค านวณจากสตูร Taro Yamane (วิเชียร เกตุสิงห์, 2541: 24)  ที่ระดบัความเช่ือมัน่  95%  ได้
ขนาดตวัอยา่งจ านวน 245 ราย 

โดยการวิจยัครัง้ นีไ้ด้ใช้กลุม่ตวัอยา่งการค านวณหาขนาดตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัตามขัน้ ตอนตอ่ไปนี ้

จากสตูร n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

n  หมายถึง  จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 

N  หมายถึง  ขนาดของประชากรท่ีใช้ในการวจิยั 

e  หมายถึง  คา่เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลือ่นจากสุม่ตวัอยา่ง 

การศึกษาครัง้นีไ้ด้ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ที่ 95% นัน่คือยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนใน
การเลอืกตวัอยา่งได้ 5% (0.01) ดงันัน้จึงแทนคา่ขนาดตวัอยา่งดงันี ้

n = 
627

1+627(0.01)2
  = 244.2 หรือ 245 ตวัอยา่ง 

การสุ่มตัวอย่างในขัน้แรกผู้ วิจัยเลือกใช้แบบแผนการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน 

(Proportional stratified random sampling design) โดยใช้กลุ่มบริษัทในเขตประกอบการเสรี นิคม

อตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา เป็นหลกั เพื่อหาสดัส่วนกลุ่มตวัอย่าง  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มี

คุณภาพชวีิตในการท างาน 

ความพึงพอใจในการท างาน 

ความตัง้ใจอยู่ในองค์กรของวศิวกร

บริษัทญี่ปุ่นในเขตประกอบการเสรี 

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค                  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

H1 

H2 
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คณุภาพ กระจายตวัทัว่ถึง และมีความแม่นย า จากนัน้ในขัน้ที่สองผู้วิจยัเลือกใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างใน

แต่ละบริษัทโดยใช้แบบแผนการสุม่ตวัอย่างแบบตามสะดวก (Convenience sampling design) เพื่อ

ความสะดวกและรวดเร็วในการเก็บรวบรวมข้อมลู และน าข้อมลูจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไป

ใช้ส าหรับวิเคราะห์และประเมินผลตอ่ไป  

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั (แบบสอบถาม) 
สว่นท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูสว่นบคุคล ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 
สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความพงึพอใจในการท างาน 
สว่นท่ี 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัความตัง้ใจอยู่ในองค์กร 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าสว่น

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD)  
2. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  
สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเป็นสถิติเชิงอนุมาน โดยใช้ Multiple Regression Analysis 

เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจยัด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน และทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัย
ด้านความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร  สถิติที่ใช้ทดสอบระดับ
อิทธิพลด้วยวิธีวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) วิธีการคัดเลือกแบบ
ขัน้ตอน (Stepwise Selection) เป็นการศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือผลต่อตัวแปรตามหลาย ๆ ปัจจัย           
(กลัยา วานิชย์บญัชา, 2550) 

  

ผลการวิจัย 
 
1. สถติิเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้อธิบายวิเคราะห์ข้อมลูของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่าง คือ  วิศวกร
บริษัทญ่ีปุ่ นในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ .พระนครศรีอยุธยา ซึ่งประกอบด้วย เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองค์กร  อธิบายวิเคราะห์ข้อมูล
ปัจจยัสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยคา่ความถ่ี (Frequency) คา่ร้อยละ(Percent) พบว่าปัจจยัสว่นบคุคล
ของวิศวกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 90.6 มีอายุต ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีสถานภาพโสด        
คิดเป็นร้อยละ 67.3 มีระดบัการศึกษาอยู่ที่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-
50 ,000 บาทคิด เป็นร้อยละ 46.1 และมี ระยะเวลาการปฏิบัติงานในองค์กร  1-5 ปี   คิดเป็น ร้อยละ 46.1 
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวติในการท างานจาก
ข้อมลูระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 245 คน ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) และน า เสน อ ข้ อมู ล โด ยก ารแสด งค่ า เฉลี่ ย  (Mean) ส่ วน เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน             
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(Standard Deviation) และระดบัความคิดเห็นของตวัแปรทัง้หมดที่ผู้วิจยัใช้ในการศึกษาวิจยัสามารถอธิบายปัจจยั
คณุภาพชีวิตในการท างานโดยรวมดงันี ้ 
ตารางที่ 1 แสดงผลการวเิคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตในการท างาน 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวติในการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับความ
คิดเห็น 

ด้านการได้รับคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม 4.58 0.35 มากที่สดุ 
ด้านสิง่แวดล้อมในการท างานท่ีปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ 4.65 0.27 มากที่สดุ 
ด้านความก้าวหน้าและการพฒันาในหน้าทีก่ารงาน 4.61 0.38 มากที่สดุ 
ด้านการบรูณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั 4.61 0.32 มากที่สดุ 
ด้านการใช้หลกัประชาธิปไตยในการท างาน 4.53 0.37 มากที่สดุ 
ด้านความสมดลุระหวา่งชีวติสว่นตวักบัการท างาน 4.57 0.35 มากที่สดุ 

รวม 4.59 0.15 มากที่สุด 
 

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับด้านความพึงพอใจใน        
การท างานจากข้อมูลระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 245 คน ผู้ วิจัยได้ท าการวิเคราะห์โดย       
ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) และน าเสนอข้อมูลโดยการแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)สามารถอธิบายปัจจัยด้านความพึงพอใจในการ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด        
มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.62  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และหากพิจารณาในรายละเอียดข้อค าถามที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ 3 
ล าดบั จะพบวา่ ข้อค าถามความพงึพอใจตอ่รูปแบบการบริหารงานขององค์กร  ที่มีคา่เฉลี่ยสงูสดุ คือ มีคา่เฉลีย่อยู่ที่  
4.70 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 รองลงมาคือความรู้สกึมีความสขุในทกุวนัท่ีได้มาท างาน คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 4.69 คา่
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 อยู่ในระดบัมากที่สุด รองลงมา คือ ความกระตือรือร้นในการท างานเป็นอย่างมาก
ความรู้สกึที่ท้าทายและสนกุไปกบังาน คา่เฉลีย่อยูท่ี่  4.64  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67  

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับปัจจยัด้านความตัง้ใจอยู่ใน
องค์กรจากข้อมลูระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 245 คน ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) และน าเสนอข้อมูลโดยการแสดงค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) สามารถอธิบายปัจจยัด้านความตัง้ใจคงอยูใ่นองค์กร โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ มีคา่เฉลี่ย
อยู่ที่ 4.26  ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และหากพิจารณาในรายละเอียดข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ 3 ล าดบั 
จะพบวา่ ข้อค าถาม มีความคาดหวงัวา่จะท างานต าแหนง่ปัจจบุนัในที่องค์กรเดิม  ที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ มีคา่เฉลีย่อยู่
ที่  4.69 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  รองลงมาคือ ความตัง้ใจที่ยงัคงท างานในองค์กรนีต้่อไปให้นานที่สดุเท่าที่
ท าจะท าได้ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.68 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.47 อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ เลือกอาชีพ
ปัจจุบนั เพราะเป็นความต้องการของตวัเอง ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  4.64  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 อยู่ในระดบัมาก
ที่สดุ ตามล าดบั 
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2. การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ทางสถติิ เพื่อหาคุณภาพชวีิตในการท างานและความพึงพอใจ
ในการท างานที่มีอทิธิพลต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร   
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานและด้านความพึงพอใจใน
การท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร  

กลุ่มตวัแปรที่มีอทิธิพลต่อความ
ตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกร

บริษัทญี่ปุ่น 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอยไม่
ปรับมาตรฐาน 

ค่าสัมประสิทธ์ิ
การถดถอย

ปรับมาตรฐาน 
T Sig. 

คา่คงที ่ 2.380  5.572 0.000** 
ด้านคณุภาพชีวติในการท างาน(X1) 0.320 0.235 3.816 0.000** 
ด้านความพงึพอใจในการท างาน (X2) 0.172 0.188 3.048 0.003** 
R = 0.325  SEest = 0.197  F = 14.309   
R2= 0.106 Adjusted R2 = 0.098  Sig. of F = 0.000** 
Durbin-Watson = 2.089 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
จากตารางที่  2  การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณของปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานและ         

ด้านความพงึพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยูใ่นองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบ  
การเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา   ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.089 ซึ่งอยู่
ระหวา่ง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกนั การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดบั 
นยัส าคญั 0.01 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.01) แสดงว่าตวัแปร
อิสระมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัท นัน่คือ ด้านคุณภาพชีวิตในการท างานและ
ปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั  0.01 โดยมีค่า  
ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน0.197 (SEest = 0.197) ค่าคงที่ของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบ
เท่ากับ2.380 ในการพยากรณ์เท่ากับ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) มีค่าเท่ากับ 0 .325 และค่าสัมประสิทธ์ิ          
การพยากรณ์ที่ปรับค่าแล้ว (Adjusted R2 ) มีค่าเท่ากบั 0 .098  แสดงว่า ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผันแปร
ของตัวแปรตามได้ร้อยละ 9.8  ชีใ้ห้เห็นว่ามีตัวแปรอิสระอีกประมาณร้อยละ 90.2  ที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม         
แต่อยู่นอกเหนือการศึกษา การทดสอบด้วยค่าสถิติ t-test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 พบว่า ตัวแปรอิสระมีค่า Sig.     
น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig < 0.01) ดงันัน้ ตวัแปรอิสระสามารถเขียน สมการพยากรณ์คะแนนดิบได้ดงันี ้

ŷ = 2.380 + 0.320X1 + 0.172X2 
เมื่อ  ŷ =  ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรม

ไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา 
X1 =  ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน  

     X2 = ปัจจยัด้านความพงึพอใจในการท างาน 
ดังนัน้จากสมการคะแนนดิบจะสามารถอธิบายได้ว่าตัวแปรปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน(X1)        

มีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 
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จ.พระนครศรีอยุธยา และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างาน (X2) อิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร   
ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยาเช่นกนั 

ซึง่ถ้าปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน(X1)มีคา่เพิ่มขึน้ 1 หน่วย ในขณะที่ปัจจยัด้านความพงึพอใจใน
การท างาน (X2) มีค่าคงที่จะท าให้ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร (ตัวแปรตาม)มีค่าเพิ่มขึน้ 0.320 หน่วย  ถ้าปัจจัย        
ด้านความพึงพอใจในการท างาน (X2)มีค่าเพิ่มขึน้1 หน่วย ในขณะที่ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างาน (X1)          
มีค่าคงที่จะท าให้ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร (ตวัแปรตาม)มีค่าเพิ่มขึน้ 0.172 หน่วย จากคะแนนมาตรฐานแสดงให้    
เห็นวา่ตวัแปร (X1) ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร (ตวัแปรตาม)มกที่สดุ 
รองลงมาคือตวัแปร (X2) ถ้าปัจจยัด้านความพงึพอใจในการท างาน 

 
สรุปผลการวิจัย 
 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลทางด้านลกัษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ นในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา จ านวน 245 คน ซึง่ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ
สมรส ระดบัการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองค์กร  อธิบายวิเคราะห์ข้อมูลปัจจยัสว่น
บุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ด้วยค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลของ
วิศวกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 90.6 มีอายตุ ่ากว่า 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.8 มีสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ 67.3 มีระดบัการศึกษาอยู่ที่ระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 73.9 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 
บาทคิดเป็นร้อยละ 46.1 และมีระยะเวลาการปฏิบตัิงานในองค์กร 1-5 ปี  คิดเป็นร้อยละ 46.1 
2. ระดับความคิดเห็นคุณภาพชีวิตในการท างาน ความพึงพอใจในการท างาน และด้านความตัง้ใจอยู่ใน
องค์กร 

ระดบัความคิดเห็นของตวัแปรทัง้หมดที่ผู้วิจยัใช้ในการศึกษาวิจยัสามารถอธิบาย ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิต
ในการท างานโดยรวมมากที่สดุ ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.59 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.15 หากพิจารณาในรายละเอียด    
จะพบว่า คือ ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.65 
คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.27 ปัจจยั ด้านความพงึพอใจในการท างานระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.23 และหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่า ข้อค าถาม
ความ  พึงพอใจต่อรูปแบบการบริหารงานขององค์กรที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.57 และปัจจยัด้านความตัง้ใจอยู่ในองค์กร โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.26  ค่าสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.19 และหากพิจารณาในรายละเอียดจะพบวา่ ข้อค าถาม มีความคาดหวงัวา่จะท างานต าแหน่ง
ปัจจบุนัในที่องค์กรเดิมที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่  4.69 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46  
3.ทดสอบสมมติฐาน 

การทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อหาปัจจัยด้านคุณภาพชีวิตในการท างานและ        
ด้านความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขต
ประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา 
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ผลการทดสอบค่า Durbin-Watson เท่ากับ 2.089 ซึ่งอยู่ระหว่าง 1.5 ถึง 2.5 แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อน
เป็นอิสระต่อกัน การทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสถิติ F-test ที่ระดับ นัยส าคัญ 0.01 พบว่าค่า Sig. เท่ากับ 0.000      
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดบันยัส าคญัทางสถิติ (α = 0.01) แสดงว่าตวัแปรอิสระมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ใน
องค์กร ของวิศวกรบริษัท นัน่คือ ด้านคณุภาพชีวิตในการท างานและปัจจยัด้านความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพล
ทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค            
จ.พระนครศรีอยุธยา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน 0.197         
(SEest = 0.197) ค่าคงที่ของสมการการถดถอยเชิงพหุในรูปแบบคะแนนดิบเท่ากับ2.380 ในการพยากรณ์เท่ากับ                   
ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ (R) มีค่าเท่ากับ 0.325 และค่าสมัประสิทธ์ิการพยากรณ์ท่ีปรับค่าแล้ว (Adjusted R2 )      
มีคา่เทา่กบั 0.098  แสดงวา่ ตวัแปรอิสระสามารถอธิบายความผนัแปรของตวัแปรตามได้ร้อยละ 9.8  ชีใ้ห้เห็นวา่มีตวั
แปรอิสระอีกประมาณร้อยละ 90.2  ที่มีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม แต่อยู่นอกเหนือการศึกษา การทดสอบด้วยค่าสถิติ    
t-test ทีร่ะดบันยัส าคญั 0.01 พบวา่ ตวัแปรอิสระมีคา่ Sig. น้อยกวา่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ (Sig < 0.01) 

หมายความวา่ ด้านคณุภาพชีวิตในการท างานด้านการได้รับคา่ตอบแทน , ด้านคณุภาพชีวิตในการท างาน
ด้านการใช้หลกัประชาธิปไตยในการท างาน, ด้านคณุภาพชีวิตในการท างานด้านความสมดลุระหว่างชีวิตสว่นตวักบั
การท างาน และปัจจัยด้านความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกร
บริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

การศึกษาวิจยัเร่ืองคณุภาพชีวิตในการท างานและความพึงพอใจในการท างานมีอิทธิพลต่อความตัง้ใจอยู่
ในองค์กรของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา  สามารถ
อภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

ระดบัความคิดเห็นของตวัแปรของการศกึษาในครัง้นี ้ประกอบด้วย คณุภาพชีวิตในการท างานเมื่อพิจารณา 
ปัจจัยต่าง ๆ โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่  ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยและถูกสขุลกัษณะ    
ด้านความก้าวหน้าและการพัฒนาในหน้าที่การงาน ด้านการบูรณาการทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน              
ด้านการได้รับคา่ตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม ด้านความสมดลุระหวา่งชีวิตสว่นตวักบัการท างาน ด้านการใช้หลกั
ประชาธิปไตยในการท างาน ตามล าดับ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์กมล จักรานุกุล และคณะ (2559)       
ได้ศึกษาเร่ือง อิทธิพลของความผกูพนัต่อองค์กรและคณุภาพชีวิตการทางานที่มีต่อการธ ารงรักษาพนกังานโรงแรม
ระดับ 5 ดาว ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า  2 กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อคุณภาพชีวิตการท า งาน                 
ด้านความมัน่คงในหน้าที่อยูใ่นระดบัมากที่สดุ (Mean=4.21) ซึ่งข้อค าถามที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุอยูท่ี่ 4.28 คือพนกังานมี
คณุสมบตัิที่เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิ(พิมพ์กมล จกัรานกุลุ และคณะ, 2559) 

ปัจจยัด้านคณุภาพชีวิตในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น 
ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยา จากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ แสดงให้เห็นวา่เมื่อวศิวกรมีคณุภาพชีวติในการท างานยอ่มสง่ผลให้มีอิทธิพลทางบวกตอ่
ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร  กลา่วคือสภาวะความเป็นอยู่ ชีวิตในการท างาน หรือความสขุโดยรวม โดยมีค่าตอบแทน    
ที่เป็นธรรม สิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถกูสขุลกัษณะ มีความก้าวหน้าและการพฒันาในหน้าที่การงาน 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H471 

 

มีการบูรณาการทางสงัคมหรือการท างานร่วมกนั องค์กรใช้หลกัประชาธิปไตยในการท างาน และพนกังานมีสมดุล
ระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท างานทัง้หมดนีใ้นการท างานเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง พบว่าคุณภาพชีวิตในการท างาน            
จะเก่ียวข้องโดยแปรผนัทางตรงกบัวามตัง้ใจอยูใ่นองค์กรของวิศวกรนอกจากนีอ้งค์กรควรให้ความส าคญัในการสร้าง
คณุภาพชีวิตในการท างานให้ดีขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของพิมพ์กมล จกัรานกุุล และคณะ ( 2559 ) ได้ศกึษาเร่ือง 
อิทธิพลของความผูกพนัต่อองค์กรและคุณภาพชีวิตการท างานที่มีต่อการธ ารงรักษาพนกังานโรงแรมระดบั 5 ดาว    
ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบวา่ความผกูพนัตอ่องค์กร และคณุภาพชีวิตในการท างานในภาพรวมมีอิทธิพล
ทางบวกในระดับปานกลางต่อการธ ารงรักษาพนักงานโรงแรมระดับ 5 ดาวความต้องการที่จะรักษาสถานภาพ      
การเป็นพนกังานของตนตอ่โรงแรมที่ท างานอยู ่ณ ปัจจบุนัก็จะสงูขึน้ เช่นเดียวกนัในขณะท่ีคณุภาพชีวิตในการท างาน
นัน้เป็นการศกึษาแนวทางความเป็นมนษุย์และสงัคมโดยรวมเพื่อสนองความต้องการของมนษุย์ให้เกิดความพงึพอใจ 
จึงเกิดแรงผลกัดนัให้มคีวามสมัพนัธ์กบัการธารงอยูข่องพนกังาน(พิมพ์กมล จกัรานกุลุ และคณะ, 2559) เช่นเดียวกบั
งานวิจยัของมรกต เจียประเสริฐ ( 2559 ) ได้ศกึษาเร่ือง ความผกูพนัตอ่องค์กรของพนกังานต าแหนง่วศิวกรของบริษัท
แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ผลการวิจัยพบว่า พนักงานต าแหน่งวิศวกรของบริษัทแห่งหนึ่งในนิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร มีความผกูพนัตอ่องค์กรคอ่นข้างมาก ในด้านความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอยา่งมาก
ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ขององค์กรมากที่สุด  ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมขององค์กร มีความสัมพันธ์กบ      
ความผกูพนัตอ่องค์กร ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 (มรกต เจียประเสริฐ, 2559) 

ปัจจยัด้านความพงึพอใจในการท างานมีอิทธิพลทางบวกตอ่ความตัง้ใจอยูใ่นองค์กร ของวิศวกรบริษัทญ่ีปุ่ น 
ในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยุธยาจากการสรุปผลการวิจัย พบว่า ยอมรับ
สมมติฐานท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้ แสดงให้เห็นวา่เมื่อวิศวกรมีความพงึพอใจในการท างานย่อมสง่ผลให้มีอิทธิพลทางบวก
ตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร  กลา่วคือการท างานเป็นกิจกรรมพืน้ฐานท่ีส าคญัของมนษุย์ โดยคนเราใช้เวลาสว่นใหญ่
ในชีวิตไปกับการท างาน ดังนัน้ความพึงพอใจในการท างานเป็นสิ่งส าคัญยิ่ ง พบว่าความพึงพอใจในการท างาน       
จะเก่ียวข้องโดยแปรผันทางตรงกับวามตัง้ใจอยู่ในองค์กรของวิศวกร นอกจากนีอ้งค์การควรให้ความส าคัญใน      
การสร้างความพึงพอใจในการท างานให้กับเพื่อให้แรงจูงใจในการท างานและมี ความตัง้ใจอยู่ในองค์กรต่อไป 
สอดคล้องกับงานวิจัยของวารุณี มิลินทปัญญา (2561)ที่ได้ศึกษาเร่ือง ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน           
ของบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของบุคลากรด้าน         
ความพึงพอใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงาน และปัจจัยด้านความผูกพันมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่             
ในงานอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยความพงึพอในงาน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัการคงอยู่ในงานใน
ระดับปานกลาง (วารุณี มิลินทปัญญา, 2561) เช่นเดียวกับงานวิจัยของจิราพร ระโหฐาน ( 2559 )ได้ศึกษาเร่ือง 
ความพึงพอใจในการท างาน ความผกูพนัต่อองค์กร คุณภาพชีวิตและความสขุในการท างาน กบัผลการปฏิบตัิงาน
ของบคุลากรในองค์กรสขุภาวะ 
เขตพืน้ที่ภาคตะวันออก ผลการวิจัยพบว่า ในการวิเคราะห์เส้นทางของอิทธิพล พบว่าระดับความพึงพอใจใน        
การท างานมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อผลการปฏิบตัิงาน โดยมีขนาดของอิทธิพลเท่ากบั 
0.264 และมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติต่อระดบัความผกูพนัคงอยู่ โดยมีขนาดของอิทธิพล
รวมที่มีตอ่ระดบัความผกูพนั (engagement) เทา่กบั 0.408 (จิราพร ระโหฐาน, 2559) 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
บริษัทญ่ีปุ่ น ในเขตประกอบการเสรี นิคมอตุสาหกรรมไฮเทค จ.พระนครศรีอยธุยา สามารถน าผลการวิจยั 

ไปประกอบการตดัสนิใจวางแผนกลยทุธ์และจดัท าแผนปฏิบตัิการที่มีมาตรฐานและประสทิธิภาพเพื่อดงึดดูให้วิศวกร
อยูก่บับริษัทนานขึน้ 

 ผู้บริหารและฝ่ายบุคคลสามารถน าข้อมูลเบือ้งต้นไปใช้ในการพัฒนาปัจจัยการบริหารบริษัทส่งเสริม
คณุภาพชีวิตการท างาน ด้านสิ่งแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภยัและถูกสขุลกัษณะโดยสร้างการท างานโดยทาง
ทฤษฎีและความปลอดภัยในการท างานจะถูกจัดให้มีขึน้โดยอาศยัหลกัพืน้ฐาน 3 ประการ หรือที่เรียกว่า 3 E คือ 
Engineering หลกัการทางด้านวิศวกรรม Education หลกัการศึกษาอบรม และ Enforcement หลกัการบังคับให้
เป็นไปตามระเบียบข้อบงัคบัขององค์กรและบ้านเมือง ในปัจจุบนัวิศวกร นอกจากจะท าหน้าที่ผู้สร้างแล้วยงัต้องท า
หน้าทีบ่ ารุงรักษาซ่อมแซม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แก้ไขให้สิง่หรือระบบท่ีได้สร้างขึน้มาสามารถท างานให้แก่มนษุย์ได้
ใช้จนบรรลวุตัถุประสงค์ได้เพราะฉะนัน้ วิศวกรความปลอดภยั นอกจากจะมีหน้าที่สร้างและปรับปรุงระบบป้องกัน
อบุตัิภยั และระบบความปลอดภยัในการท างานแล้วยงัจะต้องมีหน้าที่ท าให้ระบบนัน้ๆ ท างานได้ดีตามวตัถปุระสงค์ 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. งานวิจัยในครัง้นีศ้ึกษาใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ ท าการศึกษาเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ตอ่การน าไปปฏิบตัิจริงมากยิ่งขึน้ ผู้วิจยัเสนอแนะให้ท าการศกึษาความผกูพนัตอ่องค์การ โดยการใช้วิธีเชิง
คุณภาพร่วมด้วย เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)     
การสังเกตแบบมีส่วน ร่วม  (Participation Observation) การสังเกตแบบไม่มี ส่วน ร่วม  (Non-participation 
Observation) การถอดบทเรียน (Lesson Learned) การศึกษาจากเร่ืองเล่า (Narrative Approach) การตะล่อม
กล่อมเกลา (Probe) เป็นต้น ทัง้นีเ้พื่อสนับสนุนในการพัฒนาร่วมกับงานวิจัยเชิงปริมาณ เพื่ อก่อให้เกิดกระบวน    
การด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่สอดคล้องกบัเป้าหมายองค์การอยา่งแท้จริง 

2. ผู้ที่มีความสนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติม สามารถศึกษาถึงปัจจยัด้านอื่นๆที่คาดวา่จะเก่ียวข้องและมีอิทธิพล
ตอ่ความตัง้ใจอยู่ในองค์กร เช่น พฤติกรรมการท างาน ทศัคติในการท างาน การบริหารความขดัแย้ง บรรยากาศของ
องค์กร เป็นต้น เพื่อท าให้การศึกษาวิจัยมีความครอบคลุมถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตัง้ใจอยู่ในองค์กรของ
พนกังานมากยิ่งขึน้ ท าให้ผลการศกึษามีความแมน่ย ายิ่งขึน้ในการน าไปใช้ประโยชน์ตอ่ไป 
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การประเมินความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของบริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 
2009 จ ากัด จังหวัดขอนแก่น ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคัญและบทบาท 
Evaluating the Satisfaction of the Marketing Mix Factors of Supannee Petroleum 2009 
Company Limited, Khon Kaen Province Using Importance-Performance Analysis 
 

จฑุาทิพย์ นนท์พิสทุธ์ิเมธา1 และ ทิพย์วรรณา งามศกัดิ2์ 
Chuthathip Nonphisutmetha1 and Tipvanna Ngarmsak 2 
    

บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ศึกษาระดับ                  

ความพงึพอใจของปัจจยัสว่นประสมการตลาด ศกึษาความแตกตา่งของกลุม่ลกูค้าแตล่ะกลุม่กบัระดบัความพงึพอใจ
ของสว่นประสมการตลาด และศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของปัจจยัสว่นประสมการตลาดของลกูค้า
ของ บริษัท สุพรรณี ปิโตรเลียม 2009 จ ำกัด โดยใช้แบบสอบถามวัดระดับความส าคัญปัจจัยส่วนประสม                        
ทางการตลาดและระดับความความพึงพอใจปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน จ านวน 35 ข้อ โดยมีกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้า จ านวน 330 คน ผลการศึกษา พบว่า ระดับความส าคัญและความพึงพอใจของส่วนประสม                       
ทางการตลาด ในรายข้อสว่นใหญ่ อยูใ่นระดบัความส าคญัมากที่สดุ และความพงึพอใจมากที่สดุ ผลการเปรียบเทียบ
ความแตกตา่งของลกูค้าแตล่ะกลุม่กบัระดบัความพึงพอใจของสว่นประสมทางการตลาด พบว่ำ ในรายข้อสว่นใหญ่
ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของส่วนประสมทางการตลาด พบว่า                   
มีเพียง 7 ข้อ ที่อยูใ่น ที่อยู่ในองค์ประกอบท่ี 4 ที่จะต้องให้ความเอาใจใส ่
ค าส าคัญ  :    ความพงึพอใจ, สว่นประสมทางการตลาด 
 

Abstract 
 The objective of this study is to study the importance of marketing mix factors. Study the 
satisfaction levels of marketing mix factors Study the differences between each customer group and the 
satisfaction level of the marketing mix. And study the approaches to improve the satisfaction of the 
customers' marketing mix factors of Supannee Petroleum 2009 Limited by using the questionnaire to 
measure the importance of marketing mix factors and the satisfaction with the marketing mix factors in 7 
aspects. 35 items, with a sample of 330 customers. The study found that the importance and satisfaction 
of marketing mix In most cases In the highest priority And the most satisfied The comparison of 
differences between each group of customers and the satisfaction level of the marketing mix found that 
most of the items were not different at the significant level 0.05. The guidelines for improving the 
satisfaction of the marketing mix were as follows: Only 7 items in the Quadrant 4 that need attention 
Keyword : Satisfaction, Marketing Mix  
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บทน า 
แก๊สหุงต้มเป็นเชือ้เพลิงอเนกประสงค์ที่นิยมใช้ทั่วไปในครัวเรือน จังหวัดขอนแก่น มีโรงงานบรรจุแก๊ส 

จ านวน 13 แห่ง (โรงงานอุตสาหกรรมไทย, 2562) ท าให้การจ าหน่ายแก๊สในจังหวัดขอนแก่นมีการแข่งขนักันสูง  
บริษัท สพุรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากดั เป็นหนึ่งในโรงงานบรรจุแก๊สหงุต้ม มีลกูค้าจ านวน 1,525 ราย แบ่งออกเป็น
ร้านขนาดใหญ่ ปริมาณการสัง่ซือ้ตัง้แต่ 801 กิโลกรัม ขึน้ไป ร้านขนาดกลาง ปริมาณการสัง่ซือ้ 401 – 800 กิโลกรัม
และร้านขนาดเล็ก ปริมาณการสัง่ซือ้ 200 – 400 กิโลกรัม มีพนกังานสง่แก๊สจ านวน 31 คน เนื่องจาก บริษัท สพุรรณี
ปิโตรเลียม 2009 จ ากดัเป็นธุรกิจการบริการ จึงจ าเป็นต้องมีข้อมลูความพึงพอใจของลกูค้าที่มีต่อปัจจยัสว่นประสม
ทางการตลาดปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
ด้านการสง่เสริมการตลาด  ด้านบคุลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลกัษณะทางกายภาพ (Lovelock and 
Patterson, 2015) ได้มีการคิดเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน (Importance Performance 
Analysis : IPA) ขึ น้ โดย  โดย  Martilla และ  Jamesใน ปี  ค.ศ . 1977 โดยท าเป็นตาราง 2  มิ ติ แบ่ งออกเป็น                   
4 องค์ประกอบ คือ 1) การติดตามการท างานที่ดี ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงานสูงทัง้คู่ ควรรักษาไว้          
2) ศักยภาพที่มีมากเกินไป ระดับความส าคัญต ่าแต่ระดับผลการด าเนินงานสูง 3) ล าดับความส าคัญต ่า                          
ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานต า่ทัง้คู ่ และ 4) ความจดจ่อระดบัความส าคญัสงูแตร่ะดบัผลการด าเนินงาน
ต ่า ควรให้ความสนใจต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง (Oh, 2001) ได้มีงานวิจัยที่ศึกษาถึงความส าคัญและความพึงพอใจ                 
ในปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7ด้านและน าเทคนิค IPA มาวิเคราะห์ (วี รินท์  ภัครพงศ์โอฬาร และ                            
สิริเกียรติ  รัชชุศานติ , 2559; วราภรณ์  สุขแสน, ชนานันท์ กัลยนุช, กิตติพงศ์ พิทยา, สุรเดช หวังทอง และ                           
ภูริพัฒน์ ชาญกิจ, 2560) ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงความส าคัญและความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสม                
ทางการตลาดและน าเทคนิค IPA มาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระดบัความพึงพอใจของลกูค้าแต่ละกลุม่เพื่อการรักษา
ฐานลกูค้าและให้ลกูค้าแนะน าผู้อื่นมาใช้บริการของบริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่ อศึกษาระดับความส าคัญและความพึงพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้า                           

บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั 
2. เพื่อศกึษาความแตกตา่งของระดบัความพึงพอใจในปัจจยัสว่นประสมการตลาดของลกูค้าแตล่ะกลุม่

ของ บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั 
3. เพื่อศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของลูกค้าของ                     

บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั 
 

แนวคิดและวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
1. แนวคิดส่วนประสมการตลาดบริการ 

สว่นประสมการตลาดบริการ (Marketing Mix: 7P’s) (Lovelock and Patterson, 2015) 7 ด้าน ได้แก่ 
1) ผลิตภณัฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งที่น าเสนอแก่ตลาดเพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของผู้บริโภค
หรือกลุม่เป้าหมาย ซึ่งผลติภณัฑ์มีทัง้ผลิตภณัฑ์ที่สมัผสัจบัต้องได้ 2) ราคา (Price) หมายถึง การก าหนดราคาสนิค้า
ให้เหมาะสมกับลักษณะของผลิตภัณฑ์  ลูกค้า และวิธีการในการจัดจ าหน่าย  ในการตัง้ราคาต้องให้เหมาะสม                   
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กบัคณุค่าที่ลกูค้าจะได้รับ 3) ช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) หมายถึง วิธีการหรือรูปแบบการน าเสนอผลิตภณัฑ์
ออกสู่ท้องตลาดให้ส่งถึงผู้บริโภคอย่างเหมาะสม  ด้วยการขนส่ง คลังสินค้า การเก็บรักษา และการจัดจ าหน่าย                  
4) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง เคร่ืองมือสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความพอใจต่อตราสินค้าและ               
ตวัผลิตภณัฑ์ที่องค์กรธุรกิจน าเสนอ เพื่อจงูใจให้เกิดความต้องการและตดัสินใจซือ้ 5) พนกังาน (People) หมายถึง                
ผู้ ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ ส่งมอบการบริการและพบกับลูกค้าโดยตรง พนักงานที่ให้บริการที่ดีและมีคุณภาพ บริษัท                        
มีการคดัเลอืก การฝึกอบรม เพือ่สร้างความพงึพอใจให้กบัลกูค้า 6) กระบวนการ (Process) หมายถึง ระเบียบ วิธีการ
และงานทีป่ฏิบตัิในการบริการท่ีน าเสนอให้กบัผู้ใช้บริการ เช่น การต้อนรับ การสอบถามข้อมลูเบือ้งต้น การให้บริการ
ตามความต้องการ การช าระเงิน เป็นต้น 7) หลกัฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลกูค้าเห็น                
ได้อยา่งเป็นรูปธรรม ได้แก่ อาคารของธุรกิจบริการ เคร่ืองมือและอปุกรณ์ การตกแตง่สถานท่ี ลานจอดรถ สวนห้องน า้ 
เป็นต้น 

2. แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
Parasuraman, Zeithaml and Berry (1988) อธิบายว่า ผู้ รับบริการจะเกิดความพึงพอใจเป็นอย่าง

มาก หากได้รับการบริการที่ตรงตามความต้องการหรือสงูกว่า ความพึงพอใจ  หรือ ความพอใจ ตามความหมาย                 
ของพจนานุกรมทางด้านจิตวิทยา ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ว่า  เป็นความรู้สึกของผู้ที่มารับบริการต่อสถานบริการ                 
ตามประสบการณ์ที่ ได้ รับจากการเข้าไปติดต่อขอรับบริการในสถานบริการนัน้  Kotler and Keller (2016)                         
ความพงึพอใจ คือ ระดบัความรู้สกึของบคุคลที่มีต่อผลติภณัฑ์หรือบริการ ซึ่งเป็นผลมาจากความคุ้มค่าในด้านราคา 
ความสะดวกในการซื อ้  ความมั่นใจต่อสินค้าผลิตภัณฑ์   ความรู้สึกที่ดีของบุคคลที่ ได้ รับการตอบสนอง                            
เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในสิ่งที่ต้องการ  และคาดหวัง ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกัน 
เนื่องจากพืน้ฐานทางการศกึษา ทางด้านเศรษฐกิจ และสิง่แวดล้อม 

3. เทคนิคการวิเคราะห์ความส าคัญของประสิทธิภาพ 

เทคนิคการวิเคราะห์ความส าคัญของประสิทธิภาพ )Importance-Performance Analysis: IPA)              
ถกูน ามาใช้ในการวิจัยทางการตลาดเพื่อท าความเข้าใจความพึงพอใจของลกูค้า โดยการจบัคู่ระหว่างการรับรู้ที่มี                 
ต่อความส าคัญของคุณลักษณะและประสิทธิภาพ  โดย Martilla และ James ในปี ค .ศ.  1997 การจัดอันดับ
ความส าคัญและประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การติดตามการท างานที่ดี                     
ระดบัความส าคญัและผลการด าเนินงานสงูทัง้คู่ ควรรักษาไว้  2) ศกัยภาพที่มีมากเกินไป ระดบัความส าคญัต ่าแต่
ระดับผลการด าเนินงานสูง 3) ล าดับความส าคัญต ่า ระดับความส าคัญและผลการด าเนินงานต ่าทัง้คู่  และ                        
4) ความจดจ่อระดับความส าคัญสูงแต่ระดับผลการด าเนินงานต ่าควรให้ความสนใจต้องเร่งแก้ไขปรับปรุง                       
(Deng and Pierskalla, 2018) 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาครัง้นี เ้ป็นการวิจัยชิงปริมาณ  (Quantitative Research)  และเก็บข้อมูลโดยใช้การส ารวจ 

(Survey) 
1. กรอบแนวคิดในการศกึษา  

การศึกษาแนวทางการพฒันาคณุภาพการบริการของพนกังานแผนกขนสง่  บริษัท สพุรรณีปิโตรเลียม 
2009 จ ากดั ผู้ศึกษาท าการศึกษาข้อมูลลกูค้า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และความพึงพอใจในการใช้บริการ
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ของลกูค้าที่ซือ้แก๊สจากบริษัท สพุรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากดั โดยศกึษาความแตกต่างของข้อมลูแล้วน ามาก าหนด
เป็นกรอบแนวคิดในการศกึษาดงัภาพท่ี 1 

2. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรในการศึกษา คือ ลูกค้าของบริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด จ านวน 1,525 คน          

(บริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด , 2563) โดยใช้สูตรค านวณของ Barlett, Kotrlik and Higgins (2001)          
ได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 330 คนแบง่เป็นร้านขนาด ใหญ่ 130 ราย ร้านขนาดกลาง 110 ราย ร้านขนาดเลก็ 90 ราย 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษา 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามมีทัง้หมด 3 สว่น ดงันี ้
ส่วนที่1 ข้อมูลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 

ระยะเวลาในการเป็นลกูค้า และปริมาณการสัง่ซือ้ตอ่เดือน  โดยใช้มาตรวดันามบญัญตัิ  
สว่นท่ี 2 ข้อมลูความส าคญัของสว่นประสมทางการตลาด วดัระดบัความส าคญัของปัจจยัสว่นประสม

การตลาด 7 ด้าน รวม 35 ข้อ ใช้มาตรวดัระดบัความส าคญั 5  ระดบั เร่ิมตัง้แต ่1 น้อยที่สดุ ไปจนถึง 5 มากที่สดุ และ
แปรผลโดยใช้เกณฑ์คา่เฉลีย่ แบบสอบทัง้ฉบบัมีคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เทา่กบั 0.971 

ส่วนที่  3 ข้อมูลความพึงพอใจในส่วนประสมทางการตลาด วัดระดับความพึงพอใจในปัจจัย                     
ส่วนประสมการตลาด 7 ด้าน รวม 35 ข้อ ใช้มาตรวดัระดับความส าคญั 5  ระดบั เร่ิมตัง้แต่ 1 น้อยที่สุด ไปจนถึง                
5 มากที่สดุ และแปรผลโดยใช้เกณฑ์คา่เฉลีย่ แบบสอบทัง้ฉบบัมีคา่สมัประสทิธ์ิอลัฟ่าของครอนบคั เทา่กบั 0.965 

4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
สถิติที่ใช้ในการศึกษา ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  สถิติเชิงอนมุาน ได้แก่ การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  
เปรียบเทียบเชิงซ้อนโดยใช้ Duncan’s Multiple Range Test และการวิเคราะห์ความส าคญัและผลการด าเนินงาน 
(Importance Performance Analysis : IPA) 

 

ผลการศึกษาและอภปิรายผล 
1. ผลการศึกษา 
 1.1 ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ บริษัท สุพรรณี

ปิโตรเลียม 2009 จ ากัด 
1) ผลการศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมการตลาด 

   (1) ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
การศึกษาครัง้นีพ้บว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 

53.33 อายุ 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.12 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 29.09                   
มีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.82 ระยะเวลาในการเป็นลกูค้า 2-3 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.36 
ปริมาณการสัง่ซือ้ร้านขนาดเลก็ ปริมาณการสัง่ซือ้ 200 – 400 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 48.18 (ดงัภาพท่ี 2) 

(2) ผลการศกึษาระดบัความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
ผลกำรศกึษำระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  พบว่าลกูค้า                  

ให้ความส าคญั ในทกุข้อยอ่ยของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 7 ด้าน อยูใ่นระดบัส าคญัมากที่สดุ ยกเว้น ข้อราคา
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ถกูกว่าบริษัทอื่นๆในด้านราคาที่อยูใ่นระดบัส าคญัมาก   และข้อมีของแถม ในด้านการการสง่เสริมการตลาดที่อยู่ใน
ระดบัส าคญัมาก และข้อพนกังานแตง่กายสะอาดเรียบร้อยในด้านบคุลากรอยูใ่นระดบัส าคญัมาก (ภาพท่ี 3) 

(3) ผลการศกึษาระดบัความพงึพอใจในปัจจยัสว่นประสมการตลาด 
ผลกำรศึกษำระดับควำมพึงพอใจในปจัจัยส่วนประสมกำรตลำด พบว่าลูกค้า                 

ให้ควำมพึงพอใจในทุกข้อย่อยของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 7 ด้าน อยู่ในระดับควำมพึงพอใจมากที่สุด 
ยกเว้น ข้อราคาถกูกวา่บริษัทอื่นๆในด้านราคาที่อยูใ่นระดบัควำมพงึพอใจมาก  ข้อมีของแถม ในด้านการการสง่เสริม
การตลาดที่อยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก และข้อพนกังานแต่งกายสะอาดเรียบร้อยในด้านบุคลากรที่อยู่ในระดบั
ความพงึพอใจมาก (ภาพท่ี 3) 

 
1.2 ผลการศึกษาความแตกต่างของลูกค้าแต่ละกลุ่มกับความพึงพอใจในการใช้บริการของ 

บริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด  
ผลการศึกษาความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจในปัจจยัส่วนประสมการตลาดของลกูค้า     

แต่ละกลุม่ของ บริษัท สพุรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด พบว่าลกูค้าทัง้ 3 กลุม่ มีความพึงพอใจในปัจจยัสว่นประสม
การตลาดไม่แตกต่างกนั (ตารางที่ 1) แต่เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อน า้หนกัแก๊สที่บรรจุได้มาตรฐานตามที่ระบไุว้
ในด้านผลิตภณัฑ์ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ข้อเปิดให้บริการทกุวนัในด้านช่องทาง        
การจัดจ าหน่าย แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ข้อขัน้ตอนการให้บริการมีมาตรฐานและ
ปลอดภยัในด้านกระบวนการให้บริการ แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 และข้อท าเลที่ตัง้           
การคมนาสะดวก ข้อสถานที่สะอาด ปลอดภัย ข้อโรงบรรจุแก๊สมีป้ายช่ือชัดเจน มองเห็นได้ง่ายในด้านลกัษณะ               
ทางกายภาพ แตกตา่งกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

1.3 ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของ
ลูกค้าของ บริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด 

ผลการศึกษาแนวทางการปรับปรุงความพงึพอใจของปัจจยัสว่นประสมการตลาดของลกูค้าของ 
บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั  

จากผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจ                    
ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัย
ส่วนประสมการตลาดและความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ทั้ง 4 Quadrant โดย Quadrant 1 คือ ผู้ให้บริการ                    
สามารถตอบสนองได้ เป็นอย่างดีในคุณลักษณะที่ผู้บริโภคให้ความส าคัญมาก  Quadrant 2  คือ ผู้ ให้บริการ                           
ให้ความส าคัญมากเกินความจ าเป็นในคุณลักษณะที่มีความส าคัญน้อยต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  Quadrant 3 คือ 
ผลงานการบริการต่ าในคุณลักษณะที่ไม่ส าคัญต่อผู้บริโภค  ผู้ให้บริการสามารถเลื่อนการปรับปรุงออกไปก่อน และ 
Quadrant 4 คือ คุณลักษณะที่มีความส าคัญต่อผู้บริโภคและไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ  โดยปัจจัยที่อยู่ใน 
Quadrant 1 ถือว่าดีอยู่แล้ว แต่ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant 4 ต้องท าการปรับปรุง ซึ่งมี 7 ข้อ  (ดังตารางที่ 7 และ                  
ภาพที่ 4) 

2. อภปิรายผล 
ผลการศึกษาระดับความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและผลการศึกษาระดับ                    

ความพึ งพอใจในปัจจัยส่วนประสมการตลาดพบว่าลูก ค้ าให้ความส าคัญ ในระดับส าคัญ มากที่ สุด                                
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ลกูค้าให้ความพึงพอใจในระดบัความพึงพอใจมากที่สดุ ในรายข้อตรงกนั ลกูค้าให้ความส าคญัในระดบัส าคญัมาก
ลกูค้าให้ความพึงพอใจในระดบัความพึงพอใจมากในรายข้อตรงกัน แสดงว่ารายข้อเหล่านีบ้ริษัทได้ปฏิบตัิดีแล้ว               
ข้อที่ลกูค้าให้ความส าคญัต้องรักษาไว้และเพิ่มระดบัความพงึพอใจให้มากขึน้ 

จากผลการศกึษาเปรียบเทียบความแตกตา่งของลกูค้าแต่ละกลุม่ที่มีปริมาณการซือ้ ที่แตกตา่งกนั กบั
ความพงึพอใจในการใช้บริการ พบวา่ ลกูค้าแตล่ะกลุม่ มีระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ ไมแ่ตกตา่งกนั แสดงวา่
บริษัทได้ปฏิบตัิตอ่ลกูค้าทกุกลุม่ดีแล้ว 

การวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปัจจัย                    
สว่นประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัยส่วนประสม
การตลาดและความพึงพอใจในการใช้บริการ อยู่ทั้ง 4 Quadrant โดยปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant 1 ถือว่าดีอยู่แล้ว                    
แต่ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant 4 ต้องท าการปรับปรุง ซึ่งมี 7 ข้อ  คือ 1) บริษัทมี ช่ือเสียงน่าเช่ือถือและเป็นที่ รู้จัก                      
2) ราคาถูกกว่าบริษัทอื่นๆ 3) มีบริการจัดส่งที่รวดเร็ว 4) ของแถมส าหรับร้านค้าน าไปแจกลูกค้ารายย่อย เช่น                    
ผ้ากันเปื้อน ถุงมือจับของร้อน  5) การให้เครดิตในการช าระเงิน 6) พนักงานกระตือรือร้นในการให้บริการ และ                      
7) พนกังานเพียงพอในการให้บริการ  

จากการศึกษาการประเมินความพึงพอใจของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของบริษัท สุพรรณี
ปิโตรเลียม 2009 จ ากัด จังหวดัขอนแก่น มีความสอดคล้องกับการศึกษาของวราภรณ์ สขุแสนชนานนัท์ และคณะ 
(2560) พบว่า ความพึงพอใจของการให้บริการ  7Ps อยู่ในระดับมาก  และทดสอบสมมติฐานการวิจัย  พบว่า                      
การเปรียบเทียบความคาดหวงัและความพงึพอใจของผู้ใช้บริการในการได้รับบริการของโรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ 
ด้านผลิตภณัฑ์ กระบวนการให้บริการ บุคลากรและกายภาพ ในแต่ละแผนกแตกต่างกัน ส่วนความคาดหวงัและ
ความพงึใจของผู้ใช้บริการด้านราคา สถานท่ี และโปรโมชัน่ ในแตล่ะแผนกไมแ่ตกตา่งกนั สอดคล้องกบัการศกึษาของ
วี ริน ท์  ภัครพงศ์ โอฬาร และสิ ริ เกียรติ  รัชชุศานติ  (2559) พบว่า  มีความพึ งพอใจอยู่ ในระดับมากที่ สุด                                
ระดับความส าคัญกับส่วนประสมการตลาดทัง้ 7 ด้าน  ในระดับมากทุก ด้าน  การเปรียบเทียบระหว่าง                               
ระดับความส าคัญและระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการต่อส่วนประสมการตลาดของร้านวอซ  อัพ คาร์แคร์                   
จงัหวดัเชียงใหม่ ด้วยเทคนิค IPA พบว่า Quadrant A คือ ผู้ ใช้บริการให้ความส าคญัมาก แต่มีความพึงพอใจน้อย 
ต้องปรับปรุง ได้แก่ ด้านบคุคลและด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย  
 

สรุป 
จากผลการศกึษาสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้
1.  ระดับความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ระดับความส าคัญของส่วนประสม               

ทางการตลาด ในรายข้อสว่นใหญ่ อยูใ่นระดบัความส าคญัมากที่สดุ 
2.  ระดบัความพงึพอใจในการใช้บริการ พบวา่ ระดบัความพงึพอใจรายข้อสว่นใหญ่ ความพงึพอใจอยูใ่น

ระดบัมากที่สดุ 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของลกูค้าแต่ละกลุม่กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความพึงพอใจในการใช้

บริการของ บริษัท สุพรรณี ปิโตรเลียม 2009 จ ากัด   พบว่า ลูกค้าที่มีปริมาณการซือ้ ที่แตกต่างกัน มีระดับ                      
ความพงึพอใจในการใช้บริการ ไมแ่ตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญั .05 

4. การวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปัจจัย                  
สว่นประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) พบว่า คะแนนปัจจัยส่วนประสม
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การตลาดและความพึงพอใจในการใช้บริการที่อยู่ใน Quadrant 1 ถือว่าดีอยู่แล้ว แต่ปัจจัยที่อยู่ใน Quadrant 4                  
ต้องท าการปรับปรุง ซึ่งมี 7 ข้อ 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครัง้นี ้

1) ควรน าผลการศึกษาที่ได้มาวางแผนเพื่อปรับปรุงการให้บริการของบริษัท สพุรรณีปิโตรเลียม 
2009 จ ากดั เพื่อให้สามารถให้บริการท่ีท าให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจมากยิ่งขึน้ 

ควรน าผลการศกึษาที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการจดัท าแผนการตลาดของบริษัท เพื่อให้สามารถรักษา
ฐานลกูค้าเดิม ให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจและเป็นลกูค้าอยา่งตอ่เนื่องและสามารถเพิ่มฐานลกูค้าใหมไ่ด้ 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) ควรท าการศึกษาความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการบริษัท สุพรรณีปิโตรเลียม 2009 จ ากัด 

เพื่อให้สามารถให้บริการได้ตรงตามความต้องการของลกูค้าได้มากยิ่งขึน้ 
2) ควรท าการศกึษาการวางแผนการตลาดระยะยาว เพื่อให้บริษัทมียอดขายเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง 

และสามารถรักษาสว่นแบง่ทางการตลาดเดิมไว้ได้ และสามารถเพิ่มสว่นแบง่ทางการตลาดใหมไ่ด้มากขึน้ 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยจ าแนก

ตามขนาดร้านตามปริมาณการสัง่ซือ้ 
 

ความพึงพอใจ 

ขนาดร้านตามปริมาณการสั่งซือ้ 
ร้านขนาดใหญ่ ปริมาณ
การสั่งซือ้ตัง้แต่ 801 
กิโลกรัม ขึน้ไป 

ร้านขนาดกลาง 
ปริมาณการสั่งซือ้  

401 – 800 กิโลกรัม 

ร้านขนาดเลก็ 
ปริมาณการสั่งซือ้ 

200 – 400 กิโลกรัม 
ด้านผลิตภณัฑ์    

บริษัทมีช่ือเสยีงนา่เช่ือถือ เป็นท่ีรู้จกั 4.48a 4.47a 4.42a 

ถงับรรจแุก๊สได้มาตรฐานมีความ
ปลอดภยัมีเคร่ืองหมายรับรอง
คณุภาพ มอก. 

4.67a 4.63a 4.60a 

ถงับรรจแุก๊สได้รับการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอยูใ่นสภาพพร้อม
ใช้งาน 

4.52a 4.36a 4.45a 

น า้หนกัแก๊สที่บรรจไุด้มาตรฐานตามที่
ระบไุว้ 

4.48a 4.73b 4.49a 

ขนาดถงับรรจแุก๊สมีหลายขนาดให้
เลอืก 

4.67b 4.49a 4.52a 

ด้านราคา    
ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ 4.41a 4.45a 4.39a 

ราคาถกูกวา่บริษัทอื่นๆ 4.11a 3.96a 4.04a 

มีหลายราคาตามขนาดถงัแก๊สให้เลอืก 4.66a 4.59a 4.58a 

มีการแจ้งราคาจ าหนา่ยที่ชดัเจน 4.50a 4.52a 4.47a 

ปรับราคาแก๊สขึน้ลงตามกลไกตลาด 4.25a 4.13a 4.29a 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย    
มีบริการจดัสง่ที่รวดเร็ว 4.44a 4.36a 4.41a 

สามารถสัง่สนิค้าทางโทรศพัท์ สัง่ผา่น
สือ่ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คได้ 

4.56a 4.52a 4.48a 

มีปริมาณถงัแก๊สเพียงพอกบัความ
ต้องการสามารถสัง่ซือ้ได้ทนัที 

4.56b 4.44a 4.38a 
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เปิดให้บริการทกุวนั 4.73b 4.80a 4.58a 

มีบริการร่วมอยา่งอื่น เช่น จ าหนา่ย
อปุกรณ์เก่ียวกบัระบบแก๊ส 

4.58a 4.54a 4.50a 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยจ าแนก
ตามขนาดร้านตามปริมาณการสัง่ซือ้ (ตอ่) 

ความพึงพอใจ 

ขนาดร้านตามปริมาณการสั่งซือ้ 
ร้านขนาดใหญ่ ปริมาณ
การสั่งซือ้ตัง้แต่ 801 
กิโลกรัม ขึน้ไป 

ร้านขนาดกลาง 
ปริมาณการสั่งซือ้  

401 – 800 กิโลกรัม 

ร้านขนาดเลก็ 
ปริมาณการสั่งซือ้ 

200 – 400 กิโลกรัม 
ด้านการส่งเสริมการตลาด    
โฆษณาผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น สือ่
อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค และการ
โฆษณาแบบป้ายโฆษณา 

4.55a 4.50a 4.49a 

ของแถมส าหรับร้านค้าน าไปแจก
ลกูค้ารายยอ่ย เช่น ผ้ากนัเปือ้น ถงุมือ
จบัของร้อน 

3.91a 3.86a 4.05a 

สว่นลดเมื่อสัง่แก๊สตามจ านวนทีบ่ริษัท
ก าหนด 

4.61a 4.50a 4.53a 

การให้เครดติในการช าระเงิน 4.14a 4.38b 4.26ab 

ระยะเวลารับประกนัถงัแก๊ส 4.55a 4.58a 4.52a 

ด้านบุคลากร    
พนกังานแตง่กายสะอาดเรียบร้อย 4.16a 4.19a 4.10a 

พนกังานมีความรู้ ความช านาญ
เก่ียวกบัสนิค้า 

4.52a 4.67a 4.56a 

พนกังานอธัยาศยัดี ให้บริการด้วย
ความสภุาพ 

4.42a 4.39a 4.38a 

พนกังานปฏิบตังิานโดยค านงึถงึ
ความปลอดภยั 

4.63a 4.60a 4.64a 

พนกังานกระตือรือร้นในการ
ให้บริการ 

4.52a 4.49a 4.36a 

ด้านกระบวนการให้บริการ    
มีขัน้ตอนการให้บริการท่ีรวดเร็ว 4.52a 4.63a 4.46a 
มีขัน้ตอนการบรรจแุก๊สที่ปลอดภยั 4.45a 4.42a 4.48a 
มีพนกังานเพียงพอในการให้บริการ 4.42a 4.50a 4.44a 
มีระบบการขายที่ทนัสมยัผา่น
แอปพริเคชัน่ 

4.50a 4.44a 4.49a 
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ขัน้ตอนการให้บริการมีมาตรฐาน
และปลอดภยั 

4.73b 4.78b 4.52a 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด โดยจ าแนก
ตามขนาดร้านตามปริมาณการสัง่ซือ้ (ตอ่) 

 

ความพึงพอใจ 

ขนาดร้านตามปริมาณการสั่งซือ้ 
ร้านขนาดใหญ่ ปริมาณ
การสั่งซือ้ตัง้แต่ 801 
กิโลกรัม ขึน้ไป 

ร้านขนาดกลาง 
ปริมาณการสั่งซือ้  

401 – 800 กิโลกรัม 

ร้านขนาดเลก็ 
ปริมาณการสั่งซือ้ 

200 – 400 กิโลกรัม 
ด้านลักษณะทางกายภาพ    
มีขัน้ตอนการให้บริการท่ีรวดเร็ว 4.34a 4.54a 4.38ab 

มีขัน้ตอนการบรรจแุก๊สที่ปลอดภยั 4.61 4.50 4.50 
มีพนกังานเพียงพอในการให้บริการ 4.67b 4.66b 4.48a 

มีระบบการขายที่ทนัสมยัผา่น
แอปพริเคชัน่ 

4.50ab 4.65b 4.44a 

ขัน้ตอนการให้บริการมีมาตรฐาน
และปลอดภยั 

4.58a 4.54a 4.42a 

*คา่เฉลีย่ที่มีตวัอกัษรตา่งกนัแสดงวา่แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) 
 

ปัจจัย รหัส ค่าเฉลี่ย 
ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ส่วนประสม
การตลาด 

ความส าคัญ 
(BPNN) 

Quadrants 

ด้านผลิตภณัฑ์      
บริษัทมีช่ือเสยีงนา่เช่ือถือและเป็นท่ีรู้จกั P101 4.45 4.39 0.06 Q2 
ถงับรรจแุก๊สได้มาตรฐานมีความปลอดภยัมี
เคร่ืองหมายรับรองคณุภาพ มอก. 

P102 4.63 4.54 0.09 Q1 

ถงับรรจแุก๊สได้รับการตรวจสอบตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน 

P103 4.43 4.49 -0.06 Q3 

น า้หนกัแก๊สที่บรรจไุด้มาตรฐานตามที่ระบไุว้ P104 4.57 4.54 0.03 Q1 
ขนาดถงับรรจแุก๊สมีหลายขนาดให้เลอืก P105 4.54 4.55 -0.01 Q2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปัจจัย                    
สว่นประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) (ตอ่) 

 
ปัจจัย รหัส ค่าเฉลี่ย 

ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ส่วนประสม
การตลาด 

ความส าคัญ 
(BPNN) 

Quadrants 

ด้านราคา      
ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพ P201 4.41 4.45 -0.04 Q3 
ราคาถกูกวา่บริษัทอื่นๆ P202 4.03 3.99 0.04 Q2 
มีหลายราคาตามขนาดถงัแก๊สให้เลอืก P203 4.6 4.54 0.06 Q1 
มีการแจ้งราคาจ าหนา่ยที่ชดัเจน P204 4.49 4.54 -0.05 Q2 
การปรับราคาแก๊สขึน้ลงตามกลไกตลาด P205 4.23 4.25 -0.02 Q3 
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย      
มีบริการจดัสง่ที่รวดเร็ว P301 4. 4 4.33 0.07 Q2 
สามารถสัง่สนิค้าทางโทรศพัท์ สัง่ผา่นสือ่
ออนไลน์ทางเฟสบุ๊คได้ 

P302 4.51 4.52 -0.01 Q2 

มีปริมาณถงัแก๊สเพียงพอกบัความต้องการ
สามารถสัง่ซือ้ได้ทนัที 

P303 4.43 4.52 -0.09 Q3 

เปิดให้บริการทกุวนั P304 4.68 4.68 0 Q2 
มีบริการร่วมอยา่งอื่น เช่น จ าหนา่ยอปุกรณ์
เก่ียวกบัระบบแก๊ส 

P305 4.53 4.53 0 Q2 

ด้านการส่งเสริมการตลาด      
โฆษณาผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น สือ่
อออนไลน์ทางเฟสบุ๊ค และการโฆษณาแบบ
ป้ายโฆษณา 

P401 4.51 4.55 -0.04 Q2 

ของแถมส าหรับร้านค้าน าไปแจกลกูค้าราย
ยอ่ย เช่น ผ้ากนัเปือ้น ถงุมือจบัของร้อน 

P402 3.96 3. 89 0.07 Q2 

สว่นลดเมื่อสัง่แก๊สตามจ านวนทีบ่ริษัท
ก าหนด 

P403 4.54 4.49 0.05 Q1 

การให้เครดติในการช าระเงิน P404 4.28 4.26 0.02 Q2 
ระยะเวลารับประกนัถงัแก๊ส P405 4.54 4.55 -0.01 Q2 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความส าคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดและความพึงพอใจของปัจจัย                    
สว่นประสมทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) (ตอ่) 

 
ปัจจัย รหัส ค่าเฉลี่ย 

ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉลี่ยปัจจัย
ส่วนประสม
การตลาด 

ความส าคัญ 
(BPNN) 

Quadrants 

ด้านบุคลากร      
พนกังานแตง่กายสะอาดเรียบร้อย P501 4.14 4.19 -0.05 Q3 
พนกังานมีความรู้ ความช านาญเก่ียวกบั
สนิค้า 

P502 4.59 4.52 0.07 Q1 

พนกังานอธัยาศยัดี ให้บริการด้วยความ
สภุาพ 

P503 4.39 4.46 -0.07 Q3 

พนกังานปฏิบตังิานโดยค านงึถงึความ
ปลอดภยั 

P504 462 4.6 0.02 Q1 

พนกังานกระตือรือร้นในการให้บริการ P505 4.43 4.39 0.04 Q2 
ด้านกระบวนการให้บริการ      
มีขัน้ตอนการให้บริการท่ีรวดเร็ว P601 4.52 4.44 0.08 Q1 
มีขัน้ตอนการบรรจแุก๊สที่ปลอดภยั P602 4.46 4.59 -0.13 Q3 
มีพนกังานเพียงพอในการให้บริการ P603 4.45 4.31 0.14 Q2 
มีระบบการขายที่ทนัสมยัผา่นแอปพริเคชัน่ P604 4.48 4.5 -0.02 Q3 
ขัน้ตอนการให้บริการมีมาตรฐานและ
ปลอดภยั 

P605 4.64 4.6 0.04 Q1 

ด้านลักษณะทางกายภาพ      
มีขัน้ตอนการให้บริการท่ีรวดเร็ว P701 4.42 4.46 -0.04 Q3 
มีขัน้ตอนการบรรจแุก๊สที่ปลอดภยั P702 4.52 4.55 -0.03 Q2 
มีพนกังานเพียงพอในการให้บริการ P703 4.58 4.59 -0.01 Q2 
มีระบบการขายที่ทนัสมยัผา่นแอปพริเคชัน่ P704 4.52 4.53 -0.01 Q2 
ขัน้ตอนการให้บริการมีมาตรฐานและ
ปลอดภยั 

P705 4.49 4.51 -0.02 Q2 
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ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 ร้อยละของขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
 

ชาย
47%

หญิง
53%

เพศ

20%

32%31%

16%

1%

อายุ

ไมเ่กิน 30 ปี

31-40 ปี

14%

24%

29%

14%

17%

2%

การศึกษา

ประถมศึกษา

มธัยมศึกษา
ตอนต้น

52%30%

11%
5% 2%

รายได้ต่อเดือน

ไม่เกิน 20,000 บาท

20,001-30,000 บาท

30,001-40,000 บาท

40,001-50,000 บาท

มากกว่า 50,000 บาท ขึน้ไป

21%

47%

17%

15%

ระยะเวลาในการเป็นลูกค้า

ไมเ่กิน 1 ปี

2-3 ปี

4-5 ปี

มากกวา่ 5 ปี ขึน้ไป

19%

33%

48%

ปริมาณการส่ังซือ้
ร้านขนาดใหญ่ ปริมาณการสัง่ซือ้
ตัง้แต่ 801 กิโลกรัม ขึน้ไป

ร้านขนาดกลาง ปริมาณการสัง่ซือ้ 

401 – 800 กิโลกรัม

ร้านขนาดเลก็ ปริมาณการสัง่ซือ้ 

200 – 400 กิโลกรัม

ลกูค้า 3 กลุม่ ที่ซือ้แก๊สจาก 
บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 
จ ากดั ได้แก ่ร้านขนาดใหญ่ 

ร้านขนาดกลาง 
ร้านขนาดเลก็ ความพงึพอใจของลกูค้าที่

ซือ้แก๊สจาก 
บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 

2009 จ ากดั 

ปัจจยัสว่นประสมทาง
การตลาดของ 

บริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 
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ภาพที่ 3 คา่เฉลีย่ของระดบัความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมการตลาด และระดบัความพึงพอใจในการใช้บริการ 
ของบริษัท สพุรรณีปิโตรเลยีม 2009 จ ากดั 
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ภาพที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความส าคญัของปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดและความพงึพอใจของปัจจยัสว่นประสม

ทางการตลาด ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ความส าคญัและบทบาท (IPA) (P1 = ด้านผลติภณัฑ์, P2 = ด้าน
ราคา, P3 = ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย,  P4 = ด้านการสง่เสริมการตลาด, P5 = ด้านบุคลากร, P6 = 
ด้านกระบวนการให้บริการ, P7 = ด้านลกัษณะทางกายภาพ) Quadrant 1 (Q1) (Keep up the good 
Work การท างานที่ดี) Quadrant 2 (Q2) (Possible Overskill ศักยภาพมากเกินไป ) Quadrant 3 (Q3) 
(Low Priority ล าดับความส าคัญต่ า) และ Quadrant 4 (Q4) (Concentrate Here ความเอาใจใส่)  
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ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน: การศึกษาลักษณะทางสัทศาสตร์และวากยสัมพันธ์และ
ข้อเสนอแนะส าหรับการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ1 
Spoken German: A Study of Phonetic and Syntactic Features and Suggestions for Teaching 
German as a Foreign Language 

เอกพล  สวุธันเมธากลุ2 

Ekaphol Suvattanametakul 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาลกัษณะเฉพาะด้านสทัศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ของภาษาพูดในภาษาเยอรมนั       

ผ่านบทสนทนาจริงในชีวิตประจ าวันของชาวเยอรมันในคลังข้อมูลภาษา Plattform Gesprochenes Deutsch       
จ านวน 81 บท มีวตัถปุระสงค์เพื่อใช้ผลการวิเคราะห์เป็นพืน้ฐานการเลือกลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูทีน่ ามาสร้าง
บทเรียนจ าลองเก่ียวกับหัวข้อดังกล่าวเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ผลการวิจัยพบว่า ปรากฏการณ์ด้านสทัศาสตร์ที่พบบ่อย ได้แก่ การรวบเสียงพยางค์ท้าย การกร่อนเสียงพยางค์                
ก่อนสุดท้าย การกลมกลืนเสียง และปรากฏการณ์ด้านวากยสัมพันธ์ที่พบบ่อย ได้แก่ การละข้อความ การพูด                    
แบบไมต่อ่เนื่องและการพดูซ า้ การใช้อนปุระโยคที่มีค ากริยาอยูใ่นต าแหนง่ที่สอง เมื่อใช้ค าสนัธาน weil  
ค าส าคัญ: คลงัข้อมลูภาษา ภาษาพดูในภาษาเยอรมนั ภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

 

Abstract 
This study aims to scrutinize the phonetic and syntactic features of spoken German through the 

81 authentic conversations in daily life of German in the corpus “Plattform Gesprochenes Deutsch”. Its 
objective is to use the findings as a foundation for the feature selection to design lesson plans about this 
topic for the development of teaching German as a Foreign Language. The results indicate that the common 
phonetic features are apocope, aphaeresis and assimilation. While the common syntactic features are 
ellipsis, discontinuation and repetition and also the use of subjunction weil with the finite verb on the second 
position. 
Keywords: language corpus, spoken German, German as a Foreign Language 
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บทน า 
ในปัจจบุนั การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ มุง่เน้นผลสมัฤทธ์ิด้านการสื่อสารเป็นหลกั การเรียนเนือ้หา

เชิงไวยากรณ์เพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการพฒันาทกัษะการใช้ภาษา ผู้ เรียนจ าเป็นต้องมีองค์ความรู้อื่น
ประกอบเพื่อจะสามารถใช้ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถใช้ภาษา                       
ได้เหมาะสมใกล้เคียงเจ้าของภาษามากที่สุด “ภาษาพูดในภาษาเยอรมัน” นับเป็นอีกองค์ความรู้หนึ่งที่ส าคัญ 
เนื่องจากหวัข้อดงักลา่วเป็นหนึง่ในความรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้ เรียนเมื่อต้องใช้ภาษาในสถานการณ์จริงในชีวิตประจ าวนั  

แม้ว่านักภาษาศาสตร์ภาษาเยอรมันได้เร่ิมสนใจที่จะวิเคราะห์และวิจัยภาษาพูดในภาษาเยอรมัน                     
ในเชิงโครงสร้างมากขึน้เป็นล าดับ แต่ในบริบทของการเรียนการสอนภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ                     
กลบัยงัไมไ่ด้ประยกุต์ผลการวิจยัไปใช้ในการเรียนการสอนจริงเทา่ไรนกั รวมทัง้ในการผลติสือ่การสอน เช่น แบบเรียน
และหนงัสือไวยากรณ์ ท าให้ผู้ เรียนยงัขาดความรู้เร่ืองดงักล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนภาษาเยอรมนั
นอกประเทศที่ใช้ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาราชการ (Auslandsgermanistik) ที่ผู้ เรียนมีโอกาสสนทนากบัเจ้าของภาษา
นอกห้องเรียนน้อยมาก การเรียนแต่ในห้องเรียนที่ใช้ภาษาเขียนเป็นหลกัยิ่งท าให้ผู้ เรียนขาดความตระหนกัรู้เก่ียวกบั
ภาษาพดูตามไปด้วย 

ผู้วิจยัในฐานะผู้ เรียนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศเลง็เห็นถึงปัญหาดงักลา่ว จึงสนใจที่จะศกึษา
ลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูผา่นคลงัข้อมลูภาษาที่รวบรวมจากการใช้ภาษาจริงของชาวเยอรมนั โดยจะศกึษาข้อมลู
ดงักล่าว ในเชิงสถิติก่อนที่ผู้ วิจัยจะน าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ เพื่อที่จะน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปใช้เป็นพืน้ฐาน                    
ในการพฒันาการเรียนการสอนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศในสว่นท่ีเก่ียวกบัภาษาพดูในล าดบัถดัไป 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อศกึษาลกัษณะเฉพาะด้านสทัศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ของภาษาพดูในภาษาเยอรมนั 
2. เพื่อน าผลของการศกึษาดงักลา่วมาปรับใช้ในการเรียนการสอนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาตา่งประเทศ 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

ในขัน้แรก ผู้ วิจัยศึกษาทฤษฎีพืน้ฐานที่เก่ียวข้องกับภาษาพูดในภาษาเยอรมันและทฤษฎีที่จะน ามา                      
ช่วยวิเคราะห์สาเหตุการเกิดลักษณะเฉพาะของภาษาพูดในประเด็นต่าง ๆ โดยผู้ วิจัยเลือกใช้แนวคิดและ                    
ประเด็นศึกษาอ้างอิงตามหนังสือ “Gesprochenes Deutsch: Eine Einführung” ของ Johannes Schwitalla                   
ซึ่งตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2555 และ “Grammatik der gesprochenen Sprache in Theorie und Praxis” ของ Mathilde 
Hennig ซึง่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ. 2549 เป็นหลกั เนื่องจากหนงัสอืทัง้สองเลม่ได้ให้ภาพรวมเก่ียวกบัทฤษฎีที่เก่ียวข้องและ
ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดในมุมมองที่แตกต่างกัน กล่าวคือ หนังสือเล่มแรกอธิบายทฤษฎีพืน้ฐานและ
ลกัษณะเฉพาะของภาษาพูดในด้านต่าง ๆ อย่างครอบคลมุ ตัง้แต่ระดบัสทัศาสตร์และสทัสมัพนัธ์ วากยสมัพนัธ์ 
ค าศพัท์ หรือวจันปฏิบตัิศาสตร์ รวมไปถึงด้านค าศพัท์ ในขณะที่หนงัสือเล่มที่สองกล่าวถึงทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกับ
ลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูด้านวากยสมัพนัธ์และการน ากรอบแนวคิดไปวิเคราะห์ภาษาพดู  

หลงัจากที่ได้ศึกษาทฤษฎีพืน้ฐานที่เก่ียวกับภาษาพูดในเบือ้งต้นแล้ว ผู้ วิจัยจึงศึกษาลกัษณะเฉพาะของ
ภาษาพดูโดยละเอียดเป็นล าดบัถดัไป ผู้วิจยัตดัสนิใจเลอืกศกึษาลกัษณะเฉพาะด้านสทัศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ของ
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ภาษาพูดในภาษาเยอรมันมาตรฐาน (das gesprochene Standarddeutsch) เนื่องด้วยเหตุผลดังต่อไปนี  ้                      
ประการแรก สัทศาสตร์และวากยสัมพันธ์เป็นแขนงซึ่งผู้ เรียนสามารถสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะของภาษาพูด             
ได้ชดัเจนที่สดุ เนื่องจากในบางกรณี ลกัษณะเฉพาะดงักลา่วไม่สอดคล้องกบักฎไวยากรณ์ที่ผู้ เรียนได้ศึกษามาก่อน     
ในชัน้เรียน ประการที่สอง ลกัษณะเฉพาะด้านสทัศาสตร์และวากยสมัพนัธ์ได้รับอิทธิพลของภาษาถ่ินไม่มากเท่ากบั
ด้านค าศพัท์ เนื่องจากผู้ ใช้ภาษาในแต่ละท้องถ่ินใช้ค าศพัท์ที่แตกต่างหลากหลายไปตามสภาพทางภมูิศาสตร์และ
สังคม ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเด็นการวิจัยที่ต้องการศึกษาภาษาเยอรมันมาตรฐานอันเป็นรูปแบบที่ผู้ เ รียน                            
ชาวตา่งประเทศคุ้นเคยเป็นอยา่งดี 

ในเชิงทฤษฎี ลักษณะเฉพาะด้านสัทศาสตร์และวากยสัมพันธ์ของภาษาพูดในภาษาเยอรมัน                             
สามารถแบง่แยกยอ่ยออกได้เป็นหลายลกัษณะ ในท่ีนี ้ผู้วิจยัขอยกเพียงลกัษณะที่พบได้บอ่ยมาอภิปรายเทา่นัน้ 

ลักษณะเฉพาะด้านสัทศาสตร์ที่พบบ่อย ได้แก่ การรวบเสียงพยางค์ท้าย (Apokope) มักเกิดขึน้              
กบัค ากริยาที่ผนัรูปในประโยค เช่น ค าว่า “habe” คนเยอรมนัสว่นใหญ่มกัออกเสียงเป็น  “hab” เนื่องจากความเร็ว                 
ในการพดู และในประโยคมีบริบททางไวยากรณ์อื่น ๆ เป็นตวัช่วยท าให้ผู้ ร่วมในสนทนาเข้าใจได้ว่าคู่สนทนาของตน
พูดว่าอะไร บริบทดังกล่าวอาจเป็นบุรุษสรรพนามที่ท าหน้าที่ เ ป็นประธานของประโยค คือค าว่ า  “ ich”                                   
(สรรพนามบรุุษที่ 1 เอกพจน์) เป็นต้น เหตผุลที่ส าคญัอีกประการหนึง่ที่ท าให้คนเยอรมนัมกัพดูรวบเสียงพยางค์ท้าย 
คือหน่วยเสียง [ə] (เสยีง Schwa) ตรงท้ายพยางค์ เป็นหนว่ยเสียงที่มีความก้องของเสยีงต ่า เมื่อผู้ ใช้ภาษาเยอรมนั
เป็นภาษาแมพ่ดูด้วยระดบัความเร็วซึง่เป็นธรรมชาติอาจท าให้หนว่ยเสยีงดงักลา่วมีโอกาสหายไปได้ 

การกลมกลืนเสียง (Assimilation) และการลดเสียงสระในพยางค์  (Synkope) ก็เช่นเดียวกัน ผู้ สื่อสาร                    
ต้องอาศยับริบทโดยรอบเป็นตวัช่วยในการท าความเข้าใจประโยค เช่น ในประโยค “sie sind gekommn” การหายไป
ของหน่วยเสียง [ə] ในพยางค์สดุท้าย ไม่สง่ผลกระทบต่อความเข้าใจ เพราะองค์ประกอบอื่นในประโยค ท าให้ผู้ ฟัง
เข้าใจได้ว่าเป็นประโยคที่ใช้รูปอดีตกาลแบบ Perfekt สว่นการกลมกลนืเสยีงนัน้มกัเกิดขึน้เวลาผู้พดูพดูด้วยความเร็ว 
โดยเสยีงหนึง่มกัจะไปกลนืกบัเสยีงข้าง ๆ ตวัอยา่งเช่น “anbinden” [ออกเสยีงเหมือน mb] “eben” [ออกเสยีงเหมือน 
bm] เป็นต้น ในขณะที่การกร่อนเสียงสระพยางค์ก่อนสุดท้าย (Verkürzung der Endsilbe) คือการท าให้พยางค์                 
ก่อนสดุท้ายสัน้ลง สว่นใหญ่มกัเกิดกบัค าน าหน้านามแบบไม่ชีเ้ฉพาะเจาะจง จ าพวก ein เช่น eine, einen เป็นต้น 
ค านามที่มากบัค าน าหน้านามจะเป็นตวัช่วยให้ผู้ ฟังสามารถเข้าใจความหมายได้โดยอตัโนมตัิ เช่น วลี “ne Tasche” 
ผู้ ฟังก็สามารถเข้าใจได้ทนัทีวา่ “ne” ในที่นีม้าจากค าน าหน้านามแบบไมชี่เ้ฉพาะ eine โดยสามารถเดาได้จากบริบท
ทางไวยากรณ์เร่ืองเพศทางไวยากรณ์ของค านาม 

ภาวะลิ น้ รัว  (Freudscher Versprecher)  และภาวะผสมภาษา  (Code-Mixing/Sprachmischung)               
เป็นปรากฏการณ์ด้านสทัศาสตร์ที่พบได้บ่อยเช่นกัน โดยภาวะลิน้รัวมักเกิดขึน้เมื่อเวลาผู้พูดตัง้ใจพูดค าหนึ่งค า                  
มากจนเกินไป ท าให้เมื่อพูดออกมาแล้วลิน้กลบัรัวและท าให้พูดสลบัอักษรกัน เช่น ตัง้ใจจะพูดว่า “spektakulär”                   
แต่กลบัพดูออกมาว่า “spektukalär” เป็นต้น ซึ่งการพดูสลบัอกัษรนีส้ามารถเกิดขึน้ได้ทกุต าแหน่งในพยางค์ ทัง้ต้น 
กลางและท้ายพยางค์ ในขณะที่ภาวะผสมภาษา คือการใช้ภาษาตา่งประเทศปะปนกบัภาษาเยอรมนัซึง่เป็นภาษาแม่ 
อาจเกิดขึน้เนื่องจากอิทธิพลภาษาตา่งประเทศ เช่น ภาษาองักฤษที่เข้ามาปะปนในภาษาเยอรมนัปัจจบุนั 

นอกจากด้านตัวอย่างด้านสัทศาสตร์ที่ยกมาพอสังเขปแล้ว ลักษณะเฉพาะทางวากยสัมพันธ์                                  
ก็เป็นสิง่ที่พบในภาษาพดูบอ่ยไม่แพ้กนั ซึง่ประเด็นที่ได้รับการศึกษาอยา่งกว้างขวาง ได้แก่ การละข้อความ (Ellipse) 
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การน าส่วนของประโยคไปไว้หลงัค ากริยาค าสุดท้ายซึ่งเป็นตัวก ากับกรอบของประโยค (Ausklammerung) หรือ                
การที่ผู้พูดใช้อนุประโยคที่โดยปกติต้องวางค ากริยาไว้ท้ายประโยค แต่เมื่อใช้ค าสนัธานบางค า เช่น ค าว่า weil 
(เพราะว่า) กลบัใช้อนุประโยคที่มีค ากริยาอยู่ในต าแหน่งที่สอง (weil mit Verbzweitstellung) ซึ่งผิดแผกไปจาก
ไวยากรณ์ภาษาเขียนมาตรฐาน เป็นต้น 

การละข้อความมกัเกิดขึน้ในบริบทที่มีการใช้โครงสร้างประโยคร่วมกัน จึงสามารถละส่วนของประโยค                   
ซึง่เป็นท่ีเข้าใจร่วมกนัของคูส่นทนาอยูแ่ล้วออกได้ เช่น 

ER: ja das geNÜCHT ja Auch. 
SIE: JA, (-) che MIR nIch,3 (Schwitalla, 2012, p. 104) 
จากตวัอย่างข้างต้น คู่สนทนาฝ่ายหญิงต้องการบอกว่า ตนเองนัน้ยงัต้องการสิ่งนัน้อีก จึงใช้โครงสร้างที่มี

ค ากริยา genügen (“เพียงพอ”) ตามด้วยกรรมรูป Dativ ซึ่งเป็นโครงสร้างเดียวกับที่คู่สนทนาฝ่ายชายใช้                               
โดยไมจ่ าเป็นต้องกลา่วประธานและค ากริยาของประโยคซ า้ 

การน าส่วนของประโยค ไปวางไว้หลังค าก ริยาค าสุด ท้ายซึ่ง เ ป็นตัวก ากับกรอบของประโยค                                         
มีจุดประสงค์หลักเพื่อเน้นข้อความส าคัญในประโยคที่ยาวและมีข้อมูลจ านวนมาก เพราะภาษาเยอรมันมี                       
“โครงสร้างแบบกรอบประโยค” (Klammerkonstruktion) ที่ส่วนขยายเกือบทัง้หมดจะอยู่ที่ต าแหน่งส่วนกลาง 
(Mittelfeld) ของประโยคซึ่งอยู่ระหว่างค ากริยาที่อยู่ต าแหน่งที่สองและค ากริยาอีกค าหนึ่งที่อยู่ต าแหน่งสุดท้าย                    
ของประโยค การน าสว่นของประโยควางไว้หลงัค ากริยาค าสดุท้ายซึง่เป็นตวัก ากบักรอบของประโยค นอกจากจะเป็น
การเน้นเนือ้หาสว่นนัน้ ๆ ดงัที่กลา่วไปแล้ว ยงัเป็นการช่วยให้คู่สนทนาไม่ต้องจดจ าข้อมลูในต าแหน่งสว่นกลางของ
ประโยคจ านวนมากอีกด้วย เช่น 

[...] man müsste jetzt wirklich untersuchungen anstellen über die verschiedenen rassen in 

verschiedenen erdteilen ob ... […] (Rath, 1976, p. 296 as cited in Schwatilla, 2012, p. 116). 
จากตวัอย่างข้างต้น สว่นท่ีเน้นตวัหนาและท าตวัเอียงไว้ ตามปกติต้องอยูห่น้าค ากริยา anstellen เพราะว่า

ตามกฎไวยากรณ์ภาษาเยอรมนัค ากริยาที่อยูต่ าแหนง่สดุท้ายท าหน้าที่เป็นตวัก ากบักรอบของประโยค ไมค่วรมีอะไร
อยู่ตามหลงัอีก แต่เนื่องจากในบริบทนีข้้อความดงักล่าวเป็นเนื อ้หาส าคญัที่ผู้พูดต้องการเน้น ผู้พูดจึงยกส่วนของ
ประโยคนัน้มาไว้นอกกรอบของประโยคหรือหลงัค ากริยาตวัสดุท้ายเพื่อจดุประสงค์ดงักลา่ว 

ประเด็นด้านวากยสมัพันธ์อีกหัวข้อหนึ่ง ซึ่งเป็นเร่ืองที่นักภาษาศาสตร์เยอรมันยังถกเถียงและอภิปราย                  
กันอย่างกว้างขวางว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามหลกัไวยากรณ์หรือไม่คือการที่ผู้พูดใช้ค าสนัธานบางค ากับอนุประโยค               
ที่โดยปกติต้องวางค ากริยาไว้ท้ายประโยค แต่กลบัใช้อนุประโยคที่มีค ากริยาอยู่ในต าแหน่งที่สอง ซึ่งผิดแผกไปจาก      
กฏไวยากรณ์ภาษาเขียนมาตรฐาน ทัง้นีแ้ต่เดิมถือว่าผิดหลกัไวยากรณ์และไม่เป็นที่ยอมรับ กรณีที่เป็นที่ถกเถียงกนั
มากที่สุด ได้แก่ การใช้อนุประโยคที่มีค ากริยาอยู่ในต าแหน่งที่สองกับค าสันธาน weil ซึ่งค าสันธานดังกล่าว                       
ใช้บอกเหตุผล โดยค ากริยาในอนุประโยคที่ตามหลงัค าสนัธาน weil ต้องอยู่ต าแหน่งสุดท้ายของประโยคเสมอ                     
แตใ่นปัจจบุนั นกัวิชาการจ านวนหนึง่มองวา่ ในบริบทของภาษาพดู ค าสนัธานดงักลา่วเปลีย่นหน้าที่เป็นดชันีปริจเฉท 
(Diskursmarker)  ซึ่ งบ่งบอกถึ งการคาดคะเนของผู้ พูด  (epistemischer Gebrauch) และสูญความหมาย                           

                                                           
3 การถอดเสียงตวัอยา่งประโยคในงานวิจยันีย้ึดตามระบบ Gesprächsanalytisches Transkriptionssystem 2 (GAT2) 
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ของการบอกเหตผุลไป โดยหลงัจากการพดูค าสนัธาน weil ในรูปแบบดงักลา่วมกัมีการเว้นวรรคสัน้ ๆ ก่อนที่จะพูด
สว่นประกอบอ่ืนในประโยค และค ากริยาของประโยคจะย้ายไปอยูต่ าแหนง่ที่สองแทน  

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ขัน้ตอนการวิจัยประกอบไปด้วย 2 ขัน้ตอน ได้แก่ การรวบรวมและจดัการข้อมลูในคลงัข้อมูลภาษา และ          

การวิเคราะห์ผล 
ขัน้ตอนแรก ผู้ วิจัยจัดเตรียมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ โดยเลือกใช้ตัวบทในคลังข้อมูลภาษา “Plattform 

Gesprochenes Deutsch” เนื่องจากบทสนทนาในคลงัข้อมูลได้รับการคัดกรองมาให้เหมาะสมกับบริบทการวิจัย               
เพื่อการเรียนการสอนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะ นอกจากนัน้ยงัมีความเหมาะสมอีกหลาย
ประการ ได้แก่ มีจ านวนของตัวบทภาษาพูดเพียงพอต่อการวิจัย กล่าวคือประมาณ 100 บท ซึ่งจ าแนกไว้                          
ตามสถานการณ์การสื่อสาร ท าให้ง่ายต่อการเลือกใช้ นอกจากนัน้คลงัข้อมลูภาษาดงักลา่ว ยงัมีข้อดีทัง้เชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ กล่าวคือตัวบทในคลังข้อมูลดังกล่าวเป็นบทสนทนาจริงในชีวิตประจ าวันของชาวเยอรมัน                         
และได้บนัทึกเสียงอย่างถกูต้องโดยได้รับความยินยอมทางกฎหมายให้สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้รวมไปถึง
การที่ในคลงัข้อมูลมีคลิปวิดีโอหรือคลิปเสียงบทสนทนาที่ได้ถอดเสียงเป็นตัวอกัษรตามหลกัทฤษฎีการวิเคราะห์    
วาทกรรม ท าให้ผู้ วิจัยสามารถกลบัมาตรวจสอบได้เมื่อมีข้อสงสยัตอนวิเคราะห์ตวับท อีกทัง้การเข้าถึงคลงัข้อมูล
ออนไลน์ดงักลา่วไมต้่องเสยีคา่ใช้จ่ายใด ๆ   

เมื่อได้คลงัข้อมลูที่เหมาะสม ผู้วิจยัได้ท าการวิเคราะห์บทสนทนาในภาพรวม พบวา่จากบทสนทนาทัง้หมด
จ านวน 101 บทในคลังข้อมูล “Plattform Gesprochenes Deutsch” สามารถน ามาวิ เคราะห์ได้เพียง 81 บท 
เนื่องจากบทสนทนาจ านวน 19 บทข้อมลูไม่สมบรูณ์และอีก 1 บทเป็นบทสนทนาที่ผู้พดูใช้ภาษาเยอรมนัส าเนียงที่ใช้
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องด้วยจ านวนตัวอย่างภาษาเยอรมันส าเนียงสวิสนีท้ี่มีน้อยเกินไป ไม่เพียงพอ                           
ตอ่การวิเคราะห์และสรุปผล ผู้วิจยัจึงตดัสินใจตดับทสนทนานีอ้อก หลงัจากวิเคราะห์ข้อมลูในภาพรวมเรียบร้อยแล้ว 
ผู้วิจัยจึงได้ท าการคดัลอกข้อมลูการถอดเสียงซึ่งผู้จัดท าคลงัข้อมลูภาษาได้เตรียมไว้ให้แล้ว เก็บในเอกสารรูปแบบ 
WORD เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ รวมถึงการรวบรวมผลเชิงสถิติตอ่ไป  

 ลกัษณะเฉพาะของภาษาพูดในภาษาเยอรมนัที่ผู้ วิจัยพบในคลงัข้อมูลภาษามีทัง้สิน้ 14 ปรากฏการณ์ 

ได้แก่4 

1. การรวบเสยีงพยางค์ท้าย (Apokope ([AP]) 
2. การกลมกลนืเสยีง (Assimilation [AS]) 
3. การลดเสยีงพยางค์ไมเ่น้นในค าที่ตามมา (Enklise [EK]) 
4. การกร่อนเสยีงสระพยางค์ก่อนสดุท้าย (Verkürzung der Endsilbe [VE]) 
5. การลดเสยีงสระในพยางค์ (Synkope [SK]) 
6. การออกเสยีงพยญัชนะเกร็งทีป่ลอ่ยลมมากกวา่ปกติ (Plosive mit überstarker Fortis-Artikulation mit 
Behauchung [FAmB]) 

                                                           
4 ในตารางท่ี 1 ซึ่งสรุปความถ่ีของปรากฏการณ์ท่ีปรากฏในคลงัข้อมลูภาษา ผู้ วิจัยได้ใส่เฉพาะอักษรย่อของแต่ละปรากฏการณ์ดังท่ีให้ไว้วงเล็บสี่เหลี่ยมหลงัช่ือ
ภาษาเยอรมนั  
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7. ภาวะผสมภาษา (Code-Mixing [CM]) 
8. การละข้อความ (Ellipse [EL]) 
9. การใช้อนปุระโยคที่มีค ากริยาอยู่ในต าแหน่งที่สอง เมื่อใช้ค าสนัธาน weil (weil mit Verbzweitstellung 
[WV2]) 
10. การย้ายสว่นของประโยคมาไว้ต้นประโยค (Linksversetzung [LV]) 
11. การย้ายสว่นของประโยคมาอยูท้่ายประโยค (Rechtsversetzung [RV]) 
12 . การน าส่วนของประโยคไปไว้หลังค ากริยาค าสุด ท้ายซึ่ง เ ป็นตัวก ากับกรอบของประโยค  
(Ausklammerung [AK]) 
13. การพดูแบบไมต่อ่เนื่องและการพดูซ า้ (Abbruch und Wiederholung [AmW]) 
14. การพูดแบบไม่ต่อเนื่องและการแก้ไขหรือเร่ิมใหม่  (Abbruch und Korrektur oder Neuanfang 
[AmK/N]) 
 

ผลการวิจัย 

 

ตารางที ่1 ตารางสรุปผลความถ่ีของลกัษณะเฉพาะแตล่ะประเดน็ 

 

ข้อมูลที่รวบรวมได้แสดงให้เห็นว่า ลกัษณะเฉพาะทางสทัศาสตร์ที่มีความถ่ีสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่                     
การรวบเสยีงพยางค์ท้าย  (1,905 ต าแหนง่) ตามมาด้วย การกร่อนเสยีงสระพยางค์ก่อนสดุท้าย (620 ต าแหนง่) และ
การกลมกลืนเสียง (224 ต าแหน่ง) ส่วนลักษณะเฉพาะทางวากยสัมพันธ์ที่มีความถ่ีสูงสุด 3 อันดับ ได้แก่                          
การละข้อความ (239 ต าแหน่ง) การพูดแบบไม่ต่อเนื่องและการพูดซ า้ (86 ต าแหน่ง) และการใช้อนุประโยค                         
ที่มีค ากริยาอยูใ่นต าแหนง่ที่สอง เมื่อใช้ค าสนัธาน weil (59 ต าแหนง่) (ดตูารางที ่1 เปรียบเทียบ) 

จากผลการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของภาษาพูดดงักล่าว ผู้ วิจัยขอยกสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์                
การละข้อความมาอภิปรายพอสงัเขป ดงันี ้

สถานการณ์การสื่อสาร AP AS EK VE SK FAmB EL WV2 RV LV AK AmW AmK/N CM 
บทสนทนาทางโทรศพัท์ 29 2 0 9 2 1 1 3 0 0 2 2 2 0 
การสือ่สารทางการแพทย์ 547 50 34 199 39 0 34 10 0 0 6 39 12 0 
บทสนทนาในมหาวิทยาลยั 379 27 8 117 28 1 29 13 0 0 2 8 7 0 
บทสนทนาตอนเก็บเงิน 57 22 0 51 6 3 5 0 0 0 0 2 2 0 
บทสนทนาตอนติดตอ่ 

กบัทางราชการ 
94 6 0 24 11 0 11 1 0 0 1 0 2 0 

บทสนทนาในธุรกิจบริการ 312 34 2 92 16 5 53 11 0 0 3 19 9 2 
บทสนทนาในครอบครัว 480 83 16 123 34 0 106 21 0 0 2 16 13 1 
บทสนทนาบนโต๊ะอาหาร 7 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
จ านวนความถี่รวม 1,905 224 60 620 137 11 239 59 0 0 18 86 47 3 
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จากการวิเคราะห์ข้อมูลบทสนทนาในคลงัข้อมูลภาษา ประเภทของการละข้อความที่พบบ่อยที่สุดคือ                     
การละหวัข้อของบทสนทนา ปัจจยัที่เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดปรากฏการณ์ดงักล่าวคือ ปัจจัยด้านสถานการณ์ 
เนื่องจากผู้ ส่งสารและผู้ รับสารอยู่ในพืน้ที่และเวลาเดียวกัน บริบทของการสื่อสารดังกล่าวจะถูกก าหนดโดย
สถานการณ์ ผู้ ร่วมสนทนาทัง้สองย่อมเข้าใจสถานการณ์ร่วมกันดีอยู่เนื่องจากอยู่ในบริบทสถานการณ์เดียวกัน                   
ส่งผลให้ผู้ส่งสารเลือกใช้ภาษาที่แสดงออกโดยยึดโยงกับบริบทสถานการณ์ได้ กล่าวคือ การจัดโครงสร้างข้อมูล                   
โดยพึ่งพิงบริบทสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องพูดแบบครบโครงสร้างดังเช่นในภาษาเขียน สามารถละข้อความ
บางส่วนซึ่งเป็นที่เข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ สนทนาอยู่แล้วออกไปได้ เช่น บทสนทนาในสถานการณ์การสื่อสาร                        
ทางการแพทย์ คูส่นทนาคนหนึ่ง ซึ่งเป็นลกูค้าเข้ามาสอบถามว่ายาคมุก าเนิดชนิดไหนดีกวา่กนั ระหว่างการสนทนา          
คู่สนทนาทัง้สองยังคงคุยกันในหัว ข้อเดิม  คือยาคุมก า เนิด (die Antibabypille หรือ  “die Tablette” ) ด้วย                          
เพราะการพดูอ้างอิงถึงสิ่งเดียวกัน ผู้พูดจึงต่างละค านามค านัน้ไว้ในฐานที่เข้าใจและเหลือไว้เพียงค าน าหน้านาม               
แบบชีเ้ฉพาะ คือ die เทา่นัน้ เนื่องจากเป็นท่ีเข้าใจตรงกนัอยูแ่ล้ววา่ค าน าหน้านามทดแทนค านามใดอยู ่

หลงัจากที่ผู้วิจยัรวบรวมผลและวิเคราะห์สาเหตกุารเกิดลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูเรียบร้อยแล้ว จึงศกึษา

ทฤษฎีพืน้ฐานเก่ียวกับการวางแผนบทเรียนและทดลองวางแผนบทเรียนจ าลองส าหรับผู้ เรียนในระดับ B15 

วตัถปุระสงค์หนึ่งของการสร้างบทเรียนจ าลองนีก็้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศ               
ที่ไมม่ีโอกาสใช้ภาษาเยอรมนันอกห้องเรียนมากนกัได้ท าความเข้าใจและคุ้นเคยกบัลกัษณะเฉพาะของภาษาเยอรมนั
อีกรูปแบบหนึ่งที่พบบ่อยในชีวิตประจ าวนั โดยผู้วิจัยคดัเลือกลกัษณะเฉพาะของภาษาพูดที่มีความถ่ีของการเกิด
ปรากฏการณ์สูงสดุในแต่ละด้าน อันได้แก่ เร่ือง “การรวบเสียงพยางค์ท้าย” และ ”การละข้อความ” มาน าเสนอ                   
ในบทเรียนจ าลองดงักลา่ว ทัง้นีก้ารน าปรากฏการณ์เฉพาะของภาษาพดูเหลา่นีไ้ปใช้เป็นเนือ้หาในชัน้เรียนจะท าให้
ผู้ เรียนเกิดความตระหนักรู้ลักษณะเฉพาะของภาษาพูดในภาษาเยอรมันซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบอันจะน าไปสู่
สมัฤทธิผลด้านการสือ่สารท่ีเพิ่มขึน้ เมื่อผู้ เรียนต้องใช้ภาษาได้อยา่งเหมาะสมในสถานการณ์การสือ่สารจริง  

ผู้วิจัยได้วางแนวทางการเรียนการสอนประเด็นเร่ืองภาษาพูดในภาษาเยอรมนัไว้ 4 ด้าน กล่าวโดยสรุป                 
ได้ดงันี ้

1. การเ รียนการสอนภาษาพูดควรควบคู่ ไปกับการพัฒนาทักษะอื่น ด้วย เนื่องจากการเ รียน
ภาษาตา่งประเทศไมว่า่จะเร่ืองใดก็ตาม วตัถปุระสงค์หลกัยงัคงเป็นความสามารถในการสือ่สารในสถานการณ์จริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการที่ผู้ เ รียนจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ ต้องอาศัยการพัฒนาทักษะทางภาษา                                
ทัง้เพื่อการรับสารและการส่งสาร ทักษะที่ควรพัฒนาควบคู่ไปด้วยกับทักษะการพูดก็คือ การฟัง ซึ่งการได้ฟัง                        
บทสนทนาทีผู่้สนทนาพดูด้วยความเร็วปกติเหมือนอยา่งที่คนเยอรมนัพดูกนัโดยทัว่ไปในชีวิตประจ าวนั แม้ในช่วงแรก
ผู้ เรียนอาจประสบปัญหาที่จะท าความเข้าใจตวับทอยู่บ้าง แต่หากฝึกฝนบ่อยครัง้ ก็จะท าให้ผู้ เรียนเกิดความคุ้นชิน
และสามารถเข้าใจได้ในท่ีสดุ ทัง้นีผู้้วิจยัเห็นวา่การพฒันาทกัษะการฟังไมไ่ด้มีประโยชน์เฉพาะด้านการสือ่สารเทา่นัน้ 

                                                           
5 กรอบมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาของกลุม่ประเทศในยโุรป หรือ CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ได้
จดัระดบัความสามารถทางภาษาของผู้ เรียนไว้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ระดบัเร่ิมต้น (A1-A2) ระดบักลาง (B1-B2) และระดบัช านาญ (C1-C2) ซึง่หลกัเกณฑ์การแบง่
ระดบัของผู้ เรียนครอบคลมุทัง้ความสามารถทางภาษาทัง้สี่ทกัษะ ได้แก่ การฟัง การอ่าน การพดู และการเขียน ตลอดจนสมรรถนะด้านอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้
ภาษา เช่น ความรู้ด้านไวยากรณ์ การเลือกใช้ค าศพัท์ และความรอบรู้เชิงวฒันธรรม 
สว่นเหตผุลท่ีผู้วิจยัเลือกสร้างบทเรียนจ าลองส าหรับผู้ เรียนในระดบันี ้เน่ืองจากผู้ เรียนในระดบัดงักลา่วพอมีความรู้ภาษาเยอรมนัพืน้ฐานอยูบ้่างแล้ว จึงสามารถ
จ าแนกความแตกต่างระหวา่งรูปไวยากรณ์ท่ีเคยเรียนรู้มาซึง่ยดึหลกัเกณฑ์ภาษาเขียนเป็นใหญ่กบัลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูท่ีเป็นเนือ้หาใหมไ่ด้ 
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แต่ผู้ เรียนยังได้พัฒนาเนือ้หาและทักษะอื่นไปพร้อมกันด้วย เช่น การเพิ่มพูนคลังค าศัพท์ การเดาความหมาย                    
จากบริบท เป็นต้น  

2. ในบริบทการเรียนการสอน การเลือกหัวข้อหรือประเด็นที่เ ก่ียวกับภาษาพูดมาสอนในแต่ละครัง้                           
อยา่งเป็นระบบเป็นสิง่ส าคญั ทัง้นีผู้้สอนควรมุ่งความส าคญัไปที่ปรากฏการณ์ทางภาษาประเด็นใดประเด็นหนึง่ก่อน 
โดยอาจอ้างอิงจากผลการวิเคราะห์ลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูที่พบบ่อยในคลงัข้อมูลภาษา หากสอนทกุประเด็น
พร้อมกนัทัง้หมดอาจท าให้ผู้ เรียนสบัสนและไมส่ามารถจบัประเด็นส าคญัได้ เช่น ในกรณีที่ประเด็นหลกัในชัว่โมงเรียน
นัน้คือหวัข้อ “การละข้อความ” ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องพูดถึงลกัษณะเฉพาะของภาษาพดูแบบอื่น ๆ ที่อาจปรากฏอยู่               
ในบทสนทนาเดียวกันก็ได้ หรือหากไวยากรณ์ของภาษาพูดเร่ืองดงักลา่วมีความซบัซ้อนสงู เช่น “การละข้อความ”                 
ซึ่งมีหลายประเภท อีกทัง้ยังสามารถเกิดขึน้ได้ทัง้ในระดับค าและระดับประโยค ผู้ สอนอาจเลือก อภิปราย                            
เฉพาะบางประเด็นที่สอดคล้องกบัเนือ้หานัน้ ๆ  

3. การสร้างบทเรียนที่เก่ียวข้องกบัลกัษณะเฉพาะของภาษาพดู ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ตัง้ข้อสงัเกตและ
สรุปด้วยตนเอง โดยที่ผู้ สอนช่วยให้ค าแนะน าในบางครัง้ การกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนค้นหาค าตอบด้วยตนเอง                                  
เป็นหนทางหนึ่งที่ผู้ สอนจะช่วยให้ผู้ เรียนมีความตระหนักรู้และเข้าถึงความละเอียดอ่อนทางภาษาได้ดี ยิ่งขึน้ 
ตัวอย่างเช่น “การรวบเสียงพยางค์ท้าย” ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่พบบ่อยที่สุดในคลงัข้อมูลภาษา โดยมักเกิดขึน้                  
เมื่อค ากริยาผัน รูปตามประธานสรรพนามบุรุษที่  1  เอกพจน์  “ ich” ในประโยค เมื่อผู้ เ รียนได้ฟังบทฟัง                                          
ที่มีลกัษณะเฉพาะดงักลา่วปรากฏอยู ่ผู้สอนอาจตัง้ค าถามเพื่อกระตุ้นให้ผู้ เรียนหาค าตอบจากสิง่ที่ได้ยินวา่ มีเสยีงใด
หายไปหรือมีข้อแตกตา่งจากรูปแบบทางไวยากรณ์ที่ผู้ เรียนเคยเรียนมาในชัน้เรียนก่อนหน้าหรือไม่ ในบริบทนีผู้้ เรียน
ต้องเ ช่ือมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่ กับปรากฎการณ์ทางภาษาในบทฟังเพื่อหาค าตอบและข้อสรุปรูปแบบ                                   
ของปรากฏการณ์ดงักลา่ว 

4. ควรเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ฝึกพดูอย่างอิสระ (freies Sprechen) โดยการฝึกพดูดงักลา่ว ผู้สอนควรเข้าไป
ก ากับให้น้อยที่สุด ในชัน้เรียนซึ่งนับเป็นสถานที่ที่ส าคัญมากในการฝึกฝนทักษะการพูดอันเป็นทักษะที่ส าคัญ                        
ต่อการสื่อสารเป็นอย่างยิ่ง การจ าลองสถานการณ์และบรรยากาศให้เหมือนการสื่อสารในสถานการณ์จริง                            
ได้มากเท่าไร โอกาสที่ผู้ เรียนจะสามารถน ากลยุทธ์การสื่อสารที่ได้ เรียนรู้จากสถานการณ์จ าลองในห้องเรียนไปใช้                
ในสถานการณ์จริงยิ่งมีความเป็นไปได้มากขึน้เทา่นัน้ 

 

สรุป 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากบทสนทนาจริงในคลงัข้อมลูภาษาของชาวเยอรมนัผู้วิจยัพบว่าการใช้ภาษา

ในชีวิตประจ าวนัของผู้ ใช้ภาษาเยอรมนัเป็นภาษาแม่มีแนวโน้มที่จะตดัทอนหรือลดองค์ประกอบของภาษาในระดบั
ตา่ง ๆ ทัง้ในระดบัเสียง ค า หรือแม้กระทัง่ในระดบัประโยค เมื่อศึกษาต่อไปถึงสาเหตกุารเกิดปรากฏการณ์เหลา่นัน้ 
ยิ่งท าให้ผู้วิจยัมองเห็นความส าคญัของเร่ืองดงักลา่วมากขึน้ การผนวกหวัข้อเร่ืองปรากฏการณ์และลกัษณะเฉพาะ
ของภาษาพูดเข้าไปเป็นสว่นหนึ่งของการเรียนการสอนภาษาเยอรมนัในฐานะภาษาต่างประเทศจึงเป็นเร่ืองที่ควร                   
ให้ความส าคญั เพื่อผู้ เรียนจะได้คุ้นชินและยอมรับวา่ภาษาพดูมีลกัษณะเฉพาะหรือกลา่วอีกนยัหนึง่คือ มี “มาตรฐาน” 
ของตนเอง อนัจะน าไปสูก่ารปรับมมุมองว่ารูปแบบเฉพาะด้านภาษาพดูนัน้มีฐานะทดัเทียมกบักฎไวยากรณ์ในภาษา
เขียนและมีส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ 
งานวิจัยชิน้นีเ้ป็นเพียงจุดเร่ิมต้นที่จะน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนทศัน์การวิจัยเร่ืองภาษาพูดในภาษาเยอรมนั
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ต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาพูดที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ เรียน                       
ในแตล่ะระดบัตัง้แตม่ธัยมศกึษาถึงระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
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การเปล่ียนแปลงเนือ้หาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรียนประวัตศิาสตร์
ไทย พ.ศ.2521-2563 
Changes in the content of Thai history textbooks regarding arts, culture and wisdom, 1978-
2020. 
 
ศิริโชค อภิภชัผอ่งใส1 และ ชาคริต ชุ่มวฒันะ2 
Sirichok Aphiphatphongsai and Chakrit Choomwattana 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาระดบัชัน้มธัยมระหว่าง พ.ศ.2521-2563 นัน้ อยู่ภายใต้การก ากับของหลกัสตูรกระทรวงศึกษาธิการ
จ านวน 6 หลักสูตร อันได้แก่ หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524          
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน        
พ.ศ.2551แบบเรียนวิชาประวตัศิาสตร์ที่ใช้ในการจดัการเรียนการสอนแตล่ะช่วงเวลาก็ต้องจดัท าให้สอดคล้องกบัหลกัสตูร
ที่ใช้ในช่วงนัน้ ๆ  สิ่งที่แปรเปลี่ยนนอกจากรูปเลม่ที่อาจดูทนัสมยัขึน้ ก็คือเนือ้หาซึ่งต้องปรับให้เข้ากับวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสตูรท่ีใช้อยู่  แบบเรียนของส านกัพิมพ์ต่าง ๆ ก็ต้องมีเนือ้หาตามที่หลกัสตูรก าหนดเพื่อจะได้รับการอนญุาตให้ใช้ใน
โรงเรียนได้  เนือ้หาเก่ียวกบัศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยที่ปรากฏในแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตร์ในช่วง 40 
กวา่ปีนีก็้เปลีย่นไปด้วยเช่นกนั 
 ผลการศกึษาพบวา่ มีปัจจยัหลกั 4 ประการท่ีเป็นเหตใุห้มีการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาเก่ียวกบัศิลปกรรม วฒันธรรม 
และภมูิปัญญาไทยในแบบเรียนวิชาประวตัิศาสตร์เป็นระยะ ๆ ซึง่อาจจะท าให้มีการเพิ่มรายละเอียดในบางประเด็น หรือ
ตดัทอนบางหวัข้อ หรือให้น า้หนกัแก่บางเร่ืองมากขึน้ ดงัจะเห็นได้จากหลกัสตูรท่ีใช้ในปัจจุบนัซึง่เ น้นด้านวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญามากกวา่ด้านศิลปกรรม  ปัจจยัทัง้ 4 ข้อ ได้แก่ การต้องปรับตวัเมื่อเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ การสง่เสริมให้
เยาวชนไทยตระหนกัในคณุค่าของวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย การให้เยาวชนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์คือ รักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย และการปลกูฝังวฒันธรรมไทยให้แก่เยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่สงัคม 
 
ค าส าคัญ : แบบเรียนประวตัิศาสตร์, ศิลปกรรม, วฒันธรรม, ภมูิปัญญา 
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Abstract 
 During 1978-2020 high school education has been supervised by six curriculum of the Ministry of 
Education: Lower Secondary Education Curriculum 1978, Upper Secondary Education Curriculum 1981, and 
Lower Secondary Education Curriculum 1978 (1990 Revision), Upper Secondary Education Curriculum 
1981(1990 Revision), Basic Education Curriculum B.E. 2544 (A.D. 2001) and Basic Education Core 
Curriculum B.E. 2551 (A.D. 2008). History textbooks of each period have to conform to the curriculum 
regulations in use. Apart from the more modern appearance of the textbooks, the content has to be revised in 
accordance with the objectives of each curriculum. History textbooks of various publishing houses are 
allowed to be used in schools only if the content is in the same direction as the curriculum guidelines. 
Therefore, the content regarding arts, culture and Thai wisdom as appeared in history textbooks during this 
period of 40 years has changed regularly as well. 
 It is found that there are four major factors causing the revision of content regarding arts, culture and 
Thai wisdom in history textbooks intermittently. This has led to more detail given to some aspects, deletion of 
certain topics or more emphasis placed on some issues as one can notice that the current curriculum has put 
more weight on culture and wisdom than arts. The four factors are self-adjustment in confrontation with 
globalization, the enhancement of the value of Thai culture and wisdom among young people, the promotion 
of desired qualifications to students, which is to cherish nation, religion, king and Thainess, and finally the 
teaching of Thai culture to young people in order to bring about good Thai citizens to the society. 
 
Keyword: Thai History Textbooks, arts, culture, wisdom 
 

บทน า 
แบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ.2521-2563 นัน้ ปรากฏว่ามีความเปลี่ยนแปลงด้านเนือ้หาเนื่องจาก

แบบเรียนมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามหลกัสตูรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการเปลี่ยนแปลงของแบบเรียนในแต่ละ

หลกัสตูรเป็นไปเพื่อตอบสนองจุดมุ่งหมายของหลกัสตูรแต่ละยคุสมยั ท่ีเกิดจากบริบทของสงัคม และนโยบายการศึกษา

ชาติที่เปลีย่นแปลงไป 

บทความนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อการศกึษาเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงของเนือ้หาในแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยด้าน

ศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ในช่วง พ.ศ.2521-2563 ที่ปรากฏในแบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น 

พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 

หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544  และ

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 โดยเป็นการวิเคราะห์ว่าเนือ้หาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและ         
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ภูมิปัญญาไทยนัน้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรในช่วง 40 กว่าปีนี ้โดยพิจารณาจากเอกสารแบบเรียนของส านักพิมพ์           

ทีก่ระทรวงศึกษาธิการอนญุาตให้ใช้ในโรงเรียนเป็นหลกั และข้อมลูประกอบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อสรุปวา่ปัจจยัใดที่ก่อให้เกิด

การเปลีย่นแปลงของเนือ้หา 

 

วัตถุประสงค์ 
1. ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนือ้หาในแบบเรียนประวัติศาสตร์ไทยระดับมัธยมศึกษาด้านศิลปกรรม

วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ตัง้แต ่พ.ศ.2521-2563 
2. วิเคราะห์ปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเนือ้หาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรียน

ประวตัิศาสตร์ไทยระดบัมธัยมศกึษา พ.ศ.2521-2563 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
งานวิจัยนีศ้ึกษาค้นคว้าด้วยวิธีการทางประวตัิศาสตร์ วิธีการหลกั คือ การวิเคราะห์หลกัสตูรและแบบเรียน

ประวตัิศาสตร์ไทยตัง้แต่หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 – หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
ทัง้หมด 6 หลกัสตูรทีม่ีเนือ้หาเก่ียวข้องกบัศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  

นอกจากการใช้เอกสารชัน้ต้นแล้ว มีการใช้เอกสารชัน้รองประเภทบทความ งานวิจยั หนงัสือ และวิทยานิพนธ์ 
เพื่อช่วยในการสงัเคราะห์และเรียบเรียงข้อมลูในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 

 

เนือ้หาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยที่ปรากฏในแบบเรียนระดับมัธยมศึกษา 
พ.ศ.2521-2563 
 หลกัสตูรการศกึษาของไทยส าหรับระดบัชัน้มธัยมศึกษาช่วง พ.ศ.2521 – 2563 มีทัง้สิน้จ านวน 6 หลกัสตูร เมื่อ

ศกึษาหลกัสตูรของกลุม่สาระสงัคมศกึษาในชว่งเวลาดงักลา่ว ผู้วิจยัได้จดักลุม่หลกัสตูรเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก ตัง้แตปี่ 

2521-2543 มีหลกัสตูรการศกึษา 4 หลกัสตูร คือหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย 

พ.ศ.2524 หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย    

พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) พบวา่ไมม่ีการจดัการเรียนการสอนรายวิชาประวตัิศาสตร์แยกออกมาโดยเฉพาะ แต่

จดัการเรียนการสอนในลกัษณะบูรณาการ โดยวิชาประวตัิศาสตร์ถูกบูรณาการรวมเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสงัคมศึกษา

ร่วมกับรายวิชาอื่นถึง 7 รายวิชา ไม่ใช่รายวิชาบังคับที่เรียนสปัดาห์ละหนึ่งชั่วโมงดังปรากฏมาแต่หลักสูตรประโยค

มธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503 ถึงหลกัสตูรประโยคมธัยมศึกษาตอนต้น หมวดวิชาสงัคมศึกษา พทุธศกัราช 

2520 ซึง่เป็นหลกัสตูรก่อนหน้านี ้อีกทัง้ยงัพบวา่จดุประสงค์ของรายวิชาที่เก่ียวข้องกบัประวตัิศาสตร์ได้หายไปเป็นจ านวน

มาก ส่วนกลุ่มหลกัสตูรระยะที่สอง ตัง้แต่ พ.ศ.2544-2563 มี 2 หลกัสูตรการศึกษาคือ หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน  

พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ผู้ วิจัยพบว่า รายวิชาประวตัิศาสตร์ถกูบรรจุกลบัมา
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เป็น 1 ใน 5 สาระหลกัของวิชาสงัคมศกึษา มีการจดัการเรียนการสอนวิชาประวตัิศาสตร์แยกออกมา ดงัเช่นที่เคยมีมาใน

หลกัสตูรประโยคมธัยมศกึษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3) พ.ศ.2503 

จากการศึกษาแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2563 รวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร มีการน าเสนอเนือ้หา

เร่ืองศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยที่เปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ แบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น  

พ.ศ.2521 ไม่ปรากฏเนือ้หาเก่ียวกับศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ส่วนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย     

พ.ศ.2524 ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 63 พบเนือ้หาศิลปกรรมปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของประเด็นเก่ียวกับโครงสร้างทาง

ศิลปกรรมไทยซึ่งแบ่งเป็น 3 ยคุ คือ ยคุก่อนการปฏิวตัิใน พ.ศ.2475 ที่ได้รับอิทธิพลจากชาติตะวนัตก แต่ยงัคงท านบุ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น ด้านสถาปัตยกรรมแต่ละรัชสมัยมีการสร้างวังและวัดทัง้แบบไทยและฝร่ัง  ยุคหลัง                  

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่ให้ความส าคญักับแนวคิดชาตินิยม โดยเฉพาะสมยัจอมพลแปลก พิบลูสงคราม     

ที่เน้นความส าคญัของความเป็นชาติในลกัษณะต่าง ๆ เช่น ภาษา วฒันธรรม สมบตัิของชาติที่ล า้ค่า ประวตัิศาสตร์ของ

การสร้างชาติ เป็นผลให้มีการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน และปรับปรุงพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บรักษาโบราณวัตถุต่าง ๆ 

รวมถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์  และสุดท้ายยุคการฟื้นฟูและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมกับการสมโภชกรุง

รัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี พ.ศ.2525 โดยมีการฟืน้ฟูศิลปกรรมต่าง ๆ ทัง้จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปัตยกรรมที่วดั

พระศรีรัตนศาสดารามและพระบรมมหาราชวงั และมีการฟืน้ฟูพระราชพิธีส าคญัที่เป็นวฒันธรรมของชาติ เช่น พิธีเสด็จ

พระราชด าเนินโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค รวมถึงมีการตกแต่งถนนราชด าเนินด้วยการจ าหลกัลวดลายดวงตรา

พระราชลญัจกรประจ าแตล่ะรัชกาลรวม 9 รัชกาล 

ตอ่มาแบบเรียนของหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปี

ที่ 34 ในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงทางสงัคมได้กล่าวถึงด้านศิลปกรรมนับแต่สมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นช่วงเวลา       

ที่ศิลปะไทยก้าวเข้าสูศ่ิลปะสมยัใหม่อนัเนื่องจากการผสมผสานศิลปะจากตะวนัตกโดยแบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ในด้าน

สถาปัตยกรรมนิยมสร้างงานตามแบบตะวนัตกทัง้พระราชวงั ท่ีท าการราชการต่าง ๆ ด้านประติมากรรมมีการสร้างรูปปัน้

มนุษย์รูปเหมือนจริงไว้เป็นอนุสาวรีย์ต่าง ๆ ด้านจิตรกรรมนิยมเขียนภาพเหมือนจริงมีแสงและเงา และนิยมเขียนภาพ

จิตรกรรมฝาผนงัที่แสดงขนบธรรมเนียมประเพณีทางพทุธศาสนาและชีวิตประจ าวนัของคนไทย ด้านนาฏศิลป์และดนตรีมี

การรับอิทธิพลจากตะวันตกท าให้เกิดละครชนิดใหม่ เช่น ละครดึกด าบรรพ์ ละครร้อง และละครพูด  และสุดท้าย         

ด้านวรรณกรรมเกิดความนิยมวรรณกรรมไทยแบบร้อยแก้ว เช่น นวนิยายและเร่ืองสัน้ โดยเค้าโครงเร่ืองมีการเน้นบทบาท

ของมนุษย์ที่เป็นบุคคลธรรมดาสามัญขึน้ และความนิยมงานแปลวรรณกรรมต่างชาติที่เพิ่มมากขึน้  ส่วนแบบเรียน

                                                 
3สืบแสง พรหมบุญ, ณรงค์ พว่งพิศ และสญัชยั สวุงับตุร.  (2534).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา รายวิชา ส 605 สงัคมศึกษา ส าหรับชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6). หน้า 69. 
4วิทยา สจุริตธนารักษ์ และคณะ.  (2536).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 306 ประเทศของเรา 4 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3.  หน้า 76-81. 
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หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 65 แบง่ศิลปกรรมของไทย

ออกเป็น 3 สมยั สมยัแรก คือศิลปะแบบดัง้เดิมในยคุก่อนประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย หลกัฐานเช่น หม้อดินเผาลายก้น

หอยเขียนสแีดงที่บ้านเชียง กลองมโหระทกึลวดลายรูปดวงดาว ดวงอาทิตย์ และรูปกบ รวมถึงภาพรูปคล้ายเรขาคณิต รูป

คน ฝ่ามือ และสัตว์ที่อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สมัยต่อมาคือศิลปะแบบประเพณีนิยม เร่ิมตัง้แ ต่สมัย

ประวตัิศาสตร์โดยรับอิทธิพลจากอินเดียและจีนเข้ามาผสมผสานในศิลปะแบบดัง้เดิม เกิดเป็นศิลปะหลวงที่ตัง้ในเขต

ศนูย์กลางแว่นแคว้น แบ่งแบบแผนทางศิลปะออกเป็นแบบศรีวิชยั แบบทวารวดี แบบลพบรีุหรือละโว้ แบบสโุขทยั แบบ

ล้านนา แบบอยุธยา และแบบรัตนโกสินทร์ และสมัยสุดท้ายคือศิลปะสมัยใหม่ เร่ิมตัง้แต่รัชกาลที่ 4 เร่ือยมาโดยรับ

อิทธิพลจากอารยธรรมตะวนัตก การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะไมไ่ด้เน้นศรัทธาเพียงอยา่งเดียว แตเ่น้นเพื่อประโยชน์ใช้สอย

ของมนษุย์ และเพื่อแสดงถึงอารมณ์ของมนษุย์โดยทัว่ไป 

ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 แบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 16 กลา่วถึงศิลปวฒันธรรมของ

สมยัสโุขทยัในด้านประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และประเพณี สว่นแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 47 มี

การอธิบายเนือ้หาด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย โดยแบง่เนือ้หาเป็น 2 สว่นส าคญั เนือ้หาสว่นแรกคือเร่ือง

พฒันาการศิลปะไทย เนือ้หาสว่นนีเ้ป็นการอธิบายข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะ แบ่งเป็นศิลปะไทยก่อนพุทธศตวรรษ    

ที่ 19 เช่น ศิลปะทวารวดี ลพบุรี อู่ทอง ศรีวิชัย และเชียงแสน กับศิลปะไทยตัง้แต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ได้แก่ 

ศิลปะสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์ตอนต้น และรัตนโกสินทร์ตัง้แต่รัชกาลที่ 4 เนือ้หาส่วนที่สองคือวัฒนธรรมและ         

ภมูิปัญญาไทย กลา่วถึงปัจจยัที่มผีลตอ่การสร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทย อิทธิพลภายนอกที่มีผลตอ่การสร้างสรรค์ภมูิปัญญา

ไทย และมีการแบ่งลักษณะภูมิปัญญาไทยออกหลายลักษณะ คือ ภูมิ ปัญญาไทยด้านการเมืองการปกครอง เช่น          

การควบคุมก าลังคน ด้านการสร้างคติความเช่ือเพื่อควบคุมพฤติกรรมของคนในสังคม ด้านการรู้จักแก้ปัญหาใน          

การด ารงชีวิต เช่น การหาท าเลในการสร้างเมืองราชธานี ระบบการชกัน า้ เก็บน า้ และระบายน า้ การรักษาโรคภยัไข้เจ็บ 

ด้านศิลปกรรม เช่น งานปนูปัน้ งานเคร่ืองไม้จ าหลกั ด้านเคร่ืองมือเครืองใช้ เช่น การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ด้วยโลหะ 

เคร่ืองปัน้ดินเผา นอกจากนีย้งัมีการระบถุึงแนวทางการน าภมูิปัญญาไปใช้ในชีวิตประจ ากนั และการอนรัุกษ์ภมูิปัญญา

ไทยไว้เป็นมรดกของชาติ 

 ในแบบเรียนหลกัสตูรลา่สดุซึง่ยงัใช้ในปัจจบุนั คือ หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 แบบเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 ของกระทรวงศึกษาธิการ8 กลา่วถึงภมูิปัญญาไทยโดยเฉพาะ โดยแบ่งรูปแบบภมูิปัญญาไทย

                                                 
5ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และคณะ.  (2541).  หนงัสือเรียนสงัคมศึกษา ส 605 สงัคมศึกษา ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6.  หน้า 20-41. 
6ณรงค์ พว่งพิศ, วฒุิชยั มลูศิลป์ และชาคริต ชุ่มวฒันะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม : 
ประวติัศาสตร์ ม.1 ช่วงชัน้ที่ 3.  หน้า 110-116. 
7ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2550).  หนงัสือเรียนสาระการเรียนรู้พืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4. หน้า 186. 
8กระทรวงศึกษาธิการ.  (2557).  หนงัสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานประวติัศาสตร์ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1.  หน้า 158-160. 
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ตามการสร้างสรรค์ กลา่วคือ ภมูิปัญญาด้านเทคโนโลยีและการด ารงชีวิต เช่น เคร่ืองมือและภาชนะต่าง ๆ  ภูมิปัญญา
ด้านภาษา เช่น จารึกโบราณภาษามอญโบราณ เขมรโบราณ บาลี สันสกฤต และขอม ภูมิปัญญาด้านศาสนา และ       
ภมูิปัญญาด้านศิลปะและการก่อสร้าง โดยปรากฏเนือ้หาศิลปกรรมสมยัสโุขทยัทัง้ด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และ
ระบบชลประทาน ส่วนแบบเรียนของระดบัชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4-69 ได้ให้ความส าคญักับวฒันธรรมไทยเป็นหลกั โดย
จ าแนกวฒันธรรมไทยออกเป็นวฒันธรรมทางภาษาและวรรณกรรม วฒันธรรมทางวตัถ ุวฒันธรรมทางจิตใจ วฒันธรรม
ทางจารีตและขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมทางสุนทรียะ โดยเนือ้หาศิลปกรรมสมัยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์ ซึ่งประกอบด้วยงานทศันศิลป์ ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม และงานประณีตศิลป์ถกู
จดัให้อยูภ่ายใต้หวัข้อวฒันธรรมทางสนุทรียะ สว่นภมูิปัญญาไทยในแบบเรียนได้กลา่วถึงภมูิปัญญาที่มีอิทธิพลตอ่วิถีชีวิต
ของคนไทยในหลายด้านประกอบด้วย ภูมิปัญญาด้านการเมืองการปกครอง เช่น สถาบนักษัตริย์ ระบบเกณฑ์แรงงาน  
ภมูิปัญญาด้านคติความเช่ือ เช่น ความเช่ือทางจิตวิญญาณและทางพระพทุธศาสนา และภมูิปัญญาด้านการด าเนินชีวิต 
เช่น การตัง้ถ่ินฐาน ระบบการจัดการน า้ การรักษาโรค การประดิษฐ์เคร่ืองปัน้ดินเผาและเคร่ืองจักสาน และภายใน
แบบเรียนยังมีการเพิ่มแนวทางการน าภูมิปัญญาไทยไปใช้ในชีวิตประจ าวัน รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย              
สว่นแบบเรียนเลม่อื่นของระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-610 ได้กล่าวถึงเนือ้หาวฒันธรรมไทยเพียงคร่าว ๆ คือ ความหมาย
ของวัฒนธรรม ปัจจัยที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรม และการอนุรักษ์วฒันธรรมไทยเท่านัน้ แตกต่างกับหัวข้อการสร้างสรรค์       
ภมูิปัญญาไทยที่แบบเรียนให้ความส าคญัมาก โดยนอกจากการกล่าวถึงความหมายของภูมิปัญญา ปัจจยัที่ก่อให้ เกิด   
ภมูิปัญญา และการสบืทอดและเปลีย่นแปลงภมูิปัญญาแล้ว ยงัมีการยกตวัอยา่งการสร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทยตัง้แตส่มยั
สโุขทยัจนถึงปัจจบุนั โดยภมูิปัญญาสมยัสโุขทยั เช่น ระบบการชกัน า้ เก็บน า้ และระบายน า้ การประดิษฐ์เคร่ืองปัน้ดินเผา 
การประดิษฐ์ตวัอกัษรไทย และการอาศยัวรรณกรรมทางพระพทุธศาสนาเพื่อจรรโลงสงัคม สว่นสมยัอยธุยามีภมูิปัญญา
ส าคัญคือ การสร้างสถาบันกษัตริย์เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจ การควบคุมก าลังคน การใช้ภาษาและวรรณกรรมเพื่อ
คุณประโยชน์ทางการเมืองและสังคมผ่านวรรณกรรมจินดามณีและพระมาลัยค าหลวง และภูมิปัญญาไทยทาง            
ด้านศิลปกรรมรวม 3 ประเภท คือ สถาปัตยกรรม จิตรกรรม และงานปูนปัน้ ในสมัยธนบุรีภูมิปัญญาไทยที่ส าคัญคือ   
ด้านวรรณกรรม และด้านศิลปกรรมโดยมีงานจิตรกรรมที่โดดเด่นคือสมุดภาพไตรภูมิพระร่วง และสมยัรัตนโกสินทร์มี     
การยกตวัอยา่งภมูิปัญญาด้านตา่ง ๆ คือ การสร้างเมืองราชธานี การใช้พงศาวดารปลกุใจเร่ืองสงคราม การเก็บภาษีปาก
เรือ การแพทย์ รถสามล้อเคร่ือง และรถอีแต๋น นอกจากนีใ้นแบบเรียนยังมีการกล่าวถึงปัจจัยและบุคคลที่ส่งเสริม          
การสร้างสรรค์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยในปัจจบุนั โดยยกตวัอยา่งบคุคลส าคญัและพระราชกรณียกิจในการสง่เสริม
ภูมิปัญญาไทย โดยบุคคลส าคัญที่แบบเรียนยกตัวอย่างมาคือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ      
สยามบรมราชกมุารี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวตันา กรมหลวงนราธิวาชราชนครินทร์ 

จากการศึกษาจะเห็นได้ถึงพฒันาการของการเปลีย่นแปลงเนือ้หาด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย 

โดยหลกัสตูรหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ยงัไม่ปรากฎเนือ้หาในสว่นนี ้สว่นหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย 

                                                 
9ไพฑรูย์ มีกศุล และคณะ.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6.  หน้า157-175. 
10ณรงค์ พว่งพิศ และวฒุิชยั มลูศิลป์.  (2558).  หนงัสือเรียน รายวิชาพืน้ฐาน ประวติัศาสตร์ไทย ม.4-ม.6 ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4-6.  หน้า 142-177. 
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พ.ศ.2524 แบ่งเนือ้หาศิลปกรรมออกเป็น 3 ยุคตัง้แต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงสมยัปัจจุบัน โดยพบว่ารูปแบบศิลปกรรม

เปลีย่นแปลงตามกระแสของประเทศในช่วงเวลานัน้โดยชนชัน้น า รูปแบบงานศิลปกรรมจึงเป็นลกัษณะของการผสมผสาน

ระหวา่งความเป็นไทยกบัความทนัสมยัแบบตะวนัตก หลกัสตูรช่วงเวลาตอ่มาคือ หลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนต้น พ.ศ.2521 

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ปรากฏเนือ้หาศิลปกรรมตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาในด้านสถาปัตยกรรม ประติมากรรม 

จิตรกรรม นาฏศิลป์และดนตรี โดยแสดงให้เห็นถึงการรับอิทธิพลของตะวนัตกจนเกิดเป็นรูปแบบใหม่ของศิลปกรรมไทย 

และในหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) เนือ้หาศิลปกรรมได้มีการศึกษาย้อนไปใน

อดีตโดยแบ่งออกเป็น 3 ยคุหลกั ยคุแรกคือศิลปะสมยัก่อนประวตัิศาสตร์ในดินแดนไทย ยคุต่อมาคือศิลปะของรัฐต่าง ๆ 

ในไทยตัง้แต่ทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้น และยุคสุดท้ายคือศิลปะสมยัใหม่ตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาที่รับ

อิทธิพลจากตะวันตก ในหลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ในระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนต้น ปรากฏเนือ้หา

ศิลปกรรมโดยเป็นหวัข้อรองที่แทรกอยู่ในหวัข้อใหญ่ของสมยัสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ และรัตนโกสินทร์ ครอบคลมุ ในด้าน

ประติมากรรม สถาปัตยกรรม วรรณกรรม และประเพณี แต่ในแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายนัน้ภูมิปัญญา

ไทยได้กลายมาเป็นหวัข้อหลกัในแบบเรียนควบคู่ไปกบัศิลปวฒันธรรมซึ่งมีมาแต่เดิม ท าให้นอกจากหวัข้อศิลปกรรมของ

รัฐตา่ง ๆ ในไทยตัง้แต่สมยัทวารวดีจนถึงรัตนโกสินทร์ที่ยงัคงเดิมแล้ว ในแบบเรียนได้มีการเพิ่มเนือ้หาภมูิปัญญาไทยเข้า

มาเป็นครัง้แรก โดยเป็นภมูิปัญญาไทยที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของไทยตัง้แต่อดีต แตย่งัไม่มีการแบง่ภมูิปัญญาตาม

ยุคสมัยดังหัวข้อศิลปกรรม และในตอนท้ายได้แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการใช้และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย    

สว่นหลกัสตูรปัจจุบนัคือหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าหวัข้อวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย

ยงัคงได้รับความส าคญัดงัเดิม โดยแบบเรียนระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นภูมิปัญญาไทยได้แทรกอยู่ในหวัสมยัสโุขทยั 

อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ส่วนแบบเรียนระดับชัน้มธัยมศึกษาตอนปลายวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยได้แยก

ออกมาเป็นหวัข้อหลกั โดยแบ่งยคุสมยัการสร้างสรรค์ภมูิปัญญาไทยออกเป็นสมยัสโุขทยั อยธุยา ธนบรีุ และรัตนโกสนิทร์ 

รวมถึงมีการยกตวัอย่างบคุคลที่สง่เสริมการสร้างสรรค์วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย และเน้นย า้ถึงการอนรัุกษ์ภมูิปัญญา

ไทย แตห่วัข้อที่เกิดการเปลีย่นแปลงคือเร่ืองศิลปกรรม ที่ถกูลดความส าคญัลง โดยไม่สามารถเป็นหวัข้อหลกัในแบบเรียน

อีกตอ่ไป แตถ่กูน าไปเป็นเนือ้หายอ่ยในหวัข้อภมูิปัญญาไทย หรือหวัข้อวฒันธรรมในบางเลม่  

จากการศกึษาข้างต้นเพื่อความสะดวกในการท าความเข้าใจ ผู้วิจยัจึงจดัท าตารางแสดงข้อมลูเนือ้หาในประเด็น

ศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย จากแบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยช่วง พ.ศ.2521 – 2563 ดงัปรากฏ 
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ประเด็น 
หลักสูตร 

2521,252411 ปรับปรุง 253312 254413 255114 
ศิลปกรรม วัฒนธรรมและภมิูปัญญาไทย 

- ศิลปกรรม / / / / 
- วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย   / / 

 
ผลจากการศึกษาวิเคราะห์แบบเรียนทัง้ 6 หลกัสตูรในประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย พบว่า

แบบเรียนในระยะแรก ปี พ.ศ.2521-2543 รวมทัง้สิน้ 4 หลักสูตร ตัง้แต่หลกัสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึง

หลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) ให้ความส าคญักับเนือ้หาศิลปกรรมในยุคสมัย   

ต่าง ๆ เป็นหลกั โดยเฉพาะสมยัปัจจุบนัตัง้แต่รัชกาลที่ 4 เป็นต้นมาที่เกิดศิลปกรรมรูปแบบใหม่จากการรับอิทธิพลของ

ชาติตะวนัตก โดยเนือ้หาอธิบายข้อมลูในเชิงประวตัิศาสตร์ศิลปะของยคุต่าง ๆ เป็นหลกั กระทัง่เข้าสูห่ลกัสตูรระยะที่สอง

ตัง้แตปี่ พ.ศ.2544-2563 ที่เกิดการเปลีย่นแปลงเนือ้หาประเด็นศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย โดยในแบบเรียน

ในหลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 ได้เพิ่มเนือ้หาเร่ืองภูมิปัญญาไทยเข้ามาเป็นครัง้แรกควบคู่ไปกับเนือ้หา    

ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรม กระทั่งในแบบเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ที่เนือ้หา           

ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยกลายเป็นเนือ้หาหลักที่ปรากฏในแบบเรียน ส่วนเนือ้หาด้านศิลปกรรมถูกลด

ความส าคญัลงกลายเป็นเพียงหวัข้อยอ่ยของเนือ้หาด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย  

 

ปัจจัยที่ ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงเนือ้หาด้านศิลปกรรม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยใน
แบบเรียนประวัตศิาสตร์ไทย พ.ศ.2521-2563  
 จากการศึกษาโครงเร่ืองและการน าเสนอเนือ้หาด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ในแบบเรียนของ
หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึงหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 รวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร 
พบวา่เนือ้หาในแบบเรียนมีการเปลี่ยนแปลง โดย 4 หลกัสตูรในระยะแรกคือหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 ถึง
หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) มีเนือ้หาศิลปกรรมที่ให้ข้อมูลเชิงประวตัิศาสตร์
ศิลปะของงานศิลปกรรมด้านต่าง ๆ ของไทยทัง้ศิลปะแบบทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ เชียงแสน อู่ทอง สโุขทยั อยธุยา และ
รัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ดีหลกัสตูรในระยะที่สองตัง้แต่หลกัสูตรการศึกษาขึน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 เกิดการเปลี่ยนแปลง
เนือ้หาโดยมีการเพิ่มเนือ้หาเก่ียวภูมิปัญญาไทยเข้ามาควบคู่กับงานศิลปกรรมเป็นครัง้แรก และเมื่อมีการใช้หลกัสตูร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 พบว่าวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยได้กลายเป็นเนือ้หาหลกัในแบบเรียน   

                                                 
11หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 และหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 
12หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) และหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2533) 
13หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 
14หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 
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สว่นเนือ้หาศิลปกรรมถกูจัดให้เป็นหวัข้อย่อยภายใต้เนือ้หาวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย ผู้วิจัยพบว่าปัจจยัที่ท าให้เกิด
การเปลีย่นแปลงเนือ้หาด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยในแบบเรียนมีทัง้สิน้ 4 ประการ ดงันี ้
 ประการแรก การต้องปรับตวัเมื่อเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ ผู้วิจยัพบว่าการท่ีเนือ้หาในแบบเรียนเปลีย่นมาให้
ความส าคญักบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยเพราะกระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์เปลีย่นคา่นิยม พฤติกรรม และทศันคติของ
คนในสงัคม โดยหนัไปสนใจด้านวตัถุนิยมและบริโภคนิยม ผู้คนให้ความส าคญักับตนเองมากกว่าสว่นรวม และละเลย
วฒันธรรมและภมูิปัญญาอนัเป็นรากเหง้าของชาติไทย ดงัทีก่รมวิชาการกลา่วถึงผลกระทบของกระบวนการโลกาภิวตัน์วา่  
 

“... ท าลายวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ของชาติไทยและสภาพสงัคมไทยได้
เสื่อมโทรมลง สง่ผลให้เกิดความฟุ้ งเฟ้อ ฟุ่ มเฟือย กระแสวตัถนุิยมและบริโภคนิยม
ได้ครอบง าวิถีไทยวฒันธรรมไทย  และวฒันธรรมท้องถ่ิน ท่ีส าคญัคือ ความไม่สนใจ
หรือความไม่เข้าใจความเป็นชาติไทยที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาช้านานและไม่รู้จัก
ซาบซึง้และความภาคภมูิใจในประวตัิศาสตร์ชาติไทย ...”15 

 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ก็ได้กล่าวถึงโลกาภิวตัน์ไว้ในหัวข้อ   
การพฒันาที่ไมส่มดลุและไมย่ัง่ยืน ด้านผลกระทบตอ่คนและสงัคมไทยวา่ 
 

“... การที่ระบบเศรษฐกิจและสงัคมไทยเปิดกว้างสูโ่ลกาภิวตัน์ และเกิดการ
เลื่อนไหลของวฒันธรรมอย่างไร้พรมแดนเข้าสู่สงัคมไทย โดยขาดความรอบรู้ที่จะเป็น
ภูมิคุ้มกันในการกลัน่กรองที่ดี ได้ส่งผลกระทบต่อระบบคุณค่า ความเช่ือ พฤติกรรม  
การด ารงชีวิต และการปฏิสมัพันธ์ในสังคมไทยให้ปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คนไทยมี
ค่านิยมและพฤติกรรมที่ เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึน้ ขาดจิตส านึก
สาธารณะ ให้ความส าคัญส่วนตนมากกว่าส่วนรวม การให้คุณค่าและศักดิ์ศรีของ  
ความเป็นคนและการยึดหลกัธรรมในการด ารงชีวิตเร่ิมเสื่อมถอยลง วัฒนธรรมและ    
ภมูิปัญญาของชาติถกูละเลย และมีการถ่ายทอดสูค่นรุ่นใหมน้่อย ...”16 

 
 ประกอบกบัการให้ความส าคญักบัวฒันธรรมของท้องถ่ินทัว่ประเทศ อนัเนื่องมาจากมีการน้อมน าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช มาเป็นแนวทางปฏิบตัิขบัเคลื่อนประเทศให้เกิด
ความสมดุล เป็นธรรมและยัง่ยืน มุ่งสู่สงัคมอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกัน โดยหนึ่งในหลกัการทรงงานที่ส าคญั  คือการยึดหลกั 
“ภมูิสงัคม” ที่ค านึงถึงการด าเนินวิถีชีวิตของคนในสงัคมหนึ่งๆ ซึ่งมีลกัษณะเฉพาะทางวฒันธรรม คา่นิยม ความเช่ือและ
ศาสนา ประเพณี เศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม การพฒันาจึงจ าเป็นต้องเร่ิมจากภายในไปสูภ่ายนอก  

                                                 
15 กรมวิชาการ.  (2543).  เอกสารทางวิชาการ เร่ืองการพฒันาการเรียนการสอนประวติัศาสตร์ไทย.  หน้า 4. 
16 ราชกิจจานเุบกษา.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554).  วนัท่ี 19 ตลุาคม พ.ศ.2549.  หน้า ญ. 
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จากบริบททางสงัคมที่กลา่วมาจึงพบว่าวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยอนัเป็นสว่นส าคญัสว่นหนึ่งของชาติไทย 
ก าลงัประสบปัญหาเสื่อมถอย และถกูละเลยอนัเนื่องมาจากกระแสโลกยคุโลกาภิวตัน์ เป็นผลท าให้เนือ้หาวฒันธรรมและ
ภมูิปัญญาไทยในหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ได้รับการยกระดบัความส าคญัขึน้มา 

ประการที่สอง การส่งเสริมให้เยาวชนไทยตระหนักในคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย เกิดจาก       
ความต้องการของรัฐที่จะให้คนไทยรู้ความเป็นมาของวัฒนธรรมของประเทศตนและประเทศอื่น ๆ รวมทัง้สามารถ
แยกแยะความเป็นไทยออกจากชนชาติอื่นได้ โดยส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้อธิบายเหตุ ผลของ             
การปรับเปลีย่นเนือ้หาในแบบเรียนในการยกระดบัความส าคญัของวฒันธรรมภมูิปัญญาไทยไว้วา่  

 
“... วฒันธรรมไทยในนยัของประวตัิศาสตร์ย่อมรวมถึงวิถีคิด วิถีปฏิบตัิซึ่ง

สะท้อนออกมาในรูปแบบต่าง ๆ คงไม่ได้แสดงที่รูปร่าง หน้าตา การแต่งกาย การนบัถือ
ศาสนา อาหาร การกิน ซึ่งแทบจะแยกแยะได้ยากกับความเป็นคนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้หรือชาวอาเซียนหรือผู้คนในภมูิภาคอื่นในยุคโลกาภิวตัน์ การเรียนรู้
ความเป็นมาของวิถีคิดและวิถีปฏิบัติหรือรากเหง้าของวัฒนธรรมไทยจะท าให้เรา
สามารถแยกแยะ “ความเป็นคนไทย วฒันธรรมไทย วิถีไทย” ออกจากสงัคมมนษุย์อื่น ๆ 
ได้ ...17  

 
ในข้อนีส้อดคล้องกบังานวิจยัของส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษาที่กลา่วถึงความส าคญัของภูมิปัญญา

ไทยในการช่วยสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นมัน่คง สร้างความภาคภูมิใจ และศกัดิ์ศรีเกียรติภูมิแก่คนไทย สร้างความสมดุล
ระหวา่งคนกบัสงัคมและธรรมชาติได้อยา่งยัง่ยืน และช่วยเปลีย่นแปลงปรับวิถีชีวิตของคนไทยให้เหมาะสมได้ตามยคุสมยั 
โดยในปัจจุบนัสงัคมไทยที่เผชิญวิกฤตการณ์ทางปัญญา คือการพึ่งตนเองในการแก้ปัญหาไม่ได้ อนัเนื่องมาจากการสญู
หายไปจากสงัคมไทยของภูมิปัญญาไทย โดยมีภูมิปัญญาสากลที่ไม่เหมาะสมกับสงัคมไทยเข้ามาแทนที่ 18  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยและสงัคมไทยที่ไม่สามารถหาทางออกด้วยตนเองได้เมื่อประสบปัญหาและวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง น ามาสูค่วามพยายามในการสง่เสริมภมูิปัญญาไทยผา่นการศกึษา 

ดงันัน้ จุดมุ่งหมายส าคญัประการหนึ่งของการศึกษาวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยที่ถกูเพิ่มเข้ามาในแบบเรียน
คือช่วยให้คนไทยเข้าใจวา่สงัคมไทยมีวิถีคิด วิถีปฏิบตัิ และเอกลกัษณ์เฉพาะตวั รวมถึงช่วยท าให้เข้าใจลกัษณะเฉพาะของ
ชนชาติอื่น อนัเป็นการสร้างความเข้าใจต่อกนั ช่วยให้คนไทยสามารถแยกแยะลกัษณะความเป็นไทยออกจากคนในสงัคม
อื่นได้ และที่ส าคญัจะท าให้คนไทยเกิดความตระหนกัถึงคณุค่าของภูมิปัญญาไทยในการขบัเคลื่อนทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมือง และสามารถพึง่พาตนเองใช้ชีวิตในสงัคมสมยัใหมไ่ด้อยา่งมีความสขุ 

                                                 
17ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  (2558).  แนวการสอนประวติัศาสตร์ : ประวติัศาสตร์ไทย หลากหลายวิธีเรียน.  หน้า 89. 
18ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2541). แนวทางการส่งเสริมภูมิปัญญาไทยในการจดัการศึกษา.  หน้า ฉ. 
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ประการที่สาม การให้เยาวชนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2535 ได้ระบถุึงภูมิปัญญาไทยไว้ในหมวดที่ 1 หลกัการและความมุ่งหมายในหลกั 
การข้อที่ 3 ความวา่ 
 

“... การก้าวทันความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่  และการรับ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศหรือจากภายนอกชุมชน จะต้องประสานควบคู่ไปกับ    
ความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าของภูมิปัญญา ภาษา และวฒันธรรมดัง้เดิมของ
ท้องถ่ินและของสงัคมไทย เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
สภาพและความต้องการของท้องถ่ิน ...”19 

 
 ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาไทย ในหมวด 1 บททั่วไป  
ความมุง่หมายและหลกัการ ในมาตรา 7 ความวา่ 
 

“...  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ รู้จกั
รักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และ
ศกัดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์
ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ        
การกีฬา ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ภมูิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล ตลอดจนอนรัุกษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จัก
พึง่ตนเอง มีความริเร่ิมสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งตอ่เนื่อง ...”20 

 
เป็นผลให้หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ตา่ง

ก็ต้องการให้ผู้ เรียนมีคณุลกัษณะอนัพึงประสงค์ คือ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย ดงัระบถุึงคณุภาพของ
ผู้ เรียนเมื่อจบชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 6 ว่า “... มีความรู้เร่ืองภมูิปัญญาไทย ความภูมิใจในความเป็นคนไทย ประวตัิศาสตร์
ของชาติไทย ยึดมัน่ในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ...”21 รวมถึง
มาตรฐานการเรียนรู้ที่หลกัสตูรต้องการคือ “... เข้าใจความเป็นมาของชาติไทย วฒันธรรม ภูมิปัญญาไทย มีความรัก 
ความภูมิใจและธ ารงความเป็นไทย ...”22 ดงันัน้ เนือ้หาวฒันธรรมและภูมิปัญญาไทยในแบบเรียนจึงมีความส าคญัใน  

                                                 
19ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  (2535).  แผนการศึกษาแห่งชาติ พทุธศกัราข 2535.  หน้า 7. 
20 ราชกิจจานเุบกษา.  พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542.  วนัท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ.2542.  หน้า 3. 
21 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2551.  หน้า 5. 
22 กระทรวงศึกษาธิการ.  (2551).  เล่มเดิม.  หน้า 3. 
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การสร้างความรู้สกึร่วมเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัทางสงัคม และตระหนกัในคณุคา่ของมรดกทางวฒันธรรมของท้องถ่ินและ
ชาติ อนัจะท าให้ผู้ เรียนเกิดความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย 
 ประการสดุทา้ย การปลกูฝังวฒันธรรมไทยให้แก่เยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองที่ดีให้แก่สงัคม โดยในบทความวิถีไทย
กบัการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย กลา่วถึงระบบการศึกษาในฐานะที่เป็นสื่อในการท าให้คนไทยเช่ือว่าวฒันธรรม
ไทยเป็นสว่นหนึง่ของการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย ดงักลา่ววา่ 
 

“... “วฒันธรรมไทย” เป็น “วิถีไทยที่ถกูต้องดีงาม” เพราะสง่ผลให้ “เมืองไทย
นีด้ี” คือท าให้สงัคมไทยมีระเบียบ ความสงบสขุ ความมัน่คง และความเจริญก้าวหน้า 
เมื่อใดก็ตามที่คนไทยละทิง้หรือหลงลืม “วิถีไทย” ไป ก็จะต้องสญูเสียวิถีชีวิตอนัดีงาม
แบบไทยไปอย่างน่าเสียดาย และจะต้องประสบกบัปัญหาต่าง ๆ ตามมาทัง้ปัญหาชีวิต
และปัญหาสงัคม ...”23 

 
 ความเป็นพลเมืองไทยนัน้ต้องสอดคล้องกบัวฒันธรรมของสงัคมไทย โดยวฒันธรรมไทยเป็นกระบวนการหนึง่ใน
สงัคมเพื่อเปลี่ยนแปลงสงัคมไทยไปสูเ่ป้าหมายที่ต้องการคือเกิดพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย โดยใช้วิถีไทยแบบใหม ่เช่น 
“คุณธรรมไทย” ที่ปราศจากวิหิงสา และความฉลาดในการประสานประโยชน์ รวมถึงความรับผิดชอบร่วมกนัของสงัคม 
และการเคารพต่อกฎระเบียบของสงัคม เอกสารการประชุมวิชาการของสถาบนัพระปกเกล้า ครัง้ที่ 13 ประจ าปี 2554 ได้
กลา่วถึงความส าคญัของวฒันธรรมไทยวา่ “... คณุคา่ วิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องผู้คนในสงัคมไทย เป็นปัจจยัส าคญัใน
การสง่เสริมความเป็นพลเมืองในสงัคมไทย เพราะการสง่เสริมแนวคิดความเป็นพลเมืองให้เกิดขึน้ในสงัคมหนึ่ง ๆ ขึน้อยู่
กบัวฒันธรรมและคา่นิยมของคนในชาตินัน้ ๆ อยูไ่มน้่อย ...”24 ดงันัน้ การศกึษาวฒันธรรมไทย จึงเป็นองค์ประกอบส าคญั
หนึง่ในการสร้างพลเมืองไทย 
 

บทสรุป  
แบบเรียนประวตัิศาสตร์ไทยในช่วง พ.ศ.2521-2563 นัน้ เป็นแบบเรียนที่จัดท าขึน้ตามหลกัสตูรมัธยมศึกษา

ตอนต้น พ.ศ.2521 หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 หลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้น พ.ศ.2521 (ฉบบัปรับปรุง 

พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน        

พ.ศ.2544 และหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 รวมทัง้สิน้ 6 หลกัสตูร ซึ่งปรากฏความเปลี่ยนแปลง

ด้านเนือ้หาเป็นระยะ ๆ เนื่องจากแบบเรียนต้องปรับปรุงเนือ้หาให้เป็นไปตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่มี      

                                                 
23 สายชล สตัยานรัุกษ์.  (2556).  วิถีไทยกบัการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองไทย.  ใน  ประวติัศาสตร์ ศาสนา วฒันธรรม และการศึกษา : รวมบทความไทยศึกษาเพือ่
ระลึกถึงศาสตราจารย์ อิฌิอิ โยเนะโอะ.  หน้า 286. 
24 สถาบนัพระปกเกล้า.  (2555).  เอกสารประกอบการประชมุวิชาการสถาบนัพระปกเกล้า ครั้งที่ 13 ประจ าปี 2554 เล่ม 1 ความเป็นพลเมืองกบัอนาคตประชาธิปไตย
ไทย (Citizenship and the Future of Thai Democracy).  หน้า 17. 
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การระบุจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแต่ละยุคสมัย อันเนื่องมาจากบริบททางสังคม และนโยบายการศึกษาชาติ                    

ที่เปลีย่นแปลงไป 

บทความนีม้ีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของเนือ้หาด้านศิลปกรรม วฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย 

และปัจจยัที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนือ้หา ผลการศึกษาพบว่ามีปัจจัยหลกั 4 ประการที่เป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลง

เนือ้หาเก่ียวกบัศิลปกรรม วฒันธรรม และภมูิปัญญาไทยในแบบเรียน ประการแรกคือการต้องปรับตวัเมื่อเผชิญกบักระแส

โลกาภิวตัน์ ซึ่งท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงคา่นิยมความคิดของคนในสงัคมที่ขาดจิตส านกึสาธารณะและละเลยความเป็น

ไทย ประการที่สองคือการสง่เสริมให้เยาวชนไทยตระหนกัในคณุค่าของวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทย เพื่อที่จะสามารถ

แยกแยะลกัษณะของความเป็นคนไทย ประการท่ีสามคือความต้องการให้เยาวชนมีคณุลกัษณะอนัพงึประสงค์คือ รักชาติ 

ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย และประการสดุท้ายคือการปลกูฝังวัฒนธรรมไทยให้แก่เยาวชนเพื่อสร้างพลเมืองที่ดี

ให้แก่สงัคม จากหลกัฐานที่ค้นคว้า ผู้วิจยัพบด้วยว่าการศึกษาเก่ียวกบัวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยสามารถตอบสนอง

ความมุง่หมายของสงัคมในการผลิตผู้ เรียนที่มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักความเป็นไทย และเป็นพลเมืองดี

ของสงัคม ได้มากกว่าการศึกษาเก่ียวกับศิลปกรรม จึงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเนือ้หาแบบเรียนในหลกัสตูรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั ที่มีการลดหรือตดัทอนเนือ้หาศิลปกรรมออกไป และ 

ให้ความส าคญัแก่เนือ้หาทางด้านวฒันธรรมและภมูิปัญญาไทยแทน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน 
เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการ
สอนตามแนวคิดของ Van Hiele (2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิด
ของ Van Hiele กับเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) ศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ            
Van Hiele ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลงัศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562 
โรงเรียนบ้านแชะ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 จ านวน 14  คน เคร่ืองมือทีใช้ใน  
การวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คะแนนเฉลีย่  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test  ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele หลงัเรียน
สงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (2) การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele 
ไม่สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 (3) ความพึงพอใจหลงัเรียนต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ของนกัเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 อยูใ่นระดบัมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ: ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, คณิตศาสตร์, รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele    
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ABSTRACT 
The objectives of this research were (1) to compare learning mathematic learning achievement 

between pretest and posttest scores on problem solution questions about volume of rectangles by using 
Van Hiele Instruction Model for Grade 11 Students, (2) to compare their learning mathematic learning 
achievement on problem solution questions about volume of rectangles by using Van Hiele Instruction 
Model  with the criteria at 70%, and (3) to study their satisfaction with learning on problem solution questions 
about volume of rectangles by using Van Hiele Instruction Model. The sample was 14 Grade 11 Students 
who were studying at Baan Sae School under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 
3 in second semester of the academic year 2019. Research instruments consisted of Learning Achievement 
Test and Lesson plan. The statistics consisted of mean, standard deviation, and t-test. The research 
findings were revealed that Grade 11 students’ mathematic learning achievement had posttest scores 
higher than pretest’s scores with the statistically significant difference at the 0.05 level; their mathematic 
learning achievement of posttest’s scores did not reach to the criteria at 70%; and their satisfaction with 
Van Hiele Instruction Model was at the highest level. 
 
Keywords: Learning achievement, Mathamatics, Van Hiele Instruction Model 

 
บทน า 

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) กลา่วถึงความส าคญัของ
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ไว้วา่ คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคญัยิ่งตอ่ความส าเร็จในการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 เนื่องจากคณิตศาสตร์ ช่วยให้มนษุย์มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ คิดอยา่งมีเหตผุล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถ
วิเคราะห์ปัญหา หรือสถานการณ์ได้อยา่งรอบคอบและถ่ีถ้วน ช่วยให้คาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจ แก้ปัญหา ได้อยา่ง
ถกูต้อง เหมาะสม และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้คณิตศาสตร์ยงัเป็นเคร่ืองมือ  
ในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศาสตร์อื่น ๆ อนัเป็นรากฐานในการพฒันาทรัพยากรบคุคลของชาติให้
มีคุณภาพและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ทัดเทียมกับนานาชาติ การศึกษาคณิตศาสตร์  จึงจ าเป็นต้องมี         
การพฒันาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทนัสมยัและสอดคล้องกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2560) โดยเฉพาะในเร่ืองของเรขาคณิต 
ซึ่งเป็นความรู้ที่ส าคัญประการหนึ่งในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ กล่าวคือ เราใช้เรขาคณิตในชีวิตจริงเพื่อท า         
ความเข้าใจ หรืออธิบายสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น ใช้เรขาคณิตในการส ารวจพืน้ที่ สร้างผังเมือง สร้างถนนหนทาง    
ส ารวจโลกและอวกาศหรือบางครัง้เราอาจแทนความคิดหรือสิ่งต่าง ๆ ด้วยรูปเรขาคณิต เรขาคณิตช่วยพฒันาทกัษะ 
ที่ส าคัญหลายประการ เช่น ทักษะเชิงมิติสัมพันธ์ หรือความรู้สึกเชิง ปริภูมิ  การคิด การให้เหตุผล และ                         
การคิดสร้างสรรค์ ซึ่งทกัษะเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์เร่ืองอื่น ๆ เช่น จ านวน การวดั ตลอดจนเนือ้หา
คณิตศาสตร์ขัน้สงูตอ่ไป  
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อยา่งไรก็ตาม ในสภาพท่ีเป็นจริงของนกัเรียนไทยในปัจจบุนั มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ คือ ประการท่ี 1 
ปัญหาทางด้านการสอน พบวา่ การจดัการเรียนรู้เรขาคณิตยงัไม่สง่เสริมให้นกัเรียนได้มีประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกบั
การคิดวิเคราะห์ การให้เหตุผล และความสัมพันธ์ของมิติต่า ง ๆ และประการสุดท้าย ปัญหาเก่ียวกับผู้ เรียน            
จากรายงานผลการการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พืน้ฐาน (O-NET) พบว่า ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6                 
ปีการศึกษา 2561 รายวิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยระดบัประเทศ 37.50 เมื่อจ าแนกตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
พบว่า มาตรฐาน ค 3.1 อธิบายและวิเคราะห์รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ มีคะแนนเฉลีย่น้อยที่สดุเป็นล าดบัที่ 4 
(สถาบนัทดสอบทางการศกึษาแหง่ชาติ, 2562)     

จากการพิจารณาบริบทของโรงเรียนบ้านแชะ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 
ผู้วิจัยสงัเกตผลการเรียนทางด้านคณิตศาสตร์ของนกัเรียน พบว่า มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนค่อนข้างน้อย และใน    
การปรับปรุงหลกัสตูรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านแชะ ได้กล่าวถึงปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ไว้ว่า นกัเรียนขาด
ทกัษะการแก้โจทย์ปัญหา (โรงเรียนบ้านแชะ, 2551, น. 14) นอกจากนีแ้ล้ว จากรายงานการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2560 (โรงเรียนบ้านแชะ, 2560, น. 74) ได้เสนอแนะแนวทางในการพฒันานกัเรียน
ไว้ว่า “นกัเรียนควรได้รับการพฒันาการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การสร้างความคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์”      
ซึง่ข้อความนีส้ามารถตีความได้ว่า วิชาคณิตศาสตร์สามารถช่วยพฒันาการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และการคิดรวบ
ยอดได้ โดยใช้กระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหา 

จากการศึกษาแนวคิดของ Van Hiele ซึ่งได้คิดค้นแนวคิดขึน้มาเพื่อการแก้ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ 
พบว่า การเรียนที่เป็นขัน้ตอนจะช่วยพฒันาการเรียนคณิตศาตร์ได้ นอกจากนัน้ยงัมีผลงานที่สนบัสนนุแนวคิดของ 
Van Hiele เช่น อภิญญา กาลมงคล (2554) อมรรัตน์ ใจไหว (2551) และฐิติพร มาตรโคกสูง (2553) จากผล
การศึกษา พบว่า นกัเรียนสามารถพฒันาระดบัการคิดเชิงเรขาคณิตตามกรอบทฤษฎีของ Van Hiele จากระดบัที่ 1 
การรับรู้จากการมองเห็นและระดบัท่ี 2 การวิเคราะห์ หรือพรรณนารูปลกัษณะ ไปสูร่ะดบัท่ี 3 การให้เหตผุลเชิงนิรนยั
อยา่งไมเ่ป็นแบบแผน หรือการจดัล าดบัความสมัพนัธ์ และมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สงูขึน้  
      ดังนัน้จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจที่จะน ารูปแบบการสอนตามแนวคิดของ           
Van Hiele ซึง่เป็นรูปแบบการสอนท่ีสง่เสริมการคิดของนกัเรียนมาใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนเรขาคณิตส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านแชะ สงักัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 ในเร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงสี่เหลีย่มมมุฉาก เพื่อพฒันา
ระดบัการคิดเชิงเรขาคณิตให้เป็นพืน้ฐานสูก่ารเรียนเรขาคณิตระดบัสงูขึน้ไป และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้
ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับ
ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ        
Van Hiele  
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2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่ม
มมุฉาก ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele กบัเกณฑ์
ร้อยละ 70 

3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนต่อรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ของนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก         

หลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สงูกวา่ก่อนเรียน  

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกบัปริมาตรของทรงสีเ่หลีย่มมมุฉาก ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 

วิธีการวิจัย 
1. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้น (pre-experimental design) ด าเนินการทดลองโดยใช้

รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน (One Group Pretest-Posttest Design) เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ส าหรับนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele มีการด าเนินการดงันี ้

  1.1 กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2 
ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนบ้านแชะ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 3 จ านวน 14 คน  

    1.2 เคร่ืองมือในการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้
         1.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง โจทย์ปัญหา

เก่ียวกบัปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมมุฉาก ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 มี
จ านวน 3 แผน รวมทัง้สิน้ 6 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการตรวจสอบความสอดคล้องจากผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน มีค่าดชันี
ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00  

         1.2.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 
20 ข้อ มีค่าดชันีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.37 – 0.77 ค่าอ านาจ
จ าแนกอยู่ระหว่าง 0.45 – 0.88 คา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยการค านวณจากสตูร KR-20 ของคเูดอร์ ริชาร์ดสนั 
มีคา่เทา่กบั 0.83 และแบบสอบถามความพงึพอใจผา่นการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญมีค่าดชันี
ความสอดคล้องอยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00       

2. การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้สถิติ การวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
ดงัตอ่ไปนี ้
      2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง
สี่เหลี่ยมมุมฉาก ก่อนและหลงัการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบที ( t-test dependent) ซึ่งผู้ วิจัยได้ท า   



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H516 

 

การทดสอบความเป็นการกระจายแบบปกติ (Normality Test) ด้วยสถิติ Kolmogorov-Smirnov (K-S) test พบว่า 
คะแนนก่อนเรียน มีคา่เทา่กบั 0.153 (Sig >0.05) และ คะแนนหลงัเรียนมีคา่เทา่กบั 0.152 (Sig >0.05)     
       2.2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ เร่ืองโจทย์ปัญหาเก่ียวกับปริมาตรของทรง
สีเ่หลีย่มมมุฉาก หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบที (One-Sample t-test) 
       2.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ค่าเฉลี่ยและ       
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วน าไปเทียบกบัเกณฑ์ (บญุชม ศรีสะอาด, 2554 :123) คือ คา่เฉลีย่ 4.50 – 5.00 หมายถึง    
พึงพอใจมากที่สดุ ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 2.50 –3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คา่เฉลีย่ 1.50 – 2.49 หมายถึง พงึพอใจน้อย และ คา่เฉลีย่ 1.00 – 1.49 หมายถึง พงึพอใจน้อยที่สดุ 
 

ผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 ดงัตารางที่ 1 

ตารางที่ 2    ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 ด้วย

รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile 

ผลการเรียน n X̅ S.D. T p 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

14 
14 

8.64 
15.43 

2.793 
2.932 

11.98 0.000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัเรียนโดยการจัดกิจกรรม

การเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ     

ที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 2 

 

ตารางที่  3 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดย

การจดักิจกรรมการเรียนรู้  ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุม่ ผลการเรียน n ร้อยละ 70 X̅ S.D. T p 
E1 หลงัเรียน 14 14 15.43 2.932 1.95 .081 

 

 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile อยู่ใน

ระดบัมากที่สดุ อนัดบัที่ 1 ด้านบรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดั

กิจกรรมการเรียนรู้ (X ̅= 4.77) และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ (X ̅= 4.71) ตามล าดบั  
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อภปิรายผล 
 จากการวิจยั เร่ือง การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก

การจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ผู้วิจยัมีประเด็นส าคญัในการอภิปรายดงันี ้

1. ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ 

Van Hiele หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทัง้นีอ้ภิปรายผลได้ว่า เป็นกิจกรรม         

ที่สง่เสริมให้นกัเรียนได้ลงมือปฏิบตัิด้วยตนเอง มีการสงัเกต ส ารวจค้นหาความรู้ การตัง้ค าถาม ซึง่การเรียนรู้ร่วมกนั

ท าให้เกิดพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาให้นักเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน

หลงัจากที่ได้รับการเรียนรู้ตามเนือ้หา และท ากิจกรรมตามแผนการจดัการเรียนรู้ ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้

สอดคล้องกับ อภิญญา กาลมงคล (2554) ได้ศึกษาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เร่ือง รูป

เรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่พบวา่ คะแนนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

      จากที่กล่าวมาข้างต้น พอสรุปเป็นหลกัการเบือ้งต้นได้ว่าท าผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียนได้ 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 หลงัเรียนโดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 

.05 ทัง้นีอ้ภิปรายผลได้วา่ รูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Hiele เป็นกิจกรรมที่ต้องใช้จินตนาการ ซึง่นกัเรียนได้

มีการส ารวจปัญหา พดูคยุพร้อมกบัน าสิง่ที่เป็นปัญหามาสร้างความเข้าใจ ใช้ความสามารถและประสบการณ์มาช่วย

ในการแก้ปัญหา จากการสงัเกตของผู้วิจยัซึง่เป็นผู้จดักิจกรรมการเรียนรู้ พบวา่ ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้นัน้ ผู้วิจยั

ได้ให้นักเรียนจับคู่ ระหว่างนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนดีกับนักเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนต ่าหรือ       

ปานกลาง ส่งผลให้ในการส ารวจปัญหาและการพูดคุยและสร้างปัญหาระหว่างกลุ่มนัน้ นกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิดี            

จะแสดงออกทางความคิดมากกวา่ อนึง่ มีนกัเรียนที่เรียนช้าในห้องมีจ านวน 3 คน มาจบัคู่กบันกัเรียนท่ีมีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนสงูด้วย ซึง่นกัเรียนกลุม่นีจ้ะพึง่พานกัเรียนที่ตนเองจบัคู ่ฉะนัน้ เมื่อให้แตล่ะกลุม่น าเสนอ นกัเรียนที่เรียน

ดีจะเป็นตวัแทนของกลุม่น าเสนอหน้าชัน้เรียนเสมอ สว่นนกัเรียนเรียนช้าจะเป็นผู้นัง่ฟังเพื่อนน าเสนอ เมื่อให้นกัเรียน

ท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเพ่ือมาเทียบกบัเกณฑ์ นกัเรียนท่ีเรียนช้าจะท าแบบทดสอบได้ต ่า 

จึงท าให้คะแนนของนกัเรียนเรียนช้าดึงให้คะแนนให้ต ่าลง อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการเรียนของนกัเรียนเรียน

ช้า จ านวน 3 คน นี ้มีคะแนนพฒันาการที่เพิ่มขึน้ ผลการวิจยันี ้จึงไม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ วิภาพร งอยกุดจิก 

และหล้า ภวภตูานนท์ (2558) ได้ศกึษาการพฒันากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด

ของ    Van Hiele และใช้โปรแกรม The Geometer’s Sketchpad เป็นเคร่ืองมือช่วยการเรียนรู้ เร่ือง ความสมัพนัธ์

ระหว่างรูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนตามเกณฑ์   

ที่ก าหนด  

 จากท่ีกลา่วมาจึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 ด้วยรูปแบบ

การสอนตามแนวคิดของ Van Hiele มีคะแนนเฉลีย่สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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 3. นกัเรียนมีความพึงพอใจในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile 

อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile เป็น

กิจกรรมที่สง่เสริมให้นกัเรียนได้ลงมือท าด้วยตนเอง มีการตัง้ค าถาม การสงัเกต มีสื่อการสอนท่ีเป็นรูปธรรมจบัต้องได้ 

ท าให้นกัเรียน สนุกสนานกบัการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีความสนใจและมองภาพได้อย่างชดัเจน ซึ่งสอดคล้องกับ 

อทุยั   พรรณ สดุใจ (2545) ได้กล่าวถึง ความพึงพอใจว่า เป็นความรู้สึกรัก ชอบ ยินดี เต็มใจ หรือมีเจตคติที่ดีของ

บคุคลตอ่สิง่ใดสิง่หนึง่ ความพอใจจะเกิดเมื่อได้รับตอบสนองความต้องการ ทัง้ด้านวตัถแุละด้านจิตใจ ความพงึพอใจ

เป็นเร่ืองเก่ียวกบัอารมณ์ ความรู้สกึ และทศันะของบคุคล อนัเนื่องมาจากสิ่งเร้าและสิ่งจูงใจ โดยอาจเป็นไปในเชิง

ประเมินค่า ว่าความรู้สกึหรือทศันคติต่อสิ่งเหล่านัน้ เป็นไปในทางลบหรือบวก ซึ่งสอดคล้องกับ กชกร เป้าสวุรรณ    

และคณะ (2550) ได้กลา่วถึง ความหมายของความพงึพอใจว่า สิ่งที่ควรจะเป็นไปตามความต้องการ ความพึงพอใจ

เป็นผลของการแสดงออกของทศันคติของบคุคลอีกรูปแบบหนึง่ ซึง่เป็นความรู้สกึเอนเอียงของจิตใจที่มีประสบการณ์

ที่มนษุย์เราได้รับอาจจะมากหรือน้อยก็ได้ และเป็นความรู้สกึที่มีตอ่สิ่งใดสิง่หนึง่ ซึง่เป็นไปได้ทัง้ทางบวกและทางลบ 

แต่เมื่อได้สิ่งนัน้ สามารถตอบสนองความต้องการ หรือท าให้บรรลุจุดมุ่งหมายได้ ก็จะเกิดความรู้สึกบวก                   

เป็นความรู้สึกที่พึงพอใจ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าสิ่งนัน้สร้างความรู้สึกผิดหวงั ก็จะท าให้เกิดความรู้สึกทางลบ      

เป็นความรู้สึกไม่พึงพอใจ และสอดคล้องกบั Maslow (1954, p. 35-46) ได้ตัง้ทฤษฎีทัว่ไปเก่ียวกบัการจูงใจ โดยมี

สมมติฐานว่ามนุษย์มีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิน้สุด เมื่อความต้องการใดได้รับการตอบสนองแล้ว         

ความต้องการอยา่งอื่นก็จะเข้ามาแทนที่ ความต้องการของคนเราอาจจะซ า้ซ้อนกนั ความต้องการอยา่งหนึง่อาจจะยงั

ไมท่นัหมดไป ความต้องการอีกอยา่งหนึง่ก็จะเกิดขึน้ได้ สรุปก็ คือ เมื่อมนษุย์ได้รับการตอบสนองความต้องการมนษุย์

ก็จะมีความพงึพอใจ และมีความสขุ  

จากที่กลา่วมา จึงสรุปได้ว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการสอนตามแนวคิดของ Van Heile อยู่

ในระดบัมากที่สดุ  ในด้านบรรยากาศการจดักิจกรรมการเรียนรู้ การท ากิจกรรม และสร้างความสนใจในบทเรียน 
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ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
Satisfaction of international tourists to tourism management at world heritage site in Phra Nakhon 
Si Ayutthaya province. 
 
ณฐิัวฒุิ รอดพนัธุ์ 1 
Natthiwut Rodphan1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้1) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติต่อการจดัการ

แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 2) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของความพึงพอใจของ
นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้คือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จ านวน 400 คน ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบสมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างของค่ากลางของสองประชากรอิสระและ  
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

ผลการวิจัยพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุ 31 - 45 ปี มีสถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยูใ่นช่วง 2,501 – 4,000 ดอลลา่ห์สหรัฐ 
เป็นการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยาเป็นครัง้แรก ด้านความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการ
แหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลก พบว่า ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวที่มีตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลก คือ พึงพอใจ
ในมาตรการด้านการป้องกันขอบเขตมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ในระดบัมากที่สุด รองลงมา พึงพอใจเก่ียวกับป้าย
สญัลกัษณ์ระบุพืน้ที่ส่วนต่าง ๆ ของจุดเยี่ยมชมโบราณสถาน และ พึงพอใจในเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางเข้าถึง
อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ตามล าดบั 

 
ค าส าคัญ  : ประสบการณ์การทอ่งเที่ยว, ความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยว, แหลง่มรดกโลก 
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Abstract 

 The purposes of this research are 1) To study satisfaction of international tourists to tourism 
at world heritage site in Phra Nakhon Si Ayutthaya province and 2) To analyze with different satisfaction of 
international tourists to tourism at world heritage site by different personal characteristics. The sample size of 
this study consisted of 400 the international tourists who travelled in Phra Nakhon Si Ayutthaya province. The 
data were analyzed by statistics including Descriptive statistics using for data analysis are Percentage, Mean, 
Standard Deviation Independent Samples (t-test), and One Way ANOVA (f-test). 
 The results of this research showed that most tourists were female, single, aged between 31 to 45, 
those graduated with bachelor’s degree, employees with the salary between 2,501 to 4,000 dollars, first time 
to visit Phra Nakhon Si Ayutthaya province. In terms of travel experiences of International tourists, it was found 
that international tourists have the satisfaction with the tourism management at world heritage sites, it was found 
that the level of satisfaction were found the international tourists were satisfied with the division of main areas 
and protected areas of sensitive areas of Ayutthaya world heritage sites, followed by the area management to 
be a tourist attraction in the Ayutthaya world heritage sites, personnel and facilities were a great service and 
the sources of access to the world heritage sites area which is easy access route to Ayutthaya world heritage 
sites respectively. 
 
Keyword: Travel experience, Tourist Satisfaction, world heritage site 
 

บทน า 
 เร่ืองของอตุสาหกรรมท่องเที่ยวถือว่าเป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมที่ประเทศต่าง ๆ ทัว่โลกให้ความส าคญั ประกอบ
กบัจ านวนนกัท่องเที่ยวโลกยงัคงขยายตวัอย่าง ต่อเนื่องเป็นผลพวงจากการฟืน้ตวัของเศรษฐกิจยโุรปและความผนัผวน
ของค่าเงิน ในสกุลต่าง ๆ ข้อมลูจากรายงานของ UNWTO World Tourism Barometer ระบวุ่า ตัง้แต่ต้นปี 2561 เป็นต้น
มา ส าหรับประเทศไทยสถานการณ์ด้านการทอ่งเที่ยวยงัคงได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติในการเลอืกประเทศไทยเป็น
จดุหมายปลายทางทางการทอ่งเที่ยวอนัดบัต้นๆ ของโลก (Bangkokbiznews.com , 2562) ซึง่อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว
เป็นอตุสาหกรรมหนึ่งที่มีความส าคญัสามารถสร้างรายได้น าเงินตราตา่งประเทศเข้ามาในประเทศไทยได้จ านวนมากจาก
นกัท่องเที่ยวต่างชาติจึงท าให้เกิดการเติบโตของธุรกิจที่เก่ียวข้อง ท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจ นอกจากนัน้     
การท่องเที่ยวยงัช่วยกระตุ้นให้มีการน าทรัพยากรของประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เพื่อสามารถดึงดูดให้
นกัทอ่งเที่ยวเข้ามาในประเทศได้มากยิ่งขึน้ (ฉนัทชั วรรณถนอม, 2552)  

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นจงัหวดัหนึ่งในภาคกลางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจที่ส าคญัโดยมีผลิตภณัฑ์มวลรวม
ของจังหวดัมีมูลค่าสงูเป็นอนัดบั 3 ของประเทศและมีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน เคยมีช่ือเสียงในฐานะเป็น
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แหล่งปลกูข้าวที่ส าคญั จังหวดัพระนครศรีอยุธยา (สขุุม คงดิษฐ์, ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ. 2558) และส าหรับ เกาะเมือง
พระนครศรีอยธุยา มีแม่น า้ 3 สายล้อมรอบ มีความงดงามและมีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของราชธานี ยาวนานถึง 417 
ปี ได้รับการยกยอ่งเป็นเมืองมรดกโลก จากองค์การศกึษาวิทยาศาสตร์และวฒันธรรมแหง่สหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อ 
13 ธันวาคม 2534 เมื่อผนวกเข้ากบัแผนพฒันาการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2555– 2559 จดัอยู่ในกลุม่ท่องเที่ยวมรดก
โลกเช่ือมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น า้ภาคกลางมีความสอดคล้องในการจัดเส้นทาง
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้วยเหตนุีเ้สน่ห์ของเมืองหลวงเก่าอย่างจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา (Ayutthaya Thailand) จึงไม่
เคยลดน้อยไปจากความนิยมของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติเลยแม้แต่น้อย แต่นบัวนัยิ่งจะเป็นที่สนใจมากยิ่งขึน้ ท าให้
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาตอนนีจ้ึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านประวตัิศาสตร์อย่างเต็ม 

จากที่กลา่วมาข้างต้นเกี่ยวกบัการเข้ามาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มีจ านวนมากขึน้ในทกุช่วงเวลา
ในทกุ ๆ ปีนัน้ ผู้ท าวิจยัได้ศึกษาข้อมลูด้านการวิจยัที ่เกี ่ยวข้องกบันกัท่องเที ่ยวชาวต่างชาติที ่เข้ามาท่องเที่ยวใน     
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยาพบว่ามีหลากหลายหวัข้อ แต่สิ่งหนี่งที่ผู้ท าวิจยัได้ตัง้ข้อสงัเกตคือ  ยงัไม่พบวิจยัในเร่ือง               
ความพึงพอใจต่อการจดัการแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเท่าไหร่นกั ดงันัน้ผู้ท าวิจยัจึงมี
ความสนใจที่จะศึกษา “ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน   
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” เพื่อให้ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องได้ทราบถึงข้อมลูต่าง ๆ ที่เป็นประสบการณ์และความพึงพอใจต่อ 
การจดัการแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลกของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ เพื่อช่วยกนัรักษา และพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา
ให้เป็นเมืองทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงระดบัโลกตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน             

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
2. เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระดบัของความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยว

มรดกโลกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวที่มีปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา รายได้) ที่แตกต่างกันจะมีระดับความพึงพอใจต่อ       

การจดัการแหลง่มรดกโลกแตกตา่งกนั 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
แนวคิดเก่ียวกบัความพงึพอใจ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) กล่าวถึงความพึงพอใจไว้ว่า เป็นทัศนคติที่ดีที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง และ

ปฏิกิริยาที่ตอบสนองตอ่สิง่ตา่ง ๆ ของบคุคล 
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ธนาภรณ์ เมทณีสดดุี (2543, น. 14) ได้สรุปความหมายของความพงึพอใจที่สอดคล้องกนัวา่ หมายถึง ความรู้สกึ 
ความชอบ ความพอใจและความต้องการของบคุคลที่มีตอ่    สิง่ใดสิง่หนึ่ง ความรู้สกึพงึพอใจจะเกิดขึน้เมื่อบคุคลได้รับใน
สิง่ที่ต้องการ 

เยาวรี เจริญสวสัดิ์ (2543, น. 7) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจว่า หมายถึงความสามารถของบุคคลใน    
การด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุขสนุกสนาน ปราศจากความรู้สึกเป็นทุกข์ ทัง้นี ไ้ม่ได้หมายความว่า บุคคลจะได้รับ                  
การตอบสนองอย่างสมบรูณ์ในทุกสิ่งที่ต้องการ แต่ความพึงพอใจนัน้จะหมายถึงความสขุที่เกิดขึน้จากการปรับตวัของ
บุคคลต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี และเกิดความสมดุลระหว่างความต้องการของบุคคลกับการได้รับการตอบสนอง
หลกัการและทฤษฎี 

แนวคิดการบริหารจดัการมรดกโลก 
ธาตรี มหนัตรัตน์, สิริพฒัถ์ ลาภจิตร (2555) ปีพทุธศกัราช 2478 กรมศิลปากรในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบ

การดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวตัถุของชาติ ได้ด าเนินการประกาศขึน้ทะเบียนโบราณสถานเมืองอยุธยาให้เป็น
อทุยานประวตัิศาสตร์ และนบัจากนัน้เป็นต้นมา การสงวนรักษาและคุ้มครองนครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยาอนั
ยิ่งใหญ่และทรงคุณค่าก็ได้เร่ิมขึน้และด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดมา นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและ
โบราณสถานโดยรอบได้รับการคุ้มครองตามพระราชบญัญัติโบราณสถาน โบราณวตัถุ ศิลปวตัถ ุและพิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ พทุธศกัราช 2504 โดยกรมศิลปากรได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพทุธศกัราช2520 ให้ด าเนินการอนรัุกษ์
และบริหารจดัการนครประวตัิศาสตร์แห่งนีภ้ายใต้แผนงานอุทยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ฉบบัที่ 1 ปีที่ 2520
โดยมีวตัถปุระสงค์หลกัเฉพาะในสว่นของการบรูณะโบราณสถานในขอบเขตพืน้ท่ีในเกาะเมืองอยธุยาที่ก าหนดเทา่นัน้ แต่
หลงัจากที่นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยาได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปีพุทธศกัราช 2534 แล้ว  
กรมศิลปากรได้ปรับปรุงแผนงานอทุยานประวตัิศาสตร์ดงักลา่วให้มีขอบเขตการด าเนินงานที่กว้างขวางและครอบคลมุ
มากยิ่งขึน้ในรูปของแผนแม่บทนครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อปี
พทุธศกัราช 2536 ภายใต้แผนแมบ่ทฯฉบบันี ้กรมศิลปากรได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเป็นแผนงานหลกั 5 แผน ดงันี ้
คือ (1) แผนงานโบราณคดี ประวัติศาสตร์ และโบราณสถาน (2) แผนงานพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการหลกั (3) แผนงานบรูณะปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภมูิทศัน์ (4)แผนงานพฒันาและปรับปรุงชุมชน และ 
(5)แผนงานรือ้ย้ายและปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่ดินทัง้นีโ้ดยมี วตัถุประสงค์ให้นครประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
ด ารงคุณค่าและเอกลกัษณ์ อนัโดดเด่น เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของโลกได้ตลอดไป  นครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร จังหวดัพระนครศรีอยุธยา อยู่ภายใต้การดูแลและรับผิดชอบโดยแผนยุทธศาสตร์      
การพฒันาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่เน้นนโยบายการเป็นอทุยานประวตัิศาสตร์มรดกทางวฒันธรรม ซึ่งมีเป้าประสงค์
ในการอนุรักษ์มรดกโลกในเขตประวัติศาสตร์และใช้ประโยชน์จากมรดกทางวัฒนธรรมในการเพิ่มพูนมูลค่าด้าน            
การท่องเที่ยว สอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ฉบบัที่10 (พ.ศ. 2550-
2554) ที่เน้นการอนุรักษ์ฟืน้ฟู และสืบสานมรดกทางวฒันธรรม เพื่อด ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตเป็นเอกลกัษณ์ทางสงัคมไทย มุ่ง
สร้างค่านิยมให้ชุมชนเกิดความภาคภมูิใจในศิลปวฒันธรรมท้องถ่ิน และมีสว่นร่วมในการอนรัุกษ์พฒันา และสืบทอดวิถี
ชีวิตของชุมชนอย่างต่อเนื่อง [3]อ านาจบ ริหารจัดการนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร ตามที่  
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ประเทศไทยได้ร่วมเป็นรัฐภาคีสมาชิกของอนุสญัญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ 
ค.ศ.1972 โดยวตัถปุระสงค์ของอนุสญัญาฯ ดงักลา่วคือ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการคุ้มครองและ
อนรัุกษ์มรดกทางวฒันธรรมและทางธรรมชาติให้ด ารงคณุคา่ความโดดเด่นเป็นมรดกของมวลมนษุยชาติคงอยู่ตลอดไป
และในฐานะเดียวกนัอนสุญัญาฯ จะก าหนดหน้าที่เป็นกรอบกติกาและเคร่ืองมือคอยเตือนใจให้นานาชาติพึงตระหนกัถึง
ปฏิสมัพนัธ์ซึ่งระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ วัฒนธรรม รวมทัง้ความจ าเป็นในการศึกษาความสมดุล
ระหวา่งมนษุย์และธรรมชาติอีกด้วย  
 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ในการศึกษาวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติที่มีต่อการจดัการแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลก
ใน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา” ผู้วิจยัได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจยัดงันี ้
 

          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจยัสว่นบคุคล  

1. เพศ  

2. อาย ุ 

3. สถานภาพสมรส  

4. ระดบัการศกึษา  

5. อาชีพ  

6. รายได้ตอ่เดือน  

7. ความถ่ีในการเข้ามา

ทอ่งเที่ยวใน

พระนครศรีอยธุยา  

8. ภมูิล าเนา 

 

 

 

 

 

ความพงึพอใจตอ่การ

จดัการแหลง่ทอ่งเที่ยว

มรดกโลก

พระนครศรีอยธุยา 

 

ตัวแปรอิสระ (X) 

(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม (Y) 

(Dependent Variable) 
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วิธีการด าเนินวิจัย 

 การวิจัยครัง้นี  ้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ดังนี  ้กลุ่มตัวอย่าง คือ นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ อาย ุ20 ปีขึน้ไปที่เข้ามาท่องเที่ยวที่จงัหวดัพระนครศรีอยุธยาและมีการพกัแรมอย่างน้อย  1 คืน โดยเลือก
เก็บตวัอย่างจากนกัท่องเที่ยวตามแหลง่ท่องเที่ยวส าคญัทางมรดกโลกจ านวน 10 แห่ง ซึ่งการก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง
เนื่องจากประชากรมีขนาดใหญ่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน อ้างอิงจากสถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมา
ทอ่งเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาในปี 2560 พบว่า มีนกัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติทัง้สิน้ 355,607 คน (กระทรวงท่องเที่ยว
และกีฬา, 2561) ผู้วิจยัจึงใช้ประชากรกลุม่นีเ้พื่อน ามาค านวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งโดยการแทนคา่ในสตูรการค านวณขนาด
ตัวอย่างของ Taro Yamane (อัศวิน แสงพิกุล, 2556, น.154) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 หรือที่ระดับ     
ความเช่ือมัน่ 95% เพื่อความสะดวกในการประเมินผล การวิเคราะห์ข้อมลู และป้องกนัความผิดพลาดจากการวิจยั ผู้วิจยั
จึงได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างไว้ที่จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม (Questionnaire)           
โดยจดัท าแบบสอบถามเป็นฉบบั ภาษาองักฤษจากการแปลแบบสอบถามฉบบัภาษา ไทยที่ได้รับการแนะน าจากอาจารย์
ที่ปรึกษาและน าไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่างที่มีความคล้ายกบั กลุม่ตวัอย่างที่ผู้วิจยัต้องการศึกษา จ านวน  30คน ผู้วิจัย
ด าเนินการจดัเก็บข้อมลูโดยตนเองในช่วง ระหว่างเดือน พฤศจิกายน  2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.2563 ผู้ วิจัยได้ท า   
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ วิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าเฉลี่ย (Mean) และการวิเคราะห์สถิติ เชิงอนมุาน(Inferential Statistics) การทดสอบ
สมมติฐานของผลต่างระหว่างค่าเฉลี่ย เมื่อสุ่มตวัอย่างจากแต่ละประชากรเป็นอิสระต่อกัน  (Independent Samples       
t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวหรือแบบมีปัจจยัเดียว(F-test หรือ One Way ANOVA) 
 

ผลการวิจัย 
1.  จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 400 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัด

พระนครศรีอยธุยา พบวา่ มีสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง 31-45 ปี สถานภาพแตง่งานแล้ว มีการศกึษาอยูใ่นระดบั
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 2,501 - 4,000 ดอลลา่ร์ต่อเดือน และเพิ่งจะ
เคยเดินทางมาทอ่งเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาเป็นครัง้แรก 

2. การศึกษาความพึงพอใจของนกัทอ่งเที่ยวที่มีต่อการจดัการแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลก พบวา่ ผลการวิเคราะห์
ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้ วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความพึงพอใจนกัท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจดัการแหลง่ท่องเที่ยวมรดกโลกจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา  
 ตารางที่ 1 แสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกจงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ตอ่ด้านการจดัการด้านพืน้ท่ีของแหลง่มรดกโลก 
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ล าดับ ด้านการจัดการพืน้ที่ของแหล่งมรดกโลก 𝐱  S.D. ระดับ 

1 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัป้ายสญัลกัษณ์ระบพุืน้ท่ีสว่นตา่ง 
ๆ ของจดุเยี่ยมชมโบราณสถาน 

4.28 1.036 มากที่สดุ 

2 
ทา่นพงึพอใจในเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางเข้าถงึ
แหลง่มรดกโลกพระนครศรีอยธุยา 

4.20 .913 มาก 

3 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการสิง่แวดล้อมในแหลง่
มรดกโลกพระนครศรีอยธุยา 

4.06 .955 มาก 

4 
ทา่นพงึพอใจตอ่การจดัสดัสว่นพืน้ท่ีและภมูิทศัน์ของ
โบราณสถานในแหลง่มรดกโลก พระนครศรีอยธุยา 

4.03 .887 มาก 

 ภาพรวม 4.15  มาก 
 
จากตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาต่อ ด้านการจัดการด้านพืน้ที่ของแหล่งมรดกโลก โดยรวมอยู่ในระดบั มาก  และเมื่อพิจารณาข้อราย
ยอ่ย พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีความพงึพอใจ เก่ียวกบัป้ายสญัลกัษณ์ระบพุืน้ที่สว่นตา่ง ๆ ของจุดเยี่ยมชมโบราณสถานมาก

ที่สุด (x̅ = 4.28) รองลงมา พึงพอใจในเส้นทางที่สะดวกในการเดินทางเข้าถึงแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา              

(x̅ = 4.20) เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  (x̅ = 4.06) การจัดสดัส่วนพืน้ที่และ    

ภมูิทศัน์ของโบราณสถานในแหลง่มรดกโลก พระนครศรีอยธุยา (x̅ = 4.03) ตามล าดบั 
ตารางที่ 2 แสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตอ่ด้านการจดัการการป้องกนัและอนรัุกษ์พืน้ท่ีของแหลง่มรดกโลก 

ล าดับ ด้านการจัดการการป้องกันและอนุรักษ์พืน้ที่ของ
แหล่งมรดกโลก 

𝐱  S.D. ระดับ 

1 
ทา่นพงึพอใจในมาตรการด้านการป้องกนัขอบเขตมรดก
โลกพระนครศรีอยธุยา 

4.40 .804 มากที่สดุ 

2 
ทา่นพงึพอใจตอ่การอนรัุกษ์และทะนบุ ารุงรักษา
โบราณสถานในอทุยานประวตัิศาสตร์ 
พระนครศรีอยธุยา 

4.17 .733 มาก 

3 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัการแบง่พืน้ที่ของสว่นพืน้หลกัและ
พืน้ท่ีแนวป้องกนัเขตของอทุยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

4.01 .665 มาก 
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4 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัการจดัการป้องกนัตวัอาคาร
โบราณสถานในอทุยานประวตัิศาสตร์ 
พระนครศรีอยธุยา 

4.03 .737 มาก 

 ภาพรวม 4.15  มาก 
 

จากตารางที่ 2 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาต่อ ด้านการจดัการการป้องกนัและอนรัุกษ์พืน้ที่ของแหลง่มรดกโลก โดยรวมอยู่ในระดบัมากและเมื่อ

พิจารณาข้อย่อย พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้านมาตรการในด้านมาตรการในด้านมาตรฐานการป้องกนัเขต

อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยามากที่สดุ (x̅ = 4.40) รองลงมา การอนรัุกษ์และทะนบุ ารุงรักษาโบราณสถานใน

อทุยานประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา (x̅ = 4.17) การแบง่พืน้ที่ของสว่นพืน้หลกัและพืน้ที่แนวป้องกนัเขตของอทุยาน

ประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา (x̅ = 4.01) และการจดัการการป้องกนัตวัอาคารโบราณสถานในอทุยานประวตัิศาสตร์ 

พระนครศรีอยธุยา (x̅ = 3.87) ตามล าดบั 

ตารางที่ 3 แสดงคา่เฉลี่ยความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกจงัหวดั

พระนครศรีอยธุยาตอ่ด้านการจดัการพืน้ท่ีของแหลง่มรดกโลกเพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว 

ล าดับ ด้านการจัดการแหล่งมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

𝐱  S.D. ระดับ 

1 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัเอกสารแนะน าข้อมลูแหลง่
ทอ่งเที่ยวที่ดงูา่ยและหลากหลายแบบของอทุยาน
ประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา 

3.70 .750 มากที่สดุ 

2 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ใน
การเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วของอทุยานประวตัศิาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

3.67 .829 มาก 

3 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัคา่เข้าชมอทุยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

3.59 .927 มาก 

4 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวของอทุยาน
ประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา 

3.57 .802 มาก 

 ภาพรวม 3.63  มาก 
 

จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา ตอ่ด้านการจดัการแหลง่มรดกโลกเพื่อเป็นแหลง่ท่องเที่ยว โดยรวมอยูใ่นระดบั มาก  และเมื่อพิจารณา
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ข้อย่อย พบว่า นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ  ด้านเอกสารแนะน าข้อมลูแหลง่ท่องเที่ยวที่ดงู่ายและหลากหลายแบบของ
อทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยามากที่สดุ (x̅ = 3.70) รองลงมา เก่ียวกบัสิง่อ านวยความสะดวกตา่ง ๆ ในการเป็น

แหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ( x̅ = 3.67)  ค่า เ ข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์

พระนครศรีอยุธยา (x̅ = 3.59) และการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  (x̅ = 3.57) 
ตามล าดบั 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด

พระนครศรีอยธุยาตอ่ด้านการจดัการด้านการบริการในแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลก 

ล าดับ ด้านการจัดการด้านการบริการในแหล่งท่องเที่ยว
มรดกโลก 

𝐱  S.D. ระดับ 

1 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัการบริการตา่ง ๆ แก่นกัทอ่งเที่ยว
ในอทุยานประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา 

4.10 .782 มาก 

2 
ทา่นพงึพอใจเก่ียวกบัพนกังานบริการในอทุยาน
ประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา 

4.03 .742 มาก 

3 
ทา่นพงึพอใจในความสามารถในทกัษะการสือ่สารของ
พนกังานบริการของอทุยานประวตัิศาสตร์
พระนครศรีอยธุยา 

3.93 .882 มาก 

 ภาพรวม 4.02  มาก 
จากตารางที่ 4 ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกจังหวัด

พระนครศรีอยุธยาต่อ ด้านการจัดการทางด้านการบริการในแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกโดยรวมอยู่ในระดับ มาก และ       
เมื่อพิจารณาข้อยอ่ย พบวา่ นกัท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ ด้านการบริการต่าง ๆ แก่นกัท่องเที่ยวในอทุยานประวตัิศาสตร์

พระนครศรีอยธุยามากที่สดุ (x̅ = 4.10) รองลงมา เก่ียวกบัพนกังานบริการในอทุยานประวตัิศาสตร์ พระนครศรีอยธุยา  

(x̅ = 4.03) และความสามารถในทักษะการสื่อสารของพนกังานบริการของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา         

(x̅ = 3.93) ตามล าดบั 
3.ด้านความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการจัดการแหลง่ท่องเที่ยวแหลง่มรดกโลกในจงัหวดั

พระนครศรีอยุธยา จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ทัง้ด้านของ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา  
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ปัจจบุนั ของนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติในเร่ืองของความพงึพอใจของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่มี
ตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวแหลง่มรดกโลกในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ที่มี เพศ อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ อาชีพ 
และรายได้ปัจจบุนั แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัยะส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
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การอภปิรายผล 

จากการศึกษาระดบัความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติต่อการจัดการแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกใน
จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบว่า โดยรวมนกัท่องเที่ยวต่างชาติมีความพึงพอใจในระดบัมาก ในเร่ือง มาตรการในด้าน
มาตรฐานความปลอดภัยของแหล่งโบราณสถานของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มากที่สุด รองลงมา        
การอนรัุกษ์และทะนบุ ารุงรักษาโบราณสถานในอทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา เร่ืองเจ้าหน้าที่บริการในอทุยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เร่ืองความสามารถในทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่บริการ เส้นทางที่สะดวกใน        
การเดินทางเข้าถึงอทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา การแบ่งพืน้ที่ของสว่นพืน้หลกั พืน้ที่แนวป้องกนัเขตอ่อนไหว 
และพืน้ที่แหลง่ทอ่งเที่ยวของอทุยานประวตัิศาสตร์พระนครศรีอยธุยา ตามล าดบั จากผลการศึกษามีความสอดคล้องกบั    
กลัป์ยานี ทองงาม (2553) ได้ท าการศกึษา เร่ืองความพงึพอใจของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อการท่องเที่ยวอทุยาน
ประวตัิศาสตร์สโุขทยั เก่ียวกบัประเด็นที่ว่า นกัท่องเที่ยวต่างชาติมีความพึงพอใจมากที่สดุต่อด้านความเป็นมรดกโลก 
รองลงมาด้านสถานท่ีและสิง่อ านวยความสะดวก และด้านบคุลากรผู้ให้บริการ ตามล าดบั 

 

สรุป 
 จากผลการศึกษาวิจยัเร่ือง ”ความพึงพอใจของนกัท่องเที่ยวต่างชาติตอ่การจดัการแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกใน
จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา”  สรุปได้คือ ความพึงพอใจของนกัทอ่งเที่ยว เกิดจากประสบการณ์การที่ดีในการท่องเที่ยวของ
นกัท่องเที่ยว ซึง่เป็นสิง่ส าคญัของการเดินทางของนกัท่องเที่ยวที่สง่ผลตรงต่อความรู้สกึ ที่มีผลต่อความพึงพอใจ ไมว่่าจะ
เป็น ด้านการจัดการพืน้ที่แหล่งมรดกโลก ด้านการป้องกันและอนุรักษ์พืน้ที่ของแหล่งมรดกโลก ด้านการจัดการแหล่ง
มรดกโลกเพื่อเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว และด้านการจดัการด้านการบริการในแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลก สิ่งเหลา่นีล้้วนแล้วแตท่ า
ให้นกัทอ่งเที่ยวเกิดความรู้สกึพึงพอใจในประสบการณ์การทอ่งเที่ยว ดงันัน้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องในภาคสว่นต่าง ๆ ของแหลง่
ทอ่งเที่ยวมรดกโลกของจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาควรให้ความส าคญัในทกุ ๆ ด้านการจดัการแหลง่มรดกโลกเพื่อรองรับ
การเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่สามารถสร้างช่ือเสยีงและสิง่ส าคญัคือรายได้จากการเข้ามาท่องเที่ยวของนกัท่องเที่ยวตา่งชาติ 
และสร้างช่ือเสยีงในการเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวมรดกโลกที่ดีตอ่ไปในอนาคต 

ข้อเสนอแนะ  
1. ด้านการจดัการพืน้ท่ีในแหล่งมรดกโลก ควรมีการด าเนินการปรับปรุงและพฒันาสภาพ พืน้ที่แหลง่ท่องเที่ยว

ให้มีความสวยงามเพื่อดึงดดูใจให้น่าทอ่งเที่ยวมากยิ่งขึน้ โดยเน้นการจดัการดแูล รักษาความสะอาดเรียบร้อยของแหลง่
ทอ่งเที่ยวอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึงมีการจดัมาตรการการรักษา ความปลอดภยัให้เป็นท่ีนา่เช่ือถือของนกัทอ่งเที่ยว 

2. ด้านการบริหารจดัการแหลง่ท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก ควรจดัให้มีสือ่ประชาสมัพนัธ์ การท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลกเหมาะสมและตรงกลุม่เป้าหมาย มีเอกสาร แผ่นพบัให้ข้อมลู การท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกอย่างชดัเจน สว่นเคร่ืองมือ 
อปุกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ในการให้บริการเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวนัน้นกัท่องเที่ยวต้องการหฟัูงข้อมูล วีดีทศัน์
รถราง ศนูย์ข้อมลู นกัทอ่งเที่ยวรวมถึงแผนผงัที่ตัง้สถานท่ี โบราณสถาน 

3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ควรมีมาตรการในการอนรัุกษ์พืน้ท่ี การอนรัุกษ์ด้านการจดัการ สิง่แวดล้อมควบคูไ่ป
กับวิถีชีวิตของชุมชน ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหน่วยงานภาครัฐและ  เอกชนควรจัดท าเอกสารประชาสมัพันธ์
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เส้นทางการท่องเที่ยวอยธุยาเมืองมรดกโลกผ่านสื่อตา่ง ๆ อยา่งตอ่เนื่อง ควรปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานด้าน
การท่องเที่ยว ระบบการจราจร  ระบบสุขอนามัย การจัดระเบียบผู้ ค้าบริเวณแหล่งท่องเที่ยว รวมถึงการอบรม
ผู้ประกอบการในเร่ือง จิตบริการ ความเป็นเจ้าบ้านท่ีดี และทกัษะการใช้ภาษาตา่งประเทศในการสือ่สาร 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ควรมีการศึกษาประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่สง่ผลต่อการกลบัมาเยือนซ า้ของนกัท่องเที่ยวต่างชาติใน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อน ามาเปรียบเทียบและน าผลไปปรับปรุงพฒันาด้านการจัดการระบบต่าง ๆ ของแหล่ง
ทอ่งเที่ยวในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาให้ดีขึน้ 

2. ควรมีการศกึษาเพิ่มเติมในเร่ืองการรับรู้ข้อมลูการทอ่งเที่ยวจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาที่สง่ผลตอ่ประสบการณ์
ด้านการทอ่งเที่ยวของนกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน าไปพฒันาและปรับปรุงการประชาสมัพนัธ์
ข้อมลูการทอ่งเที่ยวหวัหินให้มีความนา่สนใจ และดงึดดูได้มากขึน้ 

3. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเร่ืองของปัจจัยด้านความไม่พึงพอใจเก่ียวกับการเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา เพื่อจะได้น าข้อมลูที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพฒันาทางด้านการทอ่งเที่ยวให้ดีขึน้ในทกุ ๆ มิติ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อศึกษาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชมุชน หมู่บ้านอีตอ่ง อ าเภอทองผา
ภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้แบบประเมินศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน เก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับหมู่บ้านอีต่อง จ านวน 30 คน ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2562  โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ยและ         
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจยัพบว่า ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชนหมูบ้่านอีตอ่ง อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 

โดยภาพรวม มีศกัยภาพปานกลาง เมื่อพิจารณาจากศกัยภาพหลกั 5 ด้าน พบว่ามีศกัยภาพ 3 ด้านอยู่ในระดับ     

ปานกลาง ได้แก่ ศกัยภาพด้านบริการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ศกัยภาพด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน และศกัยภาพด้านบริการและความปลอดภยั ในขณะที่มีศกัยภาพ 2 ด้านอยู่ใน

ระดบัต ่า ได้แก่ ศกัยภาพด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรม และศกัยภาพด้านการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม 

และคุณภาพชีวิตที่ดี ในศกัยภาพทัง้ 5 ด้านดงักลา่ว หากพิจารณาในประเด็นย่อยแล้วพบว่า มี 7 ประเด็นย่อยที่มี

ศกัยภาพต ่าอนัสมควรตอ่การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ ประเด็นเหลา่นัน้ ได้แก่ 1) การจดัสรรรายได้กระจายไปทัว่ทัง้

ขุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แก่

นักท่องเที่ยว ที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีในท้องถ่ิน 3) การเปิดโอกาสในผู้ สูงอายุ เด็กผู้พิการ ให้ได้รับ

ประโยชน์และโอกาสในการเข้ามามีสว่นร่วม 4) การรวบรวมข้อมลูบนัทกึวิถีชีวิต ภมูิปัญญาศิลปวฒันธรรมของชนุชม 

5) การอนรัุกษ์ฟืน้ฟวูฒันธรรมท้องถ่ินมีประสทิธิภาพ 6) จดุบริการทอ่งเที่ยวทีม่ีคณุภาพ 7) การบริหารจดัการเส้นทาง

การเดินทางทอ่งเที่ยวในชมุชนมีประสทิธิภาพ 

ค าส าคัญ : ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยว, การทอ่งเที่ยวชมุชน, หมูบ้่านอีตอ่ง  
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ABSTRACT 
 This study aimed to study the potential of E – Tong Tong Village's Community in Thong Pha Phum 
District, Kanchanaburi Province.  A questionnaire was used as a research instrument to collect data from 
the samples including 30 sampling who involving E – Tong Tong Village's community in period from 
September to December 2019. Statistics for data analysis were mean and standard deviation.  
 The findings revealed that tourism potential of E-Tong Village’s community in Thong Pha Phum 
District, Kanchanaburi province, overall had medium potential in 5 parts; 3 potentials were in medium level 
including potential of tourism management by local communities, and potential of safety and service and 2 
potentials in low level including potential of conservative and cultural heritage and the potential of 
economic, social, and well-being administrations. There were 7 aspects of the main potential were in low 
potential including. 1) Income could be completely separated to local communities for improve local 
economy. 2) Created new business opportunities from local things. 3) Opportunities for children, disabled. 
4) Collect data and promote cultural exchange 5) Conservative of local culture. 6) Quality tourists checking 
point.  7) Tourism route management. 

Keyword: Tourism Potential, Community-based Tourism, E-Tong Village. 
 

บทน า 

 ปัจจุบนัการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้รับความสนใจในมิติของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางเลือกใหม่เพื่อ     
การพฒันาการท่องเที่ยวที่ยัง่ยืน โดยเฉพาะในภมูิภาคอาเซียนที่มุ่งสง่เสริมการเช่ือมโยงแหล่งท่องเที่ยวในอาเซียน  
โดยมียทุธศาสตร์ส าคญัประการหนึ่ง คือ การจดัท ามาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Standards) 
เพื่อยกระดบัมาตรฐานการทอ่งเที่ยวของแตล่ะประเทศในอาเซียนให้มีความใกล้เคียงกนัและมีความเป็นสากลมากขึน้ 
ด้วยหลกัการและเหตุผลดงักล่าวนี  ้ชุมชน แหลง่ท่องเที่ยว รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวของไทย จึงควรเร่ง
พฒันาและปรับปรุงคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของตนให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดท ามาตรฐานการท่องเที่ยว
อาเซียน (กรมการท่องเที่ยว, 2558) การท่องเที่ยวโดยชุมชนยังค านึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม สงัคม และ
วัฒนธรรม ชุมชนมีบทบาทเป็นเจ้า ของท าหน้าที่ก าหนดทิศทางการจัดการการท่องเที่ยว แต่ทุกชุมชนยังต้อง         
การความร่วมมือระหว่างชุมชน องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน และองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่เก่ียวข้องในการช่วยกนั
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยัง่ยืน ทัง้ด้านการสร้ างงาน สร้างรายได้     
ความเข้มแข็งของชุมชนและการพึ่งตนเอง ตลอดจนคณุภาพของแหลง่ท่องเที่ยวและปริมาณของนกัท่องเที่ ยวมาก
ยิ่งขึน้ (สดุถนอม ตนัเจริญ, 2560)  

อย่างไรก็ตาม การพฒันาด้านการท่องเที่ยวของชุมชนแต่ละชุมชน หากชุมชนไม่ได้ทราบถึงศกัยภาพและ
ความต้องการของตนเองอยา่งแท้จริง และถ้าชมุชนค านึงถึงรายได้มากกวา่เร่ืองของการอนรัุกษ์ การดแูลสิง่แวดล้อม
อาจจะมีผลเสียตามมา อาจมีการทะเลาะเบาะแว้ง การสื่อสารกันไม่เข้าใจในชุมชน และความไม่มีศกัยภาพพอ        
ที่พร้อมรองรับนกัท่องเที่ยวเข้ามา ไม่มีการเตรียมพร้อม ว่าต้องท าอย่างไร ต้องจัดสถานที่อย่างไรให้เหมาะสมกับ
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นกัทอ่งเที่ยว ถ้าไมม่ีการเตรียมพร้อมอาจจะมีกลุม่คนท่ีคอยจะท าลายสิง่แวดล้อม ถ้าปราศจากการเตรียมพร้อมก็จะ
เป็นข้อเสยีและปัญหามากกวา่ 

ส าหรับในประเทศไทยการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน ได้เกิดขึน้หลายแหง่และหนึง่ในนัน้ คือ ในจงัหวดักาญจนบรีุ 
ซึง่เป็นจงัหวดัที่อยูไ่ม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร มีแหลง่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย ท าให้นกัทอ่งเที่ยวเข้ามาชม
บรรยากาศอยูเ่สมอ ทัง้นีแ้หลง่ทอ่งเที่ยวในกาญจนบรีุ สามารถแบ่งออกได้เป็นสองสว่น คือ สถานท่ีท่องเที่ยวบริเวณ
ในตวัเมืองกาญจนบุรี และบริเวณนอกตวัเมืองกาญจนบุรี ส าหรับผู้ที่มีเวลาจ ากดัในการท่องเที่ยว อาจท าได้เพียง
ทอ่งเที่ยวในตวัเมืองกาญจนบรีุ และหากนกัทอ่งเที่ยวที่ต้องการสมัผสัธรรมชาติ ชมวิวทิวทศัน์ทางธรรมชาติ อาจต้อง
มีการวางแผนการทอ่งเที่ยวลว่งหน้า โดยจดุหมายปลายทางที่นกัทอ่งเที่ยวหลายคนต้องการมาสมัผสั ซึง่ถือได้วา่เป็น
แหลง่ท่องเที่ยวที่ UNSEEN ในเมืองไทยที่ซุกซ่อนอยู่หลงัม่านหมอกของจงัหวดักาญจนบรีุ คือ ชุมชนหมู่บ้านอีต่อง 
อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ถือวา่เป็นแลนด์มาร์คแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่ใหมท่ี่เพิ่งได้รับความนิยมอยา่งมากขึน้
ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเพิ่มขึน้ของจ านวนนักท่องเที่ยว สิ่งที่ตามมา คือ ผลกระทบที่เกิดขึน้จาก            
การท่องเที่ยว อาทิเช่น ความเสื่อมโทรมของพืน้ที่ การบริการจัดการของชุมชน การรองรับนกัท่องเที่ยวที่ยังไม่มี
ประสิทธิภาพมากพอ สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอในการให้บริการต่อจ านวนนกัท่องเที่ยว ดงันัน้ การศึกษา
ศกัยภาพการทอ่งเที่ยวของชมุชนหมูบ้่านอีต่อง จึงมีความจ าเป็นเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาด้านการทอ่งเที่ยว
ของชมุชนตอ่ไป  

จากประเด็นดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศกึษาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีตอ่ง 
อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ ทัง้นีผู้้ วิจยัมองเห็นถึงความส าคญัในการพฒันาหมู่บ้านอีต่องให้มีศกัยภาพใน
ด้านการท่องเที่ยวที่ดียิ่งขึน้ จึงต้องศึกษาให้ทราบถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน       
การวางแผน ให้หมูบ้่านอีตอ่งเป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีความยัง่ยืน สามารถรองรับนกัทอ่งเที่ยวที่จะเพิ่มขึน้ในอนาคตได้
อยา่งมีประสทิธิภาพและมีประสทิธิผลตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อศกึษาศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน หมูบ้่านอีตอ่ง อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุ 

 
ทบทวนวรรณกรรม 
 งานวิจัยนี ไ้ด้ทบทวนวรรณกรรมในเร่ืองแนวคิดเก่ียวกับการท่องเที่ยว แนวคิดเก่ียวกับศักยภาพ                 
การท่องเที่ยวของชุมชน บริบทของหมู่บ้านอีต่อง และงานวิจยัต่างๆ ที่เก่ียวข้องกบัการประเมินศกัยภาพของชุมชน
เพื่อการทอ่งเที่ยว ทัง้นีจ้ากการทบทวนวรรณกรรม ผู้วิจยัจะน าแนวคิดขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2558) มาใช้เป็นหลักในการศึกษาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน โดยมี
องค์ประกอบในการศึกษา 5 ด้าน  ได้แก่ 1. ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2. ด้านการจัดการ
เศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 3. ด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรมชุมชน 4. ด้านการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 5. ด้านคณุภาพการบริการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ตวัแปรต้น             ตวัแปรตาม 

 
ผู้มีสว่นเก่ียวข้องที่ส าคญัในหมูบ้่านอีตอ่ง                             ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชนหมูบ้่านอีตอ่ง   
    เจ้าหน้าที่องค์การบริหารสว่นต าบล 
    เจ้าหน้าที่อทุยานแหง่ชาติทองผาภมูิ 
     เจ้าหน้าที่ต ารวจตระเวนชายแดน       ด้านบริการการจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 
       ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยใหญ่บ้าน                                           ด้านการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 
           พระสงฆ์วดัเหมืองปิลอ็ก                                                 ด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรม 
   ผู้ประกอบการร้านค้าในหมูบ้่านอีตอ่ง                               ด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน
                                                                                     ด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน 

    ด้านบริการและความปลอดภยั 
     

 
      

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร ด้วยการเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้เกณฑ์ในการเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง 3 
ประการ ได้แก่ 1) ความเข้าใจในพืน้ท่ีของบคุคล 2) ความยาวนานของการอาศยัอยู่ในพืน้ท่ี และ 3) ความสมัพนัธ์กบั
การทอ่งเที่ยว และสามารถเลอืกกลุม่ตวัอยา่งได้ 30 คน แบง่เป็น 6 กลุม่ ดงันี ้1) ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้านหมู่ 
1 หมู่บ้านอีต่อง จ านวน 3 คน  2) เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลปิล็อกจ านวน 5 คน 3) เจ้าหน้าที่อุทยาน
แหง่ชาติทองผาภมูิจ านวน 5 คน 4) เจ้าหน้าที่ต ารวจรักษาชายแดนจ านวน 5 คน 5) พระภิกษุสงฆ์วดัปิลอ็กจ านวน 2 
รูป และ 6) ผู้ประกอบการร้านค้าในหมูบ้่านอีตอ่ง จ านวน 10 คน ทัง้นี ้จ านวนตวัอยา่งในแตล่ะกลุม่ ผู้วิจยัก าหนดเอง
โดยพิจารณาจากจ านวนประชากรแต่ละกลุม่ และความง่ายในการเข้าถึงกลุม่ตวัอย่าง  ส าหรับเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามเพื่อประเมินศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน ซึ่ง อ้างอิงจากแบบประเมิน
ศกัยภาพตามเกณฑ์การพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนของประเทศไทยขององค์การบริหารการพฒันาพืน้ท่ีพิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (2558) โดยมีลกัษณะเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scales) 3 ระดับ คือ 
ศกัยภาพสงู ศกัยภาพปานกลาง และศกัยภาพต ่า ซึง่ถือได้วา่เป็นเคร่ืองมือที่มีคณุภาพดีเพราะได้ผ่านการพฒันาและ
ปรับปรุงมาแล้วอยา่งตอ่เนื่องยาวนาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล เร่ิมจากการประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ส าคัญกับหมู่บ้านอีต่อง เช่น 
องค์การบริหารสว่นต าบลปิลอ็ก อทุยานแหง่ชาติทองผาภมูิ ฯลฯ เพื่อการขอเข้าไปเก็บรวบรวมข้อมลู ด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมลูด้วยแบบสอบถามเพื่อประเมินศกัยภาพฯ จากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องที่ส าคญักบัหมู่บ้านอีต่องจ านวน 6 
กลุม่ จากนัน้จึงด าเนินการเข้าไปเก็บข้อมลูในพืน้ท่ี 
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 เมื่อรวบรวมข้อมลูเสร็จสิน้ จึงน าข้อมลูดงักลา่วไปวิเคราะห์ทางสถิติโดยการหาค่าเฉลีย่ (Mean) และสว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ทัง้นี  ้ได้ก าหนดคะแนนระดับศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เป็นมาตราส่วนประมาณค่า          
(Rating Scale) แบง่ออกเป็น 3 ระดบั (นภวรรณ ฐานะกาญจน์, 2545) ดงันี ้ 

 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 2.34 – 3.00 หมายถึง ศกัยภาพสงู  
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.68 – 2.33 หมายถึง ศกัยภาพปานกลาง  
 คะแนนเฉลีย่ระหวา่ง 1.00 – 1.67 หมายถึง ศกัยภาพต ่า 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อ าเภอทองผาภูมิ 

จงัหวดักาญจนบรีุ ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้คา่เฉลีย่ (�̅�) ละสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าผลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ข้อมลูเป็นมาตราสว่นประมาณคา่ (Rating Scale) เปรียบเทียบกบัเกณฑ์ตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น โดย
ผลการวิเคราะห์ข้อมลูมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง ด้านบริการ   

การจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 

ล าดบั ศกัยภาพด้านบริการการจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 𝐱  S.D. ระดบั 
1 การบริหารจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนมีประสทิธิภาพ 1.80 .484 ศกัยภาพปานกลาง 

2 
ข้อตกลงร่วมกนัส าหรับการบริหารจดัการการทอ่งเที่ยว
โดยชมุชนมีประสทิธิภาพ 

1.77 .568 ศกัยภาพปานกลาง 

3 
บคุคลากรในกลุม่บริหารจดัการการทอ่งเทีย่วโดยชมุชนมี
ประสทิธิภาพ 

1.77 .568 ศกัยภาพปานกลาง 

4 มีการสง่เสริมการในการมีสว่นร่วมของคนในชนุชน 1.70 .569 ศกัยภาพปานกลาง 

5 
จดัการการตลาดและประชาสมัพนัธ์การทอ่งเที่ยวโดย
ชมุชน 

1.87 .571 ศกัยภาพปานกลาง 

6 
มีกระบวนการในการท างานเพื่อในชมุชนช่วยการ
วางแผน 

1.70 .535 ศกัยภาพปานกลาง 

7 มีการประชมุแลกเปลีย่นความคดิเห็นในชมุชนเสมอ 1.70 .702 ศกัยภาพปานกลาง 

8 
มีความรู้สกึถงึความเป็นเจ้าของที่แสดงให้เห็นอยา่งเป็น
รูปธรรม เช่น การเข้ามารับทราบข้อมลู ร่วมคิด ร่วมแก้ไข
ปัญหา 

1.87   .571 ศกัยภาพปานกลาง 

9 มีกิจกรรมในการสง่เสริมศกัยภาพของคนในชมุชน 1.77 .504 ศกัยภาพปานกลาง 
 รวม 1.77 .579 ศกัยภาพปานกลาง 

โดยภาพรวม พบวา่ ชมุชนหมูบ้่านอีตอ่งมีศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวในเร่ืองบริการการจดัการการทอ่งเทีย่ว
โดยชุมชนอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบวา่ ทกุประเด็นยอ่ยมีศกัยภาพปานกลาง ส าหรับ
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ประเด็นย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ การจดัการการตลาดและประชาสมัพนัธ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน ( �̅�=1.87) และ
การมีความรู้สกึถึงความเป็นเจ้าของที่แสดงให้เห็นอยา่งเป็นรูปธรรม เช่น การเข้ามารับทราบข้อมลู ร่วมคิด ร่วมแก้ไข

ปัญหา (�̅�=1.87) รองลงมา การบริหารจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนมีประสทิธิภาพ (�̅�=1.80) 
ตารางที่ 2  คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน หมูบ้่านอีตอ่ง ด้านการจดัการ

เศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 

ล าดบั ศกัยภาพการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 𝐱 S.D. ระดบั 

1 
สง่เสริมการยกระดบัคณุภาพชีวติชมุชนเป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

1.70 .535 ศกัยภาพปานกลาง 

2 
ผลติภณัฑ์ชมุชนมคีณุภาพเพื่อเสริมสร้างโอกาสในการเพิ่ม
รายได้จากการทอ่งเที่ยวในชมุชน 

1.77 .504 ศกัยภาพปานกลาง 

3 การจดัสรรรายได้กระจายไปทัว่ทัง้ชมุชนอยา่งมีประสทิธิภาพ 1.67 .661 ศกัยภาพต ่า 

4 
การสนบัสนนุให้ชมุชนมีการคิดค้นผลติภณัฑ์และบริการแก่
นกัทอ่งเที่ยว ท่ีมาจากวตัถดุิบและภมูิปัญญาที่มใีนท้องถ่ิน 

1.50 .682 ศกัยภาพต ่า 

5 
การเปิดโอกาสในผู้สงูอาย ุเด็ก ผู้พิการ ให้ได้รับประโยชน์และ
โอกาสในการเข้ามามีสว่นร่วม 

1.53 .629 ศกัยภาพต ่า 

 รวม 1.63 .607 ศกัยภาพต ่า 
โดยภาพรวม พบว่า ชุมชนหมู่บ้านอีต่องมีศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวในเร่ืองการจัดการเศรษฐกิจ สงัคม 

และคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ในระดบัต ่า หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกัยภาพปานกลางใน 2 ประเด็น คือ 

สง่เสริมการยกระดบัคณุภาพชีวิตชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และผลิตภณัฑ์ชุมชนมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้าง
โอกาสในการเพิ่มรายได้จากการทอ่งเที่ยวในชมุชน สว่นอีก 3 ประเด็นที่เหลอืมีศกัยภาพอยู่ในระดบัต ่า โดยประเด็น
ย่อยที่มีค่าเฉลี่ยศกัยภาพต ่าสดุ คือ การสนับสนุนให้สมาชิกในชุมชนมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ แก่
นกัทอ่งเที่ยวที่มาจากวตัถดุิบและภมูิปัญญาที่มีในท้องถ่ิน (�̅�=1.50)  
ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน หมูบ้่านอีตอ่ง ด้านการอนรัุกษ์

และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรม 

ล าดบั ศกัยภาพด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดกทางวฒันธรรม 𝐱 S.D. ระดบั 

1 
มีการรวบรวมข้อมลูบนัทกึ วิถีชีวติ ภมูิปัญญา ศิลปะ 
วฒันธรรม ของชนุชม 

1.57 .568 ศกัยภาพต ่า 

2 ฐานข้อมลูด้านมรดกวฒันธรรมเพื่อการทอ่งเที่ยวมีคณุภาพ 1.73 .583 ศกัยภาพปานกลาง 

3 
มีกิจกรรมทอ่งเทีย่วน าเสนอศิลปวฒันธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถ่ิน 

1.73 .583 ศกัยภาพปานกลาง 

4 การอนรัุกษ์ฟืน้ฟวูฒันธรรมท้องถ่ินมีประสทิธิภาพ 1.63 .615 ศกัยภาพต ่า 
 รวม 1.67 .585 ศกัยภาพต ่า 
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 โดยภาพรวม พบว่า ชมุชนหมูบ้่านอีต่องมีศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวในเร่ืองการอนรัุกษ์และสง่เสริมมรดก
ทางวฒันธรรมอยู่ในระดบัต ่า หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกัยภาพปานกลาง 2 ประเด็น คือ ฐานข้อมลู
ด้านมรดกวฒันธรรมเพื่อการท่องเที่ยวมีคณุภาพ  และการมีกิจกรรมท่องเที่ยวน าเสนอศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ท้องถ่ิน (�̅�=1.73 เทา่กนัทัง้ 2 ประเด็น ) ส าหรับประเด็นยอ่ยที่มีศกัยภาพต ่า คือ การอนรัุกษ์ฟืน้ฟวูฒันธรรมท้องถ่ินมี
ประสทิธิภาพ (�̅�=1.63) และมีการรวบรวมข้อมลูบนัทกึ วิถีชีวิต ภมูิปัญญา ศิลปะ วฒันธรรม ของชนุชม (�̅�=1.57) ซึง่
มีศกัยภาพต ่าที่สดุ  
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง ด้านจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมอยา่งเป็นระบบและยัง่ยืน 

ล าดบั ศกัยภาพด้านจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม
อยา่งยัง่ยืน 

𝐱 S.D. ระดบั 

1 การจดัการพืน้ท่ีเพื่อการทอ่งเทีย่วมีประสทิธิภาพ 1.93 .521 ศกัยภาพปานกลาง 

2 
ชมุชนมคีวามรู้ สามารถให้ความรู้เก่ียวกบั
ทรัพยากรธรรมชาตใินชมุชนแก่ผู้ที่มาเยือนได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ 

1.93 .521 ศกัยภาพปานกลาง 

3 
มีการเผยแพร่ภมูิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมผา่นการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนมีประสทิธิภาพ 

1.73 .640 ศกัยภาพปานกลาง 

4 
ชมุชนมกีารอนรัุกษ์ฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมในชมุชนมีประสทิธิภาพ 

1.77 .679 ศกัยภาพปานกลาง 

5 
ชมุชนสร้างความตระหนกัรู้ถงึความส าคญัของการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมผา่นการทอ่งเทีย่วมี
ประสทิธิภาพ 

1.77 .626 ศกัยภาพปานกลาง 

 รวม 1.83 .599 ศกัยภาพปานกลาง 
โดยภาพรวม พบวา่ ชมุชนหมูบ้่านอีตอ่งมีศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวในเร่ืองการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืนอยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า ทุกประเด็น
ยอ่ยมีศกัยภาพปานกลาง ส าหรับประเด็นยอ่ยที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ การจดัการพืน้ท่ีเพื่อการทอ่งเที่ยวมีประสทิธิภาพ 
(�̅�=1.93) และชุมชนมีความรู้ สามารถให้ความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนแก่ผู้ ที่มาเยือนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (�̅�=1.93) ส าหรับประเด็นยอ่ยที่มีค่าเฉลีย่ต ่าสดุ คือ มีการเผยแพร่ภมูิปัญญาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมผา่นการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนมีประสทิธิภาพ (�̅�=1.73) 
 

ตารางที่ 5 คา่เฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน หมูบ้่านอีต่อง ด้านบริการและ

ความปลอดภยั 

ล าดบั ศกัยภาพด้านบริการและความปลอดภยั 𝐱 S.D ระดบั 
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1 การให้บริการและความปลอดภยัด้านการทอ่งเทีย่วเป็นไป
อยา่งนา่พงึพอใจ 

2.07 .450 ศกัยภาพปานกลาง 

2 เส้นทางและกิจกรรมทอ่งเที่ยวมคีวามปลอดภยั 1.87 .571 ศกัยภาพปานกลาง 
3 จดุบริการทอ่งเทีย่วทีม่คีณุภาพ 1.67 .547 ศกัยภาพต ่า 
4 การบริหารจดัการเส้นทางการเดนิทางทอ่งเที่ยวในชมุชนมี

ประสทิธิภาพ 
1.67 .547 ศกัยภาพต ่า 

5 การบริหารจดัการกรณีฉกุเฉินมีประสทิธิภาพ 2.17 .699 ศกัยภาพปานกลาง 
6 การติดตอ่ประสานงานด้านบริการมีประสทิธิภาพ 2.00 .455 ศกัยภาพปานกลาง 
 รวม 1.91 .576 ศกัยภาพปานกลาง 
โดยภาพรวม พบวา่ ชมุชนหมูบ้่านอีตอ่งมีศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวในเร่ืองการบริการและความปลอดภยั

อยู่ในระดบัปานกลาง หากพิจารณารายประเด็นย่อย พบว่า มีศกัยภาพปานกลางใน 4 ประเด็น โดยประเด็นที่มี
คา่เฉลีย่สงูที่สดุ คือ การบริหารจดัการกรณีฉกุเฉินมีประสทิธิภาพ (�̅�=2.17) ส าหรับประเด็นยอ่ยที่มีศกัยภาพต ่าที่สดุ 

พบว่ามี 2 ประเด็น คือ จุดบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ (�̅�=1.67) และการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทาง

ทอ่งเที่ยวในชมุชนมีประสทิธิภาพ (�̅�=1.67)  
 

สรุปและอภปิรายผลการวิจัย 
ผลการศึกษาพบว่า ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านอีต่อง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัด

กาญจนบุรี ในภาพรวมมีศกัยภาพปานกลาง ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของพชรวรรณ  ทวงชน (2555)       
ทีท่ าการศกึษาเก่ียวกบัแนวทางการเพิ่มศกัยภาพการจดัการการทอ่งเที่ยวเชิงนิเวศจากมมุมองของชมุชน กรณีศกึษา
อทุยานสตัว์ป่าอีสานตอนบน ขอนแก่น-อุดรธานี จังหวดัขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบและ
รูปแบบการจัดการท่องเที่ยว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอปุสรรคของแหล่งท่องเที่ยว ปัญหาการจัดการท่องเที่ยว 
ตลอดจนแนวทางการพฒันาศกัยภาพการจดัการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสว่นร่วม ของอทุยานสตัว์ป่าอีสาน 
ตอนบนขอนแก่น-อดุรธานี จงัหวดัขอนแก่น  และพบว่า ระดบัศกัยภาพของแหลง่ท่องเที่ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ทัง้นี ้หากพิจารณาศกัยภาพด้านการท่องเที่ยวของชุมชนหมู่บ้านอีต่อง อ าเภอทองผาภูมิ จงัหวดักาญจนบรีุ    
ใน 5 ด้านหลักแล้ว พบว่า  ด้านบริการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน และด้านบริการและความปลอดภยัอยู่มีศกัยภาพอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ่ง
สอดคล้องกบังานวิจยัของจินตนา ก าแพงศิริชยั และสขุมุวิทย์ ไสยโสภณ (2562) ที่ศึกษาเก่ียวกบัการจดัการเชิงกล
ยทุธ์เพื่อพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน เทศบาลต าบลหนองสองห้อง จงัหวดัขอนแก่น ที่พบว่า ศกัยภาพทัง้ 3 ด้าน
อยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั ในขณะที่อีก 2 ด้าน อยู่ในระดบัต ่า ได้แก่ 1) ศกัยภาพการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีด้านเศรษฐกิจ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณวิมล ภู่นาค (2558) ที่พบว่า ศักยภาพใน        
การจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชน ด้านเศรษฐกิจมีสงูเพราะ พบว่า ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึน้จากการจดัการท่องเที่ยวโดย
ชมุชน และในด้านสงัคมและวฒันธรรม พบวา่ มีการแลกเปลีย่นการเรียนรู้ระหวา่งชมุชนท้องถ่ินและนกัทอ่งเที่ยว เพื่อ
ตระหนกัในคณุค่าและความส าคญัของวิถีชีวิต ประเพณีและวฒันธรรมท้องถ่ิน   และ 2) ศกัยภาพด้านการอนรัุกษ์
และส่งเสริมมรดกทางวฒันธรรม ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของอารียา บุญทวี (2561) ที่ท าการศึกษาเก่ียวกับแนว
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ทางการพฒันาศกัยภาพทนุทางวฒันธรรม เพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวของอ าเภอคลองเขื่อน จงัหวดัฉะเชิงเทรา จาก
ศกัยภาพทางวฒันธรรมของอ าเภอคลองเขื่อน พบว่า หน่วยงานราชการองค์กร ปกครองส่วนท้องถ่ิน สถานศึกษา
อ าเภอคลองเขื่อน ยงัขาดการรวบรวมข้อมูลศิลปวฒันธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทางนี ้จากการประเมินศกัยภาพ   
ด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชน หมูบ้่านอีตอ่งผลการวิจยัพบวา่ ศกัยภาพด้านการทอ่งเที่ยวโดยรวมอยูใ่นระดบัศกัยภาพ
ต ่าถึงปานกลาง ซึ่งบ่งชีใ้ห้เห็นว่าศักยภาพด้านการท่องเที่ยวยงัต้องได้รับการพัฒนา เพื่อเตรียมความพร้อมและ    
เพื่อรองรับการทอ่งเที่ยวและป้องกนัปัญหาจากการทอ่งเที่ยวเพื่อให้เกิดการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน  
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะตอ่การน าผลการวิจยัไปใช้ 

 1. ศกัยภาพการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อ าเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ที่เป็นจุดเด่น คือ 
ศกัยภาพด้านบริการและความปลอดภยั ดงันัน้ หน่วยงานที่เก่ียวข้องจึงควรร่วมมือกนัในการดูแลด้านบริการและ
ความปลอดภยัให้มีมาตรการที่เข้มแข็งและเข้มงวดให้มากขึน้อีก เพิ่มระบบความปลอดภยัเพื่อรักษาจุดเด่นด้านนี ้
ต่อไป ในขณะที่ทางด้านบริการการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน และด้านจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน ในขณะที่ทางให้หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารสว่นต าบลเข้ามาให้
ความรู้ แนะน าอาชีพ หรือฝึกฝีมือเพื่อให้ประชาชนได้มีการพฒันาตนเก่ียวกบัในด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศกัยภาพ
ของประชาชนในพืน้ท่ีหมูบ้่านอีตอ่ง อ าเภอทองผาภมูิ จงัหวดักาญจนบรีุให้มากขึน้  

         2. สว่นศกัยภาพที่เป็นจุดด้อยในภาพรวมของการท่องเที่ยวของชุมชน หมู่บ้านอีต่อง อ าเภอผาภูมิ จังหวดั
กาญจนบรีุ คือ ศกัยภาพการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี และศกัยภาพด้านการอนรัุกษ์และสง่เสริม
มรดกทางวฒันธรรม ผู้วิจยัเห็นวา่ทางหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง ผู้น าชมุชน และการมีสว่นร่วมของประชาชนในชมุชนควร
มีการเพิ่มการจดักิจกรรม และให้ความรู้ให้เห็นถึงการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี และการอนรัุกษ์
และส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีแนวทางในการจัดการท่องเที่ยวในหมู่บ้านอีต่อง อ าเภอผาภูมิ จังหวัด
กาญจนบรีุ คือ ผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องต้องร่วมมือกนัในการจดัการและพฒันาศกัยภาพการจดัการทอ่งเที่ยว ประกอบด้วย 
การจดัสรรรายได้กระจายไปทัว่ทัง้ชมุชนอยา่งมีประสทิธิภาพ การสนบัสนนุให้สมาชิกในชมุชนมีการคิดค้นผลติภณัฑ์
และบริการใหม่ๆ แก่นักท่องเที่ยว ที่มาจากวัตถุดิบและภูมิปัญญาที่มีในท้องถ่ิน  การเปิดโอกาสในผู้สูงอายุ เด็ก         
ผู้พิการ ให้ได้รับประโยชน์และโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วม การรวบรวมข้อมูลบนัทึก วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ศิลปะ 
วฒันธรรม ของชนุชม การอนรัุกษ์ฟืน้ฟวูฒันธรรมท้องถ่ินมีประสทิธิภาพ และจดุบริการทอ่งเที่ยวที่มีคณุภาพสะดวก  
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจยัครัง้ตอ่ไป  

1. ควรศกึษาแนวทางการพฒันาด้านการทอ่งเที่ยวของชมุชนและการจดัการทอ่งเที่ยวเพิ่มเติม ซึง่จะท าให้
ได้แนวทางเสริมสร้างศกัยภาพชมุชนท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. ควรประเมินศกัยภาพการท่องเที่ยวของชมุชน ในจงัหวดัอื่น ๆ  ที่เป็นจงัหวดัที่มีแหลง่ทอ่งเที่ยวประเภทชุมชน 
ในแบบที่ใกล้เคียงกนัเพื่อเปรียบเทียบและเสนอแนวทาง แก้ไข ปรับปรุงในด้านอื่นเพิ่มเติม 
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การศึกษาการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษา: 
จังหวัดหนองบัวล าภู ร้อยเอ็ดและสุรินทร์) 
The Study on the Operation of Elderly School in North East of Thailand (Case Study: Nongbua-
Lamphu Province, Roi-et Province and Surin Province) 
 
นางสาวอไุรวรรณ รุ่งไหรัญ 

 

บทคัดย่อ 
    งานวิจัยเ ร่ืองนี ม้ี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รูปแบบการด า เนินงานโรงเ รียนผู้ สูงอายุในพื น้ที่ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (กรณีศึกษา จงัหวดัหนองบวัล าภ ูร้อยเอ็ดและสริุนทร์) และศกึษาเปรียบเทียบหลกัสตูรโรงเรียน
ผู้สงูอายุกบัหลกัสตูรของกรมกิจการผู้สงูอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์  รูปแบบการวิจยัเป็น
การวิจยัเชิงคณุภาพ ศกึษาจากเอกสารคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอาย ุการสงัเกตการณ์อย่างไม่มีสว่นร่วมและ
การสมัภาษณ์แกนน าในการด าเนินการโรงเรียนผู้สงูอาย ุจ านวน 12 คน  ผลการศกึษา พบวา่ โรงเรียนผู้สงูอายใุนภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย สว่นใหญ่ด าเนินการโดยองค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน มีนกัพฒันาชมุชนเป็นวิทยากรและ
ผู้ประสานงานโครงการ ใช้งบประมาณจากภาครัฐเป็นหลกั หลกัสตูรมีความสอดคล้องกบัหลกัสตูรของกรมกิจการ
ผู้สงูอาย ุโดยเฉพาะอย่างยิ่งมิติด้านสขุภาพและการออกก าลงักาย รูปแบบการด าเนินกิจกรรมจะอิงตามบริบทและ
ความต้องการของพืน้ที่ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ยงัไม่มีการติดตามประเมินผลโครงการ และลกัษณะของการฝึก
อาชีพยงัขาดช่องทางการวางขายและจดัจ าหน่ายสินค้าเป็นเพียงกิจกรรมที่ฝึกให้ท าเพียงเท่านัน้ นอกจากนีย้งัพบว่า
สว่นใหญ่แล้วโรงเรียนผู้สงูอายยุงัขาดการมีสว่นร่วมของภาคประชาชนโดยยงัคงต้องพึ่งพาการด าเนินงานจาก อปท.
เป็นหลกั ยกเว้น โรงเรียนผู้สงูอายทุี่ด าเนินการโดยชมรมผู้สงูอายซุึง่มีเป็นจ านวนน้อย 
ค าส าคัญ : ผู้สงูอาย,ุ โรงเรียนผู้สงูอาย,ุ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

Abstract 
   The aims of this research is to study on the operation of elderly school in north-east of Thailand 
(case study: Nongbua-Lamphu province, Roi-et province and Surin province). This study is qualitative 
research, the research collected data through non-participant observation and key informant interviews, 
involving 12 participants from Community Development Specialist. The result highlights the operation of 
elderly school depend on policy of local government and local staff. Elderly School are supported by annual 
government statement of expenditure.  The curriculum of elderly school from Department of Elderly Affairs’ 
course, especially health dimension. Activities are considered by context in area such as aging demand. 
However, the activities of elderly school absent assessment system and problem to sell the product when 
they did it. In addition, managing elderly school in north-east of Thailand is rely on government staff more 
than people participation. 
Keywords : Elderly, Elderly school, North East 
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บทน า 
   ประเทศไทยมีจ านวนผู้สงูอายสุงูขึน้อย่างต่อเนื่องและได้เข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุแล้วในปัจจุบนั จากข้อมูลใน       
ปี 2017 พบว่า คนไทยมีอายุตัง้แต่ 60 ปี ขึน้ไป จ านวน 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 15.63 ของประชากรทัง้หมด
จ านวนประชากรไทยมีทัง้หมด 68.6 ล้านคน (United Nations, 2017) โดยภูมิภาคที่มีผู้ สูงอายุมากที่สุดคือ              
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 3.25 ล้านคน รองลงมาคือ ภาคกลาง จ านวน 2.94 ล้านคน, ภาคเหนือ จ านวน     
2.1 ล้านคน, ภาคใต้ จ านวน 1.28 ล้านคน และภาคตะวนัออก จ านวน 0.65 ล้านคน (กรมการปกครอง, 2560) ทัง้นีม้ี
การคาดการณ์วา่ในปี 2022 ประเทศไทยจะกลายเป็นสงัคมสงูอายอุย่างสมบรูณ์ เมื่อมีสดัสว่นประชากรอาย ุ60 ปีขึน้
ไป มากถึงร้อยละ 20 (คาสปาร์พีค, วาสนา อิ่มเอม, และรัตนาภรณ์ ตังธนเศรษฐ์, 2558) และในขณะที่การส ารวจ
สถานการณ์ผู้สงูอายไุทยในปี 2017 พบวา่ ประชากรสงูอายไุทยมีปัญหาเร่ืองสขุภาพ เช่น โรคเบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากพฤติกรรมของตนตัง้แต่ก่อนวัยสูงอายุจนเป็นผู้ สูงอายุ เช่น การรับประทานอาหาร                
การออกก าลงักาย การสบูบหุร่ี การดื่มแอลกอออล์ ลลล นอกจากนีผู้้สงูอายุที่อายมุาก (มากกว่า 80 ปี) อยู่ในภาวะ
ช่วยเหลือตวัเองไมไ่ด้ มีจ านวนถึงร้อยละ 19 ของผู้สงูอายทุัง้หมด ที่ไม่สามารถประกอบกิจวตัรประจ าวนัพืน้ฐาน เช่น 
รับประทานอาหาร เข้าห้องน า้ แต่งกาย  เดิน ลกุนัง่ เป็นต้น (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) ส าหรับความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของผู้สงูอายอุยู่ในระดบัที่ต ่ากว่าเส้นความยากจนถึง 1 ใน 3 และมีแนวโน้มที่จะอยู่อาศยัเพียง
ล าพงัสงูขึน้จากร้อยละ 6 ในปี 2000 เป็นร้อยละ 11 ในปี 2017  (Foundation of Thai Gerontology Research and 
Development Institute, 2017) จากสถานการณ์ดงักลา่วอาจถกูมองวา่ผู้สงูอายจุะเป็นภาระพึ่งพิงให้บตุรหลานต้อง
ดแูลในอนาคต เนื่องจากการเสื่อมสภาพทางร่างกาย ความรู้ความเข้าใจดงักล่าวยงัส่งผลต่อทศันคติเชิงลบที่มีต่อ
ผู้สงูอายุ อย่างไรก็ตาม ยงัมีผู้สงูอายุอีกจ านวนมากที่มีสขุภาพดีมีความรู้ความสามารถและมีคุณค่าต่อครอบครัว
ชุมชนและสงัคม หากผู้สงูอายุมีความพร้อมด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สงัคม หรือเป็นผู้สงูอายทุี่ยงัมีศกัยภาพใน
การด าเนินชีวิตจะส่งผลดีต่อผู้สงูอายเุองและสงัคมโดยรวม กลา่วคือ ถ้าผู้สงูอายมุีสขุภาพดี สามารถสร้างรายได้ให้
ตนเอง ไม่เป็นภาระของครอบครัว ในขณะเดียวกันเป็นการลดงบประมาณด้านการรักษาพยาบาลจากภาครัฐด้วย 
(ส านกังานสถิติแหง่ชาติ, 2560) 
    จากที่กลา่วมาข้างต้น ประเทศไทยจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมการรองรับสงัคมสงูอายุ 
เพ่ือให้ผู้สงูวยัสามารถใช้ชีวิตอยูใ่นสงัคมได้อย่างมีศกัดิ์ศรีและมีศกัยภาพ กรมกิจการผู้สงูอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคม
และความมัน่คงของมนษุย์ ผู้ รับหน้าที่หลกัในการดแูลคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุได้ก าหนดแนวทางการสร้างเสริมศกัยภาพ
ผู้สงูอายุด้วยการจัดตัง้โรงเรียนผู้สูงอายุขึน้ทัว่ประเทศ (กรมกิจการผู้ สงูอายุ, 2559) ปัจจุบนัในปี 2018 มีจ านวน
โรงเรียนผู้สงูอายุ 1,100 แห่ง โดยอาศยัความร่วมมือจาก กรมกิจการผู้สงูอายุ กระทรวงการพฒันาสงัคมและและ  
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สสส. และภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง เพื่อผลกัดนัให้เกิด 
“โรงเรียนผู้สงูอาย”ุ ในพืน้ท่ีตา่ง ๆ จ านวน 2,600 แหง่ทัว่ประเทศ ในปี 2022 (ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ, 2561) ด้วยเหตนุีผู้้ วิจยัจึงมีความสนใจที่จะศึกษารูปแบบการด าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอายใุนประเทศไทยใน
พืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัสตูรท่ีของกรมกิจการผู้สงูอายวุา่มีความสอดคล้องหรือ
แตกตา่งกนัอยา่งไร เพื่อน าผลที่ได้มาปรับปรุงประสทิธิด้านการด าเนินการโรงเรียนผู้สงูอายขุองไทยตอ่ไป 
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วัตถุประสงค์ 
      1.เพื่อศกึษารูปแบบการด าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอายใุนพืน้ท่ีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
    2.เพื่อเปรียบเทียบหลกัสตูรโรงเรียนผู้สงูอายใุนพืน้ที่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกับหลกัสตูรของกรมกิจการ
ผู้สงูอาย ุกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 
 

วิธีการวิจัย 
    เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสารคู่มือการด าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอายุของกรมกิจการผู้สงูอายุ 
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และด าเนินเก็บข้อมลูด้วยวิธีการสมัภาษณ์ (in-depth interview) 
จากผู้ ให้ข้อมลูคนส าคญั (key informant) รวมจ านวน 12 คน เลือกแบบเฉพาะเจาะจง (criterion based selection) 
ซึง่เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัการด าเนินการ/การบริหารจดัการโรงเรียนผู้สงูอายใุนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในพืน้ที่จังหวัดหนองบัวล าภู (อีสานตอนบน), ร้อยเอ็ด (อีสานตอนกลาง) และสุรินทร์          
(อีสานตอนใต้) โดยเลอืกพืน้ท่ีวิจยัด้วยวิธีการสโนว์บอล พืน้ท่ีละ 4 แหง่ รายละเอียดดงันี ้
    1.สมัภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสงัคม อบต1. A จ.หนองบวัล าภ ู 
   2.สมัภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสงัคม อบต. B จ.หนองบวัล าภ ู
    3.สมัภาษณ์นกัพฒันาชมุชนช านาญการ อบต. C จ.หนองบวัล าภ ู
    4.สมัภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวสัดิการ ทต2. D จ.หนองบวัล าภ ู

    5.สมัภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสงัคม อบต. E จ.ร้อยเอ็ด 
   6.สมัภาษณ์นกัพฒันาชมุชนช านาญการ อบต. F จ.ร้อยเอ็ด 
    7.สมัภาษณ์นกัพฒันาชมุชนช านาญการ ทต. G จ.ร้อยเอ็ด 
    8.สมัภาษณ์ประธานชมรมผู้สงูอาย ุต าบล H จ.ร้อยเอ็ด 

    9.สมัภาษณ์ผู้อ านวยการกองสวสัดิการสงัคม อบต. I จ.สริุนทร์ 
   10.สมัภาษณ์นกัพฒันาชมุชนช านาญการ อบต. J จ.สริุนทร์ 
    11.สมัภาษณ์นกัพฒันาชมุชนช านาญการ ทต. K จ.สริุนทร์ 
    12.สมัภาษณ์รองนายกเทศมนตรี ทต. L จ.สริุนทร์ 
    ทัง้นี ้เคร่ืองมือที่ใช้คือแบบสมัภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi-Structured Interview) และเก็บข้อมลูด้วยวิธีการ
สงัเกตการณ์อยา่งไมม่ีสว่นร่วม (non-participative observation) ในโรงเรียนผู้สงูอาย ุ12 แหง่ข้างต้นด้วย 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
1 อบต. ย่อมาจาก องค์การบริหารส่วนต าบล 
2 ทต. ย่อมาจาก เทศบาลต าบล 
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ผลการศึกษา 
    ผลการวิจัยจะน าเสนอตามหวัข้อคู่มือการด าเนินการโรงเรียนผู้สงูอายุของกรมกิจการผู้ สงูอายุ กระทรวง
พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ ประกอบด้วย บริบทของพืน้ที่, โครงสร้างโรงเรียนผู้สงูอาย,ุ การบริหารจดัการ
ด้วยหลกั 5 ก3 และหลกัสตูรการเรียนรู้เพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุรายละเอียดดงันี ้
 
   บริบทของพืน้ที่ 
      โรงเรียนผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศกึษาจงัหวดัหนองบวัล าภ ูร้อยเอ็ด และสริุนทร์) 
ด าเนินการจดัตัง้ตามแนวนโยบายของกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ โดยก าหนดให้ท้องถ่ินจดัตัง้
ศนูย์พฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุ(ศพค.) ตัง้แตปี่ 2560 โดยผู้สงูอายทุี่เข้าร่วมโรงเรียนผู้สงูอายสุว่นใหญ่
อายรุะหวา่ง 60-70 ปี สว่นใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย จบการศึกษาระดบัประถมศกึษาปีที่ 4 เป็นผู้ได้รับเบีย้
ยงัชีพผู้สงูอาย ุและสว่นใหญ่ได้รับการขึน้ทะเบียนบตัรสวสัดิการแหง่รัฐ มีรายได้ต ่า สว่นใหญ่ไมไ่ด้ประกอบอาชีพ หรือ
หากประกอบอาชีพจะท างานด้านเกษตรกรรมท านา เลีย้งสตัว์ สว่นใหญ่มีภาระหนีส้นิจากการยืมเงินกองทนุหมู่บ้าน
เพื่อน ามาใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และมีปัญหาสขุภาพเช่น ความดนัโลหิตสงู เบาหวาน เป็นต้น 
 
   ตารางที่ 1 โครงสร้างโรงเรียนผู้สูงอายุ 

  
โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ที่ปรึกษา
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ครูใหญ่/
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการ
และแกนน าใน
การขับเคลื่อน 

ทีมวทิยากร 
จิตอาสา 
(หลกั) 

1 อบต. A จ.หนองบวัล าภ ู สสจ4.สริุนทร์ ผู้สงูอายดุเีดน่ ชมรมผู้สงูอาย ุ สว่นใหญ่เป็น
ครูใหญ่ของ
โรงเรียน
ผู้สงูอาย ุ

2 อบต. B จ.หนองบวัล าภ ู นายกอบต.เป็น
ประธาน 

มีการตัง้หวัหน้า
ห้อง (เป็นทีม 
อสม.5) 

นกัพฒันาชมุชน นกัพฒันา
ชมุชนเป็น
หลกั+จนท.รพ.
สต.6 

3 อบต. C จ.หนองบวัล าภ ู - - นกัพฒันาชมุชน สว่นใหญ่เป็น
ครูใหญ่ 

                                                           
3 หลัก 5 ก เป็นหลักการบริหารจัดการหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุประกอบด้วย 1.กลุ่ม (รวมกลุ่มสมาชิกนักเรียนผู้สูงอายุ),  2.กรรมการ (ตัวแทน
สมาชิกกลุ่มในการบริหารจัดการกลุ่ม มีการแบ่งหน้าที่กันท างาน), 3.กติกาหรือข้อตกตกลงร่วมกัน (ความเห็นพ้องร่วมกันของสมาชิกในโรงเรียนที่จะยึดถือปฏิบัติร่วมกัน) , 
กิจกรรม (การพบปะ กิจกรรมสันทนาการ ออกก าลังกาย), กองทุน (การสร้างกองทุนของโรงเรียนเพื่อการขับเคลื่อนการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ) 
4 สสจ. ย่อมาจาก สาธารณสุขจังหวัด 
5 อสม. ย่อมาจาก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
6 รพ.สต. ย่อมาจาก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบล 
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โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ที่ปรึกษา
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ครูใหญ่/
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการ
และแกนน าใน
การขับเคลื่อน 

ทีมวทิยากร 
จิตอาสา 
(หลกั) 

4 ทต. D จ.หนองบวัล าภ ู ผอ.กอง
สวสัดิการสงัคม 

ข้าราชการครู
เกษียณอาย ุ

ทีมนกัพฒันา
ชมุชน/
นกัวิชาการ
เกษตร 

ทีมนกัพฒันา
ชมุชน/
นกัวิชาการ
เกษตร 

5 อบต. E จ.ร้อยเอ็ด นายกอบต.เป็น
ประธาน 

มีการตัง้ครูใหญ่ 
(เลอืกตัง้) 

นกัพฒันา
ชมุชน+ชมรม
ผู้สงูอาย ุ

นกัพฒันา
ชมุชนเป็น
หลกั+จนท.รพ
สต.+ครู กศน. 

6 อบต. F จ.ร้อยเอ็ด นายกอบต.เป็น
ประธาน 

- นกัพฒันาชมุชน จนท.รพ.สต. 

7 ทต. G จ.ร้อยเอ็ด - - นกัพฒันาชมุชน นกัพฒันา
ชมุชนเป็น
หลกั+จนท.รพ.
สต. 

8 ต าบล H จ.ร้อยเอ็ด ผู้ใหญ่บ้าน+
ชมรมผู้สงูอาย+ุ
คณะท างาน 

ประธานชมรม
ผู้สงูอาย ุ

ชมรมผู้สงูอาย ุ ชมรมผู้สงูอาย ุ

9 อบต. I จ.สริุนทร์ ผอ.กอง
สวสัดิการสงัคม 

- นกัพฒันาชมุชน วิทยากรแกนน า
จากพืน้ท่ี
ข้างเคียง 

10 อบต. J จ.สริุนทร์ นายกอบต.เป็น
ประธาน 

มีการตัง้ครูใหญ่  นกัพฒันา
ชมุชน+ชมรม
ผู้สงูอาย ุ

นกัพฒันา
ชมุชนเป็น
หลกั+จนท.รพ
สต.+ครู กศน. 

11 ทต. K จ.สริุนทร์ นายกอบต.เป็น
ประธาน 

- นกัพฒันา
ชมุชน+ชมรม
ผู้สงูอาย ุ

นกัพฒันา
ชมุชนเป็น
หลกั+จนท.รพ
สต.+ครู กศน. 
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โรงเรียนผู้สูงอายุ 

ที่ปรึกษา
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

ครูใหญ่/
ผู้อ านวยการ
โรงเรียน
ผู้สูงอายุ 

คณะกรรมการ
และแกนน าใน
การขับเคลื่อน 

ทีมวทิยากร 
จิตอาสา 
(หลกั) 

12 ทต. L จ.สริุนทร์ ประธาน ศพค7.
และ
คณะท างาน 

ประธาน ศพค. ผู้ใหญ่บ้านแต่
ละหมูบ้่าน 

ผู้ใหญ่บ้าน+
จนท.รพสต. 

 
    จากตารางที่ 1 พบว่า โครงสร้างโรงเรียนผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พืน้ที่ ด าเนินการโดย
องค์การการปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) เป็นหลกั โดยมีนกัพฒันาชุมชนและผู้อ านวยการกองสวสัดิการสงัคมเป็น      
ที่ปรึกษา ตลอดจนเป็นแกนน าในการขบัเคลือ่นและเป็นวิทยากรเองด้วย ทัง้นีท้ีมวิทยากรสว่นใหญ่จะมาจากเจ้าหน้าที่
สาธารณสขุ พยาบาล จากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล 
      ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูคนส าคญั (Key Informant) ทัง้ 12 คน เก่ียวกบัโครงสร้างโรงเรียนผู้สงูอาย ุ
ยงัพบวา่ โรงเรียนผู้สงูอายสุว่นใหญ่จะถกูระบเุป็นแผนงานประจ าปีของ อปท. ทกุปี ซึ่งจะมีการตัง้งบประมาณส าหรับ
การท ากิจกรรม มีแผนการด าเนินงาน และการมีก าหนดตวัชีว้ดัความส าเร็จของโครงการคือการใช้งบประมาณตามทีต่ัง้
ไว้ และจ านวนผู้สงูอายทุี่เข้าร่วมโครงการ โดยที่นายก อบต./นายกเทศบาลต าบลจะเป็นประธานหรือที่ปรึกษาโดย
ต าแหน่ง อย่างไรก็ตาม งบประมาณโครงการโรงเรียนผู้ สูงอายุบางส่วนจะได้รับการจัดสรรจากพัฒนาสงัคมและ     
ความมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั หรือหนว่ยงานภาครัฐอื่น ๆ  ด้วย ทัง้นีห้ากเป็นโรงเรียนผู้สงูอายทุี่ด าเนินงานมาจากชมรม
ผู้สงูอายจุะได้รับเงินงบประมาณสนบัสนนุการท ากิจกรรมผา่นการยื่นข้อเสนอโครงการให้หนว่ยงานพิจารณาเป็นครัง้ ๆ  
ไป  ส าหรับวิทยากรในการท ากิจกรรมจะใช้ภาษาถ่ินในการสือ่สาร กลา่วคือ จงัหวดัหนองบวัล าภแูละจงัหวดัร้อยเอ็ด
วิทยากรใช้ภาษาอีสาน ส่วนจังหวัดสุรินทร์ วิทยากรใช้ภาษาเขมร/ภาษาส่วย เป็นต้น วิทยากรโรงเรียนผู้ สูงอายุ         
สว่นใหญ่จะเป็นนกัพฒันาชุมชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสขุซึ่งในกลุม่จงัหวดัเดียวกนัพืน้ที่ใกล้กนัได้มีการแลกเปลี่ยน
วิทยากร สร้างกลุม่เครือขา่ยวิทยากรแกนน าในระดบัจงัหวดัด้วย

                                                           
7 ศพค. ย่อมาจาก ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 2 การบริหารจัดการดัวยหลัก 5 ก 
  

โรงเรียนผู้สูงอายุ 
กลุ่ม กรรมการ กตกิาหรือข้อตกลงร่วมกนั กิจกรรม กองทุน 

1 อบต. A จ.หนองบวัล าภ ู มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 50-70 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2550 

ชมรมผู้สงูอาย ุ เรียนทกุวนัพธุ 
เรียนตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีชดุเสือ้ทีม 
เรียนที่อบต. 
 

-ฝึกอาชีพท าดอกไม้จนัทร์ 
-ฝึกการท าขนม 
-กิจกรรมออกก าลงักาย 
-กิจกรรมร าวงคองก้า 
-กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ 

มีกองทนุจาก
รายได้การ
ประดิษฐ์
ดอกไม้จนัทร์ขาย
ของกลุม่ผู้สงูอาย ุ

2 อบต. B จ.หนองบวัล าภ ู มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 60-80 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2560 

นกัพฒันาชมุชน เรียนทกุวนัพธุ 
เรียนเป็นชว่งๆ (ขึน้อยูก่บัการ
จดัสรรงบประมาณ) 
เรียนที่อบต. 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมทศันศกึษา 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
อปท./พมจ./
สปสช.) 

3 อบต. C จ.หนองบวัล าภ ู มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 100-200 คน 
เร่ิมโครงการปี 2561 

นกัพฒันาชมุชน จดักิจกรรมพฒันาผู้สงูอาย ุ1-2 
คร้ง/ปีขึน้อยูก่บังบประมาณ 

-ออกก าลงักาย/สนัทนาการ 
 

-(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ.) 

4 ทต. D จ.หนองบวัล าภ ู มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 70-100 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2560 

ทีมนกัพฒันา
ชมุชน/นกัวิชาการ
เกษตร 

เรียนทกุวนัพธุ 
เรียนตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีชดุเสือ้ทีม 
เรียนที่เทศบาล 
มีรถบริการรับ-สง่ 
 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมทศันศกึษา 

มีกองทนุจากการ
ช่วยกนับริจาค
ของสมาชิกใน
กลุม่+ผ้าป่า
โรงเรียนผู้สงูอาย ุ
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โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กลุ่ม กรรมการ กตกิาหรือข้อตกลงร่วมกนั กิจกรรม กองทุน 

5 อบต. E จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40-60 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2560 

นกัพฒันาชมุชน+
ชมรมผู้สงูอาย ุ

เรียนทกุวนัพธุ สปัดาห์เว้น
สปัดาห์ 
มีการก าหนดหลกัสตูร 3 เดือน  
มีชดุเสือ้ทีม/เพลงมาร์ช 
เรียนที่เทศบาล 
มีรถบริการรับ-สง่ 
 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมทศันศกึษา 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
อปท./พมจ./
สปสช.) 

6 อบต. F จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40-60 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2561 
 

นกัพฒันาชมุชน - จดักิจกรรมพฒันาผู้สงูอาย ุ1-
2 ครัง้/ปีขึน้อยูก่บังบประมาณ 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ.) 

7 ทต. G จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 60-80 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2561 

นกัพฒันาชมุชน เรียนทกุวนัศกุร์ 
เรียนตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีชดุเสือ้ทีม 
เรียนที่ศาลาประชาคมของ
เทศบาล 
มีรถบริการรับ-สง่ 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมจกัสาน/ท าขนม/งาน
ประดิษฐ์ 
-กิจกรรมทศันศกึษา 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ./อปท.) 

8 ต าบล H จ.ร้อยเอ็ด มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40-50 คน 
 

ชมรมผู้สงูอาย ุ เรียนทกุวนัเสาร์ 
เรียน 6 เดือน 
มีชดุเสือ้ทีม 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 

มีกองทนุจากการ
ช่วยกนับริจาค
ของ
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โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กลุ่ม กรรมการ กตกิาหรือข้อตกลงร่วมกนั กิจกรรม กองทุน 

เร่ิมโครงการปี 2547 เรียนที่ศาลาประชาคมแตล่ะ
หมูบ้่านเวียนสลบักนัไป 

-กิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้
ประสบการณ์ 
-กิจกรรมทศันศกึษา 

คณะกรรมการ/
เงินทนุจาก สสส./
เงินจากกองทนุ
สขุภาพต าบล/
แหลง่งบประมาณ
อื่นๆ 

9 อบต. I จ.สริุนทร์ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 30-40 คน 
(เพิ่งเร่ิมครัง้แรก 26 
มิ.ย.62) 

นกัพฒันาชมุชน ยงัไมไ่ด้ก าหนด -กิจกรรมแลกเปลีย่นความรู้
กบัโรงเรียนผู้สงูอายใุนพืน้ท่ี
ใกล้เคยีง 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ./อปท.) 

10 อบต. J จ.สริุนทร์ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40-60 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2562 

นกัพฒันาชมุชน+
ชมรมผู้สงูอาย ุ

เรียนทกุวนัพธุ 
เรียนตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีชดุเสือ้ทีม 
เรียนที่เทศบาล 
มีรถบริการรับ-สง่ 
 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมจกัสาน/ท าขนม/งาน
ประดิษฐ์ 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ./อปท.) 

11 ทต. K จ.สริุนทร์ มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 60-70 คน 
 
เร่ิมโครงการปี 2562 

นกัพฒันาชมุชน+
ชมรมผู้สงูอาย ุ

เรียนทกุวนัพธุ 
เรียนตอ่เนื่องตลอดทัง้ปี 
มีเคร่ืองแบบนกัเรียน 
เรียนที่เทศบาล 
มีรถบริการรับ-สง่ 

-กิจกรรมออกก าลงักาย/
สนัทนาการ 
-กิจกรรมให้ความรู้สขุภาพ 
-กิจกรรมจกัสาน/ท าขนม/งาน
ประดิษฐ์ 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
พมจ./อปท.) 
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โรงเรียนผู้สูงอายุ 

กลุ่ม กรรมการ กตกิาหรือข้อตกลงร่วมกนั กิจกรรม กองทุน 

 -กิจกรรมทศันศกึษา 
12 ทต. L จ.สริุนทร์ มี 40-50 คน/หมูบ้่าน 

 
เร่ิมโครงการปี 2560 

ผู้ใหญ่บ้านแตล่ะ
หมูบ้่าน 

-เรียนทกุเดือน เดือนละ 1 ครัง้ 
(วนัจา่ยเบีย้ผู้สงูอาย)ุ 
-ก าหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของ
ลกูบ้านเป็นข้อตกลงของ
เทศบาล 

-กิจกรรมออกก าลงักาย
สนัทนาการ 
-กิจกรรมชีแ้จงขา่วสารใน
หมูบ้่าน 
-กิจกรรมให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ 

- 
(ด าเนินงานด้วย
งบประมาณจาก 
อปท./พมจ.) 

 
    จากตารางที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียนผู้สงูอายุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พืน้ที่ มีจ านวนสมาชิกในการเข้าร่วมกลุ่มจ านวน 40-60 คน กรรมการส่วนใหญ่เป็น
นกัพฒันาชุมชน มีข้อตกลงร่วมกนัเรียนสปัดาห์ละ 1 ครัง้ และสว่นใหญ่เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ปี กิจกรรมที่ท าโดยมากเป็นกิจกรรมออกก าลงักาย สนัทนาการและการให้ความรู้ด้าน
สขุภาพ และยงัไมม่ีกองทนุส าหรับการด าเนินงาน สว่นใหญ่ต้องรอการจดัสรรงบประมาณจากทางภาครัฐ เช่น อปท. พมจ. เป็นต้น 
     ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมูลคนส าคญั (Key Informant) ทัง้ 12 คน พบประเด็นที่น่าสนใจว่า ผู้สงูอายุในท้องถ่ินสว่นใหญ่มีความปรารถนาที่จะเข้าร่วมโรงเรียนผู้สงูอาย ุแต่
ติดขดัที่ไม่มียานพาหนะ/ไม่มีคา่รถ รวมทัง้บางรายจะต้องท างานหารายได้ และจะต้องเลีย้งดหูลานวยัเด็กที่ลกูของตนเองน ามาฝากไว้ จากข้อมลูพบวา่หากโรงเรียนผู้สงูอายแุหง่ใดมีบริการ
รถรับ-สง่จะท าให้มีผู้สงูอายสุามารถเข้าร่วมได้จ านวนมากและเข้าร่วมได้อยา่งตอ่เนื่อง (ในกรณีที่มีรถรับสง่นัน้เจ้าหน้าที่ใน อปท. เป็นจิตอาสาไมไ่ด้เบิกคา่ใช้จ่ายจากสว่นกลาง) นอกจากนัน้ 
การที่จะสร้างกองทนุส าหรับการด าเนินงานด้วยผู้สงูอายเุองนัน้ ผู้ ให้ข้อมลูมีความเห็นสอดคล้องวา่ท าได้คอ่นข้างยากเพราะผู้สงูอายสุ่วนใหญ่ไม่มีรายได้หรือรายได้น้อยมาก ท าให้บทบาท
ของ อปท. ในการสนบัสนนุงบประมาณโรงเรียนผู้สงูอายยุงัมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ทัง้นีผู้้ ให้ข้อมลูมีความเห็นว่าการกระตุ้นให้มีการจดัตัง้โรงเรียนผู้สงูอายทุี่ด าเนินการด้วยผู้สงูอายเุองนัน้
เป็นสิ่งที่ดีและยัง่ยืนที่สดุ แต่การหาผู้สงูอายทุี่มีจิตอาสามีความรู้ความพร้อมทีจ่ะเป็นแกนน าและเป็นที่ยอมรับในชุมชนเป็นสิ่งที่ท าได้ไม่ง่ายนกั ตลอดจนการด าเนินโรงเรียนผู้สงูอายุโดย
อปท.เอง หากไม่ได้รับความร่วมมือสนบัสนนุจากผู้ น าชุมชน/ผู้ ใหญ่บ้าน/ก านนั ก็ท าได้ยากเช่นกนั เพราะฉะนัน้ความส าเร็จในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุปัจจัยที่ส าคญันอกจาก     
ความพร้อมทางด้านงบประมาณและวิทยากรแล้ว คือความร่วมมือและการให้ความส าคญัของตวัผู้สงูอายเุองและผู้น าชมุชนทกุระดบั 
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ตารางที่ 3 หลกัสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุของกรมกิจการผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับโรงเรียนผู้สูงอายุในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 

หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

จ.หนองบัวล าภ ู จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ 
อบต. A  อบต. B  อบต. C  ทต. D  อบต. E  อบต. F ทต. G  ต าบล H  อบต. I  อบต. J  ทต. K  ทต. L  

1.กลุ่มวชิาชวีิต              
     - การใช้ชีวิตในวยัสงูอาย ุ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - การเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหวา่งผู้เรียน √ - - √ √ - √ - √ - √ √ 
     - อาหารและโภชนาการ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - การออกก าลงักายด้วยตนเอง   √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - อารมณ์ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - การดแูลสขุภาพช่องปาก - - - - - - √ √ - - √ √ 
     - สขุภาพใจ (ผู้สงูวยัอยา่ให้เครียด) √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - การจดัสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและที่พกัอาศยั
ในวยัผู้สงูอาย ุ

- - - - - - - - - - - - 

     - การน าหลกัศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวนั   √ √ - √ √ - √ √ - √ √ √ 
     - การท าสมาธิวิปัสสนา √ - - √ √ - √ √ - √ √ √ 
     - การถ่ายทอดภมูิปัญญาผู้สงูอาย ุ √ - - √ √ - √ √ - - √ - 
     - กิจกรรมเข้าจงัหวะ √ √ - √ √ - √ √ √ √ √ √ 
     - ดนตรี/ร้องเพลง - √ - √ √ - √ √ - √ √ √ 
     - การออกก าลงักาย √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
     - การนวดแผนไทย/ธรรมชาตบิ าบดั - - - - - - - - - - - - 
2.กลุ่มวชิาชีพ             
     - การฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ √ √ - - √ √ √ - - - √ √ 
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หลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ 
ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 

จ.หนองบัวล าภ ู จ.ร้อยเอ็ด จ.สุรินทร์ 
อบต. A  อบต. B  อบต. C  ทต. D  อบต. E  อบต. F ทต. G  ต าบล H  อบต. I  อบต. J  ทต. K  ทต. L  

     - การจดัท าบญัชีครัวเรือน - - - - - - - - - - - - 
     - เศรษฐกิจพอเพียง √ √ - √ √ - √ √ - - √ √ 
     - งานฝีมือตา่ง ๆ √ √ - - √ √ √ √ - √ √ √ 
3.กลุ่มวชิาการ             
     - กฎหมายและสทิธิประโยชน์ของผู้สงูอาย ุ √ √ - √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - จิตอาสาเพื่อชีวิตและสงัคม √ - - - √ - √ - - - - √ 
     - การใช้คอมพวิเตอร์เพื่อการสือ่สาร - - - - - - - - - - - - 
     - การออมในวยัสงูอาย ุ - - - - - - - - - - - - 
     - โรคเรือ้รังและพบมากในวยัผู้สงูอาย ุ √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 
     - ข้อควรระวงัในการใช้ยา (หลกัเบือ้งต้น √ √ √ √ √ √ √ √ - √ √ √ 

 
     จากตารางที่ 3 พบวา่ เมื่อเปรียบเทียบหลกัสตูรโรงเรียนผู้สงูอายขุองกรมกิจการผู้สงูอายกุบัหลกัสตูรโรงเรียนผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือทัง้ 12 พื น้ที่ สว่นใหญ่มีหวัข้อ
เก่ียวกบัสขุภาพผู้สงูอายเุป็นหลกั เช่น กิจกรรมออกก าลงักาย โรคเรือ้รังและพบมากในวยัผู้สงูอาย ุการใช้ยา เป็นต้น นอกจากนีห้วัข้อการน าหลกัศาสนามาใช้ในชีวิตประจ าวนัเป็นอีกหวัข้อ
หนึง่ที่โรงเรียนผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก าหนดไว้ในหลกัสตูร 
    ผลจากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูคนส าคญั (Key Informant) ทัง้ 12 คน พบประเด็นที่นา่สนใจเพิ่มเติมว่า    สว่นใหญ่ในการท ากิจกรรมเป้าหมายหลกัคือการให้ผู้สงูอายไุด้ออกมา
พบปะเข้าร่วมสงัคม การท ากิจกรรมเน้นความสนกุสนาน สนัทนาการ ส าหรับหวัข้อการอบรมมุง่เน้นด้านสขุภาพเพราะเป็นเร่ืองใกล้ตวัของผู้สงูอาย ุ และหวัข้อที่โรงเรียนผู้สงูอายใุนท้องถ่ินมี
ขึน้เป็นพิเศษคือ กิจกรรมที่เป็นลกัษณะของการสานสมัพนัธ์ต่างวยัของคนในครอบครัว และกิจกรรมทศันศึกษาท่องเที่ยวนอกพืน้ที่ อย่างไรก็ตาม ผู้ ให้ข้อมลู ให้ความเห็นที่สอดคล้องกัน
เก่ียวกบัหวัข้อการฝึกอาชีพ งานฝีมือตา่งๆ วา่เมื่อท าเสร็จแล้ว ผลติภณัฑ์เหลา่นีย้งัขาดช่องทางในการจดัจ าหนา่ย   
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
    การด าเนินหลกัสตูรโรงเรียนผู้สงูอายุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษาจังหวัดหนองบวัล าภู 
ร้อยเอ็ดและสริุนทร์) เป็นรูปแบบหนึ่งในการสง่เสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจดัการศึกษา การพฒันาทกัษะเพื่อพฒันา
คณุภาพชีวิตผู้สงูอาย ุและกิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายจุะเป็นเร่ืองที่ผู้สงูอายสุนใจและมีความส าคญัตอ่การด าเนินชีวิต 
ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จ าเป็น และยังสอดคล้องกับแผนผู้ สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545 -2564)              
ฉบบัปรับปรุงครัง้ที่ 1 (พ.ศ.2552) และพระราชบญัญัติผู้สงูอาย ุพ.ศ.2546 ข้อเสนอเชิงนโยบายในเวทีการประชุมสมชัชา
ผู้สงูอายุระดับชาติ ปี 2553 และ 2556 และแผนระดบัชาติหลายฉบบัที่ให้ความส าคญักับการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต     
การพัฒนาศกัยภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสงัคม และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ ทัง้นี ้การจดัตัง้โรงเรียนผู้สงูอายเุป็นแนวทางหนึง่ที่องค์การปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) หลายแหง่ได้ริเร่ิมจดัตัง้
ขึน้ มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ผู้สงูอายมุีความรู้ความเข้าใจ พฒันา ปรับเปลีย่นพฤติกรรมในการดแูลตนเอง เพื่อเป็นการสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้ผู้ สูงอายุมีทัศนคติที่ต่อการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อด ารงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรมและ        
คณุคา่ (ธิดารัตน์ นวลเดชและเทียนแก้ว เลีย่มสวุรรณ, 2561) 
    โรงเรียนผู้สงูอายใุนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย (กรณีศึกษาจังหวดัหนองบวัล าภู ร้อยเอ็ดและสุ รินทร์) 
ส่วนใหญ่แล้วด าเนินการจัดการโดย อปท. มากกว่าที่จะเกิดจากการจัดตัง้จากชมรมผู้ สูงอายุ ท าให้งบประมาณใน         
การด าเนินการจะใช้จากงบประมาณของท้องถ่ินและงบประมาณจากกระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
เป็นหลกั วิทยากรใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสาร ส าหรับจ านวนสมาชิกในการเข้าร่วมโรงเรียนผู้สงูอายโุดยสว่นใหญ่มีจ านวน
ประมาณ 40-60 คน และเรียนสปัดาห์ละ 1 ครัง้ ทุกวนัพุธ ทัง้นีส้ าหรับหลกัสตูรที่ใช้ในโรงเรียน ในภาพรวมเป็นหวัข้อ        
ที่สอดคล้องกบัหลกัสตูรของกรมกิจการผู้สงูอายใุนหวัข้อวิชาชีวิตมากที่สดุ โดยเฉพาะประเด็นด้านสขุภาพ อยา่งไรก็ตาม 
ความแตกตา่งในการด าเนินงานจะพบวา่ขนาดของห้องเรียนในโรงเรียนผู้สงูอายภุาคตะวนัออกเฉียงเหนือนัน้ มีขนาดใหญ่
กว่าที่กรมกิจการผู้ สูงอายุแนะน าถึงกว่า 2 เท่า และยังไม่มีการประเมินผลความส าเร็จของการท ากิจกรรมที่เกิดขึน้           
ในการด าเนินงานโรงเรียนผู้สงูอายเุป็นการจดักิจกรรมจบเป็นครัง้ ๆ ไป ยงัไมม่ีระบบการติดตามประเมินผลโครงการ และ
ลกัษณะของการฝึกอาชีพยังขาดช่องทางการวางขายเป็นเพียงกิจกรรมที่ฝึกให้ท าเพียงเท่านัน้ นอกจากนีย้ังพบว่า          
สว่นใหญ่แล้วโรงเรียนผู้สงูอายยุงัขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนยงัคงต้องพึง่พาการด าเนินงานจาก อปท.เป็นหลกั 
สอดคล้องกบั งานของป่ินวดี ศรีสพุรรณและคณะ ที่กลา่วถึงว่าองค์กรปกครองระดบัท้องถ่ินมีบทบาทหลกัในการสง่เสริม
การรวมกลุม่ของชมรม เนื่องจากเป็นผู้ที่ท างานใกล้ชิดกบัผู้น าชุมชนและมีข้อมลูรายช่ือผู้สงูอาย ุ(ป่ินวดี ศรีสพุรรณ, สรีุย์ 
ธรรมิกบวร และสรุสม กฤษณะจฑูะ, 2560, น.144) ทัง้นีย้งัพบว่าปัจจยัที่จะท าให้โรงเรียนผู้สงูอายปุระสบความส าเร็จคือ 
การตระหนกัรู้ของผู้สงูอายใุนท้องถ่ินเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งความร่วมมือและสนบัสนนุจากผู้น าชุมชน ผู้ ใหญ่บ้าน ก านนั 
พระสงฆ์ ลลล  
    ส าหรับประเด็นด้านสขุภาพของผู้สงูอายุที่โรงเรียนผู้สงูอายใุห้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง สอดคล้องกับแนวคิด
ใหม่ในการดูแลสขุภาพผู้สูงอายุขององค์การอนามยัโลกที่มุ่งเน้นการเป็น Healthy Aging ที่เน้นเร่ืองความสามารถใน   
การใช้ร่างกายให้สามารถเคลื่อนไหวท าหน้าที่ได้อย่างปกติ (World Health Organization, 2015) จากการสงัเกตการณ์
การท ากิจกรรมของโรงเรียนผู้สงูอายุทัง้ 12 แห่ง ส่วนใหญ่การออกก าลงักายจะพบว่าลกัษณะการออกก าลงักายเป็น
ลกัษณะของการขยบัยืดเส้น “เพลงดอกไม้บาน” และลกัษณะของการ “ร าวง” “เต้นบาสโลป” มากที่สดุ ทัง้นี ้ส าหรับ
รูปแบบการออกก าลงักายผู้สงูอายุ นกัพฒันาชุมชนจะเป็นผู้น าในการออกก าลงักายใช้สื่ อออนไลน์ youtube เป็นสื่อใน
การสอน อยา่งไรก็ตาม ส าหรับเนือ้หาข้อมลูทางด้านวิชาการสขุภาพ การป้องกนัโรค การใช้ยา การดแูลสขุภาพตนเองนัน้ 
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จะมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบล (รพ.สต.) ได้แก่ นกัวิชาการสาธารณสขุ พยาบาล ผู้ช่วยทนัตแพทย์ มา
เป็นผู้ถ่ายทอดเป็นการสอนแบบบรรยายที่ไมม่ีสือ่การสอน ท าให้ไมส่ง่เสริมบรรยากาศในการเรียนรู้ได้เทา่ที่ควร ดงันัน้ควร
มีการพฒันารูปแบบการสอนโดยลดการบรรยาย เพิ่มการใช้สือ่การสอนที่นา่สนใจและกระตุ้นการมีสว่นร่วมของผู้สงูอาย ุ
เพื่อให้ผู้สงูอายเุข้าใจและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ดีขึน้ 
    แต่หากโรงเรียนผู้ สูงอายุด าเนินการจากชมรมผู้ สูงอายุ เช่น โรงเรียนผู้ สูงอายุต าบล H จ.ร้อยเอ็ด และ         
โรงเรียนผู้ สงูอายุอบต. A จ.หนองบวัล าภู รูปแบบการด าเนินงานจะเป็นกลุ่มผู้สงูอายุด าเนินการเองเป็นหลกั สามารถ           
ด าเนินการเขียนของบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้ด้วยตนเอง (จดทะเบียนเป็นองค์การสาธารณะประโยชน์) และ            
มีการจดัตัง้กองทนุในการท างาน มีการท างานเป็นรูปแบบคณะกรรมการท างานท่ีชดัเจน ผู้สงูอายมุีสว่นในการขบัเคลื่อน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง กลุม่วิทยากรเป็นผู้สงูอายทุี่เป็นข้าราชการเกษียณ (ครู แพทย์ พยาบาล ต ารวจ เป็นต้น) รวมกลุม่กนั
จดัตัง้ชมรมและด าเนินการสง่เสริมคณุภาพชีวิตผู้สงูอายมุานานกวา่ 10 ปี นบัได้วา่เป็นโรงเรียนผู้สงูอายทุี่มีความตอ่เนื่อง 
มีอิสระและมีความยัง่ยืนในการท างานสงูกว่าโรงเรียนผู้สงูอายทุี่ด าเนินการจากภาครัฐ แต่ทัง้นีค้วรมีการด าเนินการเป็น
ลกัษณะภาคีเครือขา่ยเพื่อกระจายความเข็มแข็ง ภาครัฐหรือ อปท.ควรสนบัสนนุสง่เสริมจดัเป็นโรงเรียนผู้สงูอายตุ้นแบบ
เป็นพ่ีเลีย้งให้กบัพืน้ที่ข้างเคียงเพื่อผลกัดนัให้ผู้สงูอายมุีสว่นร่วมในโรงเรียนผู้สงูอายใุห้มากขึน้ เพราะในปัจจุบนัแนวโน้ม
การจดัการเรียนรู้ส าหรับผู้สงูอายจุะเป็นความจ าเป็นขัน้พืน้ฐานที่ทกุท้องถ่ินจะต้องมี  เพื่อ เป็นเคร่ืองมือในการยกระดบั
คณุภาพและสง่เสริมคณุภาพชีวิตของผู้สงูอายไุทยให้ดีขึน้  
 

ข้อเสนอแนะ 
    1.ควรผลกัดนัให้ผู้สงูอายมุีสว่นร่วมในการก าหนดแผนการ ก าหนดการท างานในโรงเรียนผู้สงูอาย ุให้มากขึน้โดย
ให้อปท.ท าหน้าที่เป็นบทบาทของพี่เลีย้ง 
   1.ควรมีการก าหนดระยะเวลาของการออกก าลงักายแต่ละครัง้ไม่น้อยกว่า 30 นาที และควรมีการประเมิน
สขุภาพของผู้สงูอายกุ่อนและหลงัการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อออกแบบทา่การออกก าลงักายอยา่งเหมาะสม 
   2.ควรมีการใช้สื่อประกอบการสอนเช่น วิดีโอ พาวเวอร์พ้อย ในการน าเสนอเพื่อกระตุ้ นความสนใจและ        
ความเข้าใจของผู้สงูอาย ุ 
   3.ควรมีช่องทางการจดัจ าหน่ายสินค้าผลิตภณัฑ์ที่เป็นผลผลิตจากโรงเรียนผู้สงูอาย ุเพื่อเป็นแหลง่รายได้ให้กบั
ผู้สงูอาย ุ
    4.ควรส่งเสริมกิจกรรมที่มีความหลากหลายและกิจกรรมที่เป็นการถ่ายทอดภูมิปัญหาให้กับเด็กเยาวชนใน
ท้องถ่ิน รวมทัง้ควรสง่เสริมให้เด็กเยาวชนมีสว่นร่วมในกิจกรรมผู้สงูอายใุห้มากขึน้ 
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ปัญหาความรับผิดทางอาญาอันมีสาเหตุมาจากการประมาท ตามพระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ.2522 
Problems with Criminal Liabilities for Acts out of Negligence under the Road Traffic Act, 
B.E. 2522 (1979) 

สธุาทิพย์ แสงสวา่ง 
Suthathip Sangsawang 

บทคัดย่อ 
 บทความวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อเป็นแนวความรู้เก่ียวกบัแนวคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัความรับผิด
ฐานการกระท าประมาทโดยจงใจอนัมีสาเหตุมาจากการกระท าความผิดกฎหมายจราจรของประเทศไทย และ
กฎหมายของต่างประเทศที่เก่ียวข้องกับความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทตามกฎหมายจราจร และ
วิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทอนัมีสาเหตุมาจากการกระท า
ความผิดกฎหมายจราจร พร้อมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาทางกฎหมายดงักลา่ว 

ผลการศึกษาพบว่าประเด็นปัญหาที่เก่ียวกับความเหมาะสมในการลงโทษในการจงใจฝ่าฝืนต่อ
ข้อบงัคบัของกฎหมายตามพระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่12) ซึ่งมีสาเหตมุา
จากตัวการกระท าผิดของบุคคล โดยเป็นการกระท าที่ผู้ กระท าได้รู้ถึงระดับและสภาวการณ์ของภยันตรายที่
ผู้กระท าสมควรต้องรู้ แตเ่พิกเฉยไมใ่ส่ใจ และยงัเต็มใจเข้าเสีย่งภยนัตรายนัน้ ซึ่งการกระท าของบคุคลนัน้สมควร
ที่จะได้รับโทษหนักขึน้ ได้แก่ การกระท าประมาทโดยจงใจอันมีสาเหตุมาจากเมาสุราขณะขบัรถ การกระท า
ประมาทโดยจงใจอนัมีสาเหตมุาจากการเสพยาเสพติดขณะขบัรถ และการกระท าประมาทโดยจงใจอนัมีสาเหตุ
มาจากการขบัขี่ยานพาหนะโดยมีโรคประจ าตวัที่อาจเป็นอนัตรายขณะขบัรถ 

 ข้อเสนอแนะของการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ น าบทบญัญัติของกฎหมายที่เก่ียวกบัการกระท าความผิดตาม
กฎหมายจราจรของต่างประเทศอันเป็นความรับผิดทางอาญา น ามาปรับใช้กับกฎหมายไทย เพื่อให้เกิด        
ความเหมาะสมต่อโทษที่ผู้กระท าความผิดสมควรจะได้รับ โดยการเพิ่มโทษจ าคกุและโทษปรับให้หนกัขึน้ในกรณี 
การเมาสรุาแล้วขบัขี่ยานพาหนะ  การขบัขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด และ  การขบัขี่ยานพาหนะขณะเป็น
โรคประจ าตวัอนัอาจจะเป็นอนัตรายขณะขบัขี่ 

ค าส าคัญ ประมาทโดยจงใจ กฎหมายจราจร 

Abstract  
              The objectives of this Research Article are to study concepts and theories relating to liabilities for 
acts out of negligence, which are caused by commission of offenses under traffic law, and foreign laws 
relevant to liabilities for acts out of negligence, which are caused by commission of offenses under traffic 
law, and to propose approaches to solving the said legal problems. 
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              The results of this Research find that the issues concerning proportionality of punishments for 
intentional violations of legal regulations under the Road Traffic Act, B.E. 2522 (1979), which are 
caused by personal commission of offenses, provided that the offenders, who commit the offenses, 
have acknowledged the gravity and circumstances of the dangers, of which the offenders should be 
aware, but ignore or neglect them and are willing to risk such dangers, whereby acts of that persons 
deserve more severe punishments, comprising of: acts out of negligence caused by drunk driving; 
acts out of negligence caused by driving under influence of narcotics; and acts out of negligence caused 
by driving while suffering from chronic diseases, which may impair the ability to drive. 
 The recommendation of this Research is to adopt legal provisions relevant to commission of 
offenses under foreign traffic laws, which are criminal liabilities, into application to Thai law, in order to 
ensure proportionality of punishments for the deserving offenders, by imposing more severe 
imprisonment and fine in cases of drunk driving, driving under influence of narcotics, and driving while 
suffering from chronic diseases, which may impair the ability to drive. 

Keyword: Intentional Negligence; Traffic Law 

บทน า 
 จากสถิติจ านวนคดีอุบัติเหตุจราจรทางบก ตัง้แต่วนัที่ 1 ม.ค.61 ถึง 31 ธ.ค.61 ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้มี  
การจ าแนกความสญูเสียจากสาเหตกุารเกิดอบุตัิเหตไุว้อยา่งละเอียดและชดัเจนท่ีสดุ พบว่า มีคดีอบุตัิเหตจุราจร
ทางบกทัง้หมดที่ได้รับแจ้งจ านวน 103,881 คดี โดยมีสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุหลายสาเหตุด้วยกัน คือ    
สาเหตุจากบุคคล เช่น ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด ขับรถหลับใน เมาสุรา ขับรถตัดหน้ากระชัน้ชิด          
โรคประจ าตวั อื่น ๆ จ านวน 62,995 คดี สาเหตจุากอปุกรณ์ เช่น ระบบห้ามล้อขดัข้อง ระบบไฟขดัข้อง ยางแตก 
อื่น ๆ จ านวน 5,718 คดี และเกิดจากสาเหตุอื่น ๆ อีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียทัง้ชีวิต 
ร่างกาย และทรัพย์สินเป็นจ านวนมาก โดยมีจ านวนผู้ เสียชีวิต 8,384 คน บาดเจ็บสาหัส 5,381 คน บาดเจ็บ
เล็กน้อย 55,882 คน และมูลค่าทรัพย์สินที่เสียหายสูงถึงหมื่นล้านบาท และในปี พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาพบว่า        
มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึง 865,038 รายด้วยกัน (ข้อมูล ณ    
วนัท่ี 01/03/2020 เวลา01:00น. )1 
 แม้ว่าปัจจุบนัประเทศไทยจะมีการบงัคบัใช้กฎหมายคุ้มครองผู้ ใช้รถใช้ถนน ได้แก่ พระราชบญัญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) และน าไปสู่สิทธิการลงโทษ และสิทธิเรียกร้องให้ชดใช้         
คา่สนิไหมทดแทน ของการกระท าโดยประมาท ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มาตรา 420 และประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 59 วรรคสี่ ท่ีเป็นบทก าหนดความรับผิดของผู้กระท าในการกระท าความผิดโดยประมาท 
แต่ก็ยงัไมม่ีกฎหมายใดที่แยกบทลงโทษของสาเหตใุนการเกิดอบุตัิเหตไุว้ ซึ่งจากสภาพปัญหา สาเหตใุนการเกิด
อบุตัิเหตทุางท้องถนนประกอบด้วย 2 สาเหตหุลกัๆด้วยกนั คือ 1.สาเหตจุากตวับคุคล และ 2.สาเหตจุากอปุกรณ์  

                                                           
1 ศนูย์ข้อมลูอบุติัเหต ุเพื่อเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน.  (2563).  สถิติและข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ผู้ประสบภัยท่ีเกิดเหตุจากรถท้ังประเทศ.  

(ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://www.thairsc.com/.  [2563, 27กมุภาพนัธ์]. 
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 จากที่กลา่วมาข้างต้น ที่เป็นประเด็นปัญหาน ามาสูก่ารศกึษาวิจยัในครัง้นีค้ือ ปัญหาความรับผิดฐาน
กระท าโดยประมาทเป็นเหตใุห้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในสาเหตกุารกระท าโดยประมาทท่ีเกิดขึน้จากตวับคุคล เนื่อง
ด้วยสาเหตุนีผู้้ วิจัยได้เล็งเห็นถึงความส าคญัของการกระท าโดยประมาทที่เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ว่า   
เป็นประเด็นปัญหาใหญ่ที่ควรจะแก้ไข เพราะ การสญูเสียบคุคลในครอบครัว และบคุคลอนัเป็นที่รักนัน้นบัเป็น
เร่ืองที่เลวร้ายที่สดุและไมม่ีผู้ใดอยากให้เกิดขึน้ และยิ่งไปกว่านัน้ถ้าการสูญเสียนัน้มีสาเหตมุาจากความประมาท
ที่ เกิดจากการกระท าโดยตัง้ใจของตัวบุคคล ยิ่งท าให้เกิดความน่าต าหนิต่อสังคมเพิ่มขึน้ไปอีก สาเหตุ            
ความประมาทที่เกิดจากความตัง้ใจของตัวบุคคล ได้แก่ สาเหตุการเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ สาเหตุ           
การเสพยาเสพติดแล้วขับขี่ยานพาหนะ สาเหตุการมีโรคต้องห้ามในการใช้ยานพาหนะ เช่น โรคลมชัก 
โรคเบาหวานท่ีมีอาการรุนแรง โรคความดนัโลหิตสงู ผู้ที่เคยได้รับการผา่ตดัสมองหรือบคุคลที่มีอาการป่วยทางจิต 
ทางสมอง และโรคหวัใจ เป็นต้น ซึง่สาเหตทุัง้ 3 สาเหตนุีเ้ป็นการกระท าโดยประมาทที่เกิดขึน้จากความจงใจของ
ตัวบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นนัน้ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในสภาวะเช่นว่านัน้อาจใช้ความระมัดระวังได้ตามวิสัยและ
พฤติการณ์แต่หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่ ค าว่า “หาได้ใช้อย่างเพียงพอไม่” จะวินิจฉัยอย่างไร ต้องสมมติบุคคล
ขึน้มาคนหนึ่งน ามาเปรียบเทียบกับตวัผู้กระท า คือ เป็นบคุคลที่อยู่ในภาวะเช่นเดียวกัน อยู่ในวิสยัเช่นเดียวกัน 
และมีพฤติการณ์อย่างเดียวกนั แล้วเปรียบเทียบดูว่าหากบุคคลที่สมมุติอยู่ในภาวะเช่นนัน้ มีวิสยัเช่นเดียวกับ
ผู้กระท า และมีพฤติการณ์อยา่งเดียวกนัสามารถใช้ความระมดัระวงัได้หรือไม่ เช่น หากรู้ทัง้รู้ว่า ตนเองดื่มสรุามา 
ตนเองเป็นโรคที่แพทย์สัง่ห้ามในการขบัขี่ยานพาหนะ ตนเองเสพยาเสพติดมา ยงัสมควรที่จะขบัรถหรือไม่ และ
หากมีการเกิดอบุตัิเหตจุาก 3 สาเหตดุงักลา่วและสง่ผลให้ผู้อื่นเสยีชีวิต ผู้วิจยัเห็นวา่ ควรจะต้องเพิ่มบทลงโทษตอ่
ตวัผู้กระท าความผิดหรือกฎหมายควรแยกประเภทของการกระท าโดยประมาทในลกัษณะนีอ้อกจากประมาท
ธรรมดา ให้เป็นประมาทโดยจงใจ เนื่องจากการกระท าดงักลา่วนีถื้อเป็นความประมาทท่ีมีเร่ืองของสภาวะภายใน
จิตใจของตวัผู้กระท าเข้ามาเก่ียวข้อง ซึง่เป็นสภาวะทางจิตใจที่เลวร้ายหรือชัว่ร้ายของตวัผู้กระท า เพราะ รู้ส านกึดี
อยู่แล้วว่ากฎหมายห้าม แล้วยงัจะกระท าการกระท า และการกระท าของตนนัน้อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้อื่นได้  

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพื่อศกึษาถึงแนวความคิด และทฤษฎีที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทโดยจงใจ
อนัมีสาเหตมุาจากการกระท าความผิดกฎหมายจราจร 
 2. เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทโดยจงใจ อนั
เก่ียวเนื่องกบัการกระท าความผิดกฎหมายจราจรของตา่งประเทศ และของไทย 
 3. เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทโดยจงใจอนัมี
สาเหตมุาจากการกระท าความผิดกฎหมายจราจร 
 4. เพื่อศกึษาแนวทางแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัความรับผิดฐานการกระท าโดยประมาทโดยจงใจอนัมสีาเหตมุา
จากการกระท าความผิดกฎหมายจราจร 

อุปกรณ์และวิธีการ 
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 การวิจยัครัง้นีใ้ช้วิธีศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research) ศกึษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาทาง
กฎหมาย ซึ่งจะท าการศึกษากฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั เก่ียวกับความรับผิดทางอาญาฐานกระท าโดย
ประมาทโดยจงใจอนัมีสาเหตมุาจากการกระท าความผิดกฎหมายจราจร ตามกฎหมายไทยและต่างประเทศ ได้แก่ 
สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น และ สหราชอาณาจักร โดยจะศึกษาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ผลงานวิจัย หนงัสือ ต ารา 
บทความ รายงานการศกึษา วิทยานิพนธ์ เอกสารตา่ง ๆ ในรูปแบบอื่น ๆ รวมทัง้แนวคิดของนกัวิชาการตา่ง ๆ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมาย 
 จากการวิเคราะห์ปัญหาทางกฎหมายน ามาซึง่ประเด็นปัญหาที่เก่ียวกบัความเหมาะสมในการลงโทษ
ในการจงใจฝ่าฝืนต่อข้อบงัคบัของกฎหมายตามพระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบบัที่12)  ซึ่งมีสาเหตุมาจากตวับคุคล จึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาดงักล่าว โดยอาศยัข้อมูลที่ได้จาก  
การทบทวนวรรณกรรมข้างต้นที่เก่ียวข้อง เพื่อน าไปสู่บทสรุปและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในประเด็น
ดงักลา่ว ดงันี ้
 1) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทจงใจกรณีขบัยานพาหนะขณะเมาสรุา 
 ในประเด็นนี ้การท่ีพระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่12) มาตรา 43 บญัญัติ
วา่ ห้ามมิให้ผู้ขบัขี่ขบัรถ (2) ในขณะเมาสรุาหรือของเมาอยา่งอื่น2 แตท่ี่เป็นประเด็นปัญหาคือ ผู้กระท าความผิดยงัมี
การขบัรถในขณะที่เมาสรุา เป็นเหตุให้ชนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายเสียหายและท าให้ผู้ เสียหายถึงแก่ความตาย     
(ค าพิพากษาศาลฎีกา 4067/2550)3 ซึ่งในกรณีนี ้ผู้กระท าความผิดรู้ตวัเองอยู่แล้วว่าตนเองเมาสรุา แต่ก็ยงัฝืนขบัรถ 
จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายดงักลา่ว ยอ่มถือได้วา่เป็นการกระท าประมาทโดยจงใจ  
 เมื่อท าการวิเคราะห์ถึงแนวค าพิพากษาของประเด็นดงักล่าวพบว่า การที่จ าเลยดื่มสรุาแล้วมาขบัรถนัน้ 
ในกรณีนีผู้้ วิจัยมีความเห็นว่า จ าเลยสมควรที่จะได้รับโทษให้หนักขึน้มากกว่าแนวค าพิพากษาที่ได้วางเอาไว้ 
เนื่องจาก ผู้กระท าความผิดรู้ตวัเองอยูแ่ล้ววา่ตนเองเมาสรุาแตก็่ยงัฝืนขบัรถ จนเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายดงักลา่ว 
ยอ่มถือได้วา่ จ าเลยกระท าการประมาทโดยจงใจและมีสภาวะทางจิตใจที่ชัว่ร้ายหรือไม ่และจ าเลยสมควรท่ีจะได้รับ
โทษในฐานความผิดที่แตกตา่งจากประมาทธรรมดาและอีกทัง้ไมส่มควรให้มีเหตบุรรเทาโทษหรือลดโทษเพราะจ าเลย
รับสารภาพ4 
 ซึง่กฎหมายประเทศญ่ีปุ่ นได้ให้ความส าคญักบัเร่ืองนีเ้ป็นอย่างมากโดยให้ความผิดฐานประมาทในกรณีนี ้
รับโทษมากกวา่ความผิดฐานประมาทโดยทัว่ไป และมีการบงัคบัใช้กฎหมายจราจรทางบกอยา่งจริงจงัผา่นการปฏิบตัิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมในขัน้ตอนต่างๆ อาทิ การบังคับใช้กฎหมายของพนักงานต ารวจ         
การยื่นฟ้องของพนักงานอัยการ ตลอดจนการตัดสินของผู้ พิพากษาที่มีการลงโทษอย่างจริงจ ัง  โดยเชื่อว่า       
การปฏิบ ัติหน้าที่อย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่และค าตัดสินของผู้ พิพากษา จะสื่อไปถึงประชาชนในสงัคมให้
ตระหนกัถึงผลการลงโทษที่รุนแรงจากการกระท าความผิดฐานขบัขี่ขณะเมาสรุา 

                                                           
2 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2562).  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm.  [2563, 28 กมุภาพนัธ์] 
3 ไทยรัฐออนไลน์.  (2557).  เมาขับ!ชนคนตาย ประมาทหรือเจตนา.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: https://www. thairath.co.th/content/455833.  [2563, 28 
กมุภาพนัธ์] 
4 ปกครอง เปรมดิษฐกลุ.  (2558).  ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย: ศึกษากรณีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อ่ืนถึงแก่ความตาย.  ผลงานสว่นบคุคลของการ
อบรมหลกัสตูร “ผู้ พิพากษาผู้บริหารในศาลชัน้ต้น” รุ่นท่ี 14. สถาบนัพฒันาข้าราชการฝ่ายตลุาการศาลยติุธรรม ส านกังานศาลยติุธรรม.  หน้า 5-7. 
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 2) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทโดยจงใจ กรณีขบัยานพาหนะขณะเสพยาเสพ
ติด 
 ในประเด็นนี ้การที่พระราชบญัญัติจราจร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่12) มาตรา 43 ทวิ วรรคแรก 
บญัญัติวา่ ห้ามมิให้ผู้ขบัขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ หรือเสพวัตถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิต
และประสาทตามกฎหมายวา่ด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท ทัง้นี ้ตามที่ผู้บญัชาการต ารวจแห่งชาติก าหนด
โดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา  
 ที่เป็นประเด็นปัญหาคือ มีผู้กระท าความผิดขบัรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและ
ร่างกาย และเมื่อตรวจสารเสพติดในร่างกาย พบวา่มีสารเสพติดในเลอืด5 ซึง่ในประเด็นนีผู้้กระท าความผิดทราบดีอยู่
แล้ววา่ตนเองมีสารเสพติดในร่างกาย เพราะได้มกีารเสพยานัน้เข้าไปก่อนขบัรถ ฉะนัน้ ตวัผู้กระท าความผิดยอ่มทราบ
ดีวา่จะเกิดผลเสยีหายอยา่งไรต่อไป เช่น อบุตัิเหต ุหรือการควบคมุสติไม่ได้ เป็นต้น อนัถือว่าเป็นการกระท าประมาท
โดยจงใจ 
 ซึ่งประเทศสหราชอาณาจักร ได้มีการบัญญัติกฎหมายเก่ียวกับ  การขับขี่ขณะเสพยาเสพติดไว้ใน
พระราชบญัญัติจราจรทางบก ค.ศ.1988 (Road Traffic Act 1988) โดยมีการก าหนดปริมาณสารเสพติดในร่างกาย
ขณะขบัรถแยกเป็นประเภทของสารเสพติด และก าหนดอตัราโทษที่สงูหากตรวจพบว่า ผู้ขบัขี่มีปริมาณสารเสพติดใน
ร่างกายเกินกว่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด และโทษจะหนกัขึน้หากการขบัขี่โดยสาเหตุดงักล่าว เป็นเหตุให้เกิด
อบุตัิเหตแุละมีผู้ เสยีชีวิต ซึง่จะท าให้ประชาชนในสงัคมเกิดความเกรงกลวัตอ่บทบญัญัติของกฎหมายที่มีโทษหนกัขึน้ 
และรู้จกัยบัยัง้ชัง่ใจในการท่ีจะกระท าการใดๆ อนัคาดเห็นได้วา่อาจเกิดผลร้ายตอ่ผู้อื่น6 

 3) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทจงใจ กรณีการขับยานพาหนะ ขณะมีโรค
ต้องห้าม 
 ในประเด็นปัญหานี ้การที่พระราชบญัญัติจราจร พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่12) มาตรา 43 บญัญัติ
วา่ ห้ามมิให้ผู้ขบัขี่ขบัรถ (1) ในขณะหยอ่นความสามารถอนัท่ีจะขบั7 
 การเป็นโรคที่กฎหมายห้ามมิให้ขบัขี่ เช่น โรคลมชกั โรคความดนัโลหิตสงู โรคกล้ามเนือ้หวัใจตาย โรคจิต
หรือโรคประสาทหรือผู้ที่เคยได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองจนถึงขัน้ต้องผ่าตดัสมอง ซึ่งโรคที่กล่าวมาข้างต้น
อาจมีอาการของโรคที่จะก าเริบขึน้ได้ จากสภาวะต่างๆ ทัง้ทางด้านสภาวะแวดล้อม หรือแม้กระทัง่สภาวะทางจิตใจ
ของผู้ ป่วยเอง และเมื่อเกิดการก าเริบของโรคแล้ว ผู้ ป่วยก็จะไมส่ามารถที่จะช่วยเหลือตนเองและควบคมุร่างกายของ
ตนเองได้ ยิ่งไปกวา่นัน้ หากอาการของโรคก าเริบขึน้ในขณะที่ผู้ ป่วยก าลงัขบัรถอยู ่ยอ่มท าให้เกิดอบุตัิเหตขุึน้ได้ จึงถือ
ได้ว่าผู้ ป่วยเหลา่นีเ้ป็นผู้ที่หย่อนความสามารถในอนัที่จะขบัรถ เนื่องจากผู้ ป่วยด้วยโรคเหลา่นี ้ไม่มีความพร้อมทัง้
ทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงไมอ่าจใช้การตดัสินใจที่ดีได้หากอาการของโรคก าเริบ 

                                                           
5 ศนูย์ข้อมลูอบุติัเหต ุเพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมความปลอดภยับนท้องถนน.  (2563).  สถิติและข้อมูลการรับแจ้งเหตุ ผู้ประสบภัยท่ีเกิดเหตุจากรถท้ังประเทศ.  

(ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: http://www.thairsc.com/.  [2563, 27กมุภาพนัธ์]. 
6 ส านกังานองค์การบริหารสว่นต าบลบางพระ.  (2561).  โทษของยาเสพติด 10 ชนิด อันตรายร้ายแรงต่อชีวิตท่ีทุกคนควรรู้.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
https://www.bangphralocal.go.th/news/content/174.  [2563, 1 มีนาคม]. 
7 ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา.  (2562).  พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A803/%A803-20-9999-update.htm.  [2563, 28 กมุภาพนัธ์] 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H562 

ที่เป็นประเด็นปัญหาคือ ผู้กระท าความผิดมกัคิดวา่ตนเองควบคมุร่างกายได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยโรค
บางประเภทอาจเกิดขึน้ได้ในช่วงเวลาใดก็ได้ ไม่สามารถควบคมุได้ ดงัเช่นกรณีของผู้อ านวยการโรงเรียนเกิดอาการ
ชกัจนขบัรถจนพุ่งชนนกัเรียนเสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 7 ราย8 หรือในกรณีของคดี ไฮโซ หมแูฮม ขบัรถพุ่งชนคนบน
ฟุตบาทเป็นเหตใุห้มีผู้ ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต9 จากตวัอย่างดงักลา่วจะเห็นได้ว่า ในสว่นของการเกิดอบุตัิเหตอุนั
เกิดจากความบกพร่องของสมรรถภาพทางกาย ที่ผา่นมาปรากฏบคุคลที่เกิดอบุตัิเหตอุนัมีสาเหตมุาจากโรคประจ าตวั
อื่น โดยมิใช่โรคติดตอ่ตามที่ก าหนดไว้ในใบรับรองแพทย์ โดยเฉพาะโรคลมชกัมรีายงานอบุตัเิหตขุณะที่ผู้ขบัขี่มีอาการ
ของโรคหลายครัง้  การที่ผู้กระท าความผิดขบัรถโดยประมาทเป็นเหตใุห้เกิดความเสยีหายแก่ชีวิตและร่างกาย  ซึ่งใน
ประเด็นนีผู้้กระท าความผิดทราบดีอยู่แล้วว่ามีโรคประจ าตวัซึ่งเป็นโรคต้องห้ามในการขบัรถโรคเหล่านัน้อาจส่งผล
กระทบต่อการขบัรถของผู้ขบัได้ ฉะนัน้ ตวัผู้กระท าความผิดยอ่มทราบดีวา่จะเกิดผลเสยีหายอยา่งไรต่อไป ควรก าหนด
โทษให้สงูขึน้เนื่องจากเป็นการกระท าที่ผู้กระท าผิดยอ่มเลง็เห็นผลร้ายที่จะเกิดขึน้ได้ 

กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีการระบุโรคต่างๆที่ส าคัญในการขอออกใบอนุญาตขับขี่ เพื่อ
ป้องกนัและลดอุบตัิเหตุบนท้องถนน อนัได้แก่ โรคเบาหวานที่ต้องใช้อินซูลีน ประวตัิกล้ามเนือ้หวัใจวาย กล้ามเนือ้
หวัใจขาดเลอืด ประวตัิอาการหายใจล าบาก อาการของความดนัโลหิตสงู ประวตัิของอาการโรคข้ออกัเสบ ประวตัิโรค
ลมชกั ประวตัิโรคทางจิต ซึง่ผู้ ป่วยที่เป็นโรคที่ระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น จะไมส่ามารถขอรับใบอนญุาตขบัขี่ได้ 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากปัญหาดงักลา่วเก่ียวกบัมาตรการการลงโทษผู้กระท าความผิดจากการฝ่าฝืนบทบญัญัติของกฎหมาย
ตามพระราชบญัญตัิจราจรทางบก ทัง้ 3 สาเหตดุงักลา่วข้างต้น ผู้ เขียนมีข้อเสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้
 1) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทโดยจงใจกรณีขบัยานพาหนะขณะเมาสรุา ตาม
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12) มาตรา 43 บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ ขับรถ (2) 
ในขณะเมาสรุาหรือเมาอยา่งอื่น เนื่องจาก พระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี12) 

 เดิม มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึง่ปีหรือปรับตัง้แต่
ห้าพนับาทถึงสองหมื่นบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับและให้ศาลสัง่พกัใช้ใบอนุญาตขบัขี่ของผู้นัน้มีก าหนดไม่น้อยกว่าหก
เดือนหรือเพิกถอนใบอนญุาตขบัขี่ 
 เดิม มาตรา 160 ตรี วรรคสี่ ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นเหตใุห้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระท า 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่สามปีถึงสิบปีและปรับตัง้แต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาทและให้ศาลสั่งเพิกถอน
ใบอนญุาตขบัขี่ 
 ดงันัน้จงึควรแก้ไขในมาตรา 160 ตรี วรรคหนึง่ และวรรคสี ่เป็นดงันี ้

                                                           
8 MGR Online.  (2557).  สลด! ผอ.โรงเรียนลมชักขับรถชนเด็กนักเรียนดับ 4 เจ็บนับ 10 ราย.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
https://mgronline.com/local/detail/9570000065415.  [2563, 29 กมุภาพนัธ์] 
9 In brief.  (2563).  บันทึกคดี สรุปตาม Timeline ปิดฉาก คดี ไฮโซ หมูแฮม ขับรถชนคนตาย ต้ังแต่ต้น-จบ.  (ออนไลน์).  เข้าถึงได้จาก: 
http://inbriefz.blogspot.com/2016/03/timeline.html.  [2563, 1 มีนาคม]. 
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 ใหม่ มาตรา 160 ตรี วรรคหนึ่ง ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 (2) ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับตัง้แต่
สามแสนหกหมื่นบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับและให้ศาลสัง่พกัใช้ใบอนญุาตขบัขี่ของผู้นัน้มีก าหนดไม่น้อยกว่าสามปีเพิก
ถอนใบอนญุาตขบัขี่ 
 ใหม ่มาตรา 160 ตรี วรรคสี ่ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึง่เป็นเหตใุห้ผู้อื่นถึงแก่ความตายผู้กระท า 
ต้องระวางโทษจ าคกุสงูสดุถึงยี่สบิปีและปรับตัง้แตส่ามแสนหกหมื่นบาทขึน้ไปและให้ศาลสัง่เพกิถอนใบอนญุาตขบัขี่ 
 โดยความผิดตามมาตรา 160 ตรี วรรคสองและวรรคสามให้มีอตัราโทษที่เพิ่มขึน้ตามอตัราสว่น 
 2) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทโดยจงใจ กรณีขบัยานพาหนะขณะเสพยาเสพ
ติดตามพระราชบญัญตัิจราจรทางบก พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี12) มาตรา 43 บญัญตัิวา่ ห้ามมิให้ผู้ขบัรถ ทวิ 
วรรคแรก ห้ามมิให้ผู้ขบัขี่เสพยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษหรือเสพวตัถท่ีุออกฤทธ์ิต่อจิต
ประสาทตามกฎหมายว่าวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท เน่ืองจาก พระราชบญัญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 
(แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี12) 
 เดิม มาตรา 157/1 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษสูงกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ใน
กฎหมายวา่ด้วยยาเสพติดให้โทษหรือกฎหมายวา่ด้วยวตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตประสาทอีกหนึ่งในสาม และให้ศาลสัง่พกั
ใช้ใบอนญุาตขบัขี่ของผู้นัน้มีก าหนดไมน้่อยกวา่กวา่หกเดือน หรือเพิกถอนใบอนญุาตขบัขี่  
 เดิม มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคห้า ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตใุห้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แต่สามปีถึงสิบปี และปรับตัง้แต่หกหมื่นบาทถึงสองแสนบาท และ  
ให้ศาลสัง่เพิกถอนใบอนญุาตขบัขี่ 
 ดงันัน้จึงควรแก้ไขในมาตรา 157/1 วรรคสอง และวรรคห้า เป็นดงันี ้
 ใหม่ มาตรา 157/1 ผู้ ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษจ าคุก 6 เดือน พกัใบอนุญาตขบัขี่
อย่างน้อย 12 เดือน หรือ จะต้องถูกพักใบอนุญาตขับขี่เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี หากผู้ กระท าผิดเคยถูกสั่งพัก
ใบอนญุาตมากกวา่สองครัง้ หรือเพิกถอนใบอนญุาตขบัขี่ และปรับได้ไมจ่ ากดัจ านวนเงิน  
 ใหม ่มาตรา 157/1 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 43 ทวิ วรรคห้า ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคสองเป็นเหตใุห้ผู้อื่น
ถึงแก่ความตาย ผู้กระท าต้องระวางโทษจ าคุกไม่น้อยกว่าสิบสี่ปี และปรับได้ไม่จ ากดัจ านวนเงิน และให้ศาลสัง่เพิก
ถอนใบอนญุาตขบัขี่ 
 3) ปัญหาความรับผิดทางอาญาจากการกระท าโดยประมาทเป็นเหตกุรณีการขบัยานพาหนะ ขณะมีโรค
ต้องห้าม 
                  จากการศึกษาพระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ได้บญัญัติคุณลกัษณะของผู้ขอใบอนุญาตขบัรถ รวมถึง
ระเบียบ ข้อบงัคบั เพื่อก าหนดเกณฑ์มาตรฐานเพื่อใช้วดัผู้ขบัขี่ก่อนท่ีจะขบัขี่รถบนถนนจริง รวมถึงบทก าหนดโทษเมื่อ
มีผู้ ฝ่าฝืนกฎหมายพบว่า มาตรการทางกฎหมายยงัไม่มีความเข้มงวดมากพอ ท าให้ระบบและกลไกในการตรวจสอบ
การกระท าผิดกฎหมายท่ีไมส่มบรูณ์และน าไปสูก่ารบงัคบัใช้กฎหมายลดความศกัดิ์สทิธ์ิลง ซึ่งเป็นเหตผุลหนึง่ที่ท าให้
ผู้ขบัขี่จ านวนมากไร้ซึง่จิตส านกึและมีพฤติกรรมฝ่าฝืนกฎหมาย 
                ทัง้นีจ้ากการเสนอแก้ไขปรับเพิ่มโทษกรณีความผิดดงักลา่ว จะท าให้การพิจารณาโทษตามฐานความผิด
อยู่ในดุลพินิจของชัน้ศาล ส่งผลให้การบังคบัใช้กฎหมายมีมาตรฐานเพิ่มมากขึน้ ซึ่งจะท าให้ผู้ขบัรถตระหนกัและ
ปฏิบตัิตามกฎจราจรมากขึน้  อย่างไรก็ตามการเพิ่มความเข้มข้นในการบงัคบัใช้กฎหมายเป็นเคร่ืองมือหนึ่งเท่านัน้ 
สว่นส าคญัอยูท่ี่ผู้ขบัรถ ซึง่ต้องตระหนกัถึงความปลอดภยัและน าไปปฏิบตัิอยา่งจริงจงั 
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             เดิม พระราชบญัญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 64 “ผู้ ใดขบัรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขบัรถ ต้องระวาง
โทษจ าคกุไมเ่กินหนึง่เดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่พนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ” 
                ดงันัน้ จึงควรแก้ไขในมาตรา 64 เป็นดงันี ้
                ใหม่พระราชบญัญตัิรถยนต์พ.ศ.2522 มาตรา 64 “ผู้ใดขบัรถโดยไม่ได้รับใบอนญุาตขับรถ ต้องระวางโทษ
จ าคกุไมเ่กินหกเดือน หรือปรับไมเ่กินหนึง่พนับาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ” 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ  

กลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส กลุม่ตวัอย่าง คือ กลุม่ลกูค้าเอไอเอส    
เซเรเนดที่มาใช้บริการห้องรับรองเซเรเนดภาคเหนือที่ส านกังานใหญ่ เซนทรัลเฟสติวลั จังหวดัเชียงใหม่ จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูคือ คา่ความถ่ี คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และคา่สมัประสทิธ์ิ  

ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 58.5 สถานภาพโสด ร้อยละ 67.0 อายุ 20-29 ปี 
ร้อยละ 44.3 ระดบัการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 72.0 มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง ร้อยละ 45.8 
รายได้เฉลีย่ตอ่เดือน 10,000–20,000 บาท ร้อยละ 47.5 กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ใช้บริการเอไอเอสแบบรายเดือนตัง้แต ่7 ปีขึน้
ไป ร้อยละ 71.0 คา่ใช้จ่ายเฉลีย่รายเดือน 500-1,000 บาท ร้อยละ 44.8 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริการเก่ียวกบั
การซือ้สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจการให้บริการเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก รูปแบบการบริการเก่ียวกบัการเดินทางและห้องพกั
รับรองพิเศษเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก รูปแบบการบริการสว่นลดในการซือ้อาหารและเคร่ืองดืม่/สนิค้าเหน็ด้วยอยูใ่นระดบัมาก
ที่สดุ รูปแบบการบริการพิเศษผู้ช่วยสว่นตวัและห้องรับรองลกูค้าเซเรเนดเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมากที่สดุ และรูปแบบบริการ
สิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความบนัเทิงเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก ในภาพรวมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก    
สว่นระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด ด้านทศันคติอยูใ่นระดบัมากที่สดุและด้านพฤตกิรรม
อยู่ในระดบัมาก นอกจากนี ้ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีของกลุม่ลกูค้า ทัง้ด้านทศันคติ 
และด้านพฤติกรรม และรูปแบบการบริการทกุประเภท สง่ผลให้เกิดความจงรักภกัดี ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจยัในครัง้นี ้   
1) เพื่อทราบถึงการบริการของทางบริษัทที่สง่ผลต่อความภกัดีของลกูค้า 2) เพื่อเป็นแนวทางแก่บริษัท ในการวางแผนปรับ  
กลยทุธ์การบริการให้แก่กลุม่ลกูค้าเซเรเนด มีการพฒันาและปรับปรุงการให้บริการตรงกบัความต้องการผู้บริโภคให้มากทีส่ดุ 
และ 3) เพื่อเป็นแนวทางแก่ผู้ บริษัท ในการวางแผนปรับรูปแบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ ให้ตรงตาม            
ความต้องการของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึน้ และเป็นที่น่าไว้วางใจเพื่อรักษาฐานลกูค้าที่มีการใช้งานอยู่แล้วให้มีความภกัดีอย่าง
ตอ่เนือ่ง 

                                                           
1 คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่เชียงใหม ่50300 
  Faculty of  Management Science Chiang Mai Rajabhat University 
2 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ เชียงใหม ่50300 
Business Computer Department, Faculty of Management Sciences Chiangmai Rajabhat University Chiang Mai, Thailand 50300 
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ค าส าคัญ  :  รูปแบบการบริการ  ความภกัดี  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
 

Abstract 
The objective of this quantitative research was to investigate the service types affecting the loyalty of 

Serenade customers of the Advanced Info Service Public Company Limited, or AIS. The sample group consisted 
of 400 Serenade customers using the Northern Serenade Club at the Central Festival Chiang Mai. The research 
instrument was a questionnaire and the data were statistically analyzed for frequency, percentage, mean, standard 
deviation, ANOVA, and coefficient. 
 The research results revealed that most of the samples were females (58.5%), single (67%), aged 
between 20 and 29 years (44.3%) with a bachelor education (72%), and being employees in private companies 
(45.8%) with an average monthly income between 10,000 and 20,000 baht. They used monthly services of seven 
years and over (71%) with a monthly fee between 500 and 1,000 baht (48.8%). Their opinions on purchasing 
smartphones and package services were at a high level. Their opinions on travel and the club services were at a 
high level. Their opinions on promotions on food, drinks or products were at the highest level. Their opinions on 
special personal services and the club were at the highest level, and those on entertainment participation were at 
a high level. In general, their opinions were at a high level. Regarding the loyalty of the Serenade customers, their 
attitudes were at the highest level and their behavior was at a high level. The results also revealed that personal 
factors did not affect their loyalty in terms of attitude and behavior. All service types could generate their loyalty. 
Benefits of this research, 1) To know the services of the company that affects to loyal customer, 2) To be a guideline 
for the company to improve strategy planning of service, and 3) To be a guideline for the company to improve the 
type of service. 
Keywords: The Service Models, The Loyalty, Advanced Info Service Public Company Limited. 
 

บทน า 
ปัจจุบันอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเป็นกิจการที่ให้บริการด้านการติดต่อสื่อสารว่าด้วยข้อมูล ภาพ เสียง 

สญัญาณ และอื่น ๆ เช่น การให้บริการโทรศพัท์สาธารณะ การให้บริการโทรศพัท์เคลื่อนที่ การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต 
เป็นต้น อีกทัง้อุตสาหกรรมโทรคมนาคมยงัมีบทบาทที่ส าคญัในฐานะเป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจของ
ประเทศในอนาคตอีกหลายด้าน (ส านกังานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ, 2559) อุตสาหกรรมโทรคมนาคมนบัได้ว่าเป็นแรงขบัเคลื่อนที่ส าคญัก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ      
ในประเทศไทยได้เปิดเสรีในการประกอบกิจการโทรคมนาคม ซึ่งมีผู้ ให้บริการรายใหญ่ในภาคเอกชนเป็นผู้ ให้บริการจ านวน 
3 ราย ได้แก่ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากัด (มหาชน) (AIS) และบริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (DTAC) และ บริษัท ทรูคอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) (TRUEMOVE) ซึ่งได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถ่ี และ   
มีโครงสร้างพืน้ฐาน โครงข่ายที่สามารถให้บริการได้โดยอิสระ โดยผู้ประกอบการภาคเอกชนมีสว่นแบ่งตลาดด้านจ านวน
ผู้ใช้บริการคิดเป็นร้อยละ 98 ของผู้ ใช้บริการทัง้หมด ทัง้นีบ้ริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (AIS) ยงัคงเป็น
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ผู้น าส่วนแบ่งตลาดที่มีความเป็นผู้น า ทัง้ในด้านจ านวนผู้ ใช้บริการและรายได้ (ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจ
รากฐานธนาคารออมสิน, 2560) โดยบริการหลกั คือ การให้บริการโครงข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่เพื่อ การใช้งานโทรศพัท์และ
อินเตอร์เน็ต สง่ผลให้ปัจจุบนั บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน) (AIS) มีลกูค้ารวมประมาณ 40.1 ล้านเลข
หมาย โดยเป็นลกูค้าระบบเติมเงิน 32.7 ล้านเลขหมาย และลกูค้าระบบจดทะเบียนรายเดือน 7.4 ล้านเลขหมาย จากสถิติ
ย้อนหลงัที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2559 มีลกูค้าระบบเติมเงินเพิ่มขึน้เป็น 34.6 ล้านเลขหมาย และลกูค้าระบบจดทะเบียนราย
เดือนเพิ่มขึน้เป็น 6.4 ล้านเลขหมาย และในปี พ.ศ. 2560 ลกูค้าระบบเติมเงินลดลงเหลือ 33.9 ล้านเลขหมายและในขณะ   
ที่ลกูค้าระบบจดทะเบียนรายเดือนเพิ่มขึน้เป็น 6.6 ล้านเลขหมายล้าน (แบบแสดงรายงานข้อมลูประจ าปี บริษัท แอดวานซ์ 
ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากดั (มหาชน), 2561)  

จากข้อมูลข้างต้นพบว่าจ านวนลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึน้ทุกปี 
ซึ่งส่งผลให้บริษัทเอไอเอสจะต้องรักษาคุณภาพของการให้บริการเครือข่าย การบริการลูกค้าให้มีประสิทธิภาพ  
เพื่อรักษาฐานลกูค้า อนัสง่ผลให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดี ทัง้นีเ้พื่อให้กลุม่ผู้บริโภคของบริษัทได้รับสนิค้าและบริการที่ตรง
ตามความต้องการ บริษัทเอไอเอสจึงตระหนกัถึงอีกประการหนึ่งนอกเหนือจากการให้บริการระบบเทคโนโลยีที่ดีแล้วนัน้ 
กลุ่มลูกค้าต้องได้รับบริการที่ดี  จึงท าให้บริษัทมีการพัฒนางานบริการด้วยการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า       
(Customer Relationship Management: CRM) และการสร้างการบริหารความรู้สึกของลูกค้าต่อการให้บริการ       
(Customer Experience Management: CEM) ซึ่งจะเป็นแนวทางการบริหารงานท่ีส าคัญ ในการนี ้บริษัทฯ จึงได้พัฒนา
โปรแกรมเพื่อสร้างความสมัพนัธ์กบัลกูค้าให้มีความไว้วางใจในการใช้บริการกบัทางบริษัทไปในระยะยาว ให้กบักลุม่ลกูค้า
เก่าที่มีความภกัดีสงู (Loyalty) และมีระดบัความสมัพนัธ์กับทางบริษัทเป็นอย่างดี เรียกว่า โปรแกรมเซเรเนด (Sarenade) 
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตัวแทนความตัง้ใจ และปรารถนาดีที่บริษัทจะมอบความพิเศษในทุกด้านให้กับกลุ่มลูกค้า 
(รายงานพฒันาความยัง่ยืนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน), 2559) 

จากการศกึษางานวิจยัที่เก่ียวข้องพบวา่ยงัไม่มีบทสรุปอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัการบริการที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของ
กลุม่ลกูค้าเอไอเอสเซเรเนดในอตุสาหกรรมดงักลา่ว ผู้วิจยัจึงสนใจที่จะศึกษา “รูปแบบการบริการที่สง่ผลต่อความภกัดีของ
กลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน)” 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อศึกษารูปแบบการบริการที่ส่งผลต่อความภกัดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 

จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส 
 

สมมตฐิานในการวิจัย 
สมมติฐานที่ 1 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริการของ กลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส อยูใ่นระดบัมาก 
สมมติฐานที่ 2 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส อยูใ่นระดบัมาก 
สมมติฐานที่ 3 ปัจจยัส่วนบคุคลมีผลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน) 
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สมมติฐานที่ 4 รูปแบบการบริการมีผลต่อความภกัดีของกลุ่มลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส 
จ ากดั (มหาชน)หรือเอไอเอส 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จะเห็นได้ว่างานวิจัยส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมมี
การศึกษาเก่ียวกบัการให้บริการ ในด้านคณุภาพและความพงึพอใจของลกูค้ารวมไปถึงการรักษาความจงรักภกัดีของลกูค้า
ดงัผลการศึกษาของ อญัพชัญ์ ศกัดิ์ดิเรกรัตน์ (2559) ผลการวิจัยพบว่าความคาดหวงัที่เก่ียวกับคุณภาพสญัญาณและ
ความเช่ือมัน่ในการด าเนินงานขององค์กรเก่ียวข้องกับความรู้สึกที่มีต่อคณุภาพการให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ 
เบญจวรรณ จนัทร์จารุวงศ์ (2559) ผลการวิจัยพบว่า ปัจจยัด้านคุณภาพของผลิตภณัฑ์และการให้บริการมีส าคญัที่สดุ    
กรกรต มธุรพจน์ (2559) ผลการวิจยัพบวา่ ปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจในการใช้บริการโทรศพัท์เคลือ่นที่เครือข่ายดีแทค 
โดยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และความเหมาะสมของราคา ปัจจัยด้านการส่งเสริม      
การขาย ปัจจยัด้านการบริการ ปัจจยัความเร็วของสญัญาณและปัจจยัด้านบคุคลและสิ่งแวดล้อม สวิตา เดชวรสทุธิ (2559) 
ผลการวิจยัพบวา่ การรับรู้ตราสินค้า และความพึงพอใจการบริการสง่ผลตอ่ความภกัดีต่อตราสินค้า TNT อยา่งมีนยัส าคญั
ที่ระดบั 0.05 ทางด้านความสนใจที่มีต่อการสง่เสริมการชายนัน้ไม่สง่ผลต่อความภกัดีในตราสินค้าTNT กีรติ บนัดาลสิน 
(2558) ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับการรับรู้คุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยลูกค้ามีการรับรู้ด้านการให้         
ความมัน่ใจและความไว้วางใจแก่ลกูค้ามากที่สดุ 2) ระดบัความจงรักภกัดีของ ผู้ ใช้บริการโดยรวมอยู่ในระดบัมาก โดย
ลกูค้ามีความจงรักภกัดีในการใช้บริการในด้านทศันคติมาก ที่สดุ 3) การรับรู้คณุภาพบริการทกุด้านมีความสมัพนัธ์เชิง
บวกในระดับปานกลางกับความจงรักภักดี ในการใช้บริการโดยรวม โดยความใส่ใจลูกค้ามีความสัมพันธ์มากที่สุด              
4) การรับรู้คุณภาพบริการด้าน ความใส่ใจลูกค้า ความเป็นรูปธรรมของการบริการ และการตอบสนองลกูค้า ส่งผลต่อ  
ความจงรักภกัดี ในการใช้บริการด้านพฤติกรรม ด้านทศันคติ และความจงรักภกัดีในการใช้บริการโดยรวมในทิศ ทางบวก  
ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากร คือ กลุ่มลูกค้าเซเรเนดจ านวน 25,221 ราย (โดยท าการเก็บข้อมูลย้อนหลัง 3 เดือน ตัง้แต่เดือน

กมุภาพนัธ์ ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2563) 
กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ กลุ่มลกูค้าเอไอเอสเซเรเนดที่มาใช้บริการห้องรับรองเซเรเนดภาคเหนือที่ส านกังานใหญ่  

เซนทรัลเฟสติวลั จงัหวดัเชียงใหม ่จ านวน 400 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามน าเสนอต่อ

ผู้ เช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื อ้หา (Content Validity) แล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนี                      
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) และปรับแก้ตามที่ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะต่อจากนัน้น า
แบบสอบถามที่ได้ปรับแก้สมบูรณ์ออกไปทดสอบ (Try-Out) กับกลุ่มผู้ ใช้บริการท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี ้
จ านวน 30 ชุด เพื่อน ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ด้วยวิ ธีหาค่าสัมประสิทธ์ิ  แอลฟาครอนบาค     
(Cronbach’s Alpha Coefficient) สามารถแบง่เป็น 5 ตอน ตอนที่ 1 ปัจจยัสว่นบคุคล แตอนที่ 2 ข้อมลูพฤติกรรมทัว่ไปและ
ประสบการณ์การใช้บริการเครือขา่ยเอไอเอ ตอนที่ 3 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัรูปแบบการบริการของลกูค้าเซเรเนดในแต่
ละด้าน ตอนที่ 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของกลุ่มลกูค้าเซเรเนด ตอนที่ 5 เป็น
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสงัคมศาสตร์ 
เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และ    
คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์  

 

ผลและวิจารณ์ 
ผลการศึกษาพบว่า กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 20-29 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สถานภาพ

โสด มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัทเอกชน/ลกูจ้าง และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท ส่วนใหญ่ใช้บริการของ 
เอไอเอส (AIS) แบบรายเดือน (Postpaid) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนจากการใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส 500 – 1,000 บาท 
และมีระยะเวลาที่ใช้บริการของเอไอเอส 7 ปีขึน้ไป  

จากสมมติฐานข้อที่  1  ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริการของ กลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จากผลการศึกษา พบว่า ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
รูปแบบการบริการเก่ียวกับการซือ้สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจการให้บริการเห็นด้วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (ระดบัมาก) รูปแบบ  
การบริการเก่ียวกบัการเดินทางและห้องพกัรับรองพิเศษเห็นด้วยเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 (ระดบัมาก) รูปแบบการบริการสว่นลด
ในการซือ้อาหารและเคร่ืองดื่ม/สนิค้าเห็นด้วยเฉลีย่เทา่กบั 4.23 (ระดบัมากที่สดุ) รูปแบบการบริการพิเศษผู้ช่วยสว่นตวัและ
ห้องรับรองลกูค้าเซเรเนดเห็นด้วยเฉลี่ยเท่ากบั 4.32 (ระดบัมากที่สดุ) และรูปแบบบริการสทิธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์
ความบันเทิงเห็นด้วยเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 (ระดับมาก) มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับ   
ความคิดเห็นเฉลี่ยต่อรูปแบบการบริการในภาพรวมระดบัความคิดเห็นเท่ากับ 4.16 (ระดบัมาก) เป็นเพราะกลุ่มตวัอย่าง
ได้รับการตอบสนองในการช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว อีกทัง้ได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการเนื่องจากมีห้อง
รับรองโดยเฉพาะ และได้สิทธิรับสว่นลดหรือแลกซือ้อาหารหรือเคร่ืองดื่ม ของใช้ในการอุปโภค บริโภค ที่สามารถใช้ได้กับ
ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชนั ที่มีจ านวนมาก ผลดงักล่าวมีความสอดคล้องกบัแนวคิดและทฤษฎี ของ Parasuraman และคณะ 
(1985) ที่พบว่า สถานที่ บุคลากร อุปกรณ์ เคร่ืองมือ การติดต่อสื่อสาร รวมทัง้สภาพแวดล้อมที่ท าให้ผู้ รับบริการรู้สึกว่า
ได้รับการดแูล หว่งใย และความตัง้ใจจากผู้ ให้บริการ การบริการที่ถกูน าเสนอออกมาเป็นรูปธรรม จะท าให้ผู้ รับบริการรับรู้
ถึงการให้บริการนัน้ ๆ ได้ชัดเจนขึน้ เกิดความเช่ือถือไว้วางใจ การบริการให้ตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ รับบริการ                    
มีความถูกต้องเหมาะสม มีความสม ่าเสมอ มีความพร้อมและความเต็มใจที่จะให้บริการ โดยสามารถตอบสนอง            
ความต้องการของผู้ รับบริการได้อย่างทนัท่วงที ผู้ รับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย และได้รับความสะดวกจากการใช้
บริการอย่างทัว่ถึง รวดเร็วจะท าให้ผู้ รับบริการรู้สกึว่าบริการที่ได้รับนัน้มีความน่าเช่ือถือ สามารถให้ความไว้วางใจได้ และ
สอดคล้องกบัการศกึษาของ อนชุา อรุณทองวิไล (2557) ที่ศกึษาเร่ืองความพงึพอใจในคณุภาพการบริการและความเช่ือมัน่
ไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีของธุรกิจผู้ ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เก่ียวกบัความพงึพอใจในคณุภาพการบริการโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สมมติฐานที่ 2 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภกัดีของของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ 
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือเอไอเอส จากการศึกษาปัจจยัสว่นบคุคลที่มีผลต่อระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบั
ความจงรักภักดีของของกลุ่มลกูค้าเซเรเนด พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีของกลุ่มลูกค้า ทัง้ด้าน
ทศันคติ และด้านพฤติกรรม รูปแบบการบริการที่มีผลตอ่ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัความจงรักภกัดีของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด 
ทัง้ด้านทัศนคติ และด้านพฤติกรรม พบว่า รูปแบบการบริการทุกประเภท หากมีการให้บริการท่ีมากขึน้จะส่งผลให้เกิด  
ความจงรักภกัดีมากขึน้ตามไปด้วย ซึ่งไม่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ผลการศึกษาที่ได้มีระดบัความคิดเห็น
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เก่ียวกบัความจงรักภกัดีของของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส มีคา่สงู
กวา่สมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยกลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเฉลีย่ตอ่ความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมากที่สดุ เป็นเพราะบริษัท 
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส ให้ความส าคญักบัคณุภาพของเครือข่ายรวมถึงการบริการลกูค้า
ให้มีประสิทธิภาพ อีกทัง้ยงัรักษาคณุภาพการสื่อสารโทรคมนาคมที่ดีที่สดุ และเป็นผู้น าส่วนแบ่งตลาดทัง้ในด้านจ านวน
ผู้ ใช้บริการและรายได้ (ศนูย์วิจยัเศรษฐกิจ ธุรกิจและเศรษฐกิจรากฐาน ธนาคารออมสิน, 2560) จึงท าให้กลุม่ตวัอย่างมี
ความเช่ือมัน่และศรัทธาในเครือขา่ยเอไอเอส มีความรู้สกึที่ดีทกุครัง้ที่ได้ใช้บริการ และมีความภมูิใจที่ได้ใช้บริการเครือขา่ย
เอไอเอส นอกจากนีย้ังพร้อมที่จะแนะน าคนรู้จักให้ใช้บริการเครือข่ายเอไอเอส เมื่อมีโอกาสอีกด้วย สอดคล้องกับ                
ธีรพนัธ์ โล่ทองค า (2550) ที่พบว่าปัจจยัที่สง่ผลต่อความภกัดีประกอบไปด้วย ความพึงพอใจของลกูค้า ความเช่ือถือและ
ความไว้วางใจ ความผูกพนัที่มีต่อสินค้า และประวตัิของบริษัทผู้ผลิตสินค้า และสอดคล้องกับการศึกษาของ ณัฐิกานต์
อดิศยัรัตนกุล (2560) ที่ท าการศึกษาความภกัดีของลกูค้าต่อผลิตภณัฑ์และบริการอินเทอร์เน็ต ประเภท FTTx ของบริษัท 
ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ในเขตพืน้ที่ศูนย์บริการลกูค้า ทีโอที สาขาราษฎร์ธานี พบว่า ข้อมูลเก่ียวกับความภกัดีของลกูค้า     
ที่ประกอบไปด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความตัง้ใจบอกต่อ ด้านความตัง้ใจซือ้ ด้านความตัง้ใจอนัเกิดจากความอ่อนไหวต่อ
ปัจจยัราคา และด้านความตัง้ใจวา่กลา่วติเตียน ในภาพรวมมีระดบัด้านความภกัดีโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

จากสมมติฐานข้อที่  3 ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความจงรักภักดีของของกลุ่ม
ลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากัด (มหาชน) จากผลการศกึษาพบวา่ ปฏิเสธกบัสมมติฐานที่ตัง้
ไว้  เป็นเพราะว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์และบริการให้สอดคล้องกับ
กลุ่มลูกค้า ที่มีลกัษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ ใช้บริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมทัง้ได้มีการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง มีการพฒันาระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การรวบรวมความคิดเห็นจากลูกค้า 
การศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการของลกูค้าในแต่ละกลุ่มที่มีลกัษณะต่างกัน โดยน าข้อมูลที่ได้มาออกแบบสร้างสรรค์
นวตักรรมการให้บริการหรือแพ็คเกจใหม่ ๆ  ให้เหมาะสม สอดคล้องกบัความต้องการของลกูค้าตัง้แต่เร่ิมตนัใช้บริการ และ
ยังมีการน าเสนอหลากหลายสิทธิพิเศษต่าง ๆ ซึ่งค านึงถึงการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวัน และเพิ่ม            
ความสะดวกในการใช้งานของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม มีบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญในการให้บริการให้ค าปรึกษาและ         
ดูแลลูกค้าให้เหมาะสมที่สดุตามพฤติกรรมการใช้งาน รวมทัง้ยงัมีกิจกรรมทางการตลาดที่หลากหลายรูปแบบกิจกรรม
ให้กับลูกค้าแต่ละกลุ่มอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของสินีนาฏ สว่างพินิจกุล (2553) ที่ท าการศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และความไว้วางใจในการใช้บริการ
ของผู้ ใช้บริการ พบว่า ผู้ ใช้บริการท่ีมี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน มีความไว้วางใจในการใช้บริการบริษัท     
แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) ไม่แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัการศึกษาของ กฤษดา เชียรวฒันสขุ (2560)   
ที่ท าการศึกษาเร่ืองปัจจัยส่วนประสมการตลาดบริการที่มีความสัมพันธ์ต่อความภักดีของผู้ ใช้บริการเครือข่าย
โทรศพัท์เคลื่อนที่ พบว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านเพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกนั ไม่มีผล
ต่อความความภักดีของผู้ ใช้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ภาวิณี สิงห์ศรานุรักษ์ 
(2560) ที่ท าการศึกษาเร่ืองการตัดสินใจเปลี่ยนเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้ บริโภค                   
(MNP: Mobile Number Portability) พบว่า ปัจจัยด้านระดับการศึกษา และปัจจัยด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่มีผลต่อ     
การตดัสนิใจเปลีย่นเครือขา่ยโทรศพัท์เคลื่อนที่โดยใช้เลขหมายเดิมของผู้บริโภค 

จากสมมติฐานข้อที่ 4 รูปแบบการบริการมีผลต่อความภักดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน)หรือเอไอเอส จากผลการศึกษา พบว่า มีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยรูปแบบ           
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การบริการมีความสมัพนัธ์กบัความภกัดีในทิศทางบวก นัน่คือ หากลกูค้ามีระดบัคะแนนความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริการ
มากขึน้ จะท าให้ลกูค้ามีความจงรักภกัดีมากขึน้ตามไปด้วย การที่ลกูค้ามีความประทบัใจในบริการไมว่่าเป็น การได้รับได้
สิทธิสว่นลดเมื่อซือ้สมาร์ทโฟนพร้อมแพ็คเก็จ การได้รับบริการเก่ียวกบัการเดินทางและห้องพกัรับรองพิเศษ บริการที่จอด
รถส ารองพิเศษ ณ ศนูย์การค้าชัน้น าทัว่ประเทศ บริการสว่นลดในการซือ้อาหารและเคร่ืองดื่ม/สนิค้า และมีระบบใช้งานง่าย 
ไม่ซบัซ้อน มีร้านค้าที่มีช่ือเสียงร่วมรายการ พนกังานมีความเช่ียวชาญในการให้บริการ บริษัทมีการออกแบบห้องรับรอง
ให้กับลูกค้าเซเรเนดที่สวยงาม สะอาด น่าใช้บริการ อุปกรณ์ส านักงานมีความทันสมยั เพียงพอต่อความต้องการ และ        
มีการจดัพืน้ที่การให้บริการชดัเจนอยา่งลงตวั อีกทัง้ยงัได้รับสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความบนัเทิง อาทิ สว่นลด
ในการซือ้บัตรชมภาพยนตร์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ เป็นต้น จากรูปแบบการบริการดังกล่าวจึงส่งผลให้กลุ่มลูกค้าเซเรเนด          
มีความจงรักภกัดีต่อ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เชอร์วิส จ ากดั (มหาชน) สอดคล้องกบัการศึกษาของ อนชุา อรุณทองวิไล 
(2557) ที่ท าศึกษาเร่ืองความพึงพอใจในคุณภาพการบริการและความเช่ือมั่นไว้วางใจส่งผลต่อความภักดีของธุรกิจผู้
ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ พบวา่ ความพงึพอใจในคณุภาพการบริการของผู้บริโภคต้านความเช่ือถือไว้วางใจได้ 
ด้านการตอบสนองต่อลกูค้า ด้านการให้ความเช่ือมัน่ต่อลกูค้า และด้านการรู้จกัและเข้าใจลกูค้า สง่ผลต่อความภกัดีของ
ธุรกิจผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศพัท์เคลื่อนที่ และสอดคล้องกบัการศึกษาของ สินีนาฏ สว่างพินิจกลุ (2553) ที่ท าการศกึษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งภาพลกัษณ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) และความไว้วางใจในการใช้บริการ
ของผู้ใช้บริการ ที่พบวา่ ภาพลกัษณ์ของบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์และบริการ 
ด้านคุณภาพงานบริการ ด้านตราสินค้า และด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม มีความสมัพนัธ์กับความไว้วางใจในการใช้
บริการ ของผู้ ใช้บริการบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) และสอดคล้องกับการศึกษาของ                             
วลัย์ลกิา จาตปุระยรุ (2559) ที่ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้าผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตบน
มือถือในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้คุณภาพสินค้าและบริการ ความพึงพอใจ และภาพลกัษณ์องค์กร มีอิทธิพล
ตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้าผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตบนมือถือในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

สรุป 
จากการศึกษาเร่ือง รูปแบบการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของกลุ่มลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการบริการท่ีส่งผลต่อความภกัดีของกลุ่มลูกค้าเซเรเนด 
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส ผู้วิจยัได้รูปแบบการบริการที่มีผลตอ่ต่อความภกัดีของกลุม่
ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 รูปแบบการบริการที่มีผลต่อต่อความภกัดีของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด 
(มหาชน) 

 

รูปแบบบริการ 
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ (r) 

P-value 
ระดับ

ความสัมพนัธ์ 
1. บริการเก่ียวกบัการซือ้สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจ
การให้บริการ 

0.535 <0.001* ปานกลาง 

2. บริการเก่ียวกบัการเดินทางและห้องพกัรับรอง
พิเศษ 

0.437 <0.001* ปานกลาง 

3. บริการสว่นลดในการซือ้อาหารและเคร่ืองดืม่/
สนิค้า 

0.555 <0.001* ปานกลาง 

4. บริการพิเศษผู้ชว่ยสว่นตวัและห้องรับรองลกูค้า
เซเรเนด 

0.649 <0.001* ปานกลาง 

5. บริการสทิธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความ
บนัเทิง 

0.481 <0.001* ปานกลาง 

ภาพรวม 0.634 <0.001* ปานกลาง 
* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 

 
ตารางที่  1 แสดงรูปแบบการให้บริการที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของกลุม่ลกูค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 

เซอร์วิส จากภาพที่ 1 สามารถสรุปได้วา่รูปแบบการบริการจ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านรูปแบบบริการพิเศษผู้ช่วยสว่นตวั
และห้องรับรองลกูค้าเซเรเนด ด้านรูปแบบบริการสว่นลดในการซือ้อาหารและเคร่ืองดื่ม/สินค้า ด้านรูปแบบบริการ
เก่ียวกับการซือ้สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจการให้บริการ ด้านรูปแบบบริการสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์       
ความบันเทิง และด้านรูปแบบบริการเก่ียวกับการเดินทางและห้องพักรับรองพิเศษเซเรเนด  ทุกด้านมีผลต่อ          
ความจงรักภกัดีของลกูค้ากลุม่เซเรเนด 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
        ธุรกิจ หน่วยงานหรือองค์กรที่ด าเนินงานเก่ียวกับการดูแลผู้ ใช้บริการกลุ่มลูกค้าเซเรเนด บริษัท แอดวานซ์     
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส สามารถน าผลการศกึษาไปใช้ได้ 
           1. ควรให้ความส าคญัและรักษามาตรฐานในการให้บริการให้ดียิ่งขึน้ไปเก่ียวกับรูปแบบบริการพิเศษผู้ช่วย
ส่วนตวัและห้องรับรองลกูค้าและรูปแบบบริการส่วนลดในการซือ้อาหารและเคร่ืองดื่มหรือสินค้า ให้ดีและตรงกับ
ความต้องการของลกูค้าอยู่เสมอ เนื่องจากทัง้ 2 รูปแบบนีม้ีผลต่อความภกัดีของลกูค้ากลุม่เซเรเนดมากที่สดุเป็น 2 
อนัดบัแรก 
           2. ควรพัฒนาและปรับปรุง รูปแบบบริการด้านการบริการเก่ียวกับการซือ้สมาร์ทโฟนและแพ็คเกจ                
การให้บริการ ให้ความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการ มีอตัราคา่บริการเหมาะสม และมีสว่นลดเอไอเอสโมบาย
แคร์ (AIS Mobile Care) และส่วนลดเมื่อซือ้อุปกรณ์เสริมเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและจะได้ท าให้
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กลุ่มลกูค้าเซเรเนดมีความภกัดีต่อสินค้าและบริการของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากัด (มหาชน) หรือ        
เอไอเอส เพิ่มมากขึน้ 
           3. ควรพฒันาและปรับปรุง รูปแบบการบริการด้านการบริการเก่ียวกับการเดินทางและห้องพกัรับรองพิเศษ 
ควรมีบริการห้องรับรองพิเศษบางกอกแอร์เวย์ (Bangkok Airway) ที่มีบริการกาแฟและเคร่ืองดื่มในสนามบิน          
ทัว่ประเทศ มีส่วนลดพิเศษมิราเคิลเลานจ์ (Miracle Lounge) ที่สนามบินสวุรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง และ       
มีบริการรถลีมซูีน รับ - สง่ ไปสนามบินในราคาพิเศษ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้าและจะได้ท าให้กลุม่
ลกูค้าเซเรเนดมีความภกัดีตอ่สินค้าและบริการของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส 
เพิ่มมากขึน้ 
           4. ควรพฒันาและปรับปรุง รูปแบบการบริการด้านสิทธิพิเศษในการร่วมประสบการณ์ความบนัเทิง โดยให้
ส่วนลดการเข้าชมละครเวที การเข้าชมนิทรรศการ บัตรชมคอนเสิร์ต และมีการแจกของรางวัลที่น่าสนใจ เมื่อมี
กิจกรรมประจ าเดือนแจกของรางวลัประจ าเดือน และควรมีการจดัให้บอ่ยขึน้และมีความสม ่าเสมอ เพื่อให้ตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าและจะได้ท าให้กลุม่ลกูค้าเซเรเนดมีความภกัดีต่อสินค้าและบริการของ บริษัท แอดวานซ์  
อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั (มหาชน) หรือเอไอเอส เพิ่มมากขึน้ 

 

ข้อเสนอแนะการวิจัยครัง้ถัดไป 
1. ควรมีการขยายขอบเขตของงานวิจยัให้มากขึน้ เนื่องจากกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นี ้เป็นเพียงลกูค้าทีเ่ข้า

มาใช้บริการห้องรับรองเซเรเนดภาคเหนือ ส านกังานใหญ่ เซนทรัลเฟสติวลั จงัหวดัเชียงใหม่เทา่นัน้ ซึ่งกลุม่ตวัอย่าง
อื่นๆในสถานท่ีที่ต่างกนัอาจมีความคิดเห็นต่อรูปแบบการบริการท่ีสง่ผลต่อความภกัดีของกลุม่ลกูค้าในด้านตา่ง ๆ ที่
ความแตกต่างกันได้ ดงันัน้ จึงควรท าการศึกษาการขยายกลุ่มตวัอย่างออกไปในระดบัภูมิภาคหรือระดบัประเทศ 
เพื่อให้ครอบคลมุประชากรได้มากขึน้ 

2. ควรมีศกึษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีของบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ ากดั 
(มหาชน) กับบริษัทอื่น ๆ ในธุรกิจเดียวกัน เพื่อหาข้อได้เปรียบ ข้อเสียเปรียบเพื่อเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไป
พฒันาปรับปรุง ตอ่ไป 

3. ควรจะท าการศกึษาเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) เช่น การสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เพื่อท่ีจะได้ทราบรูปแบบการบริการท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีของกลุม่ตวัอยา่งได้มากขึน้ 
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บทคัดย่อ 
 การศกึษาคณุภาพชีวิตการท างาน และความเครียดในการท างานที่สง่ผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจาก
งานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา มีวตัถปุระสงค์ (1) เพื่อศึกษาระดบัคณุภาพชีวิตการท างาน 
ระดับความเครียดในการท างานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา และระดับความตัง้ใจใน        
การลาออกของบุคลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (2) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อ
ความเครียดในการท างานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา (3) เพื่อศกึษาคณุภาพชีวิตการท างาน 
และความเครียดในการท างาน ที่ส่งผลต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์   
สมเด็จเจ้าพระยา กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 409 ชุด และ                 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมลู และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหว่าง 41 – 50 ปี มีสถานภาพโสด 
การศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี มีอายกุารท างานมากกว่า 25 ปีขึน้ไป ระดบัเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท และ
ปฏิบตัิงานตามเวลาราชการ คุณภาพชีวิตการท างานสง่ผลทางลบต่อความเครียดในการท างานและความตัง้ใจใน   
การลาออกจากงาน สว่นความเครียดในการท างานสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงาน โดยผลการ
การศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และแก้ไขข้อบกพร่องที่พบให้ตรงจุด เพื่อลด
ความเครียด เพิ่มคณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากร และท าให้ความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากรลดลง 
 
ค าส าคัญ  :    คณุภาพชีวิตการท างาน, ความเครียดในการท างาน, ความตัง้ใจในการลาออกจากงาน 
 

Abstract 
 To study the quality of work life and the job stress level that effected the intention to quit work from 
the job of the personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The purposes of this research were (1) 
to study the level of quality for work life, the stress in work of the personnel and the intention to quit from 
the job of the personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry  (2) to study the quality of work life 

                                         
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสตูรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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2 อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย 
  Faculty of Management Science, Silpakorn University, Petchaburi 76120, Thailand. 
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which effect on the stress in the job of personnel in Somdet ChaoprayaInstitute of Psychiatry (3) to study 
the quality of work life and the stress in the job which effected the intention to quit from the job of personnel 
in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The sample in this study consisted of 409 personnels in 
Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. Using the questionnaire to collect the data and analyzed by the 
structural equation modeling (SEM).   
 The result found that most of the sample is from female, age 41 – 50, single status, bachelor’s 
degree, work experienced over 25 years, salary over 20,000 baht and work in official time. Quality of work 
life has negatively affected job stress and the intention to quit from the job of personnel in Somdet 
Chaopraya Institute of Psychiatry. The job stress has positively affected on the intention to quit from the job 
of personnel in Somdet Chaopraya Institute of Psychiatry. The result of this study will be the guideline to 
manage human resources and resolve the correct problems. To reduce job stress, increase the quality of 
work life, and reduce the intention to quit from the job. 
 
Keyword: Quality of Work Life, Job Stress, Intention to Quit Work 
 

บทน า 
สถานที่ท างานเปรียบเสมือนบ้านหลงัที่สองของบคุลากร ซึง่จากการส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร 

เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม พบว่าชั่วโมง            
การท างานต่อสัปดาห์มากที่สุด คือ 40 – 49 ชั่วโมง รองลงมาคือชั่วโมงการท างานมากกว่า 50 ชั่วโมงขึน้ไป 
(ส านกังานสถิติแหง่ชาติ, 2561) ซึง่ชัว่โมงการท างานของบคุลากรสาธารณสขุ การท างานของพยาบาลเกิน 40 ชัว่โมง
ตอ่สปัดาห์ เนื่องจากอตัราก าลงัของพยาบาลสดัสว่นไมเ่พียงพอ ท าให้พยาบาลบางสว่นปฏิบตัิงานกะเช้าบา่ยมากถึง 
16 ชัว่โมง และการท างานของแพทย์ ซึง่แพทย์ท างานนอกเวลาราชการมากกวา่ 80 ชัว่โมงต่อสปัดาห์ การมีบคุลากร
จ านวนท่ีไมเ่พียงพอกบัปริมาณของผู้ เข้ารับบริการท าให้บคุลากรต้องท างานปริมาณที่มากขึน้ เผชิญภาวะกดดนัจาก
หลายๆด้าน โดยปัจจุบนัปริมาณของผู้ เข้ารับบริการท่ีสามารถเข้าถึงระบบบริการพืน้ฐานสาธารณสขุเพิ่มมากขึน้ จึง
ต้องพฒันาระบบการให้บริการด้านสาธารณสขุอยา่งตอ่เนื่อง จากการส ารวจอนามยัและสวสัดิการ พ.ศ. 2560 พบว่า
มีการใช้บริการส่งเสริมสุขภาพในกรุงเทพมหานคร จ านวน 8,714,380 คน (ส านักงานสถิติแห่งชาติ , 2561) 
เปรียบเทียบกับบุคลากรด้านสาธารณสุขมีจ านวนไม่เพียงพอต่อความต้องการด้านสุขภาพของผู้ เข้ารับบริการ 
บคุลากรมีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบท่ีมาก รวมทัง้มีภาวะกดดนัจากหวัหน้า เพื่อนร่วมงาน หรือจากผู้ รับบริการเอง 
และความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งภาวะเหล่านีเ้ป็นสว่นหนึ่งคณุภาพชีวิตการท างาน เมื่อบคุลากรรับภาวะมากเกินจึง
เป็นปัจจยัที่ท าให้บคุคลเกิดความเครียดสง่ผลตอ่การปฏิบตัิงาน องค์กรควรให้ความสนใจ ใสใ่จกบัต้นตอของปัญหา
และสาเหตทุี่ท าให้เกิดความเครียดขึน้ 

เมื่อบคุลากรมีความเครียดอยู่ในระดบัที่เหมาะสมก็จะเป็นตวักระตุ้นให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
เมื่อความเครียดมีมากจนเกินไป จนท าให้รู้สกึไม่สบายทัง้ร่างกายและจิตใจ ร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วย จิตใจเกิด
พฤติกรรมแปรปรวน บุคลากรหาทางออกตามระดับความเครียดของตนเอง เช่น ท ากิจกรรมเพื่อผ่อนคลาย
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ความเครียด พกัผอ่น การออกก าลงักาย หรือการปรึกษาผู้ไว้วางใจเพื่อหาทางออกในชีวิต จนสดุท้ายความเครียดอยู่
ในระดบัท่ีสงูจนบคุลากรมีความรู้สกึไมอ่ยากจะเป็นสว่นหนึง่ขององค์กร 

เมื่อบุคลากรไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว การลาออกเป็นผลสรุปสดุท้ายที่บุคลากรต้องการ 
องค์กรจะสญูเสียบุคลากรส่งผลกระทบท าให้งานที่บุคลากรรับผิดชอบอยู่ล่าช้า เนื่องจากต้องแบ่งงานกับเพื่อน
ร่วมงานคนอื่นๆ และท าให้ขวญัและก าลงัใจของคนที่อยู่ในองค์กรลดลง และเมื่อบุคลากรลาออก องค์กรต้องหา
บคุลากรใหมม่าทดแทน ซึง่มีภาระคา่ใช้จ่ายในการ สรรหาและการคดัเลอืก รวมถึงการพฒันาบคุลากรเมื่อมีบคุลากร
เข้ามาใหม ่เนื่องจากการหาบคุลากรที่พร้อมจะท างานได้ทนัทีเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนัน้การรู้สาเหตทุี่ท าให้บคุลากร
เกิดความรู้สกึต้องการจะลาออกจากงาน จะช่วยให้องค์กรปรับปรุงแก้ไขสาเหตเุหลา่นัน้ เพื่อรักษาบคุลากรให้คงอยู่
ลดการสญูเสยีบคุลากรและลดความเสยีหายที่จะเกิดกบัองค์กร 

 สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแหง่แรกของประเทศไทย ท่ีให้บริการทัง้
ด้านการบ าบดัรักษาผู้ ป่วย เป็นสถาบนัฝึกอบรมด้านทางด้านจิตเวชศาสตร์ สขุภาพจิต รวมถึงศาสตร์ที่เก่ียวข้องใน
ระดบัก่อนและหลงัปริญญา เมื่อสถาบนัฯเป็นองค์กรที่มีมีขนาดใหญ่บุคลากรมีความหลากหลายสาขาอาชีพ ทัง้
บคุลากรสหวิชาชีพ และบคุลากรในสว่นสนบัสนนุ ซึ่งในแต่ละสว่นต่างมีความส าคญัที่จะขบัเคลือ่นสถาบนัฯ แต่จาก
สถิติการลาออกของบุคลากร พบว่า จ านวนการลาออกของบุคลากรนัน้มีจ านวนที่สูง โดยพนักงานกระทรวง
สาธารณสขุมีสถิติการลาออกที่สงูมากกว่าพนกังานต าแหน่งอื่น และในต าแหน่งอื่นก็มีแนวโน้นในการลาออกเพิ่ม
สงูขึน้ 

ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคญัในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน เมื่อบุคลากรมีคุณภาพชีวิตไม่ดี เกิด
ความเครียด เกิดแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์กร ในทางกลบักนัหากบคุลากรมีคณุภาพชีวิตที่ดี และไมม่ีความเครียด 
รวมทัง้มีการเสริมสร้างก าลงัใจในการท างานนัน้ จะท าให้ประสิทธิภาพในการท างานดียิ่งขึน้ บคุลากรท างานอยา่งมี
ความสุข ด้วยเหตุนีก้ารศึกษาคุณภาพชีวิตการท างานและความเครียดในการท างานที่ส่งผลต่อความตัง้ใจใน          
การลาออกจากงานของบุคลากร สามารถเป็นแนวทางน าไปปรับปรุงพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน การลดระดบั
ความเครียด และลดอตัราการลาออกของบคุลากรสถาบนัฯตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตการท างาน ระดับความเครียดในการท างานของบุคลากร และระดับ     

ความตัง้ใจในการลาออกของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
2. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการท างาน ที่ส่งผลต่อความเครียดในการท างานของบุคลากรสถาบันจิตเวช

ศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
3. เพื่อศกึษาคณุภาพชีวิตการท างาน และความเครียดในการท างาน ทีส่ง่ผลตอ่ความตัง้ใจในการลาออก

จากงานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
ประชากรที่ใช้ในงานวิจัย คือบุคลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 683 คน แบ่งเป็น 

บคุลากรในต าแหนง่สายงานหลกั จ านวน 475 คน และบคุลากรในต าแหนง่สายงานสนบัสนนุ จ านวน 208 คน 
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กลุม่ตวัอย่าง คือ บคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 510 คน เนื่องจากการศกึษาครัง้
นีใ้ช้การวิเคราะห์แบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modelling: SEM) ซึ่ง Kline (2005) ให้ใช้ 
หลกัการทัว่ไปในการค านวณกลุม่ตวัอย่างส าหรับการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) คือ 5 - 20 เท่าของตวัชีว้ดั 
(indicator) ซึง่ในการศกึษานีม้ีข้อค าถามทัง้สิน้ 51 ข้อค าถาม ดงันัน้กลุม่ตวัอยา่งที่มีความเหมาะสมของการศกึษานี ้
จึงเท่ากับ 510 (51 x 10) ได้ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่างแบบมีชัน้ภมูิ (Stratified random sampling) แบ่งเป็นบคุลากรใน
ต าแหนง่สายหลกั จ านวน 355 คน และสายงานสนบัสนนุ จ านวน 155 คน จากนัน้ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งตามสะดวก 
(Convenience Sampling Design) และได้รับแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 409 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.2 ซึ่ง Yuan, 
Wu, and Bentler (2011) แนะน าว่ากลุม่ตวัอยา่งที่เหมาะสมในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง ควรอยูร่ะหวา่ง 300 – 
400 ตวัอยา่ง ดงันัน้จ านวนกลุม่ตวัอยา่ง 409 ชดุ อยูใ่นเกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั  
การวิจยัครัง้นีใ้ช้แบบสอบถาม (Questionnaires) เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู ซึง่แบง่ออกเป็น 4 สว่น 

ดงันี ้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคลากรสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อายกุารท างาน เงินเดือน สถานภาพการท างาน 
ต าแหนง่ บทบาทหน้าที่ และการปฏิบตัิงาน ซึง่ค าถามมีลกัษณะแบบตรวจรายการ (Checklist) 

สว่นที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุภาพชีวิตการท างาน จ านวน 33 ข้อ ผู้วิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามจาก
พรพิตรา ธรรมชาติ (2560) แบบสอบถามสว่นนีเ้ป็นการเลอืกตอบ ใช้มาตราสว่น 5 ระดบั (Likert Scale) โดยการแบง่
ระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยมากที่สดุ(5) เห็นด้วยมาก(4) เห็นด้วยปานกลาง(3) เห็นด้วยน้อย(2) และ  
เหน็ด้วยน้อยที่สดุ(1) 

สว่นท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน แบบสอบถามเก่ียวกบัความเครียดในการท างาน 
จ านวน 13 ข้อ ผู้วิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามจาก ไพมลิน แจ่มพงษ์ (2559) ใช้มาตราสว่น 5 ระดบั (Likert Scale) 
โดยการแบง่ระดบัความรู้สกึเครียด 5 ระดบั คือ งานประจ าวนัท าให้เกิดความเครียดมากที่สดุ(5) งานประจ าวนัท าให้
เกิดความเครียดมาก(4) งานประจ าวนัท าให้เกิดความเครียดปานกลาง(3) งานประจ าวนัท าให้เกิดความเครียดน้อย
(2) และงานประจ าวนัท าให้เกิดความเครียดน้อยที่สดุ(1) 

สว่นที่ 4 แบบสอบถามความตัง้ในในการลาออก จ านวน 5 ข้อ ผู้วิจยัได้ปรับปรุงแบบสอบถามจาก นิรุทธ์ 
หมายดี (2557) เพื่อให้มีความเหมาะสมกบัการวิจยัครัง้นี ้แบบสอบถามสว่นนีเ้ป็นการเลือกตอบ ใช้มาตราสว่น 5 
ระดบั (Likert Scale) โดยการแบ่งระดบัความคิดเห็น 5 ระดบั คือ เห็นด้วยมากที่สดุ(5) เห็นด้วยมาก(4) เห็นด้วย   
ปานกลาง(3) เห็นด้วยน้อย(2) และเห็นด้วยน้อยที่สดุ(1) 

คณุภาพของเคร่ืองมือวจิยั 
1. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอต่อผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เนือ้หา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง ( Index of item – Objective Congruence: IOC) ของข้อค าถามแต่ละข้อกับ
วตัถปุระสงค์ โดยมีคา่คะแนนระหวา่ง 0.67 – 1 ซึง่ผา่นเกณฑ์การพิจารณา คือค่าระหวา่ง 0.05 -1.00  

2. น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ไปทดลองใช้กับกลุม่ที่ไม่ใช่ตวัอย่างของการวิจยั จ านวน 30 
คน ส าหรับการตรวจสอบความเช่ือมั่น  (Reliability) ของข้อค าถามในแต่ละข้อ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์หาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) พบว่าตัวแปรมีค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค 
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ระหว่าง 0.780 – 0.916 ซึ่ง Hair, Black, Babin, & Anderson, 2010 แนะน าว่าควรมีค่าตัง้แต่ระดับ 0.7 ขึน้ไป
สามารถน าไปใช้ได้  

3. การตรวจสอบเค ร่ืองมือวัด  (Scale Evaluations) โดยการวิ เคราะห์องค์ประกอบเ ชิ งยืนยัน     
(Confirmatory Factor Analysis: CFA) และความสอดคล้องของแบบจ าลองการวัด (Measurement Model)        
ก่อนน าไปทดสอบแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling) เพื่อทดสอบว่า ข้อมูลมี               
ความเหมาะสมหรือไม่ โดยค่าที่เหมาะสมควรมีค่ามากกว่า 0.5 (Hair et al., 2010) พบว่า ค่าน า้หนกัองค์ประกอบ 
(Factor Loading) ของข้อค าถาม มีคา่ระหวา่ง 0.472 – 0.891 โดยผู้วิจยัได้ตดัข้อค าถามที่มีคา่ไมถ่ึงออก 

4. นอกจากนี ้ผู้ วิจัยได้ประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลองการวัด (Measurement Model) ด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูป พบวา่มีค่าดชันี Model Fit Statistics Chi-square statistics = 1782.920, Relative Chi-Square 
(CMIN/df) = 1 .848 , Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0 .848 , Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) = 0 .046 , Standardized Root Mean Squared Residual (RMR) = 0 .045 , Tucker – Lewis Index        
(TLI) = 0.928, Comparative fit index (CFI) = 0.936, Incremental Fit Index (IFI) = 0.936, Adjust goodness-of-
fit index (AGFI) = 0.823, Normed fit index (NFI) = 0.871 ดัชนีชีว้ ัดความเหมาะสมแสดงให้เห็นว่าโดยรวม
แบบจ าลองมีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัดี ตามตารางที่ 1 

การวเิคราะห์ข้อมลู 
เมื่อผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูครบถ้วน ผู้วิจยัท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามอีกครัง้ และ

วิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีการวิเคราะห์ดงันี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ของผู้ ตอบแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
2. น าข้อมลูมาแยกหมวดหมูต่ามประเภทการวดัตวัแปร และการด าเนินการวิเคราะห์ในสว่นของสถิติ ด้วย

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม (Mean, SD.) ใช้การวิเคราะห์
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน (SD.) และวิเคราะห์
ความหมายจากการค านวณค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์การให้คะแนน โดยการหาความกว้างของอนัตรภาคชัน้ คะแนนเฉลี่ย 
0.11 – 1.80 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดบัต ่าที่สุด, คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 ก าหนดให้อยู่ในเกณฑ์ ระดับต ่า, 
คะแนนเฉลีย่ 2.61 – 3.40 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ระดบัปานกลาง, คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์  
ระดบัสงู, คะแนนเฉลีย่ 4.21 – 5.00 ก าหนดให้อยูใ่นเกณฑ์ ระดบัสงูที่สดุ 

3. การวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิของเพียร์สัน (Pearson’s product 
moment correlation coefficient) เพื่อทดสอบคณุสมบตัิของตวัแปรต้น และตวัแปรตาม การพิจารณาคา่สมัประสทิธ์ิ
สหสัมพันธ์ ระดับความสัมพันธ์ใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Correlation Coefficient)                
ในการวิเคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ (Hinkle, Wiersma, & Jurs, 1998) โดยมีค่าระหว่าง 0.010 – 
0.654 ซึ่งแสดงว่า มีความสมัพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลางและในระดบัต ่า และการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปร
อิสระโดยใช้เกณฑ์ส าหรับคา่ Tolerance และค่า Variance Inflation Factor (VIF) มีเกณฑ์ค่า Tolerance ไม่ควรต ่า
กว่า 0.2 และค่า Variance Inflation Factor (VIF) ไม่ควรเกิน 0.1  (Hair et al., 2010) จากการวิเคราะห์พบว่า 
Tolerance มีคา่ระหวา่ง 1.716 – 2.188 และคา่ Variance Inflation Factor (VIF) มีคา่ระหวา่ง 0.402 – 0.583 แสดง
วา่ตวัแปรอิสระท่ีใช้พยากรณ์ตวัแปรไมม่ีความสมัพนัธ์กนั 
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4. การวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัยด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ของโครงสร้างของตัวแปรทัง้หมดที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ซึ่งแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างจะใช้เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวแปรในรูปแบบขอ งการวิเคราะห์เส้นทาง              
(Path Analysis) หรือวิเคราะห์ปัจจัยเหตุสู่ผลลพัธ์ เหมาะกับการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ เพื่อพิสูจน์     
การยอมรับหรือปฏิเสธความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร  

การวิเคราะห์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: 
SEM) ทดสอบตัวแปรทัง้หมด เพื่อพิสูจน์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ในรูปแบบการวิ เคราะห์เ ส้นทาง                   
(Path Analysis) จากตวัแปรอิสระ (Independent Variable) ไปยงัตวัแปรตาม (Dependent Variable) 
  

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสว่นบคุคล 
ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบ จ านวน 409 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 

71.4 อายรุะหว่าง 41 – 50 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีสถานภาพโสด จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.2 การศึกษาอยู่ในระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีอายุการท างานมากกว่า     
25 ปีขึน้ไป จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดับเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 36.4 สถานภาพเป็นข้าราชการ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ต าแหน่งสายงานหลกั จ านวน 255 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.3 บทบาทหน้าที่เป็นผู้ปฏิบตัิงาน จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91 และปฏิบตัิงานตามเวลา
ราชการ จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 59.2 

ผลการวิเคราะห์ระดบัความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีตอ่ตวัแปรที่ศกึษาด้วยคา่เฉลีย่ (Mean) และ

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน ค่าเฉลี่ย (Mean) = 3.50 และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) = 0.521 ความเครียดในการท างาน ค่าเฉลี่ย (Mean) = 3.11 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        
(SD) = 0.675 และความตัง้ใจในการลาออกจากงาน ค่าเฉลี่ย (Mean) = 3.05 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      
(SD) = 1.096  ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นใกล้เคียงกนั  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบสมมติฐานด้วยแบบจ าลองสมการโครงสราง (Structural Equation Modeling) เพื่อ
อธิบายถึงความสมัพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ส าหรับตัวแปรทัง้หมด คือ คุณภาพชีวิตการท างาน ความเครียดใน           
การท างาน และความตัง้ใจในการลาออก 

จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ พบว่ามีค่าดัชนีตรวจสอบความสอดคล้อง คือ Relative Chi-Square 
(CMIN/df) = 1 .401 , Goodness-of-Fit Index (GFI) = 0 .890 , Root Mean Square Error of Approximation 
(RMSEA) = 0 .031 , Standardized Root Mean Squared Residual (RMR) = 0 .037 , Tucker – Lewis Index        
(TLI) = 0.966 , Comparative fit index (CFI) = 0.971 , Incremental Fit Index (IFI) = 0.972 , Normed fit index             
(NFI) = 0.908 แสดงให้เห็นวา่แบบจ าลองที่ผู้วิจยัพฒันาขึน้มีความสอดคล้องในระดบัดี 
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ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง จากภาพที่ 1 ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบวา่ยอมรับสมมติฐานท่ี 1 สมมติฐานท่ี 2 และสมมติฐานท่ี 3 มีรายละเอียดดงันี ้

สมมติฐานที่ 1 ทดสอบคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความเครียดในการท างานของบุคลากร
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษาพบว่าคณุภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความเครียดใน
การท างานอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้วยค่าสมัประสทิธ์ิถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) =   -0.115 ดงันัน้ 
จึงยอมรับสมมติฐานที่ 1 หมายความวา่คณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา
จะสง่ผลกบัความเครียดในการท างาน 

สมมติฐานที่ 2 ทดสอบความเครียดในการท างานสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของ
บคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผลการศกึษาพบวา่ความเครียดในการท างานสง่ผลทางบวกตอ่ความ
ตัง้ใจในการลาออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน (ᵦ) = 0.492 
ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 2 หมายความว่าความเครียดในการท างานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยาจะสง่ผลกบัความตัง้ใจในการลาออก 

สมมติฐานที่ 3 ทดสอบคุณภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของ
บคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ผลการศึกษาพบว่าคณุภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความ
ตัง้ใจในการลาออกอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 (p < 0.05) ด้วยค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยมาตรฐาน(ᵦ) = -0.126 
ดงันัน้ จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 หมายความว่าคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จ
เจ้าพระยาจะสง่ผลกบัความตัง้ใจในการลาออก 
 

บทสรุป 
ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 292 คน คิดเป็นร้อยละ 71.4 อายุระหว่าง 41 – 50 ปี 

จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 27.9 มีสถานภาพโสด จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 การศึกษาอยู่ในระดบั
การศึกษาปริญญาตรี จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 38.9 มีอายกุารท างานมากกว่า 25 ปีขึน้ไป จ านวน 104 คน   
คิดเป็นร้อยละ 25.4 ระดบัเงินเดือน มากกว่า 25,000 บาท จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 36.4 สถานภาพเป็น
ข้าราชการ จ านวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ 46.9 ต าแหนง่สายงานหลกั จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 62.3 บทบาท
หน้าที่เป็นผู้ปฏิบตัิงาน จ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 91 และปฏิบตัิงานตามเวลาราชการ จ านวน 242 คน คิดเป็น
ร้อยละ 59.2 ผลการทดสอบสมมติฐานในการศกึษาด้วยแบบจ าลองสมการโครงสราง  

จากผลการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานที่ 1 คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความเครียดใน    
การท างานของบคุลากรสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบวา่ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่คณุภาพชีวิต
การท างานของบคุลากรย่อมสง่ผลให้บคุลากรเกิดความเครียดในการท างาน องค์กรควรมีแนวทางที่จะสง่เสริมและ
ปรับปรุงการท างาน และสภาพการท างานท่ีดีของบคุลากรท่ีสง่ผลกระทบตอ่บคุลากร โดยสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของกอบหทัย สิทธิรณฤทธ์ิ และคณะ (2561) ท่ีศึกษาเร่ือง ความเครียดในการท างาน กลวิธีการเผชิญปัญหา
ความเครียดและคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรในโรงพยาบาลทั่วไป พบว่า ความเครียดในการท างาน             
มีความสมัพนัธ์กบัคณุภาพชีวิตการท างานอยา่งมีนยัส าคญัในทิศทางตรงกนัข้าม  

สมมติฐานที่ 2 ความเครียดในการท างานสง่ผลทางบวกต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบคุลากร
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบว่ายอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นว่าถ้าหากบุคลากรมีความเครียดใน   
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การท างานยอ่มสง่ผลตอ่ความตัง้ในการลาออกจากงานของบคุลากร โดยสอดคล้องกบัผลการศกึษาของ Nasrin and 
Hojat (2013) ได้ศึกษาความสมัพนัธ์ของความเครียดในงาน กับความตัง้ใจในการลาออก และประสิทธิภาพการ
ท างาน พบว่าความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดและประสิทธิภาพการท างานเป็นไปในทางลบ และความสมัพนัธ์
ทางบวกระหวา่งความเครียดในงานกบัความตัง้ใจในการลาออก  

สมมุติฐานที่ 3 คุณภาพชีวิตการท างานส่งผลทางลบต่อความตัง้ใจในการลาออกจากงานของบุคลากร
สถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบวา่ยอมรับสมมติฐาน แสดงให้เห็นวา่คณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากร
ยอ่มสง่ผลต่อความตัง้ใจในลาออกจากงาน ถ้าบคุลากรมีคณุภาพชีวิตที่ไมด่ีจะท าให้บคุลากรมีความคิดที่จะลาออก
จากงานขึน้ได้ โดยสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ กิตติมา พนัธ์พทุธรัตน์ (2556) ศึกษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่าง
ความพงึพอใจในคณุภาพชีวิตการท างาน และความตัง้ใจในการลาออกจากงานของพนกังาน บมจ.ธนาคารกสกิรไทย 
เครือข่ายการบริการและการขาย 1 เขตการบริการและการขาย 1 พบว่า พนกังานมีความพึงพอใจในคณุภาพชีวิต  
การท างานอยู่ในระดบัมาก พนกังานมีความตัง้ใจในการลาออกจากงานอยู่ในระดบัปานกลาง ความพึงพอใจใน
คณุภาพชีวิตการท างานมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจในการลาออกจากงานของพนกังาน  

การศกึษาในครัง้มีประโยชน์โดยผลการการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนษุย์ และ
แก้ไขข้อบกพร่องที่พบให้ตรงจุด เพิ่มคณุภาพชีวิตการท างานของบคุลากร โดยเฉพาะด้านผลตอบแทนและสวสัดิการ 
ที่มีระดบัความคิดเห็นน้อยที่สดุ ดงันัน้การพิจารณาในด้านผลตอบแทนและสวสัดิการให้เหมาะสมกบัต าแหน่งงาน 
รวมถึงการปรับเงินเดือนอย่างมีความยุติธรรม และควรให้ความสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลากร และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างกนั เนื่องจากด้านสงัคมสมัพนัธ์เป็นด้านที่มีระดบั
ความคิดเห็นมากที่สดุ เพื่อลดภาวะความเครียด ความกดดนัในการท างาน ซึง่สามารถสง่ผลให้บคุลากรมีความตัง้ใจ
ในการลาออกจากงาน ดงันัน้การให้ความสนใจถึงความต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร ทัง้ แก้ไขสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความเครียดในการท างานจะช่วยลดบคุลากรที่ต้องการลาออกจากงาน อนัจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
องค์กร  
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ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินความสอดคล้องของแบบจ าลองการวดั (Measurement Model) 

ค่าสถติ ิ เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี 
CMIN/DF น้อยกวา่ 3 (Hair et al., 2010) 1.848 
GFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 

มากกวา่ 0.80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995), 
(Doll, et al. 1994) 

0.848 

RMSAE น้อยกวา่ 0.08 (Hair et al., 2010) 0.046 
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RMR น้อยกวา่ 0.05 (Hair et al., 2010) 0.045 
TLI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.928 
CFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.936 
IFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.936 
AGIF มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 

มากกวา่ 0. 80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995), 
(Doll, et al. 1994) 

0.823 

NFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 
มากกวา่ 0. 80 ยอมรับได้ (Forza & Filippini, 1998) 

0.871 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลดชันีตรวจสอบความสอดคล้อง 

ค่าสถติ ิ เกณฑ์การพิจารณา ค่าดัชนี 
CMIN/DF น้อยกวา่ 3 (Hair et al., 2010) 1.401 
GFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 

มากกวา่ 0.80 ยอมรับได้ (Baumgartner and Homburg., 1995), 
(Doll, et al. 1994) 

0.890 

RMSAE น้อยกวา่ 0.08 (Hair et al., 2010) 0.031 
RMR น้อยกวา่ 0.05 (Hair et al., 2010) 0.037 
TLI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.966 
CFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.971 
IFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.972 
NFI มากกวา่ 0.90 (Hair et al., 2010) 0.908 
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ภาพท่ี 1 ผลการวิเคราะห์กรอบแนวคิดด้วยแบบจ าลองสมการโครงสร้าง 
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ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ ยวของ
นักศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักศึกษากลุ่มประเทศ
อาเซียนและนักศึกษาชาวจีน 
Factors in choosing to study in a higher education institution and tourism behavior of 
foreign students in Thailand A comparative study of students between ASEAN countries 
and Chinese students 
 
วนัมงคล ยิม้ยอ่ง1 

Wanmongkhon  Yimyong1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัย เร่ือง ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นกัศกึษาชาวตา่งชาติในประเทศไทย กรณีศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งนกัศกึษากลุม่ประเทศอาเซยีนและนกัศกึษาชาว
จีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษา
ชาวต่างชาติ พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษานักศึกษาชาวต่างชาติรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน      
การเลอืกศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยของนกัศกึษานกัศกึษาชาวตา่งชาติกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของ
นกัศึกษานกัศึกษาชาวต่างชาติที่ก าลงัศึกษาในประเทศไทย ด าเนินการวิจัยโดยการส ารวจข้อมูล กลุม่ตวัอย่างใน 
การวิจัยครัง้นี ้คือ นกัศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนกัศึกษาชาวจีนที่ก าลงัศึกษาต่อในระดบัอดุมศึกษาใน
ประเทศไทย จ านวน 400 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั  คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิจยั คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อในสถาบนัอดุมศึกษาไทยและพฤติกรรม
การทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวตา่งชาติในประเทศไทย กรณีศกึษาเปรียบเทียบระหวา่งนกัศกึษากลุม่ประเทศอาเซียน
และนักศึกษาชาวจีน โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อใน
สถาบนัอดุมศกึษาไทยและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวตา่งชาติในประเทศไทย ให้ความส าคญัในด้าน
หลกัสตูรมากที่สดุ รองลงมา คือ ด้านคา่ใช้จ่ายในการศกึษา ด้านสือ่สารการตลาด ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
ฯ ด้านวฒันธรรมและสงัคม ด้านสื่อบคุคล และด้านกายภาพ ตามล าดบั และพฤติกรรมในการทอ่งเที่ยวสว่นใหญ่จะ
เดินทางกับกลุ่มเพื่อน/คนรู้จัก ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 1 - 5 วนั เดินทางในช่วงวนัหยุดยาวตามเทศกาล ชอบ
ท่องเที่ยวในฤดูร้อน มีค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 5,001 – 7,500 บาท เดินทางโดยใช้รถยนต์ส่วนตวั 
ชอบเดินทางไปชายหาด/หมู่เกาะ ชอบที่พกัแรมประเภทรีสอร์ท ชอบอาหารไทยภาคกลาง ใช้อินเตอร์เน็ตในการหา
ข้อมลูมากที่สดุ 
 
ค าส าคัญ : ปัจจยัในการเลอืกศกึษาตอ่  พฤติกรรมการทอ่งเที่ยว  นกัศกึษาชาวตา่งชาติ 

 
 
1 55/6 หมูบ้่านเมืองเอก-รังสิตวิลลา่ (โครงการ6) หมูท่ี่ 7 ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง จงัหวดัปทมุธานี 12000 

  55/6 Muang Ake-Rangsit Villa (Project6) Village No.7, Lak-Hok, Muang Pathum Thani 12000 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H588 

 

Abstract 
 This study, Research on factors for choosing to study in a higher education institution and 

tourism behavior of foreign students in Thailand: A comparative study of students between ASEAN 

countries and Chinese students, has the objective of studying the factors in the choice of foreign students 

to study in higher education in Thailand and the tourism behavior of foreign students, including the 

relationship between the factors in the choice of foreign students to study in higher education in Thailand 

of foreign students and their tourism behavior. The research was conducted by surveying data. The 

sample group in this study is 400 students from ASEAN countries and Chinese students who are 

continuing their studies in higher education in Thailand. The instrument used in this study was a 

questionnaire on the factors of choosing to study in Thai higher education institutions and behavior. The 

results are presented using percentage, average and standard deviation. The result of the research show 

that Chinese students are overall at a high level. When considering each aspect, it was found that key 

factors were: most of the curriculum, followed by the cost of education, marketing, communication, the 

image of the university, culture and society, personal media and physical aspects. With regard to 

behavior in tourism, most of them travel with friends / acquaintances. Travel time is 1 - 5 days. Travel 

occurs during long holidays according to festival times. They like to travel in the summer. The cost of 

travel is around 5,001 - 7,500 baht. They travel by private car and like to travel to beaches / islands. They 

like resort accommodation and Central Thai food. They use the internet to find most information. 

Keywords: Factors in choosing to study further Tourism behavior, International students 
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บทน า 

ในยคุสงัคมแหง่การเรียนรู้ ท่ีความรู้และภมูิปัญญาของคนถกูน ามาเป็นเคร่ืองมือในการสร้างศกัยภาพและ

การแข่งขนัในระดบันานาชาติ ส่งผลให้หลายประเทศหนัมาให้ความส าคญั และทบทวนเก่ียวกับการจดัการศึกษา

อย่างจริงจัง เพื่อเป้าหมายในการพัฒนาก าลงัคนให้มีความสามารถที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และ

วฒันธรรมให้ก้าวหน้าสูโ่ลกในยคุทศวรรษใหม่ หลายประเทศในโลกต่างก าหนดวิสยัทศัน์ในการพฒันาประเทศของ

ตน โดยใช้การศกึษาเป็นเคร่ืองมอืในการแขง่ขนัทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระแสเทคโนโลยีเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนใน

ยคุใหม่ ผู้น าหลายประเทศได้ประกาศที่จะเน้นการศึกษาเป็นวาระแห่งชาติ อุดมศึกษาเป็นการศึกษาระดบัหนึ่ง มี

หน้าที่ส าคญัในการผลติก าลงัคน สร้าง และพฒันาองค์ความรู้ ค้นคว้า วิจยั บริการวิชาการแก่สงัคม รวมถึงท านบุ ารุง

ศิลปวฒันธรรม การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงเป็นแหล่งรวมวิทยาการหลากหลายแขนง และเป็นศูนย์รวมของ

นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถส าหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของไทยได้ รับผลกระทบจาก                  

การเปลี่ยนแปลงจากกระแสโลกาภิวัฒน์ จะเห็นได้จากการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ เช่น การขยายตัวของ

สถาบนัการศกึษาและนกัศึกษา รวมถึงการต้องการศกึษาต่อในระดบัอดุมศึกษาที่เพิ่มมากขึน้ท าให้มีแนวโน้มที่จะมี

การพฒันารูปแบบของการเรียนการสอนในระดบัอดุมศึกษาให้มีความหลากหลายมากขึน้ เพื่อรองรับการขยายตวัใน

อตัราที่รวดเร็ว มีการพฒันารูปแบบการเรียนการสอน โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงหลกัสตูรต่าง ๆ ที่รองรับ

นกัศกึษาตา่งชาติ (แนวทางการปฏิรูปการศกึษาระดบัอดุมศกึษาตามพระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ, 2542) 

ความต้องการในการศึกษาต่อต่างประเทศของนักศึกษาชาวต่างชาติรวมทัง้นักศึกษากลุ่มประเทศอาเซียนและ
นักศึกษาชาวจีนก็คือ สามารถน าความรู้ในการเรียนนัน้มาประกอบอาชีพที่ตนเองต้องการ อี กทัง้การเรียนต่อ
ตา่งประเทศสามารถเพิ่ม ประสบการณ์ตา่ง ๆ ให้กบันกัศกึษากลุม่ประเทศอาเซียนและนกัศกึษาชาวจีน และสามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีใหม ่ๆ ได้อีกด้วย การศกึษาเร่ิมมีความส าคญัมากยิ่งขึน้ตอ่การประกอบวชิาชีพ เนื่องจากประเทศจีน
มีประชากรมาก ท าให้การแข่งขนัในการสมคัรเข้าท างานสงู จึงสง่ผลท าให้มีคนตกงานมากยิ่งขึน้ และนกัศึกษาจีนที่
จบใหม่ไม่มีงานท า ซึ่งผลดงักล่าวท าให้แต่ละบริษัทของจีนที่ต้องการรับสมคัรพนกังานใหม่นัน้มีทางเลือกมากขึน้ 
เนื่องจากผู้สมคัรงานเป็นจ านวนมาก คนท่ีมีประสิทธิภาพสงู การศึกษาสงู และมีประสบการณ์ จะได้รับการคดัเลือก
ก่อน สว่นคนท่ีผิดหวงั ก็หนัไปประกอบอาชีพอื่น ๆ หรือไมก็่ศกึษาตอ่ในระดบัท่ีสงูยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มโอกาส และทางเลอืก
ให้กบัตวัเอง  

ปัจจบุนัประเทศไทยมีสถาบนัอดุมศกึษา ทัง้ของรัฐและเอกชนจ านวน 107 แหง่ทัว่ประเทศที่มีนกัศกึษาจาก

ต่างประเทศแยกเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 64 แห่ง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน จ านวน 43 แห่ง    

(ส านกังานคณะกรรมการอดุมศึกษา, 2557) โดยมีหลกัสตูรนานาชาติจ านวน 844 หลกัสตูร ที่มีความพร้อมในการที่

จะรองรับนกัศึกษาจากต่างประเทศ ความเป็นนานาชาติของสถาบนัการศึกษาและการเป็นประเทศที่ไม่ ข้อจ ากัด

ทางด้านศาสนาและวฒันธรรม ในไทยก็อาจเป็นแรงดงึดดูให้นกัศกึษาจากตา่งประเทศมีความสนใจที่จะเข้ามาศกึษา

ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทยมากขึน้และมีแนวโน้มว่านักศึกษาต่างชาติจะเข้ามาศึกษาในไทยเพิ่มขึน้        

ในระดบัปริญญาโทและเอก ดงัเช่นในปีการศึกษา 2561 มีนกัศึกษาตา่งชาติระดบัปริญญาโท ร้อยละ 16 และระดบั

ปริญญาเอกร้อยละ 2 เพิ่มเป็นร้อยละ 23 ในระดบัปริญญาโท และร้อยละ 4 ในระดบัปริญญาเอก อนัเนื่องมาจาก
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การขยายเครือข่ายของสถาบันการศึกษาในไทยและต่างประเทศเพื่อรองรับการขยายและ การพัฒนาการศึกษา

นานาชาติตามที่กลา่วมา บริบทคณุลกัษณะนกัศกึษาตา่งชาติระดบัปริญญาโทและเอกในไทย เป็นประเด็นท่ีนา่สนใจ

ต่อการศึกษาและวิเคราะห์ทัง้นีเ้พื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษานานาชาติ เพราะเป็นการน าเงินตรา

ต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม (ส านักงานคณะกรรมการ

อดุมศกึษา, 2551) 

 ดงันัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อในประเทศไทยระดบัอดุมศึกษาของนกัศึกษา

ต่างชาติและการเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยว กรณีศึกษา นกัศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและ

นกัศึกษาชาวจีน ซึ่งการวิจยัดงักลา่วสามารถน าไปปรับปรุงมหาวิทยาลยัในด้านปัจจยัความต้องการสว่นบคุคลของ

นกัศกึษา และปัจจยัในการตดัสนิใจของนกัศกึษาชาวตา่งชาตเิพื่อเพิ่มปริมาณนกัศกึษาชาวตา่งชาตทิี่จะเข้ามาศกึษา

ตอ่ในประเทศไทยรวมถึงตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัในการเลอืกศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของ

นกัศกึษาชาวตา่งชาติขณะที่ก าลงัศกึษาในประเทศไทย 

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยของ

นกัศกึษาชาวตา่งชาติกบัพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวตา่งชาติขณะที่ก าลงัศกึษาในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิด 
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วิธีการด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัศกึษาจากกลุม่ประเทศอาเซียนและนกัศกึษาชาวจีน ที่ก าลงัศกึษาใน

สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย สงักัดส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เปิดหลกัสตูรนานาชาติ จ านวน

นักศึกษาทัง้สิน้ 12,202 คน  ท าการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเฉพาะนักศึกษาจากกลุ่ม

ประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน ที่ก าลังศึกษาในระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  จ านวน 400 คน 

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีนักศึกษาชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา (ข้อมูลสถิติการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา) มากที่สดุ 2 อนัดบั คือ  

 มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

 มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
งานวิจยันีผู้้วิจยัได้ออกแบบ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยแบง่แบบสอบถามเป็น 2 สว่น คือ สว่นท่ี 1 

เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูพืน้ฐานสว่นบคุคลของนกัศกึษาชาวตา่งชาติ ได้แก่ เพศ อาย ุภมูิล าเนาของนกัศกึษา 

คณะที่ศึกษา สถานท่ีพกัอาศยั แหลง่เงินทนุในการศกึษา สว่นท่ี 2 เป็นแบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัความ

ต้องการส่วนบุคคล มี 4 ด้าน คือ ความต้องการพัฒนาตนเอง ความต้องการด้านสังคม ความต้องการเรียนรู้

วฒันธรรมต่างชาติ ความต้องการความมั่นคงและความก้าวหน้าในชีวิต ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป

เก่ียวกบัปัจจยัในการเลือกศึกษาตอ่ในสถาบนัอดุมศึกษาไทยและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวตา่งชาติ

ในประเทศไทยกรณีศกึษา เปรียบเทียบระหวา่งนกัศกึษากลุม่ประเทศอาเซียนและนกัศกึษาชาวจีน มี 5 ด้าน คือ ด้าน

หลกัสตูร ด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั ค่าธรรมเนียมการศึกษา ท าเลที่ตัง้ของมหาวิทยาลยั การจดัการเรียน   

การสอน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บข้อมลูตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้คือ 

1. ผู้วิจยัท าการเก็บข้อมลูจากนกัศึกษาจากกลุม่ประเทศอาเซียนและนกัศกึษาชาวจีนท่ีเลอืกศกึษาต่อ

ในสถาบนัอดุมศกึษาและพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศึกษาชาวตา่งชาติในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามเก็บ

รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัในการเลอืกศกึษาตอ่และรูปแบบพฤติกรรมการทอ่งเที่ยวในประเทศไทย 

2. ผู้ วิจัยศึกษารวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  ได้แก่                

(1) ต ารา หนงัสือ (2) เอกสารทีเก่ียวกบังานวิจยัที่ผ่านมาแต่มีความเก่ียวข้องกบังานวิจยัในครัง้นี ้(3) วารสาร และ

สิง่พิมพ์ทางวิชาการทัง้ที่ใช้ระบบเอกสาร และระบบออนไลน์ 
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วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถติท่ีิใช้ในการวิเคราะห์ 

 ในการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงสถิติจะน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ ซึ่งผู้ท าวิจยัได้ก าหนดคา่สถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู อธิบายตวัแปรของ

การศกึษาครัง้นีไ้ว้ดงันี ้คือ 

 

1. การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 

1.1 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลพืน้ฐานส่วนบุคคลของนกัศึกษาชาวต่างชาติ ได้แก่ เพศ 

อายุ ภูมิล าเนาของนักศึกษา คณะที่ศึกษา สถานที่พักอาศัย แหล่งเงินทุนในการศึกษา มาวิเคราะห์ความถ่ี 

(Frequency)คา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.2 ข้อมลูในแบบสอบถามสว่นที่ 2 เร่ือง ปัจจยัในการเลือกศึกษาตอ่ในสถาบนัอดุมศึกษาไทย น ามา

วิเคราะห์คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.3 ข้อมูลในแบบสอบถามส่วนที่  3 เร่ือง พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักศึกษาชาวต่างชาติ 

กรณีศึกษา นักศึกษาจากกลุ่มประเทศอาเซียนและนักศึกษาชาวจีน น ามาวิเคราะห์ความถ่ี (Frequency) และ

น าเสนอคา่ร้อยละ (Percentage) คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

2. การวเิคราะห์สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic)  

2.1 วิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุม่ 2 กลุม่ที่เป็นอิสระต่อกัน

โดยใช้สถิติ  ( Independent Sample t-test)ที่ ระดับนัยส าคัญ  0.05 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2553:110) และ            

การวิเคราะห์ข้อมลูเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหวา่งกลุม่มากกวา่ 2 กลุม่ขึน้ไปโดยใช้สถิติคา่ทดสอบ

ความแปรปรวนทางเดียว (ONE-WAY ANOVA)ที่ระดบันยัส าคญั 0.05 (กลัยา วานิชย์บญัชา, 2553:116)และถ้าผล

การทดสอบมีความแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทางสถิติแล้ว ต้องท าการทดสอบเป็นรายต่อไป เพื่อดูว่ามีคู่

ใดบ้างที่แตกตา่งกนั   เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 คณุลกัษณะสว่นบคุคลของนกัศกึษาชาวตา่งชาติที่แตกตา่งกนัมี

ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัในการเลอืกศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทยของนกัศกึษาชาวตา่งชาติแตกตา่งกนั 

2.2 การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งพฤตกิรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวตา่งชาติกบัปัจจยั

ในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยใช้สถิติสหสมัพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สนั (Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient) ในการทดสอบตวัแปร เพื่อทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อ

ระดบัอดุมศึกษาในประเทศไทยของนกัศึกษาชาวต่างชาติมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนกัศึกษา

ชาวตา่งชาติขณะที่ก าลงัศกึษาในประเทศไทย 

 

ผลการศึกษา 

จากจ านวนกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมด 400 คน พบวา่ นกัศกึษาชาวตา่งชาติที่เดินทางเข้ามาศกึษาตอ่ในประเทศ

ไทยและพฤติกรรมการท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นเพศชายมากที่สุด โดยมีอายุอยู่ในช่วง  18 - 20 ปี มีรายได้ใช้จ่าย       
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ตอ่เดือนน้อยกว่าหรือเทา่กบั 30,000 บาท มีภมูิล าเนาอยูใ่นประเทศจีน ศกึษาอยูใ่นสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ              

มีสถานท่ีพกัอาศยัในอพาร์ทเมนท์/คอนโดมิเนียม มีแหลง่เงินทนุโดยใช้แหลง่ทนุรัฐบาล มากที่สดุ ตามล าดบั 

ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อในสถาบนัอดุมศึกษาไทย โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X = 3.56) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ปัจจยัในการเลอืกศึกษาต่อด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

(  = 4.39, S.D. = 0.407) ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อด้านหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.44,            

S.D. = 0.420) ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อด้านค่าใช้จ่ายในการศึกษา โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (  = 4.30, 

S.D. = 0.498) ปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อด้านวัฒนธรรมและสังคม โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.36, 

S.D. = 0.628) ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อด้านกายภาพ โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (  = 4.31, S.D. = 0.528) 

ปัจจยัในการเลือกศึกษาต่อด้านสื่อการตลาด โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ (  = 4.34, S.D. = 0.595) และปัจจยั

ในการเลอืกศกึษาตอ่ด้านสื่อบุคคล โดยรวมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ (  = 4.49, S.D. = 0.583) 
กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เดินทางกบักลุม่เพื่อน / คนรู้จกั มากที่สดุ สว่นใหญ่ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 - 5 วนั 

สว่นใหญ่เลือกช่วงเวลาในการเดินทางท่องเที่ยววนัหยดุยาวตามเทศกาลมากที่สดุ สว่นใหญ่ช่ืนชอบท่องเที่ยวในฤดู
ร้อน (มีนาคม – พฤษภาคม) ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการท่องเที่ยวแต่ละครัง้โดยเฉลี่ย อยู่ ที่ 5,001 – 7,500 บาท 
รูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวพบว่า สว่นใหญ่เดินทางโดยใช้รถยนต์สว่นมากที่สดุ ภมูิภาคที่ ช่ืนชอบในการเดินทาง
ท่องเที่ยว คือ ภาคกลาง กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ช่ืนชอบกิจกรรมในการท่องเที่ยวในรูปแบบของการไปชายหาด/หมู่
เกาะมากที่สดุ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลอืกที่พกัประเภทรีสอร์ทมากที่สดุ ประเภทของอาหารที่ช่ืนชอบ คือ อาหารไทย
ภาคกลาง แหล่งข้อมูลที่ใช้ค้นหาประกอบการเดินทางและท่องเที่ยว พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกใช้
แหลง่ข้อมลูในการประกอบการเดินทาง คือ การใช้อินเตอร์เน็ต มากที่สดุ  

 
การสรุปและอภปิรายผล 

1. นกัศกึษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาตอ่ในสถาบนัอดุมศึกษาไทยสว่นใหญ่มีปัจจยัในการเลือก
ศกึษามากที่สดุ ทัง้ 7 ด้าน จ าแนกตามประเภทตา่ง ๆ โดยมีปัจจยัในด้านสือ่บคุคลมากที่สดุ รองลงมา คือ ปัจจยัด้าน
หลกัสตูร ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยัฯ ปัจจัยด้านวฒันธรรม ปัจจัยด้านสื่อสารการตลาด ปัจจัยด้าน
กายภาพ และปัจจยัด้านคา่ใช้จ่ายในการศกึษา ตามล าดบั ซึง่สอดคล้องกบัธารินี พชัรเจริญพงศ์ (2554) ซึง่ได้ศกึษา
ปัจจยัที่ใช้ในการตดัสนิใจเลอืกศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาหลกัสตูรนานาชาตขิองนกัศกึษาชาวตา่งชาติ ในเขตกรุงเทพ
และปริมณฑล 

2. นกัศึกษาชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการ

ทอ่งเที่ยวกบักลุม่เพื่อนหรือคนรู้จกัมากที่สดุ ใช้ระยะเวลาในการท่องเที่ยวโดยเฉลีย่ประมาณ 1 - 5 วนั ใช้เวลาในช่วง

วนัหยุดยาวตามเทศกาลในการท่องเที่ยว ชอบท่องเที่ยวในฤดูร้อน มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยในการเดินทางประมาณ 

5,001 – 7,500 บาทต่อคน และเดินทางท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตวั ชอบท่องเที่ยวในภาคกลางของประเทศไทย 

กิจกรรมที่ชอบในการท่องเที่ยว คือ การไปชายหาด / หมู่เกาะ ชอบที่พกัแบบรีสอร์ทเพราะชอบบรรยากาศในการ

ตกแต่ง ชอบรับประทานอาหารไทยภาคกลาง ใช้อินเตอร์เน็ตในการค้นคว้า หาข้อมลูในการประกอบการตดัสนิใจใน

การเดินทางท่องเที่ยวซึ่งสอดคล้องอศัวิน แสงพิกุล (2551) ได้ศึกษาเร่ือง แรงจูงใจในการเดินทางและพฤติกรรม
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นกัทอ่งเที่ยว กรณีศกึษา นกัทอ่งเที่ยวชาวเกาหลทีี่เดินทางมาประเทศไทย ผลการศึกษา พบวา่ แรงจงูใจผลกัดนัท่ีท า

ให้กลุ่มตัวอย่างต้องการเดินทางท่องเที่ยว ได้แก่ “ความชอบสนุกสนานและการพักผ่อน” “การชอบค้นหา

ประสบการณ์ใหม่ ๆ ” และ “การชอบเข้าสงัคมพบปะผู้คน” สว่นปัจจยัดึงดดูให้กลุม่ตวัอย่างเดินทางท่องเที่ยวมายงั

ประเทศไทย ได้แก่ “ความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยวและปัจจยัด้านราคา” และ “ความปลอดภยัและ

ความสะอาด” แต่อย่างไรก็ตามหากวิเคราะห์ในเชิงสถิติ พบว่า แรงจูงใจหลกัที่แท้จริงในการเดินทางท่องเที่ยว คือ 

“ความชอบสนุกสนานและการพักผ่อน” ส่วนปัจจัยดึงดูดที่ส าคัญของประเทศไทยส าหรับกลุ่มตัวอย่าง คือ         

“ความหลากหลายของทรัพยากรการทอ่งเที่ยวและปัจจยัด้านราคา”   

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ท าให้ทราบถึงปัจจัยในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาไทยและพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวของนกัศึกษาชาวต่างชาติในประเทศไทย กรณีศึกษา เปรียบเทียบระหว่างนกัศึกษากลุม่ประ เทศอาเซียน

และนกัศึกษาชาวจีน เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับมหาวิทยาลยัทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงหน่วยงานต่าง ๆ           

ทัง้ภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษา และธุรกิจการทอ่งเที่ยว ตลอดจนผู้ที่มีสว่นเก่ียวข้องสามารถที่จะน าไป

เป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาระบบการศึกษา พฒันาระบบการท่องเที่ยวให้ตอบสนองความต้องการของ

กลุ่มนักศึกษาชาวต่างชาติที่เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศไทย  ให้เห็นเอกลกัษณ์ความเป็นไทย และสร้าง   

ความสนใจให้กบันกัศกึษาชาวตา่งชาติอยากเรียนรู้ และสนใจที่จะมาศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาไทย 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ต่อไป 

1. ควรมีการศกึษาปัจจยัทางการตลาดในการเลอืกศกึษาตอ่ในสถาบนัอดุมศกึษาของรัฐบาลและเอกชนใน

ประเทศไทยของนกัศกึษาไทย 

2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยทางการตลาดในการเลือกศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของ

นกัศกึษาชาวไทยและชาวตา่งชาติ 

3. ควรมีการศกึษาเปรียบเทียบพฤตกิรรมการทอ่งเที่ยวของนกัศกึษาชาวไทยและชาวตา่งชาติที่เดนิทางเข้า

มาศกึษาตอ่ในประเทศไทย 
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การพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าของรายวิชาเครื่องมือโทให้มีคุณภาพของ
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยใช้แบบฝึก Essential Element Band 
Method 

 
WIND INSTRUMENT MUSIC DEVELOPMENT MINOR PERFORMANCE IN MUSIC EDUCATION 
UNDERGRADUATE STUDENTS, THEPSATRI RAJABHAT UNIVERSITY BY ESSENTIAL ELEMENT 
BAND METHOD 

 

อภิวัฒน์ สุริยศ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงทดลองนี้มีจุดประสงค์เพื่อ ศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าใหม้ี
คุณภาพ ในรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้พื้นฐาน (ดน 2107209)    
โดยการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบการวัดผลจากการทดลองใช้แบบฝึก ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 มาวิเคราะห์ข้อมูลก่อน
ทดลองและหลังทดลอง และได้ศึกษาความพึงพอใจต่อผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element 
Band Method กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  
 ผลการวิจัยพบว่า การน าแบบฝึก  Essential  Element Band Method เข้ามาใช้ทดสอบในครั้ งนี้  มีค่ า
ประสิทธิภาพ 70.40/89.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด และท าให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจในระดับ มากท่ีสุด โดยรวมคิดเป็น

ค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52  และท าให้นักศึกษาท่ีได้ใช้แบบฝึก ได้มีคุณภาพเสียง
ที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน หลังจากท่ีได้ใช้แบบฝึกนี้ 

 
ค าส าคัญ: เครื่องลมไม,้ เครื่องลมทองเหลือง, ดนตรีศึกษา 
 
Abstract 
 The purposes of this research were to develop music skill performance of wind instrument to have 
good quality in subject Brass Instrument and Woodwind Instrument for the undergraduate students of 
music education,  Thepsatri Rajabhat University through Essential Element Band Method with efficiency 
based on 70/70 and to study the satisfaction of the learners in wind Instrument student. The populations 

                                                      


 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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of this research consisted of wind instrument student in second year and third year music education 
undergraduate student of thepsatri Rajabhat University, in years 2/2029 and choose 31 people.  

The research found that the Essential Element Band Method module averaged 70.40/89.67, which 

was higher than the standard. The total averages (x̄) are 4.57 and 0.52 of standard Deviation (S.D.). In 
addition, the learner satisfied towards and has good tone quality after practice this book.  
 
 Keywords: Wood Wind Instrument, Brass Instrument, Music Education 
  

 
 
บทน า 
        การศึกษารูปแบบการเรียนรู้ของสาขาวิชาดนตรีศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับการฝึกฝนทักษะใน
รูปแบบของเครื่องดนตรีเอก และเครื่องดนตรีโท หรือเรียกอีกอย่างว่าเครื่องดนตรีที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้อีกหนึ่งเครื่อง
ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้คือการเปิดรับให้นักศึกษาได้ลงเรียนในวิชาเครื่องโท ที่มีให้เลือกได้แก่ เครื่องลมทองเหลือง          
(Brass Instrument) และเครื่องลมไม้ (Woodwind Instrument) (Brandt, 1965, pp. 6-9) และสิ่งที่ส าคัญควบคู่ไปกับ  
การบรรเลงดนตรีประเภทเครื่องเป่าก็คือ คุณภาพของเสียง แต่เนื่องจากเป็นรายวิชาที่เป็นเครื่องมือโท จึงจ าเป็นท่ีจะต้องให้
นักศึกษาได้เข้าใจตั้งแต่ การใช้ลมที่มีคุณภาพไปจนถึงการ บรรเลงให้มีคุณภาพ ดังนั้นนักศึกษาควรต้องใช้แบบฝึกครอบคลุม
ตั้งแต่เริ่มฝึกหัด ไปจนถึงสามารถ บรรเลงได้ โดยใช้แบบฝึก Essential  Element Band Method เข้ามาใช้ในการฝึกครั้งนี้  
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี จึงมองเห็นถึงการพัฒนาทักษะทางด้านการบรรเลงดนตรีของนักศึกษาให้มี
คุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยทางผู้วิจัยได้เลือกนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อสังเกตการณ์การพัฒนาเรื่องการบรรเลง
รายวิชาเครื่องมือโท มา 2 กลุ่ม ได้แก่ วิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้
พื้นฐาน (ดน 2107209) ซึ่งเป็นรายวิชาทีจ่ะต้องปฏิบัติเครื่องดนตรีโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเลงเป็นหลัก 
        วิธีการพัฒนาความสามารถของผู้เรียนนั้นจะต้องมุ่งเน้นไปที่ความเข้าใจในการบรรเลงเป็นส าคัญ ที่จะต้องน าเสนอ
คุณภาพของเสียงท่ีบรรเลงออกมาเป็นหลัก เมื่อได้คุณภาพเสียงท่ีดีก็จะสามารถบรรเลงบันไดเสียงในความยากระดับต่าง ๆ  ให้
มีความคล่องตัวในการบรรเลง ดังนั้น การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะช่วยให้นักศึกษา สามารถ มองเห็นถึงการพัฒนาทางด้าน    
การเริ่มเรียนรู้ในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้มีคุณภาพด้วยตัวของนักศึกษาได้ชัดเจน ในแต่ละอาทิตย์ที่ยังคง
มีการฝึกฝนไปในทิศทางที่ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ จะท าให้การบรรเลงของนักศึกษาเกิดการพัฒนาขึ้นแบบเป็นระบบ กล่าวได้ว่า 
เป็นการเรียนการสอนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่ส าคัญซึ่งสอดคล้องกับสมรรถนะที่ส าคัญของผู้เรียนที่ได้
ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 
        จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรายวิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่อง
ลมไม้พื้นฐาน (ดน 2107209) ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พบว่า ผู้เรียน
ส่วนใหญ่ สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทางด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ในการใช้แบบฝึก เพื่อทดลอง
กับผู้เรียนที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองและเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งแบบฝึกที่ทางผู้วิจัยได้เลือกมาใช้ในการทดลอง
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นี้ คือ แบบฝึก Essential Element เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาทางด้านดนตรี มีความจ าเป็นที่จะต้องให้
ความส าคัญด้านการบรรเลงให้ดีและมีคุณภาพ เหมาะสมที่จะจบการศึกษาออกไปให้เป็นนักศึกษาดนตรีที่มีความสามารถท่ีจะ
ไปพัฒนาการศึกษาทางด้านการบรรเลงดนตรีให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนไปได้  

แบบฝึก Essential Element  เป็นแบบฝึกที่ได้รับการเชื่อถือมากในปัจจุบัน ท าให้ผู้ฝึกนั้นได้พัฒนาตนเองไปในด้าน
ต่างๆ ของการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ซึ่งในแต่ละการฝึกนั้นจะเริ่มฝึกจากง่ายไปจนถึงยาก ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียน
เข้าใจ แยกแยะ และสามารถวิเคราะห์ในแต่ละหัวข้อในแบบฝึกได้ว่าสามารถน ามาพัฒนาในเรื่องใดบ้าง หัวข้อในแต่ละข้อของ
แบบฝึก Essential Element  จะมีหลากหลายหัวข้อในการฝึก แต่ทางผู้สอนจะมุ่งเน้นไปที่หัวข้อ พื้นฐานต่างๆ (Basic)    
เป็นหลัก ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าตั้งแต่การใช้ลม 
ท่านั่ง ไปจนถึงการอ่านโน้ตที่ใช้ในการบรรเลง ในแต่ละหัวข้อของแบบฝึกจะใช้รูปภาพต้นแบบในการฝึก และจะสอดแทรก
วิธีการใช้ท่านั่งในการบรรเลง โดยที่ผู้ฝึกสามารถเข้าใจในเรื่องการฝึกแบบเริ่มต้น ได้อย่างเต็มที่ ส าหรับปัญหาที่มักจะท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถพัฒนาการบรรเลง ได้ดีนั้นเกิดขึ้นจากการไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเรื่องคุณภาพของการบรรเลงที่ดีเป็นหลัก แต่
เป็นการตั้งเป้าหมายไว้ที่ การบรรเลงให้เสียงดังแค่นั้นแล้วเสร็จสิ้นไป โดยไม่ได้ก าหนดระดับคุณภาพของการบรรเลงนั้นๆ จึง
ท าให้ผลงานที่บรรเลงออกไปในรายวิชานั้นๆ มีคุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญของการบรรเลงเบื้อง
ต้อนให้มีคุณภาพ (Clarke, 1912, pp.10-12) เมื่อผู้เรียนได้เริ่มฝึกตามหัวข้อที่กล่าวไปข้างต้น ผู้เรียนจะสามารถเริ่มจาก
เรียนรู้วิธีการใช้ลมในการเริ่มบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า และ เปลี่ยนรูปแบบของท่าน่ังบรรเลงให้ถูกต้องตามหลัก
สากล เพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงการบรรเลงเสียงจะมีคุณภาพมากขึ้น เมื่อผู้เรียนเริ่มที่จะบรรเลงโน้ตแรกในแบบฝึกจะบอกถึงวิธี
อ่านโน้ตและวิธีกดปุ่มที่เครื่องดนตรีว่าโน้ตตัวที่จะบรรเลงนั้นจะต้องกดอย่างไร และแบบฝึกนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
แยกแยะ ความแตกต่างระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนได้ รวมทั้งรู้จักข้ันตอนการฝึกซ้อมในรูปแบบท่ีท าให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างถูกต้อง ดังนั้น การน าวิธีฝึกของแบบฝึก Essential Element เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ในทางที่ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Bridges, 1965, pp. 10-14) 
        ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ซึ่ง
เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษาและรายวิชาที่ผู้วิจัยเลือกใช้ จัดเป็นหนึ่งในกลุ่มรายวิชา
บังคับที่ผู้ฝึกจะต้องแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาทางด้านบรรเลง ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความส าคัญของรายวิชาและสภาพปัญหา
ของผู้ฝึก ขณะเดียวกันได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าแบบฝึก Essential Element มาใช้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิด     
การพัฒนาด้านการคิด วิเคราะห์ ตลอดจนผู้เรียนสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการสอนในโรงเรียนและสามารถน าไป
บรรเลงเพื่อประกอบอาชีพต่อไป  
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าให้มีคุณภาพโดยใช้แบบฝึก Essential 
Element Band Method ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยก าหนดประสิทธิภาพ 
ของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
        2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบ Essential Element Band Method 
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สมมติฐานของการวิจัย 
  1. แบบฝึก Essential Element ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี                     
มปีระสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะตามเกณฑ์ที่ก าหนด 70/70 
  2. นักศึกษาที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method มีระดับความพึงพอใจสูงหลังจาก
ทดสอบโดยใช้แบบฝึก Essential Element Band Method 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย (Research Methods) 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี ที่ลงทะเบียนปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองพื้นฐาน (ดน 2107210) และ ปฏิบัติเครื่องลมไม้
พื้นฐาน (ดน 2107209) ภาคเรียนที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 31 คน วิธีการคัดเลือกโดยการทดสอบการอ่านโน้ต
ดนตรีขั้นพื้นฐาน (Sight Reading Music) 10 ข้อ มีนักศึกษาที่ได้คะแนนเต็ม 10 คะแนนอยู่ 31 คน จาก40 คน จึงท าให้
ผู้วิจัยได้น านักศึกษา 31 คนนี้เข้าร่วมการท าวิจัยในครั้งนี้ และนักศึกษาแต่ละคนที่เข้าร่วมวิจัยไม่ได้มีความบกพร่องด้านโสต
ประสาท  
 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ระยะเวลาด าเนินการวิจัย คือ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 – ธันวาคม 2562 
จ านวน 8 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
 1. แผนการสอนโดยใช้แบบฝึก Essential Element มุ่งเน้นไปที่ด้านการบรรเลงโน้ตเบื้องต้น 8 แผน 40 ช่ัวโมง  
 2. แบบฝึกทักษะ Essential Element จ านวน 8 ด้านได้แก่ด้าน การหายใจ, การใช้ลม, การเป่าปากโดยใช้ก าพวก 
(Mouthpiece), การออกเสียง, การอ่านโน้ต, การฟังเสียง, การศึกษากุญแจเสียงประเภทต่าง, การศึกษาเครื่องหมายประจ า
โน้ต  
 3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
 
 
 ขั้นตอนการวิจัย 
 1. แจ้งนักศึกษาในคาบเรียนแรกเพื่อซักซ้อมท าความเข้าใจในการเรียนโดยใช้  แบบฝึกทักษะ Essential Element  
หลังจากนั้นให้นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. ผู้สอนด าเนินการสอนนักศึกษาด้วยตนเอง โดยใช้เวลา 13.00-18.00 น. โดยหลังการฝึกแต่ละอาทิตย์ผู้สอนให้
นักศึกษาท าแบบฝึกทักษะหลังเรียนแล้วบันทึกคะแนนเก็บไว้ 
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 3. หลังจากด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้แบบฝึกทักษะ Essential Element  เสร็จสิ้นแล้วท าการทดสอบ
หลังเรียน แล้วน าแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element  ให้
นักศึกษาทุกคนท า 
 การวิเคราะห์ข้อมูล (Research Results) 
 1. ข้อมูลที่ได้จากแบบฝึกทักษะ Essential Element น ามาค านวณหาค่า E1/E2 
 2. ข้อมูลที่ได้จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก  Essential 
Element น ามาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ผลการวิจัย (Research Results) 
 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะ Essential Element  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ปรากฏผลการวิจัย ดังน้ี 

ตาราง 1 แสดงคะแนนระหว่างเรียนและหลังเรียน 
 

จ านวน
นักศึกษา 

คะแนนระหว่างเรียน  คะแนนหลังเรียน 
E1/E2 

(n) คะแนนที่ได้ คะแนนที่ได้ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

  21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

18 
19 
17 
18 
17 
18 
18 
17 
16 
17 
16 
17 
17 
19 
19 
18 
18 
16 
18 
18 
19 
17 
18 
16 
17 
18 
16 
18 
16 
18 
17 

18 
17 
18 
18 
18 
17 
19 
19 
18 
18 
18 
19 
17 
18 
18 
17 
17 
18 
19 
19 
17 
18 
17 
17 
18 
19 
17 
17 
19 
19 

             18 
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X

รวมคะแนน 546 556 
 

 

คะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 

70.40 89.67 70.40/89.67 

จากตาราง 1 พบว่า ผู้เรียนได้มีคะแนนท่ีได้จากการประเมินระหว่างเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 70.40 และผู้เรียน
สามารถท าคะแนนจากการประเมินหลังเรียนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 89.67 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า แบบฝึก Essential 
Element  มีประสิทธิภาพ (E1,E2) เท่ากับ 70.40/89.67 สูงกว่าเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้ 70/70  
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก  Essential Element  
ปรากฏผลดังนี ้

 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก 
Essential Element   

 
 

ตาราง 2 แสดงระดับความพึงพอใจของผู้เรียน 
  

รายการ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 
1.แบบฝึกนี้ควรแก่การเรียนรู้ 
2.การเรียนด้วยแบบฝึกนี้ช่วยให้มีความขยันในการฝึกซ้อมมากขึ้น 
3.แบบฝึกนี้ช่วยให้มีทักษะในการบรรเลงที่ดีข้ึน 
4.การเรียนแบบฝึกนี้ช่วยให้อยากเล่นเครื่องดนตรีชนิดนี้มากข้ึน 
5.เนื้อหาแบบฝึกมีความเหมาะสม 
6.เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาที่ใช้สอน 
7.กิจกรรมการเรียนมีความน่าสนใจ 
8.แบบฝึกมีความยากง่ายและเหมาะสม 
9.แบบฝึกมีปริมาณท่ีเพียงต่อเวลาที่ก าหนด 
10.ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย 
       

4.52 
4.58 
4.61 
4.58 
4.42 
4.45 
4.58 
4.74 
4.65 
4.65 

0.51 
0.56 
0.56 
0.56 
0.56 
0.57 
0.50 
0.44 
0.49 
0.49 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

รวม 4.57 0.52 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 91.40 
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 จากตาราง 2 พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก Essential Element  โดยรวมคิดเป็นค่าเฉลี่ย (x̄) 
เท่ากับ 4.57 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.52 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับ

มากที่สุด ข้อค าถามที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่ เนื้อหาแบบฝึกมีความยากง่ายและเหมาะสม (x̄ = 4.74, S.D. = 0.44) คิดเป็น
ระดับความพึงพอใจอยู่ที่ระดับมากที่สุด รองลงมา ผู้สอนถ่ายทอดความรู้ให้เข้าใจง่าย และ แบบฝึกมีปริมาณที่เพียงพอต่อ

เวลาที่ก าหนด ค่าเฉลี่ย (x̄) เท่ากับ 4.65 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 ส่วนค าถามที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 

เนื้อหาแบบฝึกมีความเหมาะสม ( x̄ = 4.42, S.D. = 0.56) คิดเป็นระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับที่มาก 

 
อภิปรายผล (Discussion) 
 1. จากผลการวิจัย พบว่า แบบฝึก Essential Element  ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรี มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์สมมติฐานที่ก าหนดไว้ มีค่าประสิทธิภาพที่ 73.80/85.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์
ประสิทธิภาพที่ก าหนดไว้ 70/70 ทั้งนี้การที่แบบฝึก Essential Element  ดังกล่าวมีคะแนนเป็นไปในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
เนื่องจาก   ผู้ฝึกได้รับการฝึกทักษะที่เป็นไปตามขั้นตอน เริ่มจากการแนะน าหนังสือแบบฝึก Essential Element  ว่าใน
หนังสือได้มีค าแนะน าประกอบให้ผู้ฝึกอย่างชัดเจน พร้อมทั้งมีภาพประกอบที่ชัดเจน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจง่ายมากขึ้น ในด้าน
เนื้อหา ได้มีการเรียงล าดับที่เริ่มจากง่ายไปจนถึงยาก จึงท าให้ผู้เรียนได้เริ่มขั้นตอนการเรียนรู้จากง่ายและพัฒนาไปจนถึงการ
บรรเลงที่ยากข้ึนตามล าดับ ซึ่งการฝึกนั้นจะค านึงถึงความเหมาะสมด้านเนื้อหาในการบรรเลง และใช้วิธีการฝึกฝนซ้ าๆ เพื่อให้
เกิดเป็นทักษะที่มั่นคง นอกจากนั้น แบบฝึก Essential Element  ยังถูกยอมรับจากผู้เช่ียวชาญด้านผู้บรรเลงเครื่องเป่า     
(Wind Instrument) ทั่วโลกว่า เป็นแบบฝึกที่สามารถ พัฒนาผู้เรียนแล้วเห็นผลได้ชัดเจน จึงท าให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
Ruth Brittin (2004, หน้า 50) ที่ได้น าแบบฝึก Essential Element  เข้ามาใช้ในการพัฒนาทักษะในการบรรเลง โดยเริ่มจาก
แบบฝึกที่ง่ายไปจนถึงแบบฝึกที่ยากขึ้นและต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ในเวลาอันจ ากัด  โดยเฉพาะหัวข้อเกี่ยวกับการเรียนรู้
พื้นฐานเบื้องต้น (Basic) ที่ในแบบฝึกได้บันทึกในรูปแบบต่างๆ ไว้ครบถ้วน ผู้ฝึกสามารถท าความเข้าใจขั้นตอนในการฝึกซ้อม
การบรรเลงด้วยตนเอง ปัจจัยเหล่านี้จึงท าให้แบบฝึก Essential Element  เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ สาเหตุที่ผู้เรียน
สามารถท าคะแนนในเรื่องการไล่บันไดเสียง ได้มากที่สุดในบรรดาหัวข้อทั้งหมด เนื่องมาจากแบบฝึกหัวข้อนี้มุ่ งเน้นการฝึก
ปฏิบัติที่ใช้ระยะเวลาในการบรรเลงในรูปแบบเดิมนานๆ จึงท าให้ผู้ฝึกในขณะที่บรรเลงสามารถได้ยินถึงสาเหตุในการที่       
การเปลี่ยนนิ้วยังไม่ชัดเจน ผู้เรียนจึงสามารถปรับปรุง และค านึงถึงโน้ตต่อไปว่าจะมีการเตรียมตัวในการเล่นอย่างไร จึงท าให้
สามารถท าคะแนนออกมาได้ดี  ซึ่งในการให้ความส าคัญของการบรรเลง จะช่วยท าให้ผู้ที่ ได้รับฟัง สามารถเข้าถึง             
ความเคลื่อนไหวของตัวโน้ตในต่างๆ ที่บทเพลงต้องการจะสื่อถึงผู้ฟัง ในแบบฝึกต่างๆ ที่น ามาทดลองนั้น สิ่งท่ีส่งผลกระทบต่อ
ผู้ฝึกอย่างชัดเจนมากท่ีสุดก็คือ ความอ่อนล้าของกล้ามเนื้อท่ีใช้ในการควบคุมเสียง ที่จะเกิดขึ้นส าหรับผู้ฝึก จึงท าให้ผู้ที่ได้เข้า
รับการฝึกในแบบกลุ่ม ได้มีเพื่อนๆ รอบข้างฝึกไปด้วยกัน จะท าให้มีความอกทนมากกว่า ผู้ฝึกท่ีจะต้องฝึกคนเดียว เพราะบาง
ทีอาจจะเกิดอาการที่จะท าให้ไม่เกิดการพัฒนาทางด้านทักษะอย่างที่ควรจะเป็นไปตามผลที่ต้องการ  ในด้านการแสดง      
ความเข้าใจในการบรรเลงขั้นพื้นฐาน ผู้ฝึกที่สามารถท าความเข้าใจได้เร็วส่วนใหญ่มักจะเล่นวงดุริยางค์ หรือ วงโยธวาทิตมา
ก่อนจึงสามารถเข้าใจการบรรเลงบันไดเสียงได้มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นิทัศน์ ข าตรี (2557, หน้า 116)     
ที่ศึกษาเรื่อง สภาพการเรียนการสอนวิชา ปฏิบัติเครื่องลมทองเหลืองของโปรแกรมวิชาดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการท าให้เกิดแรงจุงใจในการฝึกซ้อมจะต้องมีการวางแผนรูปแบบของการซ้อมให้ผู้ฝึกเกิดแรง
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จุงใจในการซ้อมและพัฒนาตนเอง ซึ่งสอดคล้องของผลการศึกษาของ สุมนัสชนก นาคแท้ (2560, หน้า 63) ที่ได้ศึกษาเรื่อง 
การศึกษาประสิทธิภาพรูปแบบการฝึกซ้อมทรัมเป็ต ของนักเรียนวงโยธวาทิต โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา  
 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึก Essential Element  หลังเรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่ก าหนดไว้  ในส่วนของผล
คะแนนจากการสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึก Essential Element  
ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พบว่า ผู้ฝึกส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อแบบฝึก 
Essential Element  เป็นอย่างมาก เพราะผู้ฝึกได้เข้าใจถึงการพัฒนาความสามารถ และเรียนรู้ในการฝึกด้วยตนเองได้ จึงท า
ให้ผลที่ออกมาหลังจากการฝึกมีความพึงพอใจต่อผู้ฝึกอย่างชัดเจน และเนื่องจากการตอบค าถามแบบปลายเปิดจึงท าให้ผู้เรยีน
ได้สามารถแสดงความคิดให้ได้มากขึ้น ซึ่งผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องการเพิ่มระยะเวลาของการฝึกออกไปจะยิ่ง
อาจจะช่วยเห็นผลที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน และยังจะช่วยให้ทักษะในการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถน า ไปต่อยอดทางด้านการศึกษา
ได้ในอนาคต 
 3. ในการท าวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้มองเห็นถึงความเข้าใจในการพัฒนาทักษะของนักศึกษาท่ีเป็นรายวิชาเครื่องมือโทซึ่ง
จะเป็นประโยน์ต่อผู้อ่านได้เข้าใจถึงระบบขั้นตอนในการพัฒนาทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า        
(Wind Instrument) ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงใจความส าคัญของการบรรเลงที่จะมีการเริ่มต้นฝึกจากพื้นฐานของการใช้ลมในการ
บรรเลงจนไปถึงการสร้างเสียงในการบรรเลงให้มีคุณภาพ สิ่งที่ผู้ท าวิจัยค้นพบจากการใช้แบบฝึกนี้ คือ เนื้อหาของแบบฝึกมี
การน าเสนอที่เรียบง่าย สามารถท าให้เกิดการเข้าใจในหัวข้อต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนไม่ซับซ้อน ซึ่งจะเป็นผลดีส าหรับผู้ฝึกท่ีได้
บรรเลงไปในทิศทางที่ถูกต้อง 
 
ข้อเสนอแนะ (Suggestion) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. เนื่องจากแบบฝึก Essential Element Band Method ป็นแบบฝึกที่มีความยาว และต้องใช้ระยะเวลาใน         
การฝึกซ้อมพอสมควร ผู้สอนควรจะแนะน า หัวข้อการฝึกต่างๆ ให้ผู้ฝึกเข้าใจอย่างชัดเจนว่าแบบฝึก Essential Element 
Band Method จะมีรูปภาพ และวิธีการกดนิ้วเพื่อสร้างสียงต่าง ๆ ได้อย่างถุกต้อง 
 2. อาจารย์ผู้สอนควรให้ค าแนะน าแนวทางในการพัฒนาทักษะของผู้ฝึกให้เป็นไปตามล าดับขั้นตอนท่ีทางหนังสือแบบ
ฝึก Essential Element Band Method ได้วางระบบขั้นตอนการพัฒนาทักษะไว ้
 3. ผู้สอนควรแจ้งคะแนนให้ทราบทุกครั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผู้เรียน รวมทั้งผู้สอนควรชี้แจงจุดบกพร่อง
เพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขในการทดสอบครั้งต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
 4. ผู้สอนต้องเข้าใจก่อนการใช้แบบฝึก Essential Element Band Method ว่าผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถใน
การพัฒนาทักษะการไล่บันไดเสียงที่ไม่เท่ากัน จึงต้องแก้ไขปัญหาโดยตรวจสอบแบบฝึก เพราะแบบฝึกบางข้ออาจจะไม่
เหมาะสมกับผู้เรียนทุกคน อาจจะยังไม่เหมาะสมต่อการฝึกในระยะเวลาที่ก าหนด 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีการน างานวิจัยไปพัฒนาต่อเพื่อท่ีจะสามารถน ามาปรับใช้กับกลุ่มการเรียนรู้อื่นๆ ได้ รวมไปถึงการน าไปใช้ใน

ทดลองกับสาขาวิชา อื่นๆ จากนั้นน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบเพื่อที่จะศึกษาผลที่เกิดขึ้นต่อไป 
2.  ควรมีการสร้างแบบฝึกขึ้นมาเพื่อที่จะใช้ในการทดลองกับผู้ฝึก โดยมีแบบฝึก Essential  Element Band Method 

เป็นแบบฝึกต้นแบบในการพัฒนาแบบฝึกท่ีสร้างขึ้นเพื่อน าไปใช้ส าหรับผู้ฝึกในระดับเริ่มต้น 
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การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคต่อลิน้จ่ีพันธ์ุค่อมในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม          
ที่ได้รับ GI 

Consumers’ Willingness to Pay for Kom Lychee With GI Standard Practice 
 

พลอยลลลิล์ นิลมณี1, รวิสสาข์ สชุาโต2 และ กลุภา กลุดิลก3 

Ploylalil Nilmanee1, Ravissa Suchato2 and Kulapa Kuldilok3 

 

บทคัดย่อ 
การศึกษานีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้ บริโภคต่อลิน้จ่ีพันธุ์ค่อมในเขตจังหวัด 

สมทุรสงครามที่ได้รับมาตรฐานสิ่งบง่ชีท้างภมูิศาสตร์ (Geographical Indications หรือ GI) โดยเก็บข้อมลูจากกลุม่
ตัวอย่างในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 300 ตัวอย่าง โดยใช้แบบจ าลองทางเลือกในการศึกษา และ                   
ใช้แบบจ าลอง Mixed Logit ในการวิเคราะห์ ผลการศึกษา พบว่า ผู้บริโภคสว่นใหญ่ให้เหตุผลที่เลือกทานลิน้จ่ีพนัธุ์
ค่อมที่มีรสชาติหวานจดัเข้มข้นกว่าพนัธุ์อื่น เปลือกบางมีสีแดงจดั และการตามกระแสการรับประทานผลไม้หายาก 
โดยให้ความส าคญักบัการมีตรารับรอง GI และการตรวจสอบย้อนกลบัมากที่สดุ อย่างไรก็ตามคณุลกัษณะลิน้จ่ี GI   
ที่มีตรารับรองนัน้คือคณุลกัษณะของลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มที่สง่ผลตอ่ความพึงพอใจของผู้บริโภคมากที่สดุโดยสามารถสร้าง
ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคได้ 40.05 บาทตอ่กิโลกรัม ดงันัน้ หนว่ยงานที่เก่ียวข้องจึงควรสง่เสริมให้มีการผลติและ
จ าหนา่ยลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม ประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้เก่ียวกบัมาตรฐานสนิค้า GI เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจถึง
มาตรฐานของผลไม้ที่ได้รับ GI ได้ดียิ่งขึน้ไปอีก 

 
ค าส าคัญ  :    ผู้บริโภค, ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม, มาตรฐานสิง่บง่ชีท้างภมูิศาสตร์ 
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Abstract 

The research aims to study of consumers’ willingness to pay for Kom Lychee with GI standard 

practice. The 300 samples are collected from Samut Songkram province using Choice Experimental 

design. The Mixed Logit model is employed in the estimation. The results of the study reveal that most 

consumers consume lychee because of its sweet more than other varieties. The shell is very red. And the 

trend of eating rare fruits with the GI standard practice and traceability. However, most consumers are 

confident in the characteristic lychee with GI Standard Practice. The results of mixed logit estimates also 

show that consumers are most willing to pay for up to 40.05 baht per kilogram. Therefore, relevant agencies 

should encourage production and distribution of Lychee, promote publicity and provide knowledge about 

GI standard practice so that consumers can better understand the standards of fruits. 

Keyword: consumers, Kom Lychee, GI  

 

บทน า 

ลิน้จ่ีเป็นไม้ผลเขตร้อนที่มีความส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นิยมบริโภคกนัเป็นอยา่งมาก ทัง้ชาว
ไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยเป็นจ านวนมาก โดยในปี 2561 มีพืน้ที่ให้ผลผลิตรวมทัง้
ประเทศ 109,134 ไร่ ซึ่งให้ผลผลิตกว่า 48,021 ตนั คิดเป็นมูลค่าการส่งออกรวมทัง้สิน้ 286 ล้านบาท ในปัจจุบัน
ประเทศไทยมีการปลกูลิน้จ่ีกนัอยา่งแพร่หลายนิยมปลกูกนัในพืน้ท่ีทางภาคเหนือ เช่น เชียงใหม ่เชียงราย นา่น พะเยา 
เป็นต้น พืน้ที่ทางภาคกลาง เช่น สมุทรสงคราม ราชบุรี กาญจนบรีุ เป็นต้น และพืน้ที่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
เช่น เลย นครพนม ชยัภมูิ เป็นต้น พนัธุ์ลิน้จ่ีที่นิยมปลกูทางภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้แก่ พนัธุ์ฮงฮวย 
ราคาจ าหนา่ย 110 บาท/กก. และพนัธุ์จกัพรรดิ ราคาจ าหนา่ย 95 บาท/กก. พนัธุ์ลิน้จ่ีที่นิยมปลกูทางภาคกลางได้แก่ 
พนัธุ์คอ่ม ราคาจ าหนา่ย 150 บาท/กก. ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มจงัหวดัสมทุรสงครามนัน้มีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกักนัอยา่งกว้างขวาง 
มีลกัษณะเนือ้สีขาวนวล กลิ่นหอม เมล็ดเล็ก บ่าของผลเป็นรูปหวัใจ รสชาติหวานน าเปรีย้วตามเล็กน้อยกลมกลอ่ม
พอดี อย่างไรก็ตามการมีลิน้จ่ีจากทางภาคเหนือของประเทศไทยเข้ามาแข่งขนัในจังหวดัสมทุรสงครามเป็นจ านวน
มากทัง้ด้านผลผลติที่มีจ านวนมากและราคาขายที่ต ่ากวา่ สง่ผลกระทบให้ผู้บริโภคเกิดความไมม่ัน่ใจในลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม
ที่มีจ าหน่ายในปัจจุบันว่ามีแหล่งผลิตมาจากที่ ใดและเป็นผลผลิตลิน้จ่ีพันธุ์ค่อมของสมุทรสงครามจริงหรือไม่         
การแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านผลผลติและราคาที่ต ่ากวา่ของลิน้จ่ีจากทางภาคเหนือที่สง่ผลกระทบตอ่ลิน้จ่ีพนัธุ่คอ่ม
ท าให้ผู้บริโภคเกิดความไม่มัน่ใจ จึงต้องผลกัดนัลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มสมทุรสงครามที่ได้รับมาตรฐานสิง่บ่งชีท้างภมูิศาสตร์ 
(Geographical Indications หรือ GI) โดยมีการรับรองในปี 2559 และจ าหน่ายแล้วในปี 2560 แตย่งัไม่มีการน าตรา
รับรองมาใช้และไมม่ีการสง่เสริมหรือให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัสนิค้า GI การศึกษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภค
ต่อลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมในเขตจงัหวดัสมุทรสงครามที่ได้รับ GI จึงมีความส าคญัเพื่อน ามาใช้ในการสร้างตราสินค้าให้กับ
ลิน้จ่ีสมทุรสงคราม ชูจดุเด่นของลิน้จ่ีสมทุรสงครามท าให้เกิดความแตกต่างจากลิน้ จ่ีสายพนัธุ์อื่น ท าให้ผู้บริโภคเกิด
ความพึงพอใจกบัสินค้ามากที่สดุ อีกทัง้ยงัเป็นการเพิ่มมลูค่าของสินค้าให้สงูขึน้ สง่ผลให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ได้ง่าย 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H609 

 

มีทศันคติที่ดีตอ่สินค้า มีความภกัดีต่อตราสินค้าและเกิดการซือ้ซ า้ในที่สดุ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2562ก, 
2562ข, 2562ค) 

 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อศกึษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคตอ่ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มที่ได้รับ GI ในจงัหวดัสมทุรสงคราม 

 

อุปกรณ์และวิธีการ 
การศึกษาครัง้นีใ้ช้การเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ซือ้หรือเคยซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมจาก

จังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 300 ตัวอย่าง เป็นขนาดตัวอย่างขัน้ต ่าที่เหมาะสมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล       
(Orme, 2010 cited in Rose and Bliemer, 2013) แต่เนื่องจากคณุลกัษณะที่ท าการศึกษามีจ านวนมากจึงต้องท า
การสมัภาษณ์กลุม่บคุคล (Focus Group) และการ Pre-survey ซึง่มีขัน้ตอนเพื่อลดคณุลกัษณะที่ศกึษาและรวบรวม
ข้อมลู ดงันี ้ 

ขัน้ตอนที่ 1 การก าหนดชุดคุณลกัษณะ (Attribute) และระดับ (Level) จากการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับ
คณุลกัษณะของลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มที่ผู้บริโภคให้ความส าคญัโดยการสมัภาษณ์กลุม่บคุคล (Focus Group) จากผู้บริโภคที่
ซือ้หรือเคยซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อม จ านวน 10 ตวัอย่าง ซึ่งได้คณุลกัษณะของลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมที่ใช้ในการศึกษา ทัง้หมด 9 
คุณลกัษณะ ประกอบด้วย 1) ระดับมาตรฐานและตรารับรอง GI ของลิน้จ่ี 2) ระดับของคุณภาพความปลอดภัย        
3) คณุภาพและรูปแบบบรรจภุณัฑ์ 4) ลกัษณะบรรจุภณัฑ์ 5) รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ 6) ตราสนิค้าของผู้จ าหนา่ย 
7) มีรายละเอียดช่องทางการจ าหนา่ยออนไลน์ให้ติดตาม 8) การสัง่จอง/ซือ้ออนไลน์ และ 9) ราคา (บาท/กก.)  

ขัน้ตอนที่ 2 การลดคุณลกัษณะจาก ขัน้ตอนที่ 1 โดยการ Pre-survey จ านวน 30 ตัวอย่าง ให้เหลือ 4 
คณุลกัษณะที่กลุม่ตวัอยา่งให้ความส าคญัมากที่สดุ 4 อนัดบั ประกอบด้วย 1) ระดบัมาตรฐานและตรารับรอง GI ของ
ลิน้จ่ี 2) ระดบัของคณุภาพความปลอดภยั 3) รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ และ 4) ราคา (บาท/กก.) แสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 คุณลักษณะและระดับของแต่ละคุณลักษณะ  

คณุลกัษณะ ระดบัภายใต้คณุลกัษณะ 

1) ระดบัมาตรฐานและตรา

รับรอง GI ของลิน้จ่ี (GI) 

- ลิน้จี่ที่ไม่ใช่ GI (NnGI) 

- ลิน้จ่ี GI แตไ่มม่ีตรารับรอง GI (NGI) 

- ลิน้จ่ี GI ที่มีตรารับรอง GI (GI) 

2) ระดบัของคณุภาพความ

ปลอดภยั (Org) 

- ไม่ปลอดสารพิษ (NOrg) 

- ปลอดสารพิษ (Org) 

3) รายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ - ไม่ระบุรายละเอียด (NLb) 

- ระบรุายละเอียด (ช่ือผู้ผลติ, สถานท่ีผลติ,การติดตอ่,ราคา) (Lb) 
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4) ราคา (บาท/กก.) - 150 บาท/กก. (เท่ากับราคาลิน้จี่พันธ์ุค่อมที่ไม่ได้รับ GI) (150) 

- มากกวา่ 150 บาท/กก. (200) 

หมายเหต:ุ  ระดบัคณุลกัษณะท่ีพิมพ์ตวัหนา คือ ระดบัคณุลกัษณะฐาน 

 
การก าหนดชุดคุณลกัษณะหรือชุดทางเลือกฐาน (Choice Set) สามารถหาจ านวนทางเลือกทัง้หมดได้   

(Full Factorial) เป็นคณุลกัษณะ 3 ระดบั จ านวน 1 คณุลกัษณะ และคณุลกัษณะ 2 ระดบั จ านวน 3 คณุลกัษณะ จึง
ได้ทางเลอืกทัง้หมด 24 ทางเลอืก ซึง่ทางเลอืกจะนวนมากท าให้ยากตอ่การท าแบบสอบถาม ดงันัน้ผู้วิจยัจึงท าการลด
จ านวนทางเลอืกเพื่อการน าไปสมัภาษณ์อย่างมีประสทิธิภาพโดยวิธี Orthogonal Factorial Design ได้ 16 ทางเลอืก
ท าการแบง่ชุดทางเลือกออกเป็น 8 ชุด โดยพิจารณาจบัคู่ทางเลือกที่มีความใกล้เคียงกนั เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
พิจารณาชุดทางเลือกที่ต้องการมากที่สดุ ซึ่งในแต่ละชุดทางเลือกจะมี 3 ทางเลือกโดยที่ 2 ทางเลือกแรกมาจากวิธี 
Orthogonal Factorial Design และทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกแบบ Opt – Out ส าหรับกลุ่มตวัอย่างที่ไม่ต้องการ
ทางเลอืกที่ 1 และ 2 (ชชัวาล  เผา่เพ็ง, 2560 อ้างถึง Van  Loo, 2014)  

ขัน้ตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างเพื่อเก็บข้อมลูด้านสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมของกลุม่ตวัอย่างรวมถึงทศันคติในการบริโภคลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมและคณุลกัษณะที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้โดยใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เก็บข้อมลูทัง้หมด 2 ชดุ ได้แก่ ชดุ A และ B ซึง่แตล่ะชดุจะมี 4 ชดุทางเลอืกที่แตกตา่ง
กนัออกไป ดงันัน้ผู้ตอบแบบสอบถาม 1 คนจะถกูสุม่ท าแบบสอบถาม 1 ชดุ และจะต้องเลอืกทางเลอืกทัง้หมด 4 ครัง้   
 การวิเคราะห์ข้อมลูในการศกึษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคตอ่ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มในจงัหวดัสมทุรสงคราม โดย
การวิเคราะห์คุณลกัษณะของลิน้จ่ีที่มีผลต่อการตัดสินใจซือ้ด้วยวิธีการ Choice Experiment โดยใช้แบบจ าลอง 
Mixed Logit และใช้การประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธี Simulated Maximum Likelihood ในการวิเคราะห์ฟังก์ชนั 
อรรถประโยชน์ทางอ้อม (Vnit) ของผู้บริโภค และการวิเคราะห์ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคที่มีต่อคณุลกัษณะต่าง ๆ 
ของลิน้จ่ีพนัธ์ุคอ่มหาได้จากค่าสมัประสทิธ์ิของคณุลกัษณะกบัคา่สมัประสทิธ์ิของอรรถประโยชน์สว่นเพ่ิมของเงิน ซึ่ง
เ รียกว่า  ความเต็มใจจ่ายส่วนเพิ่ม  (Marginal Willingness to Pay: MWTP) หรือราคาแฝง ( Implicit Price)               
ของคณุลกัษณะ (สรายทุธ  แจ่มจิราศยั, 2558) 
 

ผลและการอภปิราย 

ข้อมูลลกัษณะทางเศรษฐกิจและสงัคมของกลุ่มตวัอย่างในเขตจังหวัดสมุทรสงคราม จ านวน 300 ราย 
พบว่า เพศหญิง ร้อยละ 63.00 อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 36.40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 43.33 กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท ร้อยละ 28.67 รองลงมาเป็นธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย ร้อยละ 23.00  
รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.67 รับราชการ ร้อยละ 11.67 รับจ้างทั่วไปและนิสิต/นักศึกษา ร้อยละ 8.00 เท่ากัน และ
พ่อบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ 2.00 มีรายได้ระหว่าง 20,001 – 30,000 บาท ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 27.67 รองลงมามี
รายได้ระหวา่ง 30,001 – 40,000 บาทตอ่เดือน ร้อยละ 27.33 รายได้ระหวา่ง 40,001 – 50,000 บาทตอ่เดือน ร้อยละ 
17.33 รายได้ระหว่าง 10,001 – 20,000 บาทตอ่เดือน ร้อยละ 15.33 รายได้ต ่ากว่าหรือเทา่กบั 10,000 บาทตอ่เดือน 
ร้อยละ 9.00 และมีรายได้มากกว่า 50,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 3.33 สถานภาพโสด ร้อยละ 56.7 รองลงมาสมรส/
อยูด้่วยกนั ร้อยละ 34.7 และกลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีจ านวนสมาชิกอาศยัอยูร่่วมกนั 3 ถึง 4 คน ร้อยละ 44.33  
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ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีความถ่ีในการซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม 4-6 ครัง้ตอ่ปี คิดเป็นร้อยละ 40.67 รองลงมาเป็นการซือ้ 
1 – 4 ครัง้ต่อปี ร้อยละ 36.67 โดยมีแหล่งจ าหน่ายที่ส าคัญคือ ตลาดสด , ตลาดนัด คิดร้อยละ 40.67 รองลงมา
ซุปเปอร์สโตร์ (เช่น เทสโก้โลตสั, แมคโคร, บิ๊กซี) คิดเป็นร้อยละ 27.00 สัง่ออนไลน์ คิดเป็นร้อยละ 13.33  แหล่ง
เพาะปลกู คิดเป็นร้อยละ 10.00 และซุปเปอร์มาเก็ต (เช่น ท็อป, ฟู๊ ดแลนด์) ร้อย 9.00 สว่นปริมาณในการซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์
คอ่มในแตล่ะครัง้ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มปริมาณ 1 – 3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 40.33 มีราคา
ระหวา่ง  151 – 450 บาท สาเหตสุว่นใหญ่ที่เลอืกซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม คือ เนือ้แห้งกรอบ คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมา
เป็นรสชาติหวานจดั ร้อยละ 24.67 เปลือกบางแกะง่าย ร้อยละ 23.33 และเมลด็เลก็ ร้อยละ 7.00 และวตัถปุระสงค์ที่
ผู้บริโภคเลอืกซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม พบวา่ ร้อยละ 53.00 ซือ้ฝาก และร้อยละ 47.00 ซือ้รับประทานเอง 

พิจารณาจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 ราย ไม่เคยซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI จ านวน 113 ราย คิดเป็นร้อยละ 
37.66 รองลงมาเป็นกลุม่ตวัอย่างที่เคยซือ้และปัจจุบนัยงัซือ้อยู่ จ านวน 110  ราย ร้อยละ 36.67 และกลุม่ตวัอย่างที่
เคยซือ้แตปั่จจบุนัไมไ่ด้ซือ้จ านวน 77 ราย เหตผุลของกลุม่ตวัอย่างที่ไมเ่คยซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI พบวา่ คิดว่าไมจ่ าเป็น 
ร้อยละ 33.30 รองลงมาเป็นราคาแพง ร้อยละ 21.20 ไมม่ีผลไม้ที่ต้องการ ร้อยละ 14.00 ไมท่ราบเร่ืองผลไม้ที่ได้รับ GI  
ร้อยละ 12.20 ไม่มั่นใจว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับ GI  ร้อยละ 8.60 แหล่งจ าหน่ายมีจ านวนจ ากัด ร้อยละ 5.90 และ          
การเดินทางไปซือ้ไมส่ะดวก ร้อยละ 5.00 ส าหรับเหตผุลสว่นใหญ่ของกลุม่ตวัอยา่งที่เคยซือ้แตปั่จจบุนัไมไ่ด้ซือ้ผลไม้
ที่ได้รับ GI พบวา่ ราคาแพงร้อยละ 45.90 รองลงมาคือไมม่ีผลไม้ที่ต้องการร้อยละ 21.10 ไมม่ัน่ใจวา่เป็นผลไม้ที่ได้รับ 
GI ร้อยละ 13.50 คิดว่าไม่จ าเป็นร้อยละ 12.00 และการเดินทางไปซือ้ไม่สะดวกร้อยละ 7.50 และเหตุผลส่วนใหญ่
ของกลุ่มตัวอย่างที่เคยซือ้แต่ปัจจุบันยังซือ้อยู่ พบว่า  คุณภาพของสินค้าคิดเป็นร้อยละ 92.72 รองลงมาคือ           
ความมัน่ใจในผลไม้ที่ได้รับ GI ร้อยละ 80.00 และราคามีความเหมาะสมร้อยละ 49.10  

จากการส ารวจกลุม่ตวัอยา่งที่เคยซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI พบว่า ผลไม้ GI  ที่กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เลอืกซือ้ คือ 

ส้มสทีองนา่น คิดเป็นร้อยละ 19.20 เนื่องจากส้มสนี่านเป็นผลไม้ที่มีจ าหนา่ยตลอดทัง้ปีทัง้ยงัหาซือ้ได้ง่าย รองลงมา

เป็นส้มโอนครชยัศรีร้อยละ 16.74 ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมสมทุรสงครามร้อยละ 16.29 สบัปะรดภูแลเชียงรายร้อยละ 15.85 

กล้วยเลบ็มือนางชมุพรร้อยละ 12.72 มะพร้าวเกาะพะงนัร้อยละ 10.04 และทเุรียนนนท์ ร้อยละ 9.15 โดยสว่นใหญ่มี

ความถ่ีในการซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI 1-2 ครัง้ตอ่เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.5 สว่นใหญ่ซือ้จากแหลง่จ าหนา่ย คือ ตลาดสด, 

ตลาดนดั คิดเป็นร้อยละ 37.9 รองลงมาสัง่ออนไลน์ ร้อยละ 14.2 ซึ่งปริมาณที่ซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI ในแต่ละครัง้สว่น

ใหญ่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 51.8 รองลงมาอยู่ระหว่าง 1 -3 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละเฉลี่ย 43.7 และ      

สว่นของค่าใช้จ่ายในการซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI ในแต่ละครัง้สว่นใหญ่ระหว่าง 101-300 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.1 

รองลงมาคือค่าใช้จ่ายต ่ากว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.4 เมื่อพิจารณาถึงตรารับรองที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้

ผลไม้ที่ได้รับ GI ของกลุม่ตวัอย่างที่เคยซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI พบว่า ผลไม้ที่มีตรารับรองมีผลตอ่การตดัสินใจมากที่สดุ

ถึงร้อยละ 73.6  

ส าหรับปัจจยัที่มีอิทธิพลตอ่การตดัสินใจซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มที่ได้รับ GI  ของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ปัจจยัที่อยูใ่น

ระดบัมากที่สดุ คือ การมีตรารับรอง GI และการตรวจสอบย้อนกลบั ปัจจยัที่อยูใ่นระดบัมาก คือ ปัจจยัการสง่เสริมให้

เกษตรกรปลูกผลไม้ของท้องถ่ิน, สถานที่จ าหน่ายที่น่าเช่ือถือ, รูปแบบบรรจุภัณฑ์/รายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์,        

การสร้างคณุคา่/สร้างความภาคภมูิใจในท้องถ่ิน, การมีตราสนิค้าของเกษตรกร และคณุภาพของสนิค้า เมื่อพิจารณา
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ถึงความเช่ือมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของลิน้จ่ีพนัธ์ค่อม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความเช่ือมัน่อยู่ในระดับ     

ปานกลางถึงมาก โดยมีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 5.8/10 

การศึกษาคณุลกัษณะของลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มที่มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้ของกลุม่ตวัอย่างผู้บริโภคลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อม
ในจงัหวดัสมทุรสงครามจ านวน 300 ราย โดยให้กลุ่มตวัอย่างเลือกชุดทางเลือกที่พึงพอใจมากที่สดุ และวิเคราะห์
ฟังก์ชันอรรถประโยชน์ทางอ้อม (vnit) โดยใช้แบบจ าลอง Mixed Logit และการประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธี 
Maximum Simulated Likelihood โดยจากผลการวิเคราะห์ฟังก์ชนัอรรถประโยชน์ทางอ้อมของผู้ที่ซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อม 
พบวา่ คา่สมัประสทิธ์ิของ Constant มีคา่เป็นบวกที่ช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 แสดงวา่ผู้บริโภคได้รับความพงึพอใจ
จากการเลอืกซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มจากชดุทางเลอืกมากกว่าเมื่อเทียบกบัทางเลอืกที่จะไมซ่ือ้ ชีใ้ห้เห็นวา่คณุลกัษณะที่ใช้
ในการศึกษามีความส าคัญต่อการตดัสินใจของผู้ซือ้ ส่วนตัวแปรด้านราคา (Price) มีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นลบและ        
ไมม่ีช่วงความเช่ือมัน่ ชีใ้ห้เห็นวา่ราคาไมไ่ด้สง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค แสดงคา่ในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2  ผลการประมาณการ 

Model B S.E. Sig Exp(B) 
ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม GI มีตรารับรอง 2.403* 1.183 0.015 11.059 
ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม GI ไมม่ีตรารับรอง 1.679 1.212 0.166 5.361 
ปลอดสารพิษ 0.526* 1.546 0.041 1.591 
ไมป่ลอดสารพิษ -0.660 1.550 0.670 0.517 
ระบรุายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ 1.034* 1.102 0.003 3.356 
ไมร่ะบรุายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ -0.577 1.193 0.629 0.562 
ราคาบรรจภุณัฑ์ -0.060 0.530 0.910 0.942 
Constant 1.659* 2.128 0.044 5.252 

Chi-square = 6.992 – 2, Log likelihood = 169.862,  
Cox & Snell R Square = 0.023, Nagelkerke R Square = 0.052 

    หมายเหต:ุ * หมายถึง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 

 
ส าหรับตวัแปรด้านคณุลกัษณะตา่งๆ ในสว่นของคณุลกัษณะลิน้จ่ีที่ไมใ่ช่ GI เป็นฐานในการค านวณ พบว่า 

ลิน้จ่ีพันธ์ุค่อมท่ีมีตรารับรองมีค่าสมัประสิทธ์ิเป็นบวกท่ีช่วงความเช่ือมั่นร้อยละ 95 เนื่องจากผู้ บริโภคต้องการ      
ความมัน่ใจในผลิตภณัฑ์วา่เป็นสนิค้าที่ผู้บริโภคต้องการจึงมีความพงึพอใจตอ่ผลติภณัฑ์ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมที่มีตรารับรอง 
GI โดยมีราคาแฝง 40.05 บาทต่อกิโลกรัม ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมที่มีตรารับรอง GI สามารถสร้างความเช่ือมัน่ให้กบัผู้บริโภค
ได้และสง่ผลให้ผู้บริโภคมีความเต็มใจจ่ายสงูขึน้ รองลงมาคือการระบรุายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์มีความเต็มใจจ่ายที่ 
17.23 บาทต่อกิโลกรัม และระดบัคณุภาพความปลอดภยัที่ปลอดสารพิษมีความเต็มใจจ่ายที่ 8.77 บาทต่อกิโลกรัม 
แสดงให้เห็นวา่ผู้บริโภคให้ความส าคญัท าให้มัน่ใจและเช่ือถือในผลติภณัฑ์ที่ได้รับมากขึน้ โดยคณุลกัษณะลิน้จ่ีพนัธุ์
ค่อม GI แต่ไม่มีตรารับรองและคณุลกัษณะไม่ปลอดสารพิษนัน้ แสดงให้เห็นถึงการที่ไม่สามารถสร้างความเช่ือมัน่
ให้กบัผู้บริโภคได้มีราคาแฝง 27.98 บาทตอ่กิโลกรัม และ 11.00 บาทตอ่กิโลกรัมตามล าดบั แสดงคา่ในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คณุลกัษณะทีม่ีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภคและราคาแฝงของระดบัคณุลกัษณะ 

คณุลกัษณะ ระดบัของคณุลกัษณะ 
อรรถประโยชน์
ทางอ้อม 

ราคาแฝง 
(บาท/กิโลกรัม) 

1. ระดบัของลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม 1. ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม GI ที่มีตรารับรอง (GI) 2.403* 40.05 
2. ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่ม GI ไมม่ีตรารับรอง(NGI) 1.679 27.98 

2. ระดับของคุณภาพความ
ปลอดภยั 

1. ปลอดสารพิษ (Org) 0.526* 8.77 
2. ไมป่ลอดสารพิษ (NOrg) -0.660 11.00 

3. รายละเอียดบนบรรจุ
ภณัฑ์  

1. ระบรุายละเอียด (Lb) 
2. ไมร่ะบรุายละเอียด (NLb) 

1.034* 
-0.577 

17.23 
9.62 

หมายเหต:ุ  * หมายถึง มีนยัส าคัญทางสถิติท่ีช่วงความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 
ท่ีมา:  จากการค านวณ 

 

สรุป 
พฤติกรรมการบริโภคลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมสว่นใหญ่ของผู้บริโภค พบวา่ ผู้บริโภคมีความถ่ีในการซือ้ลิน้จ่ีพนัธ์ค่อม 4-6 

ครัง้ต่อปี เนื่องจากลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมเป็นผลไม้ตามฤดกูาลที่ออกผลผลิตปีละครัง้มีระยะเวลาประมาณ 4 เดือน โดยซือ้จาก
ตลาดสดหรือตลาดนดั เนื่องจากเป็นแหล่งจ าหน่ายที่เข้าถึงง่าย ผู้บริโภคจะมีปริมาณการซือ้แต่ละครัง้ น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม และมีราคาระหวา่ง 151-450 บาทตอ่กิโลกรัม สว่นใหญ่นิยมซือ้ไปเป็นของฝาก ความเช่ือมัน่ในคณุภาพและ
ความปลอดภยัของลิน้จ่ีของผู้บริโภคตอ่ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มนัน้อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ผู้บริโภคสว่นใหญ่ส่วนใหญ่ไม่เคยซือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI เหตุผลคือ คิดว่าไม่จ าเป็น ส าหรับเหตุผลสว่นใหญ่
ของผู้บริโภคที่เคยซือ้แตปั่จจบุนัไมซ่ือ้ผลไม้ที่ได้รับ GI พบวา่ ราคาแพง และเมื่อพิจารณาเหตผุลของกลุม่ตวัอยา่งเคย
ซือ้และปัจจบุนัยงัซือ้อยูส่ว่นใหญ่ พบวา่ คณุภาพของสนิค้า รองลงมาคือความมัน่ใจในผลไม้ที่ได้รับ GI 

คณุลกัษณะของลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมที่สง่ผลต่อความพึงพอใจมากที่สดุคือ ลิน้จ่ี GI ที่มีตรารับรอง โดยสามารถ
สร้างความเต็มใจจ่ายให้ผู้ บริโภคได้ 40.05 บาทต่อกิโลกรัม รองลงมาคือการระบุรายละเอียดบนบรรจุภัณฑ์มี      
ความเต็มใจจ่ายที่ 17.23 บาทตอ่กิโลกรัม และคณุภาพปลอดสารพิษมีความเต็มใจจ่ายที่ 8.77 บาทตอ่กิโลกรัม โดย
คณุลกัษณะลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อม GI แต่ไม่มีตรารับรอง คุณลกัษณะไม่ปลอดสารพิษ และคณุลกัษณะไม่ระบุรายละเอียด
บนบรรจภุณัฑ์นัน้ ไมม่ีช่วงความเช่ือมัน่จึงไมส่ง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค 

 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

จากผลศกึษาความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคตอ่ลิน้จ่ีพนัธุ์คอ่มในเขตจงัหวดัสมทุรสงครามที่ได้รับ GI ท าให้ได้
ข้อเสนอแนะดงันี ้
 1. กลุม่ตวัอย่างที่ไม่เคยซือ้ลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมและผลไม้ที่ได้รับ GI อื่นๆ สว่นใหญ่ให้เหตผุลว่า คิดว่าไม่จ าเป็น 
ราคาแพง และไม่ทราบเร่ืองผลไม้ GI ดงันัน้ จึงควรมีการประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อม/ผลไม้ที่ได้รับ GI ให้
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มากขึน้ เช่น ทางสื่อและช่องทางออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้ รู้จกั และเข้าถึงผลไม้ GI ได้มากขึน้ อีกทัง้เป็น
การขยายตลาดให้กบัผลไม้ที่ได้รับ GI ได้เป็นอยา่งดี  
 

2. ตรารับรองผลไม้ที่ได้รับ GI ที่มีผลต่อการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค ผู้บริโภคยงัมีการรับรู้และรู้จักตรา
รับรองต่างๆ ค่อนข้างน้อย หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรมีการประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้กบัผู้บริโภคถึงตรารับรองที่
ส าคัญ เพื่อให้ผู้บริโภคมีพืน้ฐานความรู้และความเข้าใจในตรารับรอง เพื่อการตอบสนองทางเลือกให้ตรงตาม       
ความต้องการของผู้บริโภค  

3. ผลการศึกษาคณุลกัษณะลิน้จ่ีพนัธุ์ค่อมที่ผู้บริโภคพึงพอใจ พบว่า คณุลกัษณะที่ผู้ผลิตและผู้จ าหน่าย
ควรน ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การผลิตและจ าหน่ายลิน้จ่ีพันธุ์ค่อมปลอดสารพิษที่มีตรารับรองคุณภาพ         
ความปลอดภยั และการระบรุายละเอียดบนบรรจภุณัฑ์ หากน าคณุลกัษณะต่างๆ ไปปรับปรุงผลิตภณัฑ์นอกจากจะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับลิน้จ่ีพันธุ์ค่อมแล้ว ยังจะท าให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค และ        
อาจเป็นท่ีต้องการของตลาดลิน้จ่ีมากขึน้ 
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การศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบ
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บทคัดย่อ 

 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์

ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะ

ปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบ

การสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 และ

3) เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบตัิการสร้างผลงานจิตรกรรม และการสร้างสรรค์ผลงาน เร่ือง การสร้างสรรค์

งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยใช้ทกัษะการปฏิบตัิซิมพ์ซนั  กลุ่มตวัอย่างในการวิจยั คือ นกัเรียนโรงเรียนปิย

ศกึษา(มธัยมวดัดอนขวาง) จ านวน 20 คน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ แผนการ

จดัการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน รวม 8 ชัว่โมง แบบทดสอบวดัความรู้ แบบประเมินความสามารถในการปฏิบตัิการสร้าง

ผลงานจิตรกรรม วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และการทดสอบด้วย t-test แบบ one group pretest posttest design ผลการวิจัยพบว่า       

1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท ของนกัเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีได้รับ       

การเรียนการสอนจิตรกรรม โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันา

ทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ืองการสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภท ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่จดัการเรียนการสอนโดยใช้การสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3)นกัเรียนมีความสามารถในการปฏิบตัิโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด

การพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัความสามารถ อยูร่ะดบั มาก 
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Abstract 

 Objectives of this Independent study are 1. To compare pre-test and post-test of learning 

outcomes of creation of visual (painting) by student team achievement division techniques 2. To compare 

learning outcomes of creation of visual (painting) by student team achievement division techniques by 70% 

criterion 3. To study creation of visual (painting) by using Instructional Model Based on Simpson’s Process 

for Psycho – motor Skill Development. Population are student from Piyasuksa School (Watdonkwang 

Secondary) who engaged in the activities. Research tools are 8 study plans total of 8 hours, tests, evaluation 

form for creation of visual (painting), statistic analyzation information such as Percentage, Mean, Standard 

Deviation and Dependent t-test. The results of the research found that 1) the achievement in creating visual 

art genres. Of mathayom suksa four students receiving the teaching and learning painting By using 

cooperative teaching, STAD technique and teaching model based on the Simpsons practical skill 

development concept After studying higher than before studying Statistical significance at the level of .05  

2) Academic achievement About creating visual art genres Of mathayom suksa four students who taught 

and taught by using cooperative teaching, STAD technique and teaching model according to Simpsons 

practical skill development concept. Above the threshold of 70 percent with statistical significance at the 

level of .05 and 3) students have the ability to practice by using the teaching model based on the Simpsons 

practical skill development concept. In general, the ability is at a high level. 
 

บทน า 
 หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 (ฉบบัปรับปรุง 2560) ได้ก าหนดจดุหมาย และ

มาตรฐานการจดัการเรียนรู้หลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน มุง่พฒันาผู้ เรียนทกุคน ซึง่เป็น  ก าลงัของชาติให้

เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทัง้ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองของประเทศไทยและ   

เป็นพลโลก ยึดมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ มีความรู้และทกัษะ

พืน้ฐาน รวมทัง้ เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิตโดยมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็น

ส าคญับนพืน้ฐานความเช่ือวา่ ทกุคนสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้เต็มตามศกัยภาพ 

 ในปัจจุบันการศึกษาและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะของมนุษย์นัน้มีการคิดค้น

สิ่งประดิษฐ์และได้สร้างสรรค์เคร่ืองเอือ้อ านวยความสะดวก ในการสร้างสรรค์ของผลงานในยุคสมัยใหม่ และ              

มีการตอบสนองในการด าเนินชีวิตของมนษุย์ให้สะดวกสบายยิ่งขึน้ ในอดีตที่ผ่านมามนษุย์ได้มีการผสมผสานสมัผสั

กบัสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตวั ศิลปะจึงได้ถกูถ่ายทอดการคิดและสร้างสรรค์ผลงานขึน้มาโดยน ามาใสใ่นพิธีกรรมต่าง ๆ     

การสร้างสรรค์ผลงานสิ่งเหล่านีท้ี่ผ่านมาของมนุษย์นัน้ มีการพัฒนาของลทัธิ ความเช่ือ จนกลายมาเป็นศาสนา        

ในปัจจุบนั ศิลปะ จึงเป็นรากฐานและแรงบนัดาลใจให้มนษุย์นัน้มีความคิดในการคิดสร้างสรรค์ของผลงานศิลปะใน

ยุคสมัยต่อมา จนมาถึงในยุคสมัยปัจจุบัน ศิลปะเร่ิมมีการสร้างสรรค์รูปแบบที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึน้               
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ไม่ว่าอะไรก็ตาม งานศิลปะทุกประเภท จะมีคุณค่าภายในตวัของผลงานที่สร้างสรรค์ขึน้มาเพื่อตอบสนองในด้าน

ผลงานการแสดงความรู้สึก ด้านอารมณ์ เพื่อที่จะสื่อถึงเร่ืองราวที่ส าคญั หรือเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เคย

เกิดขึน้และมีความประทบัใจ 

 ก าจร สนุพงษ์ศรี (2558) ได้กลา่วถึงงานจิตรกรรมนัน้เป็นศิลปกรรมอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อแสดง

อารมณ์ความรู้สึกความคิด ความเช่ือ ในขณะนัน้ สามารถแสดงรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ใน

ประวตัิศาสตร์ สามารถแสดงอารมณ์ ของผู้สร้างงานจิตรกรรมนัน้ ๆ ได้ มนษุย์สร้างงานจิตรกรรมมาตัง้แต่สมยัยงัอยู่

ในถ า้ ร่องรอยขีดเขียนในถ า้ต่าง ๆ ที่พบเห็นในปัจจุบนัเกิดจากฝีมือของมนุษย์โบราณ ได้สร้างผลงานจิตรกรรมไว้   

การสร้างงานจิตรกรรมมีในทกุชนเผา่ทัว่โลก งานจิตรกรรมบางครัง้ท าหน้าที่เป็นภาษาภาพ และใช้ในการติดตอ่สือ่สาร

ระหว่างกนั ใช้สื่อสารกบัจิต วิญญาณ ความเช่ือประเพณี วฒันธรรมของแต่ละกลุม่ชน งานจิตรกรรมจึงไม่ใช่เพียง   

การเขียนภาพ เพื่อให้เหมือนหรือเก็บข้อมลูรายละเอียดของภาพ ให้มากที่สดุจึงถือว่าเป็นผลงานท่ีมีคณุภาพ ถ้าเป็น

เช่นนัน้ผลงานจิตรกรรมก็คงไม่ต่างกับ ภาพถ่ายบันทึกเหตุการณ์ทั่วไปเท่านัน้ งานจิตรกรรมที่ดีจะแสดงตัวตน      

ความเป็นตวัเองของผู้สร้าง บอกถึงอารมณ์ความรู้สกึ แสดงความคิด ของผู้นัน้ได้อยา่งดีส าหรับบคุคลทัว่ไปท่ีก าลงัจะ

เร่ิมฝึกฝนเรียน ในการท างานจิตรกรรมในเบือ้งต้น ก็ยงัเป็นการยากที่จะเข้าใจลกึซึง้ลงไปในเร่ือง จิตวิญญาณ อารมณ์ 

ความรู้สกึ ที่นอกเหนือจากการเห็นด้วยตา แตก่ารฝึกฝนหมัน่เรียนรู้หาประสบการณ์ก็จะท าให้สามารถเกิดความเข้าใจ 

และรู้สกึไปในผลงานท่ีแสดงอารมณ์ความรู้สกึมากขึน้ 

 จากปัญหาในการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนปิยศึกษาที่ผ่านมานัน้มีนกัเรียนบางส่วนที่สอบไม่ผ่านตาม

เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ และการเรียนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ เป็นการสอนด้านทฤษฎีและการปฏิบตัิเป็น

สว่นใหญ่ ซึ่งในปัจจุบนัในการเรียนการสอนรายวิชาทศันศิลป์ที่พบว่า ผู้ เรียนนัน้มีเกณฑ์ในการปฏิบตัิผลงานอยู่ใน

เกณฑ์ต ่า จึงเกิดความคิดในการพฒันาผู้ เรียนให้มีคุณภาพทัง้ด้านทฤษฎีหรือทกัษะการสร้างสรรค์ผลงาน โดยน า

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 รายวิชาทศันศิลป์มาศกึษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดย

ใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยมีการให้ผู้ เรียนนัน้จบักลุม่เพื่อท ากิจกรรมตามโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 และ

น านวตักรรมและเทคโนโลยีทางการสอนแบบใหม ่ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนอยา่งมีประสทิธิภาพการเรียนการสอน

ในรายวิชาทศันศิลป์ และสง่ผลให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นในการเรียนมากขึน้ โดยใช้แบบการสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั แล้วน ามาจัดเป็น

รูปแบบการเรียนการสอนแบบท างานเป็นกลุม่ โดยสมาชิกในกลุม่ทกุคนนัน้ต้องมีหน้าที่และการจดัการเรียนการสอน

แบบร่วมมือนี ้จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนที่มีการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ต ่าหรือผู้ เรียนที่ไม่ค่อยสนใจในการเรียนนัน้ ร่วมท า

กิจกรรมกลุม่กบัเพื่อนในห้องได้อยา่งมีความสขุ และสามารถปฏิบตัิผลงานจนเกิดความช านาญคลอ่งแคลว่ และท าให้

ผู้ เรียนนัน้มีความอดทน จนกระทัง่ผู้ เรียนนัน้สามารถน ามาประยกุต์ใช้ จนผู้ เรียนนัน้เกิดความคิดริเร่ิมการสร้างสรรค์

ของผลงานแบบใหม ่ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนนัน้ก้าวทนัในยกุต์สมยัปัจจบุนัได้เป็นอยา่งดี  

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค (STAD) มีจุดประสงค์หลกัในการจดัการเรียนรู้ คือ การพึ่งพาอาศยั

ซึ่งกันและกันเชิงบวก นกัเรียนจะรู้สึกว่าตนเองจ าเป็นจะต้องอาศยัผู้อื่นในการที่จะท างานกลุ่มให้ส าเร็จ กล่าวคือ   
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"ร่วมเป็นร่วมตาย"  วิธีการท่ีจะท าให้เกิดความรู้สกึเช่นนีอ้าจจะท าได้โดยท าให้มีจุดมุง่หมายร่วมกนั เช่น ถ้านกัเรียนท า

คะแนนกลุม่ได้สงูแต่ละคนจะได้รับรางวลัร่วมกนั ประเด็นท่ีส าคญัก็คือสมาชิกทกุคนในกลุม่จะต้องท างานกลุม่ให้เป็น

ผลส าเร็จ ซึ่งความส าเร็จนีจ้ะขึน้อยู่กับความร่วมมือร่วมใจของสมาชิกทุกคน จะไม่มีการยอมรับความส าคญัหรือ

ความสามารถของบุคคลเพียงคนเดียว ขัน้ตอนการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ เทคนิค (STAD) 1) น าเสนอเนือ้หา       

2) จดักลุม่ 4-5 คน 3) ศกึษาหาความรู้ 4) ทดสอบ 5) ประเมินผล  (กลุสิรา จิตรชญาวณิ,น.79 ) 

 ทฤษฎีของซิมพ์ซนั ซึง่จดุประสงค์หลกัในการสอนตามแนวคิดซิมพ์ซนั คือ การใช้ทกัษะที่มีความเก่ียวข้อง

กบัการพฒันาทางกายของผู้ เรียนมีการประสานการท างานของกล้ามเนือ้หรือร่างกายในการท างานที่ต้องอาศยัใน    

การฝึกฝนที่ดีแล้วจะเกิดความถูกต้อง ความคลอ่งแคลว่ และความเช่ียวชาญช านาญการ ความอดทนจะส่งผลของ

พฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสงัเกตได้จากความเร็วความแม่นย า เหมาะกับการจัดการเรียนการสอนเร่ือง       

การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยผู้ เรียนนัน้ต้องอาศยัในการท างานของกล้ามเนือ้และความคิดใน

การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสามารถพฒันาได้ด้วยการฝึกฝน จนเกิดความเช่ียวชาญ ซึ่งมีขัน้ตอนการปฏิบตัิกิจกรรม 

7 ขัน้ตอน 1) ขัน้การรับรู้เป็นขัน้การให้ผู้ เรียนรับรู้ในสิ่งที่จะท า 2) ขัน้ตอนการเตรียมความพร้อม 3) ขัน้ตอนการ

ตอบสนอง 4) ขัน้ตอนการลงมือท า 5) ท าจนเกิดความช านาญ และท าอย่างคล่องแคล่ว 6) ขัน้ปรับปรุงและน ามา

ประยกุต์ใช้ และ 7) ขัน้คิดริเร่ิมทกัษะและการบวกการคิดแบบใหม ่(ทิศนา แขมมณี, น.35-36) 

 จากปัญหาดงักลา่ว ท าให้ผู้วิจยัได้เห็นความส าคญัการจดัการเรียนการเรียน โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนัเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน และพฒันาทางด้านทกัษะการปฏิบตัิของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้นกัเรียนฝึกการท างานเป็นกลุ่มได้

แลกเปลี่ยนความคิด จากความส าคญัของการสอนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และเพิ่มระสิทธิภาพ

ทางด้านการเขียนรูปภาพ ได้ดีขึน้และมีประสทิธิภาพสงูสดุ 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน 

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. เพื่อศึกษาความสามารถในการปฏิบตัิการสร้างผลงานจิตรกรรม เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์

ประเภท จิตรกรรม โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 
สมมติฐานการวิจัย 

 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
ตัวแปรที่ศึกษา 

  ตวัแปรต้น  

 การจัดการเรียนสอนโดยใช้การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการ

พฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

  ตวัแปรตาม 

   ผลการเรียนรู้ 

   1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

   2. ความสามารถในการปฏิบตัิการสร้างผลงานจิตรกรรม 

วิธีการวิจัย 
การวิจยัการศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบ

ร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 

ในการวิจยัก าหนดมีรายละเอียดและขัน้ตอนการด าเนินวิจยัดงันี ้

ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

1. ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนปิยศกึษา (มธัยมศกึษาวดัดอนขวาง) ส.พ.ป นม.เขต 1 

2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปิยศึกษา        

(มธัยมวดัดอนขวาง)  ห้องเรียนชัน้ ม.4/1 จ านวน 20 คน 

แผนแบบการทดลอง 

เตรียมการทดลองการจดัท าวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยัได้

ด าเนินการทดลองตามแบบแผนแบบหนึง่กลุม่ทดสอบก่อนและหลงัทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design) 

โดยมีการทดสอบก่อนเรียนจากนัน้ท าการเตรียมการทดลองโดยโดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และ

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของ และท าการทดสอบก่อนเรียนและน าผลการวดัก่อนเรียนและ

หลงัเรียนมาทดสอบความแตกตา่ง ซึง่มีแผนของการวิจยั (ไพศาล หวงัพานิช, 2558 : 36) เขียนออกมาเป็นดงัตอ่ไปนี ้

E 

 

  เมื่อ E แทน  กลุม่ทดลอง 

   T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

X แทน การจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันา

ทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

T1  X  T2 
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   T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือในการวิจยัการศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม 

โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิ ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนปิยศกึษา (มธัยมวดัดอนขวาง) ประกอบด้วยเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือที่

ใช้ในการเก็บข้อมลู โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 1. แผนจดัการเรียนรู้เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 

(จ านวน 8 ชัว่โมง) 

 แผนการจดัการเรียนรู้แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบการสอนที่ 1 ใช้รูปแบบ

การสอนเทคนิค STAD เป็นจ านวน 3 แผนคือ แผนจัดการเรียนรู้ที่ 1, 3, 5 รูปแบบการสอนที่ 2 ใช้รูปแบบการสอน

ทกัษะปฎิบตัิซิมพ์ซนั เป็นจ านวน 5 แผนคือ แผนจดัการเรียนรู้ที่ 2, 4, 6, 7, 8  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบไปด้วย 

1. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การศึกษาผลการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์

ประเภทจิตรกรรม โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิ

ของซิมพ์ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โดยเป็นแบบปรนยั แบบเลอืกตอบชนิด 4 เลอืก เป็นจ านวน 30 ข้อ  

 2. แบบวดัความสามารถทกัษะในการปฏิบตัิ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

 

ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบ      

การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบวา่คะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนเทา่กบั 11.60 คะแนน จากคะแนน 

30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 38.67 คะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียนเท่ากับ 24.80 คะแนน จากคะแนน 30 คะแนน         

คิดเป็นร้อยละ 82.67 โดยก่อนเรียนมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 9 ถึง 16 หรือระหวา่งร้อยละ 30.00 ถึง 53.33 และหลงัเรียนมี

คะแนนอยูร่ะหว่าง 18 ถึง 29 คะแนน หรือ ระหว่างร้อยละ 60.00 ถึง 96.67 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากบั 

13.20 คิดเป็นร้อยละ 44 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดย

ใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่รับการจดัการเรียนการสอน เทคนิค STAD 
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ผลการเรียน N X̅ S.D. T p 
ก่อนเรียน 
หลงัเรียน 

20 
20 

11.60 
24.80 

2.30 
3.90 

12.449 .000* 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

จากตาราง 1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้

แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรียนที่ได้รับการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD 

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบ      

การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70  พบว่า หลงัได้รับจัดการเรียนรู้โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 

เทคนิค STAD นกัเรียนมีคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์

ประเภท จิตรกรรม ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรียนเฉลีย่เทา่กบั 24.80 คิดเป็นร้อยละ 82.67 เมื่อพิจารณา

เป็นรายบุคคลพบว่ามีนกัเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไปหรือตัง้แต่ 21 คะแนนขึน้ไป จ านวน 16 คน หรือคิดเป็น  

ร้อยละ 80 

ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม 

โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุม่ ผลการเรียน N คะแนน X̅ S.D. t p 
E1 หลงัเรียน 20 21 24.80 3.90 9.797 .000 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 ตารางที่ 2 พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

3. ความสามารถในการปฏิบตัิการสร้างผลงานจิตรกรรม เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม 

ตารางที่ 3 คา่เฉลีย่ คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความสามารถในการปฏิบตัิของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปี   

ที่ 4 ที่รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน พบว่า 

นกัเรียนมีระดบัความสามารถในการปฏิบตัิโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 

โดยภาพรวมของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนทักษะการปฏิบัติการสร้างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท 

จิตรกรรมเฉลี่ยเท่ากบั 11.25 คิดเป็นร้อยละ 70.31 เมื่อพิจารณาเป็นรายบคุคลพบว่านกัเรียนมีความสามารถอยู่ใน

ระดบั มาก เป็นจ านวน 16 คน อยูใ่นระดบัความสามารถ มาก 
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ความสามารถในการปฏิบตัิ x̄ S.D. ระดบั 

1. สามารถใช้เคร่ืองมือในการเขียนภาพได้ 3.45 0.51 ปานกลาง 
2. นกัเรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 3.70 0.47 มาก 
3. มีการท าตามทกัษะและกระบวนการ 3.55 0.51 มาก 
4. ท างานส าเร็จ ตรงตามเวลา 3.65 0.49 มาก 
โดยภาพรวม 3.58 0.49 มาก 

ตาราง 3 พบว่า นักเรียนมีระดับความสามารถในการปฏิบัติโดยใช้ รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะ

ปฏิบตัิของซิมพ์ซนั โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความสามารถ ( x̄ = 3.58 ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นกัเรียนมี

ระดบัความสามารถในการปฏิบตัิโดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั 4 ข้อ ดงันี ้

โดยมีความสามารถการปฏิบัติว่าสามารถใช้เคร่ืองมือในการเขียนภาพได้ (  x̄ = 3.45) นักเรียนมีความคิดริเร่ิม

สร้างสรรค์ ( x̄ = 3.70) มีการท าตามทกัษะ และกระบวนการ ( x̄ = 3.55 ) ท างานส าเร็จ ตรงตามเวลา ( x̄ = 3.65) 

 

อภปิรายผล 
 การวิจยัเร่ือง การศกึษาผลการเรียน ผลการวิจยั เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรม โดยใช้แบบ

การสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และรูปแบบการสอนตามแนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนั ของนกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 น ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้ 

 1 ผลเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค และรูปแบบการสอนตาม

แนวคิดการพฒันาทกัษะปฏิบัติของซิมพ์ซนั หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ที่ระดบั  .05 ซึ่ง

สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นี่อาจเป็นเพราะการจดัการเรียนรู้โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ  เทคนิค STAD 

เป็นการจัดการเรียนการสอนที่มีการจูงใจนกัเรียนให้รู้จักให้ก าลงัใจและช่วยเหลือเพื่อนในการเรียนรู้เนือ้หาที่ครู

ถ่ายทอด ถ้านกัเรียนต้องการให้ทีมตนได้รับรางวลั ก็ต้องช่วยสมาชิกในทีมเรียนรู้เนือ้หานัน้ การท างานด้วยกันของ

นกัเรียนเมื่อครูสอนบทเรียนจบ อาจท างานกนัเป็นคู่และเปรียบเทียบค าตอบกนั และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนัในสว่นที่

ไมเ่ข้าใจ ซึ่งครูมีการสือ่การสอนการในการกระตุ้นให้มีความเก่ียวข้องและสามารถเช่ือมโยงกบัประเด็นในการจดัการ

เรียน ท าให้ผู้ เรียนได้มีสว่นร่วมในการจดักิจกรรมในชัน้เรียน ยงัสร้างเสริมความสมัพนัธ์ที่ดีกบัเพื่อน ๆ และผู้ เรียนมี

การแก้ปัญหา การก าหนดเป้าหมายในการเรียนรู้การคิดแบบหลายหลาย การปฏิบัติภารกิจที่ซับซ้อน การเน้น

คณุธรรม จริยธรรม การสร้างเสริมประชาธิปไตยในชัน้เรียน ทกัษะทางสงัคม การสร้างนิสยัความรับผิดชอบร่วมกัน 

และความร่วมมือภายในกลุ่ม  ซึ่งสองคล้องกับงานวิจัยของ  ประนอม โพธ์ิกัน (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเร่ือง             

การเปรียบเทียบ ผลสมัฤทธ์ิและเจตคติตอ่การเรียนภาษาไทยเร่ืองค าและหน้าที่ของค า ของนกัเรียนชัน้ ประถมศกึษา

ปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค STAD กับการสอนปกติ กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2550 

โรงเรียนวดัโบสถ์ อ าเภออินทร์บุรี จังหวดัสิงห์บุรี จ านวน 76 คน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนเร่ืองค าและหน้าที่ของค า ของ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิค STAD สงูกว่าการสอนแบบปกติ
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อยา่งมีนยัส าคญั ที่ระดบั .01 2) เจตคติตอ่การเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่รับการสอน โดยใช้

เทคนิค STAD สงูกวา่การสอนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .01 3) ผลสมัฤทธ์ิ ทางการเรียนของนกัเรียนเร่ืองค า

และหน้าที่ของค า ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ เทคนิค STAD หลงัเรียนสงูกว่าก่อนการเรียนอย่างมี

นยัส าคญัที่ระดบั .01 

 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้หลงัเรียนเร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทศันศิลป์ประเภท จิตรกรรม 

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจดัการเรียนการสอนโดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD และ

รูปแบบการสอนตามแนวคิดการพัฒนาทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ก็พบว่านักเรียนมี

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ประเภทจิตรกรรมของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 สงูกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานทัง้นีเ้นื่องมาจาก การจดัการเรียนรู้

โดยใช้แบบการสอนแบบร่วมมือ เทคนิค STAD มีล าดบัการเรียนการสอนที่เป็นขัน้ตอน จึงท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจ

ได้ง่ายขึน้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนจึงสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัก่อนเรียน และผา่นเกณฑ์ตามที่ครูได้ก าหนด

ไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ ชไมพร รังสิยานุพงศ์ ,รัตนา ศรีทัศน์ และ พินดา วราสุนันท์ (2559) ได้วิจัยเร่ืองการพัฒนา

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน พฤติกรรมการท างานกลุม่และเจตคติตอ่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เร่ืองความน่าจะเป็น ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนอัมพวนัวิทยาลยั โดยใช้วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มผลสมัฤทธ์ิ STAD กลุ่ม

ตวัอย่างคือ นักเรียนชัน้ ม.5/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลยั จังหวัดสมุทรสงคราม 

จ านวน 33 คน ซึง่ได้มา จากการสุม่อยา่งง่าย ผลการวิจยัสรุปได้วา่ 1. นกัเรียนชัน้ม.5/3 ที่ได้รับวิธีการสอนแบบ STAD 

มีคะแนนพฒันาการระหวา่งเรียน สงูขึน้ตามล าดบั และผลสมัฤทธ์ิสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 รวมทัง้คะแนนหลงัเรียนสงู

กวา่ก่อนเรียน อยา่งมี นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

 3 ความสามารถในการปฏิบัติการสร้างผลงานจิตรกรรม เร่ือง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ประเภท 

จิตรกรรม โดยใช้การจดัการเรียนรู้ทกัษะการปฏิบตัิซิมพ์ซนั ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 มีระดบัความสามารถใน

การปฏิบตัิโดยใช้ทกัษะการปฏิบตัิซิมพ์ซนั  โดยภาพรวมระดบัความสามารถ อยู่ในระดบัมาก ทัง้นีกิ้จกรรมที่ได้จาก

การจัดการเรียนการสอนนัน้ มีการพฒันาการทางกายของผู้ เรียน เป็นความสามารถในการประสานการท างานของ

กล้ามเนือ้หรือร่างกาย ในการท างานที่มีความซบัซ้อน และต้องอาศยัความสามารถในการใช้กล้ามเนือ้หลาย ๆ สว่น 

การท างานดงักล่าวเกิดขึน้ได้จากการสัง่งานของสมอง ซึ่งต้องมีความสมัพนัธ์กับความรู้สกึที่เกิดขึน้ ทกัษะปฏิบตัินี ้

สามารถพัฒนาได้ด้วยการฝึกฝน ซึ่งหากได้รับการฝึกฝนที่ดีแล้ว จะเกิดความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว                  

ความเช่ียวชาญช านาญการ และความคงทน ผลของพฤติกรรมหรือการกระท าสามารถสังเกตได้จากความรวดเร็ว 

ความแม่นย า ความเร็วหรือความราบร่ืนในการจดัการ พบว่า ความสามารถในการปฏิบตัิการสร้างผลงานจิตรกรรม 

เร่ือง การสร้างสรรค์งาน ทัศนศิลป์ประเภท จิตรกรรม โดยอยู่ในระดับความสามารถในการปฏิบตัิ อยู่เกณฑ์ มาก 

ตามที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ กฤตมุข ไชยศิริ (2559, บทคัดย่อ) เร่ือง การพัฒนาชุดการสอนโดยใช้รูปแบบ       

การสอนทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซันเร่ืองการร้อยลูกปัด วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 
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โรงเรียนวดัอา่งแก้ว (จีบ ปานขา) การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อพฒันาชดุการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะ 

ปฏิบตัิของซิมพ์ซนัเร่ืองการร้อยลกูปัดให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลการ ประดิษฐ์ชิน้งานด้วย

ชุดการสอน 3) เพ่ือศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการเรียนด้วยชุดการสอน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ

นกัเรียนที่มีต่อชุดการสอนกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลองคือ นกัเรียน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวดัอ่างแก้ว    

(จีบ ปานข า) ปีการศึกษา 2559 ใช้วิธีการสุม่ตวัอย่าง แบบง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยลุม่  โดยการจบัฉลากมา 1 

ห้องเรียน จ านวน 30 คน 1. ประสทิธิภาพของชดุการสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทกัษะปฏิบตัิของซิมพ์ซนัเร่ืองการร้อย 

ลกูปัดวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนวดัอ่างแก้ว (จีบ ปานข า)          

ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ 95.03/81.33 ตามเกณฑ์ 80/80 2. ผลการประดิษฐ์ชิน้งานของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยชุด

การสอนโดยใช้รูปแบบการสอนทักษะ ปฏิบัติของซิมพ์ซันเร่ืองการร้อยลูกปัดพบว่านักเรียนมีคะแนนทักษะ               

การปฏิบตัิงานเฉลี่ย (r) เท่ากบั 3.80 อยู่ในระดบัดีมาก 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยชุดการสอนสงูกว่า

ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง สถิติที่ระดบั .01 
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แนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไข่เค็มไชยา : กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอสม. ไชยา 
ต าบลเลม็ด อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

Local wisdom management through packaging design salted eggs at lamet chaiya suratthani 
province 

กชกร ค าแฝง1 

Kotchakorn Komfaeng 

 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยมีวตัถปุระสงค์ศึกษาความเป็นมาของภมูิปัญญาการท าไข่เค็มและบรรจุภณัฑ์ แนวทางการออกแบบ

บรรจภุณัฑ์ไขเ่ค็มโดยใช้วิธีการศกึษา คือการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ และลงมือปฏิบตัิจริงกบัทางกลุม่วิสาหกิจชมุชนไขเ่ค็มอ

สม. ซึ่งเป็นกลุ่มที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้เร่ิมศึกษาตัง้แต่วิธีการผลิต วตัถุดิบที่ใช้ในการผลิต การเลีย้งเป็ดของทางกลุ่ม 

เพื่อให้เข้าใจภมูิปัญญาในการผลติไขเ่ค็มไชยา และจดัท าแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการจากทัง้ทางกลุม่และผู้บริโภค 

เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ไขเ่ค็มไชยา แล้วน าผลจากแบบสอบถามบวกกบัการลงภาคสนามมาวิเคราะห์

ร่วมกนัและออกแบบทัง้หมด 3 แบบจากนัน้จึงน าไปให้ทางกลุม่เลอืกแบบท่ีพงึพอใจมากที่สดุ แล้วน าแบบที่ทางกลุม่เลอืก

มากที่สดุไปผลิตและวางขายจริงในร้านขายของฝากที่เลอืก  เพื่อทดสอบผลการออกแบบและความพงึพอใจของผู้บริโภค

จากการซือ้บรรจุภณัฑ์ไข่เค็มซึง่เป็นแบบที่ทางกลุม่เลอืก จากผลการวิจยั ผู้บริโภคสว่นใหญ่มีความพึงพอใจกบัแบบบรรจุ

ภณัฑ์และซือ้เป็นของฝาก โดยกล่าวว่ารูปแบบมีความน่าสนใจแตกต่างจากผลิตภณัฑ์ไข่เค็มที่วางขาย มีความแข็งแรง

สามารถรับน า้หนกัไข่ได้ดี สวยงาม หูจับแข็งแรง และการออกแบบสามารถเล่าความเป็นกลุ่มให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่าย    

เป็นต้น เป็นโอกาสดีที่ท าให้เห็นวา่สามารถพฒันาบรรจุภณัฑ์ที่เป็นของฝากให้มีความนา่สนใจ และประทบัใจส าหรับผู้พบ

เห็นและเลอืกซือ้ 

ค าส าคญั : ไขเ่ค็มไชยา, ภมูิปัญญาท้องถ่ิน, การออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 

Abstract 

The purposes of this research is to study the history of salted eggs and the wisdom of salted egg packaging 

design by the Chaiya Salted egg community  group which is the group used in this study, starting from the 

production, methods of the duck raising, raw materials of the group in order to understand the wisdom in the 

                                                           
1 บริษัทยโูรซุปเปอร์ จ ากดั สรุาษฎร์ธานี 84000 ประเทศไทย 

   Eurosuper company, Suratthani 84000, Thailand. 
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production of Chaiya salted eggs  group, conducting a questionnaire to figure out the needs from both for the 

group and the consumers as a guideline in the design of Chaiya salted egg packaging design. 

The results the majority of the consumers are satisfied with the new packaging and buy as souvenirs, and most 

of them are the tourists rather than the locals. And the reason that consumers pay attention is because the 

packaging is interesting and different from other salted egg products. The packaging is strong, and can bear 

the weight of eggs, beautiful, well-built handles, and the design can represent the group for the consumers to 

easily understand etc. It is a good opportunity to see that the packaging can be developed as a souvenir to be 

interesting and impressive for those who meet and choose to buy the product. 

Keyword: Chaiya salt egg, local wisdom, packaging design 

บทน า 

 การทอ่งเที่ยวภายในประเทศเป็นหนึ่งตวัช่วยในการพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศและยงัเป็นการสร้างรายได้

ให้กบัชุมชนอีกทางหนึ่ง เพราะเมื่อมีคนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึน้จะท าให้เกิดการใช้จ่ายภายในท้องถ่ิน มีการซือ้ของ

ฝากเพื่อเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันการมาถึงของท้องถ่ินนัน้ๆ  ของฝากที่น ามาจ าหน่ายแต่ละที่จะมีเอกลักษณ์ของตนเอง               

ที่สามารถบ่งบอกถึงความส าคญัของพืน้ที่แต่ละแห่งเพื่อให้คนได้คิดถึง เมื่อมีการซือ้สินค้าเพื่อเป็นของฝากมากขึน้ท าให้ 

การแขง่ขนัทางการตลาดมีสงูมากขึน้ เจ้าของกิจการหลายรายเร่ิมหนัมาให้ความสนใจบรรจภุณัฑ์ เพราะมีความส าคญัตอ่

การค้ามากขึน้บรรจุภณัฑ์ที่ดีสามารถดึงความสนใจของผู้บริโภคได้มาก ท าให้การแขง่ขนัด้านการออกแบบบรรจุภณัฑ์มี

มากขึน้ ถ้าบรรจภุณัฑ์ออกแบบมาดีเมื่อผู้บริโภคเห็นสนิค้าสามารถจดจ ารูปแบบ สีสนัหรือสญัลกัษณ์ของตวัผลติภณัฑ์ได้

ดี นอกจากนีต้วัของบรรจุภณัฑ์ควรจะสร้างความพึงพอใจ ให้เกียรติและศกัดิ์ศรีแก่ผู้บริโภค คือ ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะซือ้

สนิค้าไปแล้ว แตผ่ลติภณัฑ์ที่ผู้บริโภคซือ้ไปนัน้ต้องท าหน้าที่ขายตอ่ไปได้อีก(ประชิด ทิณบตุร,2531 : 82)  

จากเหตผุลดงักลา่วข้างต้น ผู้วิจยัมองเห็นถึงความส าคญัของการศึกษาความรู้ด้านภมูิปัญญาท้องถ่ิน คือการผลิตไขเ่ค็ม

ไชยามาน าเสนอ โดยผา่นการออกแบบบรรจุภณัฑ์เพื่อจ าหนา่ย อาจเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กบัผู้บริโภคได้เลือกซือ้ และ

เป็นแนวทางให้กับผู้สนใจในเร่ืองของการออกแบบบรรจุภณัฑ์ในท้องถ่ิน โดยเร่ิมจากการศึกษาประวตัิของไข่เค็มไชยา 

ขัน้ตอนการผลติ และวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ แล้วน าสิง่เหลา่นีม้าวิเคราะห์ร่วมกบัการสอบถามกลุม่วิสาหกิจชมุชนไขเ่ค็มอ

สม. ซึง่เป็นกลุม่ที่ผู้วิจยัเลอืกเป็นกรณีศกึษาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. ความเป็นมาของภมูิปัญญาการท าไขเ่ค็มและบรรจภุณัฑ์ 

2. แนวทางการออกแบบบรรจภุณัฑ์ไขเ่ค็ม 

วิธีด าเนินงานวิจัย 
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     การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสม คือ มีทัง้แบบคณุภาพและแบบปริมาณ โดยศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนไข่เค็มอ
สม. ไชยา ทัง้การสมัภาษณ์ การสงัเกตการณ์ การรวบรวมเอกสารตา่งๆ และการใช้แบบสอบถามเพื่อถามถึงความต้องการ

เก่ียวกบับรรจุภณัฑ์ มีวิธีการด าเนินการวิจยั ดงันี  ้ประชากรและกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ กลุม่วิสาหกิจชุมชนไข่

เค็มอสม. ไชยา จ านวน 24 คน และประชากรด้านผู้บริโภค 70 คน และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสมัภาษณ์ 

สงัเกตการณ์และแบบสอบถามซึง่แบ่งออกเป็น 2 ชดุ คือแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัการออกแบบบรรจภุณัฑ์ และ

สอบถามความพงึพอใจการออกแบบบรรจุภณัฑ์ของกลุม่วิสาหกิจชุมชนไขเ่ค็มอสม. ไชยา วิเคราะห์ผลโดยใช้คา่ทางสถิติ  

ผลการเก็บรวบรวมข้อมลู เร่ิมเก็บข้อมลูจากการลงภาคสนามด้านภมูิปัญญาเก่ียวกบัการท าไขเ่ค็มในทกุขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่

การผลติ วตัถดุิบที่ใช้จนถึงการจดัการกบัไขท่ี่เกินก าหนด และวิธีการเลีย้งเป็ดของกลุม่ที่เป็นการเลีย้งเป็ดแบบไลทุ่ง่ คือให้

เป็ดหากินเองตามธรรมชาติ หลงัจากลงภาคสนามแล้ว จึงมาเก็บข้อมูลด้านแบบสอบถาม เพื่ อน าผลทัง้สองอย่างมา

วิเคราะห์แล้วออกแบบบรรจภุณัฑ์ 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจยัท าให้ทราบถึงภมูิปัญญาของการผลิตไขเ่ค็มไชยา  ขัน้ตอนการผลติ สว่นผสมและวตัถดุิบท่ีทางกลุม่

ใช้ การเผยแพร่ความรู้ของทางกลุม่ให้กบัผู้ที่สนใจเร่ืองการท าไขเ่ค็ม  ถ่ายทอดกนัจนกลายเป็นท่ีรู้จกัอยา่งกว้างขวางและ

เป็นของดีประจ าจังหวัด  ทราบถึงกระบวนการผลิตตัง้แต่การเร่ิมคัดไข่เป็ดที่เหมาะสม  ซึ่งนอกจากจะท าให้เห็นถึง          

ภมูิปัญญาในการผลติไข่เค็มแล้ว ยงัเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านท่ีมีกลุม่ไขเ่ค็มอสม.เป็นศนูย์กลางของชุมชน และนอกจาก

การผลติไขเ่ค็มการเลีย้งเป็ดของที่น่ียงัเป็นการเลีย้งแบบธรรมชาติคือเลีย้งแบบปลอ่ยทุง่นา และจากการศกึษาภมูิปัญญา

นี ้ จึงน ามาถ่ายทอดความรู้เร่ืองไขเ่ค็มผา่นการออกแบบบรรจภุณัฑ์  โดยใช้การศกึษากลุม่ไขเ่ค็มอสม.ไชยาเพื่อเพิ่มมลูคา่

ของสนิค้า ซึง่สามารถสรุปภมูิปัญญาที่ศกึษาได้ ดงันี ้   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภมูิปัญญาการท าไขเ่ค็ม 
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หลงัจากการศึกษาภูมิปัญญาจากทางกลุ่มแล้ว ได้ท าแบบสอบถามเพื่อหาความต้องการและผลจากการท า

แบบสอบถาม  คือ  ผู้ บริโภคต้องการให้บรรจุภัณฑ์มีความแข็งแรง  มีการรับรองคุณภาพจากหน่วยงาน  และเน้น

เอกลกัษณ์ความเป็นไชยาสว่นของกลุม่ คือ ต้องการให้มีการเลา่ประวตัิของกลุม่และภาพสมาชิกกลุม่  เพื่อให้คนได้รู้จกั

กลุม่มากขึน้ หลงัจากวิเคราะห์แบบสอบถามจากทัง้ 2 ฝ่ังจึงน ามาออกแบบโดยออกแบบทัง้หมด 3 แบบ จากนัน้จึงน ามา

ให้ทางกลุม่เลอืกแบบท่ีพงึพอใจมากที่สดุ จากนัน้จึงน าไปผลิตและจ าหนา่ยจริงที่ร้านขายของฝาก แบบที่เลอืกคือแบบที่1 

โดยเหตทุี่ทางกลุม่เลือก เพราะการน าเสนอเข้าใจง่าย ใช้ข้อความไม่ซบัซ้อน สื่อถึงความเป็นกลุม่ได้ดี โดยมีรายละเอียด

ของบรรจภุณัฑ์ ดงันี ้ 

 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ทางกลุม่เลอืก 

ด้านท่ี 1   เลา่เร่ืองภมูิปัญญาของกลุม่ที่สง่ผลให้ประสบความส าเร็จ 

ด้านที่ 2   เป็นเคร่ืองหมายรับรองคณุภาพของทางกลุม่  ในการออกแบบบรรจุภณัฑ์เคร่ืองหมายเหลา่นีไ้ด้ขออนญุาตกบั

ประธานกลุม่แล้วที่จะน ามาใสล่งในกล่องที่ออกแบบ  มีสถานที่ตัง้และเบอร์ติดต่อของทางกลุ่ม  และมีข้อความที่สื่อถึง

จดุเดน่ของไขเ่ค็มที่น่ี  แบบที่ 1 เลอืกใช้ค าวา่  ขาว  อวบ  แดง  มนั  ไขเ่ค็มไชยา  มีความหมายดงันี ้ ขาว  หมายถึง  ไขข่าว

ที่มีเนือ้สขีาวละเอียดรสชาติอร่อย  อวบ  หมายถึง  ไขท่ี่ทางกลุม่เลือกมาใช้เป็นไขเ่บอร์ 1 และเบอร์ 2  ค าวา่ อวบ  มาจาก  

ค าว่าอวบอ้วน  ซึ่งหมายถึงไข่เป็ดที่มีลกัษณะฟองใหญ่  แดง  มนั  หมายถึง  ไข่แดงที่มีสีแดงสวย  รสชาติมนัและอร่อย  

เกิดจากการเลีย้งของชาวบ้านท่ีให้อาหารเป็นหอยกะพง  ท าให้ไขแ่ดงของเป็ดมีสแีดงนา่รับประทาน ไขเ่ค็มไชยา  หมายถึง  

จดุเดน่ทัง้หมดที่กลา่วมาจนท าให้กลายเป็นไขเ่ค็มไชยา 

ด้านท่ี 3  คือเคร่ืองหมายตราสินค้า  ในแบบที่ 1 เลือกใช้เป็ด  ต้นข้าว  และไข่  มีความหมายดงันี  ้เป็ดหมายถึง  การเลีย้ง

ของทางกลุ่มสมาชิกที่เป็นการเลีย้งตามธรรมชาติโดยการปล่อยให้เป็ดหากินเองในทุ่งนา  ท าให้เป็ดได้ออกก าลงัมี       

ความแข็งแรง ไขเ่ป็ด  หมายถึง  เมื่อเลีย้งเป็ดตามธรรมชาติให้เป็ดได้หากินเอง  เมื่อเป็ดออกไข ่ ไขท่ี่ได้มาจึงเป็นไขท่ี่อร่อย 

ต้นข้าว  หมายถึง  อาหารที่เป็ดกิน  เพราะเวลาที่ชาวบ้านปลอ่ยให้เป็ดออกหากินในตอนเช้า  เป็ดจะลงทุง่นากินเม็ดข้าว    

ที่ร่วงลงพืน้  และข้าวของชาวบ้านนาทรายเป็นข้าวไมม่ีสารเคมีหรือยาฆา่แมลงสง่ผลให้อาหารท่ีเป็ดกินจึงปลอดภยั  และ



 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H629 

ลกัษณะของต้นข้าวมีลกัษณะโค้งเข้าหากนัคล้ายวงกลมสือ่ให้เห็นถึงการรวมตวัของคนในชุมชนที่ต้องการแก้ปัญหาและ

สร้างรายได้ นอกจากนีม้ีช่ือไขเ่ค็มอสม.ให้ทราบวา่บรรจภุณัฑ์นีเ้ป็นของผู้ผลติรายใดมีข้อความภาษาองักฤษที่สือ่ให้ทราบ

วา่เป็นไขท่ี่เลีย้งตามธรรมชาติ  และการใช้ค าวา่ made in chaiya  ต้องการสือ่ให้รู้วา่เป็นของแท้  ผลติจากพืน้ท่ีไชยา 

ด้านท่ี 4 เป็นรายละเอียดก าหนดการรับประทานไขเ่ค็มทัง้ในแบบทอดไขด่าวและแบบต้ม  โดยใช้สญัลกัษณ์เป็นรูปไขด่าว

และไขต้่ม  เพื่อง่ายต่อความเข้าใจ  นอกจากนีจ้ะมีการบอกจ านวนไขท่ี่ขาย  และราคาขาย  ด้านฝากลอ่งมีข้อความระวงั

แตก  ให้ผู้ ซือ้ระวงัในการถือหรือวางซ้อน และนอกจากนีจ้ะสงัเกตเห็นได้ว่ามีรูปตีนเป็ดอยู่รอบกล่อง ซึ่งแสดงให้เห็น         

การเดินกนัอยา่งงอิสระของเป็ดที่เดินลงทุง่นาตามแบบที่ชาวบ้านเลีย้ง 

สถานท่ีที่ใช้ในการวางขาย  คือร้านรัตนาขนมไทย  สาขาหวัเตย ร้านเปิดทกุวนั  ตัง้แตเ่วลา 06.30 – 20.00  น. ผู้วิจยัเลอืก

วางขายในวันเสาร์ – อาทิตย์  เพราะช่วงเวลานีเ้ป็นช่วงวันที่คนทัง้ในจังหวัดและต่างจังหวัดเดินทางมาก ผู้ วิจัยได้            

ขออนญุาตทางร้านในการวางขายสินค้า และสงัเกตการณ์ซือ้ของผู้บริโภคที่มีต่อบรรจภุณัฑ์ไข่เค็ม  ในการวางขายไขเ่ค็ม

ผู้ วิจัยตัง้ราคาขายอยู่ที่กล่องละ 120 บาท  ไข่เค็ม 15 ฟอง วันที่ตัง้ขายจริงมีลูกค้าสนใจเข้ามาเลือกซือ้ตลอดทัง้วัน 

วางขายต่อจนกว่าสินค้าจะหมด และจากการสอบถามลกูค้าที่ซือ้บรรจุภณัฑ์นีส้่วนใหญ่จะตอบไปในทางเดียวกัน คือ 

บรรจภุณัฑ์มีความแข็งแรง  รูปแบบมีความโดดเดน่แตกตา่งจากไข่เค็มที่วางขายร่วมกนั  มีความนา่สนใจและราคาที่ขาย

สมเหตสุมผล ไมส่งูเกินไปจากสนิค้าไขเ่ค็มเจ้าอื่นมากนกั  บรรจภุณัฑ์ต้นแบบของทางกลุม่มีทัง้หมด 2 แบบ คือแบบท่ีทาง

กลุม่ใช้เป็นประจ ามาตัง้แตเ่ร่ิมขาย และแบบที่2 เป็นแบบท่ีไว้ส าหรับสง่ให้กบัไปรษณีย์ ซึง่เป็นแบบเฉพาะ มีรูปแบบดงันี ้ 

 

 

 

 

 

แบบที่1 เป็นแบบท่ีทางกลุม่ใช้ขายปกติ 

 

 

 

 

 

 

แบบที่ 2 เป็นแบบท่ีทางกลุม่ไว้ส าหรับสง่ขายไปรษณีย์ 
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ตวัอยา่งบรรจภุณัฑ์จริงที่ผู้วจิยัผลติน ามาวางขาย 

การอภปิรายผล 

1. ความรู้จากการศึกษาไขเ่ค็มไชยาจากกลุม่วิสาหกิจชมุชนไข่เค็มอสม. ไชยา ท าให้เข้าใจถึงวิธีการการผลติทกุ

ขัน้ตอน วัตถุดิบที่ใช้ การผสมวัตถุดิบ จนถึงวิธีการคัดแยกไข่แดงและไข่ขาวเมื่อไข่เกินก าหนด แต่ละขัน้ตอนต้องใช้         

การเรียนรู้จนเกิดความช านาญในการผลิต และในแต่ละขัน้ตอนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการผลิต ลกัษณะเด่นของ

กลุม่ไขเ่ค็มอสม. คือ การรวมกลุม่กนัของคนในชมุชนเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชมุชน เน้นการกระจายรายได้ให้คนในชมุชน

มีความรู้และมีรายได้เพิ่มขึน้จากอาชีพเกษตรกรรม จึงท าให้ที่นี่แตกต่างจากที่อื่น เพราะส่วนใหญ่แหล่งผลิตอื่นเป็น       

การผลิตในครัวเรือนหรือเป็นธุรกิจใหญ่ คือการสบืทอดความรู้ภายในชมุชน คนในชุมชนถ่ายทอดความรู้ในเร่ืองการท าไข่

เค็มให้แก่กันจนกลายเป็นอาชีพ ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตไข่เค็ม สมาชิกบางคนได้รับความรู้มาจากการเป็น

ลกูจ้างจากร้านขายไขเ่ค็มจากที่อื่นบวกกบัการครูพกัลกัจ าวิธีการตา่งๆแล้วน าความรู้มาถ่ายทอดให้กบัสมาชิกคนอื่นๆ จน

สมาชิกทกุคนมีความรู้แล้วจึงน าความรู้นีม้าถ่ายทอดให้แก่ผู้ที่สนใจตอ่ไป 

2. การรวบรวมข้อมูลในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ เร่ิมตัง้แต่การเข้าไปศึกษาถึงภูมิปัญญาการผลิตไข่เค็มใน

ขัน้ตอนต่างๆสงัเกตการณ์วิถีชีวิตของสมาชิกในกลุ่มเมื่อรวมกลุ่มกนั สงัเกตการณ์การเลีย้งเป็ดของชาวบ้านตัง้แต่เช้า

จนกระทัง่เป็ดเดินกลบัเข้าโรงเรือนเอง แล้วน าภมูิปัญญาเหลา่นีม้าเลา่ผา่นการออกแบบบรรจภุณัฑ์โดยใช้กลุม่ไขเ่คม็อสม. 

เป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และรายได้ให้กับกลุ่ม ในการออกแบบได้ศึกษาด้าน           

การออกแบบบรรจุภณัฑ์ด้านต่างๆ เช่น ลกัษณะของบรรจุภณัฑ์ที่แบ่งตามการใช้งานวสัดทุี่ใช้ในการผลิตบรรจุภณัฑ์ ซึ่ง

แบ่งออกตามประเภทต่างๆตามการใช้งานของสินค้า โดยอ้างอิงจากสุมาลี ทองรุ่งโรจน์ (2555 : 26 -27) ที่กล่าวว่า         

การออกแบบโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ที่แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน คือการออกแบบลกัษณะโครงสร้างและการออกแบบกราฟิก 

ซึง่เป็นสว่นที่มีความส าคญัในการเลอืกวสัดมุาใช้ให้เหมาะสมกบัประเภทของสนิค้า และการออกแบบกราฟิกโดยก าหนด

รายละเอียดด้านการออกแบบศิลปะ ให้เช่ือมโยงกบัแนวคิดที่ต้องการจะสื่อเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทบัใจและดงึดดู

ความต้องการในสนิค้า เลอืกการใช้สสีนัท่ีเรียบง่ายโดยเน้นการใช้ลายเส้นในการเลา่เร่ือง การใช้สญัลกัษณ์เลอืกน าจดุเดน่
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ด้านภมูิปัญญาของทางกลุม่มาเป็นเคร่ืองหมายตราสนิค้า ต าแหนง่การวางตวัอกัษรและถ้อยค าพดูเลอืกใช้ค าที่สัน้กระชบั 

เมื่ออา่นจะต้องเข้าใจในสิง่ที่ต้องการจะสือ่ และวางถ้อยค าในต าแหนง่ที่มองเห็นได้ง่ายและสะดุดตาแก่ผู้ซือ้ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 โดยใช้
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บทคัดย่อ 

 การวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของ

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 

2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 3) เพื่อศกึษาทกัษะ

การปฏิบัติ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลงัการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กับเกณฑ์ร้อยละ 70 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนชัน้

มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 

นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/1 ที่เรียนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนตนัตรารักษ์ 

ต าบลนาเกลอื อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ สงักดัส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการศกึษาเอกชน จ านวน 20 คน 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้                    

3) แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้

ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( x̄) ร้อยละ (%) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าที (t-test for Dependent 

Group และ t-test for One Sample) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research were 1) to compare learning outcomes in Java programming of 

Mathayomsuksa 3 students’ pre and post using Eclipse program in conjunction with the demonstration 

method, 2) to compare learning outcomes in Java programming of Mathayomsuksa 3 students’ post using 

Eclipse program in conjunction with the demonstration method, 3) to study practical skill in Java 

programming of Mathayomsuksa 3 students’ post using Eclipse program in conjunction with the 

demonstration method with criteria 70 percentage and 4) to study Mathayomsuksa 3 students’ satisfaction 
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to Java programming by using Eclipse program in conjunction with the demonstration method. The sample 

group in this research were 20 students of Mathayomsuksa 3/1 that studied in Career and Technology 

subject, academic year 2019 of Tantrarak School, Tambon Naklua, Banglamung, Chonburi, under the Office 

of the Private Education Commission. The research tools consisted of 1) learning management plan by 

using Eclipse program in conjunction with the demonstration method. 2) achievement test 3) practice skill 

assessment form and 4) questionnaire for student satisfaction with learning. Data were analyzed by using 

statistics as follows mean (x ̄), percentage (%), standard deviation (S.D.), t-test for Dependent Group and t-

test for One Sample. 

 

บทน า 
โลกปัจจุบนัเป็นโลกของยุคแห่งความรู้ และข้อมลูข่าวสาร ผู้ ใดมีความรู้ และข้อมลูมากกว่าย่อมได้เปรียบ

กว่า ทัง้นีเ้นื่องจากข้อมูลที่เป็นความรู้ ได้เพิ่มขึน้ทุกวนั ไม่มีใครสามารถสอนหรือถ่ายทอดความรู้ที่มีอยู่ได้ทัง้หมด 

มนษุย์จึงควรแสวงหาความรู้อยา่งตอ่เนื่องด้วยตนเองเพื่อไม่ให้กลายเป็นคนล้าหลงั เป็นคนที่ทนัต่อเหตกุารณ์ในโลก

ยคุปัจจบุนั การท่ีจะเรียนรู้วิธีการเรียนที่ถกูต้อง (Learn how to learn) จึงเป็นเร่ืองที่จ าเป็นอยา่งยิ่ง โลกของการศกึษา

ได้มีการเปลีย่นแปลงอยา่งมากในศตวรรษที่ 21 เป็นยคุของเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge - Based - Economy) 

ที่ปัจจยัและการผลติแขง่ขนัก าลงัเปลีย่นไปเป็นพืน้ฐานแห่งความรู้ ทกัษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้ พืน้ฐานในยคุ

ดิ จิทัล การคิดเชิงนวัตกรรมและสร้างสรรค์  การสื่อสารอย่างมีประสิทธิผล การเพิ่มผลผลิตในระดับสูง                      

(พทัธนนัท์ ชยับตุร, 2560) 

การพฒันาผู้ เรียนให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์จึงนบัได้วา่เป็นสิ่งส าคญัในการจดัการศึกษาโดยโรงเรียน

นับว่ามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้ เรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

พทุธศกัราช 2551 ก าหนดให้สถานศึกษาวางแนวทางการจดักระบวนการเรียนรู้โดยเน้นพฒันาสมรรถนะส าคญัของ

ผู้ เรียน 5 ประการ หนึง่ในสมรรถนะส าคญันัน้ คือ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ เลอืกและใช้เทคโนโลยีได้

เหมาะสมตามวยั มีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยีไปใช้พัฒนาตนเอง ใช้เทคโนโลยีใน        

การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีคณุธรรม จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีจึงมี

ความส าคญั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2551) 

กระทรวงศึกษาธิการก าหนดตวัชีว้ดักลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 3 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ไว้ว่า  สามารถอธิบายหลกัการท าโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ สามารถเขียนโปรแกรมภาษาขัน้พืน้ฐาน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับ

ลกัษณะงาน ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิน้งานจากจินตนาการหรืองานท่ีท าในชีวิตประจ าวนัตามหลกัการท าโครงงาน

อยา่งมีจิตส านกึและความรับผิดชอบ (ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศกึษา, 2551) 
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การสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 23201 ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนตนัตรารักษ์ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ ในปีนีเ้น้นสอนเร่ืองการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา (JAVA) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่นา่สนใจ เพราะมีโครงสร้างทางภาษาที่เข้าใจง่าย ใน

การเรียนรู้และเป็นภาษาที่สร้างขึน้มาเพื่อรองรับการออกแบบซอฟต์แวร ์์(Software) ที่รองรับการเช่ือมโยงระบบ

อิน เตอ ร์ เน็ ต  และสนับสนุนแนวคิ ด ในการ เขี ยน โปรแกรม เ ชิ ง วัตถุ  ( Object Oriented Programming)                                

ซึ่งภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาอื่นๆก็เร่ิมพฒันารูปแบบในการ และด้วยผู้ วิจัยมองว่าการเขียนโปรแกรมภาษาจาวามี

ความยากพอสมควรส าหรับเด็กมธัยมต้น จึงควรมีการน าวิธีการสอนที่สามารถเข้าใจได้ง่ายเข้าร่วมในการสอน จาก

การศึกษาผู้วิจยัเบือ้งต้น ผู้วิจยัพบว่าวิธีการสอนที่จะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนของนกัเรียนมากขึน้ 

คือ การจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต คือ การที่ครูและนกัเรียนร่วมกนัแสดงบางสิ่ งบางอย่างให้

เพื่อนร่วมชัน้ด ูเป็นการใช้เคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการ วิธีการและกลวิธีในการเรียนรู้ ซึ่งการทดลองสอน

ด้วยวิธีนีจ้ะช่วยให้นกัเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและสามารถท าในสิ่งนัน้ได้ถูกต้อง วิธีสอนแบบสาธิต คือการยึด

ผู้สอนเป็นศูนย์กลาง ผู้สอนต้องวางแผน ด าเนินการ และลงมือปฏิบตัิ จุดประสงค์การสอนที่ต้องการให้ผู้ เรียนเห็น

ขัน้ตอนการปฏิบตัิ 

จากปัญหาในการเรียนของนกัเรียนโรงเรียนตนัตรารักษ์ที่ผ่านมานัน้มีนกัเรียนส่วนใหญ่สอบไม่ผ่านตาม

เกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ก าหนดไว้ และการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นการสอนด้านการปฏิบตัิเป็นสว่น

ใหญ่ ซึ่งในการเรียนการสอนที่พบว่า ผู้ เรียนนัน้มีเกณฑ์ในการปฏิบตัิผลงานอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จากปัญหาดงักลา่ว

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Eclipse 

ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อน าการจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เข้ามา

ช่วยในการสอนในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหสัวิชา ง 23201 ให้นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 มีทกัษะ

การเขียนโปรแกรมภาษาจาวาดีขึน้ รวมทัง้ให้นกัเรียนมีความพงึพอใจในการเรียนร่วมด้วย การศกึษาวิจยัครัง้นีย้งัเป็น

ประโยชน์แก่ผู้สอนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี สามารถน าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการเรียนการสอนใน

รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 

3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

3 หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. เพื่อศึกษาทกัษะการปฏิบัติ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลงั       

การจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
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 4. เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอน

แบบสาธิต 

 

สมมตฐิานการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

 3. ทกัษะการปฏิบัติ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โปรแกรม 

Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจยัการพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต ในการวิจยัก าหนดมีรายละเอียดและขัน้ตอนการด าเนินวิจยัดงันี ้
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนตนัตรารักษ์ 

1.2 ประชากรกลุม่ตวัอยา่ง ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนตนั
ตรารักษ์ ห้องเรียนชัน้ ม.3/1 จ านวน 20 คน 

2. แผนแบบการทดลอง 

การจดัท าวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบเชิงทดลอง (Experimental Research) ซึ่งผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลอง

ตามแบบแผนแบบหนึ่งกลุ่มทดสอบก่อนและหลงัทดลอง (One - Group Pretest - Posttest Design) โดยมีการวัด

ก่อนเรียนจากนัน้ท าการทดลองจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต และท าการวดั

หลังเรียนและน าผลการวัดก่อนเรียนและหลังเ รียนมาทดสอบความแตกต่าง ซึ่งมีแผนแบบของการวิจัย               

(ไพศาล หวงัพานิช, 2558) เขียนออกมาเป็นดงัตอ่ไปนี ้

 

 E 

 

  เมื่อ E แทน กลุม่ทดลอง 

   T1 แทน การทดสอบก่อนเรียน 

   X แทน วิธีการสอนแบบสาธิต 

   T2 แทน การทดสอบหลงัเรียน 

T1  X  T2 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H636 

3. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

3.1 แผนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 จ านวน 5 แผน รวม 12 ชัว่โมง 

 3.1.1 ศกึษาหลกัสตูรกลุม่สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนตนัตรารักษ์ 

 3.1.2 ศกึษาเอกสาร และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัทฤษฎีและแนวทางการจดัการเรียนรู้ 

 3.1.3 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ จากนัน้เสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น เพื่อวิเคราะห์คณุภาพ 

 3.1.4 น าแผนการจัดการเรียนรู้เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบ  และขอ

ค าแนะน าในเบือ้งต้น 

 3.1.5 สร้างแผนการจดัการเรียนรู้ และน าแผนการจดัการเรียนรู้ไปใช้ 

3.2 แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เป็นแบบ

ปรนยั ชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลอืก จ านวน 20 ข้อ 

 3.2.1 สร้างแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ และน าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 

เสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 

 3.2.2 น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ ท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบ

กบันกัเรียนที่ไมใ่ช่กลุม่ตวัอยา่ง 

 3.2.3 วิเคราะห์ข้อสอบ หาคา่ความยากง่าย, คา่อ านาจจ าแนก และหาความเช่ือมัน่ 

 3.2.4 น าแบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

3.3 แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา จ านวน 1 ชิน้ โดยประเมิน 3 ด้าน 

ได้แก่ ด้านการใช้เคร่ืองมือในโปรแกรม Eclipse ด้านการใช้ตวัด าเนินการทางตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ ด้าน     

การใช้ค าสัง่ตรวจสอบเง่ือนไขด้วย if…else if…else ในโปรแกรม Eclipse 

 3.3.1 สร้างแบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

 3.3.2 น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา เสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 

 3.3.3 ปรับปรุงแบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิในการเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

 3.3.4 น าแบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิไปใช้ 

3.4 แบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีตอ่การเรียนรู้ โดยแผนการจดัการเรียนรู้หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 

เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตราสว่นประมาณค่า 

(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) โดยก าหนดการสร้างของค าถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านบรรยากาศใน      

การจดัการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านการท่ีได้ประโยชน์ที่จะได้รับในการจดักิจกรรม จ านวน 20 ข้อ 

 3.4.1 สร้างแบบสอบถามความพงึพอใจของนกัเรียนตอ่การเรียนรู้ 

 3.4.2 น าแบบสอบถามความพงึพอใจ เสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์พิจารณาตรวจสอบ 

และปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

 3.4.3 น าแบบสอบถามความพงึพอใจ เสนอผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 
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 3.4.4 ปรับปรุงแบบสอบถามความพงึพอใจตามที่ผู้ เช่ียวชาญเสนอแนะ 

 3.4.5 น าแบบสอบถามความพงึพอใจไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่ง 

 
วิธีด าเนินการวิจัย และการเกบ็รวบรวมข้อมูลการวิจัย 

การวจิยันี ้ด าเนินการทดลองตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

1. ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลยัวงษ์ชวลติกลุ เพื่อออกหนงัสอืแตง่ตัง้ผู้ เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ือง
ที่ใช้ในการวิจยั 

2. ขอความร่วมมือจากโรงเรียนตนัตรารักษ์ ต าบลนาเกลือ อ าเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ สงักดัส านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของการวิจัยในครัง้นี ้โดยผู้วิจยัเป็นผู้ด าเนินการสอน
ด้วยตนเองตามแผนการจดัการเรียนการสอนเรียนรู้ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ โดยด าเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศกึษา 2562 

3. ด าเนินการทดลองกบันกัเรียนกลุม่ตวัอย่าง ด้วยหนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา 
ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3/1 ดงันี ้

3.1 ด าเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบทดสอบวดัผล 
สมัฤทธ์ิทางการเรียน หนว่ยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 
จ านวน 20 ข้อ 

 3.2 ด าเนินการทดลอง ผู้ วิจัยด าเนินจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต ตาม
แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้เวลา 12 คาบ คาบละ 50 นาที 

 3.3 ด าเนินการทดสอบหลังเรียน (Posttest) กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบทดสอบวัด
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 
จ านวน 20 ข้อ ซึ่งเป็นฉบบัเดียวกบัการทดสอบก่อนเรียน และบนัทึกผลการทดสอบไว้เป็นคะแนนหลงัเรียน ส าหรับ
การวิเคราะห์ข้อมลู 

 3.4 ด าเนินการประเมินทักษะการปฏิบัติ โครงงานคอมพิวเตอร์หลงัการจัดการเรียนการสอน
แผนการเรียนรู้ที่ 5 กบันกัเรียนกลุม่ตวัอยา่งโดยใช้แบบประเมินทกัษะการปฏิบตัิ หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 เร่ือง การเขียน
โปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 3 ข้อ และบนัทึกผลการประเมินทกัษะการปฏิบตัิไว้
เป็นคะแนนส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู 

3.5 น าแบบสอบถามความพึงพอใจเก่ียวกับวิธีการสอนแบบสาธิต ไปสอบถามผู้ เรียน และ
วิเคราะห์หาคา่ทางสถิติและแปลผล 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

ในการวิจยัเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 3 โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2551) ซึง่มีทัง้หมด 4 ขัน้ตอน 
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ขัน้ที่ 1 เตรียมการสาธิต ขัน้ที่ 2 สาธิต ขัน้ที่ 3 สรุป ขัน้ที่ 4 วดัและประเมินผล จึงก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงั
ภาพประกอบ 1 
 
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลการวิจัย 
1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ก่อน

และหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 ก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 

การทดสอบ n x̄ S.D. t p 

ก่อนเรียน 20 6.75 2.29 
-10.069* .000 

หลงัเรียน 20 15.05 2.54 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 หลงั

การจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 

70 

การทดสอบ n เต็ม เกณฑ์ x̄ S.D. t p 

หลงัเรียน 20 20 14 15.05 2.54 5.078* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 

ผลการเรียนรู้ 

1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

2. ทกัษะการปฏิบตั ิ

3. ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการรู้ 

1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse 
2. วิธีการสอนแบบสาธิต (4 ขัน้ตอน) 

ขัน้ท่ี 1 เตรียมการสาธิต 
ขัน้ท่ี 2 สาธิต 
ขัน้ท่ี 3 สรุป 
ขัน้ท่ี 4 วดัและประเมินผล 
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3. ทกัษะการปฏิบตัิ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 หลงัการจดัการเรียนรู้ โดย

ใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

ตารางที่ 3 ศึกษาทกัษะการปฏิบตัิ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

หลงัการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เทียบกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

การทดสอบ n เต็ม เกณฑ์ x̄ S.D. t p 

หลงัเรียน 20 12 8.40 9.45 1.10 6.205* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธี        

การสอนแบบสาธิต อยู่ในระดบัใด ผลพบว่านกัเรียนมีระดบัความพึงพอใจที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม 

Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หรือมีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.04 คะแนน เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทัง้หมด 20 ด้าน 

 

อภปิรายผล 

 การวิจัยเร่ือง การพฒันาผลการเรียนรู้ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 

โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต น ามาอภิปรายผลการวิจยัได้ดงันี ้

 1. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 

3 ก่อนและหลงัการจัดการเรียนรู้ และเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบ

สาธิต พบว่าคะแนนผลการเรียนรู้ก่อนเรียนเท่ากับ 6.75 คะแนน จากคะแนน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 33.75 

คะแนนผลการเรียนรู้หลงัเรียนเทา่กบั 15.05 คะแนน จากคะแนน 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75.25 คะแนน โดยก่อน

เรียนมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 3 ถึง 10 คะแนน หรือระหวา่งร้อยละ 15 ถึง 50 และหลงัเรียนมีคะแนนอยูร่ะหวา่ง 11 ถึง 19 

คะแนน หรือระหว่างร้อยละ 55 ถึง 95 โดยมีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากบั 8.30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 41.50 

และหลงัการเรียนนกัเรียนมีความสามารถใกล้เคียงกนั (CV = 16.90) มากกวา่ก่อนเรียน (CV = 33.95) ซึง่สรุปได้ว่า

หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ในข้อที่ 1 ทัง้นีเ้นื่องจาก

การจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต ซึ่งเป็นวิธีสอนหรือเทคนิคการสอนที่ช่วยให้

ผู้ เรียนได้รับประสบการณ์ตรงเห็นสิ่งที่เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม ท าให้เกิดความเข้าใจ และจดจ าในเร่ืองที่สาธิตได้ดี

ยิ่งขึน้ โดยกระบวนการท่ีผู้สอนใช้ในการช่วยให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ตามวตัถปุระสงค์ที่ก าหนด จากการใช้โปรแกรม 

Eclipse ในการสาธิตการเขียนโปรแกรมให้นกัเรียนได้เรียนรู้ ให้นกัเรียนได้สงัเกตด ูแล้วให้นกัเรียนซกัถามในแต่ละ

ชดุค าสัง่ที่ท าการสาธิตการเขียนโปรแกรม และสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสงัเกตการสาธิต สอดคล้องกบัจดุประสงค์

ของการสอนแบบสาธิตที่กลา่วไว้วา่เป็นการแสดงการใช้เคร่ืองมือแสดงให้เห็นถึงกระบวนการวิธีหรือกลวิธีในการสอน 

และถือวา่เป็นการได้ประสบการณ์ตรงวิธีหนึง่ วิธีสอนแบบสาธิตจึงเป็นการสอนท่ียดึผู้สอนเป็นศนูย์กลาง เพราะผู้สอน
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เป็นผู้ วางแผน ด าเนินการและลงมือปฏิบัติ นักเรียนอาจมีส่วนร่วมบ้างเล็กน้อย วิธีสอนแบบนีจ้ึงเหมาะส าหรับ

จดุประสงค์การสอนท่ีต้องการให้นกัเรียนเห็นขัน้ตอนการปฏิบตัิ (ทิศนา, 2551) หรือกลา่วได้วา่ในการเรียนรู้แบบสาธิต

ยงัสอดคล้องกับพฤติกรรมการเรียนรู้ทางด้านพุทธิพิสยั (Cognitive Domain) ซึ่งมีล าดบัขัน้ของการเรียนรู้คือรู้ จ า 

เข้าใจน าไปใช้ วิเคราะห์ สงัเคราะห์ประเมินคา่ (กรองได, 2557) ทัง้นีก้ารเลอืกรูปแบบการสอน หรือเทคนิคในการสอน

ท่ีเหมาะสม เป็นปัจจยัท่ีสง่เสริมให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิท่ีดีอีกปัจจยัหนึง่ด้วย สอดคล้องกบังานวิจยัเก่ียวกบัการศกึษา

พฤติกรรมการเรียนที่มีผลตอ่ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซึ่งผลการวิจยัพบว่าเทคนิคหรือเคร่ืองมืออปุกรณ์ท่ีช่วยเหลือใน

การเรียนเป็นตวัแปรส าคญัท่ีสมัพนัธ์กบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียน (ผอ่งใส และคณะ, 2555) 

2. ศึกษาทักษะการปฏิบัติ เร่ือง การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 หลัง       

การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต กับเกณฑ์ร้อยละ 70 พบว่าหลงัได้รับ        

การจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต นกัเรียนมีคะแนนทกัษะการปฏิบตัิการเขียน

โปรแกรมภาษาจาวาเฉลีย่เทา่กบั 9.45 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายบคุคลพบวา่มีนกัเรียนผา่น

เกณฑ์ร้อยละ 70 ขึน้ไปหรือตัง้แต่ 8.40 คะแนนขึน้ไป จ านวน 16 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 80.00 ซึ่งค่าเฉลี่ยคะแนน

ทกัษะการปฏิบตัิรายบคุคลสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้

ไว้ ในข้อที่ 3 โดยการจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เป็นวิธีการท่ีช่วยให้นกัเรียน

ทัง้ชัน้ได้เห็นการเขียนโปรแกรมด้วยตนเอง ท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองหรือการปฏิบตัินัน้ชัดเจนขึน้ ทัง้นี ้

ผู้สอนใช้วิธีการบรรยายประกอบการสาธิต และเป็นไปอยา่งมีล าดบัขัน้ตอนใช้เวลาอย่างเหมาะสม ไมเ่ร็วเกินไป ขณะ

สาธิตเปิดโอกาสให้นกัเรียนซกัถาม หรือ ซกัถามนกัเรียนเป็นระยะ ๆ เพื่อกระตุ้นความคิด และความสนใจของนกัเรียน 

และในบางกรณีให้นกัเรียนบางคนมาช่วยในการสาธิตด้วย ซึ่งจะมีการสาธิตซ า้หากนกัเรียนยงัไม่เกิดความเข้าใจ

ชดัเจน หลงัจากนัน้นกัเรียนจะได้ปฏิบตัิตามใบงาน ซึง่สอดคลองกบัการพฤติกรรมการเรียนรู้ ทางด้านทกัษะพิสยั โดย

เร่ิมจากการเลียนแบบ การกระท าตามแบบ การตรวจสอบความถูกต้องตามแบบ หรือการมีความถูกต้องแม่นย า     

การกระท าอยา่งตอ่เนื่อง และการท าจนเคยชิน (กรองได, 2557) 

 3. ศกึษาความพงึพอใจของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอน

แบบสาธิต พบวา่นกัเรียนมีระดบัความพงึพอใจที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอน

แบบสาธิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก หรือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 คะแนน ทัง้นีเ้พราะการจัดการเรียนรู้ โดยใช้

โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต เป็นรูปแบบการสอนท่ีนกัเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่าย เนื่องจากผู้สอน

สาธิตให้นกัเรียนดทูกุเร่ือง ตามขัน้ตอน นกัเรียนมีความรู้สกึตื่นตวั อยากจะเรียนรู้บทเรียนใหม่ ๆ อยากดกิูจกรรมใน

ขัน้ตอนต่อไป ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามงานในกิจกรรม ใบงาน และสามารถมาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมอย่าง

สร้างสรรค์ได้ นักเรียนจึงเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ริปอง กัลติวาณิชย์           

(2556 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตเพื่อการฝึกทกัษะปฏิบตัิ

วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก เร่ือง การสร้างภาพเคลือ่นไหว ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 โรงเรียนสริินธรราชวิทยาลยั 

ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของนกัเรียน โดยการจัดการเรียนแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อ    

การฝึกทกัษะ เร่ืองการสร้างภาพเคลื่อนไหว วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกมีระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ ( x̄ = 4.54, S.D. 
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= 0.22) ธนกร สิริกลุ, อมลวรรณ วีระธรรมโม และวิทวฒัน์ ขตัติยะมาน (2559 : บทคดัย่อ) ท าการศึกษาเร่ือง ผลของ

การจดัการเรียนการสอน โดยบรูณาการวิธีสอนแบบสาธิตร่วมกบัสถานการณ์จ าลอง และกระบวนการกลุม่ต่อความรู้ 

ทกัษะ และความสามารถในการแก้ปัญหาด้านปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์ของนกัศึกษา หลกัสตูรประกาศนียบตัร

วิชาชีพชัน้สงูปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลยัการสาธารณสขุสิรินธรจังหวดัยะลา ผลการวิจัยพบว่าความพึง

พอใจของนักศึกษาที่มีต่อวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการสอนแบบสาธิตสถานการณ์จ าลอง และ

กระบวนการกลุม่ อยูใ่นระดบัมากที่สดุ (x̄ = 4.57, SD = 0.23) 

 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจยัไปใช้ 

1.1 การจัดการเรียนรู้ โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกับวิธีการสอนแบบสาธิต ผู้สอนควรศึกษา
ขัน้ตอน และรูปแบบในการจดักิจกรรม ใช้เนือ้หาที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน และควรศกึษาวิธีการใช้งานโปรแกรม 
Eclipse ที่ใช้ในการสาธิตการเขียนโปรแกรม ทัง้นีเ้พื่อให้การจดัการเรียนรู้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ บรรลุ
ตามความมุง่หมาย 

1.2 การเตรียมอปุกรณ์ในการจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการสอนแบบสาธิต 
ควรค านงึถึงความเหมาะสมของระยะเวลา เนือ้หา อปุกรณ์ เพื่อให้ประสทิธิภาพสงูสดุในการเรียนรู้ 

1.3 การจดัการเรียนรู้ในช่วงระยะแรก ๆ ผู้สอนควรมีการอธิบายขัน้ตอนการจดักิจกรรมการเรียนรู้
ให้ชดัเจน และด าเนินไปอยา่งช้า ๆ ให้ค าแนะน าจนนกัเรียนเกิดความเข้าใจ 

1.4 ก่อนลงมือปฏิบตัิกิจกรรม ควรมีการทดสอบก่อนเรียน จากนัน้จึงปฏิบตัิตามแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ได้ก าหนดไว้หลงัจากท ากิจกรรมเสร็จให้มีการทดสอบหลงัเรียน เพื่อประสิทธิภาพของการจัดการ
เรียนรู้ที่ดียิ่งขึน้ 
2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัครัง้ตอ่ไป 

2.1 ควรศึกษาวิธีการใช้เคร่ืองมือ หรือโปรแกรมในการใช้สาธิตการเขียนโปรแกรม รวมไปถึงวิธี   
การสอนแบบสาธิต เพื่อพฒันาในด้านความรู้ และทกัษะอื่น ๆ 

2.2 ควรมีการศกึษางานวิจยัการจดัการเรียนรู้โดยใช้โปรแกรม Eclipse ร่วมกบัวิธีการแบบอื่น ๆ ที่
มีความเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ เรียน 
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การจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Krabi 2018 
Management of Contemporary Art Exhibition: Thailand Biennale, Krabi 2018 
 
ณพุิณ นนัทเกียรติ1 
Nupin Nantakiat  
    

บทคัดย่อ 
 การศึกษาและวิ เคราะห์การจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย Thailand Biennale, Krabi 2018 มี
วตัถุประสงค์เพื่อเสนอแนะแนวทางเพื่อพฒันาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติอย่างเหมาะสมและ
ยัง่ยืน การวิจยัเชิงคณุภาพครัง้นีม้ีการสมัภาษณ์  การสงัเกตการณ์ และการเก็บข้อมลูจากการปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะที่
เป็นคณะท างาน นอกจากนี ้ได้ศกึษาการจดัการนิทรรศการท่ีมีช่ือเสยีงและมีความส าคญัระดบันานาชาติร่วมด้วย  
 ผลการศึกษาพบว่า Thailand Biennale, Krabi 2018 ยงัไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ตามเป้าหมาย
เนื่องจาก 1) โครงสร้างการบริหารที่อิงกับรูปแบบของราชการส่งผลให้ขาดความคล่องตัวในการด าเนินงาน               
2) วตัถปุระสงค์ขาดความชดัเจน 3) นิทรรศการมีรูปแบบการสร้างสรรค์ เนือ้หา และแนวคิดที่ ชมุชนและผู้ เข้าชมชาว
ไทยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจและคุ้ นชิน้  4) ขาดการประชาสัมพันธ์ที่ เข้าถึงและเหมาะสมกับ  กลุ่มเป้าหมาย  และ               
5)  บคุลากรท่ีมีความรู้และประสบการณ์ไมเ่พียงพอตอ่การจดังานระดบันานาชาติ  
 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนวทางเพื่อการพัฒนาการจัดการ Thailand Biennale อย่างเหมาะสมและยัง่ยืน คือ               
1) จัดตัง้หน่วยงานหรือฝ่ายที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดงาน Thailand Biennale โดยตรงเพียงอย่างเดียว                
2) วางแผนเตรียมการบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านภณัฑารักษ์และการจดัการนิทรรศการศิลปะร่วม 
สมยั 3) ปรับปรุงภาพลกัษณ์ของ Thailand Biennale ให้ร่วมสมยัและเป็นสากล โดยอาศยัการออกแบบอตัลกัษณ์
โดยมืออาชีพ 4) หนว่ยงานผู้จดัควรให้ความส าคญักบัการวางกลยทุธ์การประชาสมัพนัธ์ และ 5) หน่วยงานผู้จดัควร 
ทบทวนแนวคิดการเปลี่ยนพืน้ท่ีจดัแสดงไปยงัจงัหวดัต่างๆ ทัว่ประเทศไทยเพราะอาจไมใ่ช่แนวทางที่ความเหมาะสม 
และดีที่สดุส าหรับการสง่เสริมและยกระดบัวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย  
 
ค าส าคัญ:   ศิลปะร่วมสมยั, นิทรรศการศิลปะ, เบียนนาเล,่ Thailand Biennale 

 

Abstract 
 This research seeks to study and analyze the management of Thailand Biennale, Krabi 2018. 
Purpose of this study is to provide the guidelines to develop the contemporary art exhibition management 
in efficiency and sustainability way. This qualitative research collected its data from the interviews, 
observations, practices the researcher obtained from working in Thailand Biennale, Krabi 2018 and 
through established international exhibitions.  

                                         
1 กรมสง่เสริมวฒันธรรม 14 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย 
Department of Cultural Promotion 14 Thiamruammit Road, Huay Khwang, Bangkok 10310 Thailand 
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  The result shows that Thailand Biennale, Krabi 2018 cannot achieve its objectives because (of)                     
: 1) the structure of Thailand Biennale organization which based on the Government organizational 
structure caused the inflexibility. 2) Its objectives lack of concrete concepts. 3) The theme, content and 
way to display artworks in the exhibition are not conform to the familiarity of majority of Thai audience.     
4) The lack of efficiency in publicity and 5) the deficiency of personnel who have expertise and 
experiences in international art exhibition.  
 Consequently, the guidelines to develop Thailand Biennale management in efficiency and 
sustainability way are: 1) the Government should arrange an organization or department to undertake 
Thailand Biennale specifically. 2) The organization should recruit and prepare personnel with art 
management and curatorial field skills.  3) The visual identity of Thailand Biennale should represent 
“contemporariness” and “international exhibition” with properly design by the professionals. 4) The 
strategy planning on publicity should be prioritized. 5)  The organization should reconsider the concept of 
mobilization the biennale from one to another province for every two year as it might not be the most 
appropriate way for Thailand Biennale.  
 
Keywords:   contemporary art, art exhibition, biennale, Thailand Biennale 

 

1. บทน า 
ในปีพุทธศกัราช 2561 ได้เกิดปรากฏการณ์ที่มีความส าคญัต่อวงการศิลปะร่วมสมยัของประเทศไทย ซึ่ง

ปรากฏการณ์ดังกล่าวคือการที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพผู้ จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติใน
ช่วงเวลาใกล้เคียงและคาบเก่ียวกนั ไลเ่รียงตามล าดบัเวลาที่จดัแสดง ได้แก่ 1) Bangkok Biennial  2) Ghost : 2561 
3) Bangkok Art Biennale 2018 และ 4) Thailand Biennale, Krabi 2018 ในอดีตที่ผา่นมา ถงึแม้จะประเทศไทยไม่
เคยมีการจดันิทรรศการในรูปแบบเบียนนาเล ่แตศ่ิลปิน ภณัฑารักษ์ และบคุคลในแวดวงศิลปะร่วมสมยัของไทย ตา่ง
มีความมุ่งมั่นพยายามที่จะผลกัดันให้เกิดงานมหกรรมดงักล่าวขึน้ ตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใน     
การส่งเสริมผลักดันให้เกิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติในประเทศไทยคือ “โครงการศิลปะสาธารณะ
เชียงใหม่จัดวางสังคม ” (Chiang Mai Social Installation - CMSI) จัดขึน้ครัง้แรกในช่วงปลายปี ค.ศ. 1992        
(พ.ศ. 2535) เกิดจากการรวมตวัของกลุม่ศิลปินหวัก้าวหน้า ซึ่งมีความตัง้ใจที่จะใช้พืน้ที่สาธารณะในเมืองเป็นพืน้ที่
ส าหรับการจดักิจกรรมทางศิลปะและวฒันธรรม และได้กลายเป็นงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัระดบันานาชาติที่มี
ความโดดเด่นมากที่สดุงานหนึ่ง ซึง่ด าเนินไปเป็นคู่ขนานกบังานเทศกาลศิลปะร่วมสมยัอื่นๆ รวมถึงเบียนนาเลอ่ื่นใน
ภมูิภาคเอเชีย (Soon, Simon, 2016 : 43) นบัตัง้แต่นัน้มายงัไม่พบวา่มีงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยัที่มีความโดดเด่น
และมีรูปแบบการจดัการในระดบันานาชาตเิกิดขึน้ในประเทศไทย จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 2018 ประเทศไทยมีการจดังาน
นิทรรศการศิลปะร่วมสมยัเกิดขึน้ในเวลาใกล้เคียงกนัถึง 4 นิทรรศการ  

ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกศึกษา Thailand Biennale, Krabi 2018 ซึ่งเป็นนิทรรศการที่มีความโดดเด่น
เร่ืองพืน้ที่ในการจดันิทรรศการ ตลอดจนแนวคิด เนือ้หา และรูปแบบของผลงานท่ีมีความเช่ือมโยงกบับริบทของพืน้ที่
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ทัง้ด้านสิ่งแวดล้อมและด้านวัฒนธรรม โดยคาดหวังว่าผลการศึกษาครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดแนวทางเพื่อการพัฒนา       
การจดัการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยัในอนาคตได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน ภายใต้กรอบแนวคิดศิลปะร่วมสมยัที่
ผสานเข้ากับการจัดการทรัพยากรทางวฒันธรรม จึงน ามาสู่ความส าคญัของการศึกษา รูปแบบการจัดนิทรรศการ
ศิลปะร่วมสมยันานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018  

 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติในรูปแบบเบียนนาเล่กรณีศึกษา Thailand 

Biennale, Krabi 2018  
 2. เพื่อเสนอแนวทางในการพฒันาการจดัการนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติอยา่งเหมาะสมและยัง่ยืน 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย  
 3.1 ขอบเขตของเนือ้หาในการศึกษา  

3.1.1 ศกึษาวิธีการจดัการและกระบวนการจดันิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018  
  3.1.2 ศึกษาแนวคิดและรูปแบบผลงานศิลปะร่วมสมัยที่จัดแสดงในนิทรรศการ Thailand 
Biennale, Krabi 2018  
  3.1.3 ศึกษาแนวทางการจดัการ แนวคิด และรูปแบบการจดันิทรรศการของงานท่ีมีช่ือเสยีงระดบั
นานาชาติ 
  3.1.3 ประชากรและกลุม่ตวัอย่างส าหรับการศึกษาในครัง้นีป้ระกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ในส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ที่เก่ียวข้องในจงัหวดักระบี่ ตลอดจนผู้มีสว่นได้
สว่นเสยี ชมุชนท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีจดัแสดงงานศิลปะ ภณัฑารักษ์และคณะท างาน ศิลปิน นกัทอ่งเที่ยว และผู้ เข้าชมงาน 

3.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
ผู้วิจยัใช้ระเบยีบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) ดงันี ้
3.2.1 เก็บรวบรวมข้อมลูปฐมภมูิ (Primary Data) และทตุิยภมูิ (Secondary Data) จากงานวิจยั นิตยสาร 

วารสาร และเอกสารที่เก่ียวข้องกับประวตัิความเป็นมา ความหมาย คุณค่าความส าคญั รูปแบบการจัดนิทรรศการ 
ระบบและขัน้ตอนในการบริหารจดัการ ลกัษณะงานศิลปะที่น ามาจดัแสดง สถานที่ในการจดัแสดงงานในการแสดง
ศิลปกรรมร่วมสมยันานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 เพื่อน าข้อมลูที่ได้มาวิเคราะห์ทางการศึกษา โดยใช้
ทฤษฎีศิลปะร่วมสมยั หลกัการจดันิทรรศการศิลปะ วิเคราะห์เปรียบเทียบกับนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติที่มี
ช่ือเสยีงระดบัโลก เพื่อท าความเข้าใจและวิเคราะห์ถึงปัญหาและอปุสรรคที่เกิดขึน้ในการจดัการนิทรรศการศิลปะร่วม
สมยักรณีศกึษา Thailand Biennale, Krabi 2018   
 3.2.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัการจดัการ Thailand Biennale, Krabi 2018 โดยการสงัเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมและการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการเชิงลึกกับฝ่าย
ภณัฑารักษ์และกลุม่ศิลปินไทยและศิลปินต่างชาติ เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับ
การจัดการ Thailand Biennale, krabi 2018 มีผู้ ตอบแบบสอบถามทัง้สิน้จ านวน 25 คน เพื่อน าข้อมูลที่ได้มา
ประกอบการศกึษาวิเคราะห์ 
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 3.3.3 วิเคราะห์ข้อมลู โดยน าข้อมูลที่ผู้ วิจยัได้จากการศึกษาเอกสารและองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
ข้อมูลภาคสนาม การสงัเกตการณ์ การสมัภาษณ์ น ามาวิเคราะห์และอภิปราบผล เพื่ อให้เกิดความเช่ือมโยงทาง
ข้อมลู ภายใต้กรอบแนวคิดในการศกึษาวิจยั และให้บรรลตุอ่วตัถปุระสงค์การวิจยัที่ได้ก าหนดไว้  

3.3.4 สงัเคราะห์ข้อมลูและสรุปผล 
3.3.5 เขียนรายงาน  
3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
3.3.1 แบบสอบถาม ส าหรับใช้กับกลุม่ตวัแทนศิลปิน คณะภณัฑารักษ์ และคณะท างาน ซึ่งมีแนวค าถาม

เก่ียวกบัทศันคติต่อการบริหารจดัการนิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ทศันคติด้านสนุทรียศาสตร์ และ
ผลลพัธ์และผลกระทบที่เกิดจากการจดัการ Thailand Biennale, Krabi 2018  

3.3.2 การจดบันทึก ส าหรับการเก็บข้อมูลระหว่างการปฏิบัติงาน และส าหรับการสัมภาษณ์ศิลปิน 
ภณัฑารักษ์ และคณะท างาน 

3.3.3 การถ่ายภาพ ส าหรับเก็บภาพในพืน้ที่จัดแสดงนิทรรศการ ภาพระหว่างการสร้างสรรค์ผลงาน        
การติดตัง้ การจดัแสดงผลงานของ Thailand Biennale, Krabi 2018  
 

ผลการวิจัย 
 4.1 เกี่ยวกับ Thailand Biennale, Krabi 2018 
 Thailand Biennale, Krabi 2018 จดัขึน้ระหว่างวนัที่ 2 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ในพืน้ที่
จงัหวดักระบ่ีเป็นระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้แนวความคิด Edge of the Wonderland และมีความแตกตา่งจากการจดั
เทศกาลศิลปะอื่นๆ เนื่องจากเป็นการจดัแสดงผลงานศิลปะในพืน้ที่กลางแจ้งตามพืน้ท่ีธรรมชาติหลายแห่งในจงัหวดั
กระบี่ ในรูปแบบของผลงานศิลปะเฉพาะพืน้ที่ (Site  - Specific Art) ความคิดริเร่ิมในการจดังานเบียนนาเลค่รัง้แรก
ในประเทศไทยเกิดขึน้ โดย Prof. Dr. Jiehong Jiang (เจฮง เจียง) ภณัฑารักษ์ได้ร่วมกบัส านกังานศลิปวฒันธรรมร่วม
สมยัประเมินความเป็นไปได้ในการจดังานเบียนนาเล่ในประเทศไทย จากนัน้ได้วางแผนการด าเนินงานและร่วมกัน
ผลกัดนัให้เกิดเบียนนาเลค่รัง้แรกของประเทศไทยขึน้ โดยใช้ช่ือ Thailand Biennale, Krabi 2018 และมีเป้าหมายที่
จะจดั Thailand Biennale ทกุๆ 2 ปี ในแตล่ะจงัหวดัทัว่ประเทศไทย 

พืน้ที่จดัแสดงผลงานศิลปะในนิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ครอบคลมุพืน้ที่ในอ าเภอเมือง 
และอ าเภออ่าวลึก ซึ่งมีลักษณะทางกายภาพและบรรยากาศที่แตกต่างกัน เสริมให้แนวคิดหลัก Edge of the  
Wonderland มีพลงัและมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้เพื่อให้ความหมายและคณุคา่ของ “นิทรรศการ” ที่เกิดขึน้ในเบียน
นาเล่ครัง้นีก้่อให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ใหม่ในฐานะที่เป็นรากฐานของการแสดงออกซึ่งการปฏิบัติทาง
วฒันธรรมและภูมิปัญญา ผลงานศิลปะร่วมสมยัที่เกิดขึน้ใน Thailand Biennale, Krabi 2018 มีความพิเศษและ      
มีความหลากหลายเชิงวิธีการ มีเทคนิควิธีการที่แปลกใหม่ต่อความคุ้นชินกบัค าว่าศิลปะในสงัคมไทย ผลงานมีทัง้ใน 
รูปแบบที่เป็นนามธรรมและรูปธรรม มีเนือ้หาในการสร้างสรรค์เก่ียวข้องกบั 3 หวัข้อหลกั ได้แก่ ผลงานที่เก่ียวข้องกบั  
ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัวฒันธรรมและประเพณี และผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัพืน้ท่ีและชมุชน  
 4.2 วิเคราะห์การจดัการ Thailand Biennale, Krabi 2018   
 4.2.1 Thailand Biennale, Krabi 2018 เกิดขึน้จากหน่วยงานของภาครัฐที่ด าเนินงานภายใต้นโยบายของ
รัฐบาล มีการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานให้ความส าคญักบัการส่งเสริมบทบาทของส านกังานศิลปวฒันธรรม
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ร่วมสมยัในการสร้างคณุค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่งานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั และจ าเป็นต้องมีความสอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ตลอดจนพนัธกิจขององค์กรผู้จดังาน ซึ่งย้อนทิศทางกบัการเกิดขึน้ของงานนิทรรศการอื่นๆ ท่ีได้
ศึกษาร่วมด้วยในงานวิจยันี ้กลบัมีจุดก าเนิดจากชุมชน ผู้ที่เก่ียวข้อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนผู้ที่อยู่ในแวดวง
ศิลปะร่วมสมยั เป็นผู้ ริเร่ิมการจดันิทรรศการศิลปะร่วมสมยัด้วยตนเอง  

4.2.2 การบริหารจัดการงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมยันานาชาติที่อิงกับลกัษณะการบริหารงานราชการ 
ตลอดจนมีงบประมาณและระเบียบวิธีการที่ใช้ด าเนินโครงการตามข้อก าหนดของรัฐบาล ซึง่แตกตา่งจากกรณีศึกษา
ตัวอย่างงานมหกรรมการแสดงศิลปะร่วมสมัยระดับนานาชาติที่มี ช่ือเสียงและเป็นที่ยอมรับระดับโ ลกที่มี                
การบริหารงานโดยองค์กรอิสระ ตลอดจนการผลกัดนัให้จดัตัง้เป็นมลูนิธิซึง่มคีวามคลอ่งตวัในการบริหารงานมากกวา่  

4.2.3 วตัถปุระสงค์หลกัของ Thailand Biennale, Krabi 2018 ยงัคงขาดความโดดเด่นและความชดัเจนใน
ระดับที่จะเป็นสิ่งก าหนดแนวทางหลกัในการจัดงานเพื่อให้ประสบความส าเร็จอย่างเหมาะสมและยั่งยืนได้  มี
เป้าหมายที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากเพียงพอที่จะระบุถึงผลลัพธ์สุดท้าย (outcome) ที่คาดว่าจะได้รับจากการจัด 
Thailand Biennale ได้ 

4.3 วิเคราะห์นิทรรศการ Thailand Biennale, Krabi 2018 
4.3.1 พืน้ท่ีจดัแสดงแบง่เป็น 3 พืน้ท่ีหลกั ได้แก่ พืน้ท่ี 1 บริเวณน า้ตกธารโบกขรณี และทา่ปอมคลองสองน า้ 

พืน้ที่ 2 บริเวณหาดนพรัตน์ธารา อ่าวนาง หาดอา่วพระนาง หาดไร่เล เกาะปอดะ พืน้ที่ 3 บริเวณตวัเมืองกระบี่ เกาะ
กลาง เขาขนาบน า้ ในมิติ ด้านสุนทรียศาสตร์ (Artistic Field) ศิลปินและคณะภัณฑารักษ์ ได้ประเมินให้              
ความเหมาะสมของพืน้ที่การจดัแสดงผลงานอยู่ในระดบั ดี จากการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการพบว่าศิลปินสว่น
ใหญ่เกิดความรู้สึกตื่นเต้นและท้าทายในการคิดสร้างสรรค์งานศิลปะให้เป็นส่วนหนึ่งหรือเช่ือมโยงกับพืน้ที่ที่มี      
ความงามโดยธรรมชาติ และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการจัดเบียนนาเล่อื่นๆ ได้แก่ Bangkok Biennial Ghost : 
2561 และ Bangkok Art Biennale ที่ เกิดขึน้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันซึ่งจัดขึน้ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ท าให้         
การเลอืกใช้พืน้ท่ีจงัหวดักระบี่มีความแตกตา่งทัง้ด้านสภาพภมูิศาสตร์ สงัคม และวฒันธรรม ด้วยบริบทเหลา่นีท้ าให้ 
“ประสบการณ์ อารมณ์ และความรู้สกึ” ของผู้ชมมีความเฉพาะตวัมากยิ่งขึน้  

4.3.2 การกระจายตัวและระยะทางระหว่างโซนจัดแสดงแต่ละโซนเป็นอุปสรรคส าหรับผู้ ชม ท าให้ผู้ ชม
สามารถเข้าชมผลงานได้น้อยชิน้ คือ เฉลีย่ 4 ชิน้ต่อคน อปุสรรคส าคญัคือ ความยุง่ยากและคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง 
มีค่าใช้จ่ายต่อคนค่อนข้างสูงเนื่องจากกระบี่เป็นจังหวดัที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทัง้ไทยและต่างชาติ 
ในขณะที่งานเบียนนาเล่และเทรียนนาเล่อื่นๆ เช่น ลิเวอร์พูล ไบเอนเนียล (สหราชอาณาจักร) เวนิส เบียนนาเล ่
(อิตาล)ี ควงัจู เบียนนาเล่ (เกาหลใีต้) เอจิโกะ สมึาริ อาร์ตเทรียนนาเล ่(ญ่ีปุ่ น) มีรูปแบบการจดัแสดงผลงานในพืน้ที่
นอกอาคารเช่นเดียวกนัแต่มีการวางแผนและการบริหารจดัการพืน้ที่อย่างเหมาะสม โซนการจดัแสดงไม่กระจายตวั
จากกันมากนัก และมีอาคารหรือพืน้ที่ศูนย์กลางของการจัดนิทรรศการที่ท าให้ผู้ เข้าชมสามารถเดินทางมาสร้าง       
การรับรู้ก่อนการเข้าชมงาน มีบรรยากาศที่ช่วยปรับอารมณ์ความรู้สกึที่เอือ้ตอ่การเข้าชมนิทรรศการศิลปะ 

4.3.3 ผลงานศิลปะท่ีเกิดขึน้ใน Thailand Biennale, Krabi 2018 สะท้อนให้เห็นความร่วมสมยั เป็นศิลปะท่ี
สือ่ถึงความใหมก่วา่ ล า้หน้ากวา่ ตลอดจนความผสมผสานรูปแบบและแนวความคิดจากหลายยคุสมัยและวฒันธรรม 
เพื่อรองรับรูปแบบศิลปะทัง้หมดที่เกิดขึน้ทัว่โลกในปัจจบุนั มีความแปลกใหมแ่ละไมอ่ยูใ่นรูปลกัษณ์ตามที่คนในพืน้ที่ 
นกัท่องเที่ยวและประชาชนทัว่ไปคุ้นชิน ผลงานศิลปะบางชิน้มีความกลมกลืนกบัสภาพแวดล้อมจนไมเ่กิดความโดด
เด่นน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยวบางชิน้ศิลปินตัง้ใจให้เสื่อมสภาพตามการกระท าของธรรมชาติและกาลเวลา 
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กระบวนการสร้างงานศิลปะเฉพาะพืน้ท่ีได้น าไปสู ่“การขยายขอบเขตของข้อจ ากดั” ในการสร้างสรรค์และจดัแสดงผล
งานศิลปะท่ีหลดุจากขนบเดิม  
 4.4 ปัญหาและอุปสรรค 
 4.4.1 Thailand Biennale, Krabi 2018 มีจุดอ่อนด้านบุคลากรในการจัดงาน เนื่องจากคณะท างานไม่มี
ประสบการณ์ในการท างานในฐานะผู้จัดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยัระดบันานาชาติในรูปแบบเบียนนาเล่ ถึงแม้
ส านกังานศิลปวฒันธรรมร่วมสมยัจะเป็นหน่วยงานหลกัในการสนบัสนนุศิลปินไทยร่วมสมยัเข้าร่วมแสดงผลงานใน
เบียนนาเลแ่ละเทรียนนาเลที่มีช่ือเสียง แต่เนื่องจากไม่มีการจดัการความรู้และถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ศกึษาเรียนรู้อย่างเหมาะสมโดยทัว่กนัประกอบกบั Thailand Biennale เป็นโครงการท่ีเกิดขึน้อย่างเร่งด่วนกะทนัหนั 
ท าให้คณะท างานไม่สามารถเตรียมความพร้อมโดยการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้จากกรณีศึกษาได้อย่างเพียงพอ 
กระบวนการเรียนรู้จึงเกิดขึน้ในรูปแบบของการเรียนรู้จากการลงมือปฏิบตัิ (Learning by Doing)  

4.4.2 ระบบการบริหารงานที่ยังคงยึดติดกับรูปแบบล าดับชัน้จากบนลงล่าง และการสื่อสารอย่างไม่  
ตรงไปตรงมาเนื่องจากวฒันธรรมในการท างานของสงัคมไทยที่มกัเลี่ยงการปะทะถกเถียงกนัระหวา่งการท างาน ท า
ให้ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขโดยทันที ส่งผลต่อการท างานของคณะภัณฑารักษ์และศิลปินซึ่งไม่เข้าใจในระเบียบ
ราชการรูปแบบการบริหารงานของราชการไทยโดยละเอียดถ่องแท้ ประกอบกบัอปุสรรคด้านภาษาและความแตกตา่ง
ของบริบทด้านวัฒนธรรม ซึ่งประเทศไทยยังคงคุ้นชินและยึดติดกับรูปแบบของล าดับชัน้ในการท างาน เมื่อเกิด
ประเด็นข้อถกเถียงขึน้ระหว่างการด าเนินโครงการ จึงต้องใช้ระยะเวลามากยิ่งขึน้ในการเจรจาท าความเข้าใจและ
อธิบายเก่ียวกบักฎระเบียบตา่งๆ  

4.4.3 การจัดการพืน้ที่ในช่วงจดัแสดงนิทรรศการยงัไม่มีประสิทธิภาพในระดบัมาตรฐาน ขาดการเตรียม
ความพร้อมผู้น าชมผลงานท่ีมคีวามรู้และทกัษะที่เหมาะสม ป้ายบอกทางและค าอธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัผลงานมี
ไมเ่พียงพอ และขาดการวางแผนจดัเตรียมการขนสง่สาธารณะเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัผู้ เข้าชมนิทรรศการ  

4.5 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเพื่อการจัดการ Thailand Biennale อย่างเหมาะสมและยั่งยนื 
4.5.1 ด้านการบริหารจดัการ สามารถพฒันาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ได้โดยจดัตัง้หน่วยงานที่มีหน้าที่

ดูแลรับผิดชอบการจัดงาน Thailand Biennale โดยตรง อาจอยู่ในรูปแบบ สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรมหาชน มี
ผู้บริหารองค์กรที่ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารงานโครงการอย่างเป็นเอกเทศน์ คดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
เฉพาะด้านให้ตรงกับต าแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านภณัฑารักษ์และการจัดการ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั ในอีกทางหนึง่ หากจะยงัคงไว้ซึง่รูปแบบเดมิที่มีองค์กรภาครัฐท าหน้าที่เป็นผู้อ านวยการจดั
งาน (Producer) อย่างน้อยที่สดุ ควรจดัตัง้ฝ่ายหรือแผนกขึน้มาโดยเฉพาะอย่างเป็นทางการเพื่อด าเนินการเก่ียวกบั 
Thailand Biennale อยา่งเต็มรูปแบบ และมีโครงสร้างการบริหารจดัการท่ีชดัเจน แตล่ะสว่นมีผู้บริหารหรือหวัหน้าที่มี
อ านาจในการตดัสนิใจ  

4.5.2 ผู้จดังานควรวางแผนเร่ืองระบบขนสง่สาธารณะเช่ือมโยงระหวา่งจดุมารองรับผู้ เข้าชมงาน หากติดขดั
เร่ืองงบประมาณควรจัดการอย่างสร้างสรรค์ได้โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ ประกอบการด้านการขนส่งมวลชน
สาธารณะในพืน้ที่และเครือข่ายศิลปิน ให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานกับยานพาหนะที่จะจดัสรรให้บริการผู้ เข้าชมงาน 
เป็นผลงานเคลือ่นท่ีอีกชิน้หนึง่ของเบียนนาเล ่และสง่เสริมบรรยากาศของภาพรวมได้ โดยผู้จดัสนบัสนนุคา่สร้างงาน 
(commission) นอกจากนี ้ผู้จดัควรค านึงถึงการสร้างจุดแวะพกัระหวา่งทาง เป็นการสง่เสริมให้ชุมชนรอบๆ พืน้ที่จดั
งานได้มีสว่นร่วม สามารถน าเสนอทรัพยากรทางวฒันธรรมในชมุชนอย่างสร้างสรรค์ เป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจ
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ให้กบัคนในพืน้ที่ ให้เกิดความรู้สกึของการเป็นสว่นหนึ่งและสว่นส าคญัที่ช่วยสง่เสริมให้งานเบียนนาเลข่องประเทศ
ไทยมีเอกลกัษณ์ที่มีความนา่สนใจยิ่งขึน้ ผู้จดัสามารถสร้างความร่วมมือกบัองค์กรที่สามารถสนบัสนนุด้านเทคโนโลยี
ต่างๆ เพื่อน ามาใช้สร้างสิ่งอ านวยความสะดวกให้กบันกัท่องเที่ยวในการเดินทางชมงานด้วยตนเอง เช่น ร่วมมือกับ 
Google เพื่อสร้าง mapping แสดงเส้นทางและจดุจดัแสดงผลงานทัง้หมด  

4.5.3 ภาพลกัษณ์ของการจดังาน “ศิลปะร่วมสมยั” ในระดบั “นานาชาติ” ควรได้รับการปรับปรุงเป็นอย่าง
ยิ่งในการจัดงานครัง้ต่อไป มิเช่นนัน้คุณค่าและความหมายของค าว่า “เบียนนาเล่” ในบริบทและการรับรู้ของ
สงัคมไทยอาจไม่แตกตา่งจากงานเทศกาล หรืองาน event ทัว่ไป แนวทางในการพฒันาภาพลกัษณ์ของงานเบียนนา
เล ่ผู้จดัควรแสวงหาและคดัเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจด้านการออกแบบ ที่มีศกัยภาพในการออกแบบอตั
ลกัษณ์ที่สื่อถึง “ศิลปะร่วมสมยั” ในระดบั “นานาชาติ” ภาพลกัษณ์ที่ผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบมาเป็น
อยา่งดีจะเป็นตวัก าหนดบรรยากาศและอารมณ์โดยรวมทัง้หมดของงานเบียนนาเลไ่ด้  

4.5.4 ด้านการประชาสมัพนัธ์ ควรเพิ่มการประชาสมัพนัธ์และเน้นการประชาสมัพนัธ์กลุม่เป้าหมาย หาก 
Thailand Biennale มีเป้าหมายที่จะพฒันาพืน้ท่ีด้วยการใช้ศิลปะเป็นสือ่กลาง กลุม่เป้าหมายหลกัของงานมีแนวโน้ม
วา่จะเป็นนกัทอ่งเที่ยวจากไทยและตา่งประเทศ เพราะการทอ่งเที่ยวสามารถกระตุ้นการพฒันาทางเศรษฐกิจได้อยา่ง
เป็นรูปธรรม ดงันัน้ การสื่อสารประชาสมัพนัธ์ควรมีหลากหลายช่องทาง ให้ง่ายและสะดวกต่อการเขาถึงข้อมลูเพื่อ
กระตุ้นให้นกัทอ่งเที่ยวสามารถตดัสินใจเดินทางมาเที่ยวชมงานเพิ่มมากขึน้ อีกทัง้ ในการท าสือ่ประชาสมัพนัธ์ ควรมี
เนือ้หาที่โปรโมตการท่องเที่ยวเชิงวฒันธรรมและวิถีชีวิตควบคู่กันไปด้วย และควรสร้างพนัธมิตรกับหน่วยงานที่มี
ความเช่ียวชาญด้านการสง่เสริมท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการที่สามารถสนบัสนนุและกระตุ้นการเที่ยวเที่ยวได้
อย่างแท้จริงนอกจากท าหน้าที่สื่อสารประชาสมัพนัธ์แล้ว ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ควรท าหน้าที่รวมไปถึงการวางแผน
การตลาด จัดเป็นแพ็คเกจบัตรโดยสารเคร่ืองบินหรือขนส่งมวลชนอื่นๆ พร้อมที่พักและทริปชมผลงานในราคาที่
เหมาะสม เพื่อให้การท่องเที่ยวที่มีความพิเศษเฉพาะตัวมากกว่าการท่องเที่ยวในเทศกาลอื่น  ๆ จึงจะเป็น               
การบริหารงานด้านการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ซึ่งเป็นรูปแบบที่เหมาะสมส าหรับการจัดงานที่มีเป้าหมายเพื่อ            
การพฒันาด้านเศรษฐกิจในพืน้ท่ีตา่งๆ ได้เป็นอยา่งดี 

4.5.5 การเปลี่ยนพืน้ที่จัดแสดง Thailand Biennale ไปยังพืน้ที่จังหวดัต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยเพื่อพัฒนา
พืน้ที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยโดยใช้ศิลปะเป็นสื่อกลาง อาจไม่ใช่แนวทางที่ความเหมาะสมและดีที่สุดส าหรับ           
การสง่เสริมและยกระดบัวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย โดยธรรมชาติของงานมหกรรมศิลปะร่วมสมยัที่มีช่ือเสียงจะ
จัดขึน้ในพืน้ที่เดิมอย่างต่อเนื่อง และสามารถประสบความส าเร็จได้เพราะเกิดกระบวนการการเรียนรู้การจัดการ
นิทรรศการศิลปะร่วมสมยั โดยผู้จดัสามารถน าเอาปัญหาและอปุสรรคมาวิเคราะห์เพื่อปรับแก้ พฒันา และปรับปรุง
การด าเนินการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้เมื่องานนิทรรศการเกิดขึน้ในพืน้ที่เดิมซ า้ๆ จะเป็นการสง่เสริมให้ศิลปะร่วม
สมัยสามารถเช่ือมโยงเป็นส่วนหนึ่งของผู้คนและชุมชนได้อย่างแท้จริง ที่ผ่านมา งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยที่มี
ความส าคญัและมีช่ือเสียงจ านวนหนึง่ก็ต้องประสบกบัภาวะที่จ าเป็นต้องทบทวนและปรับเปลีย่นรูปแบบ หรืออาจถึง
ขัน้หยุดการจัดงานชั่วคราวเพื่อวางแผนและก าหนดทิศทางการด าเนินงานให้มีเป้าหมายชัดเจนมากยิ่งขึน้ ดังนัน้    
การย้อนกลบัไปประเมินศกัยภาพของหน่วยงานและทบทวนเป้าหมายของการจดังานจึงเป็นหน้าที่ขององค์กรผู้จัด
งานโดยตรง    
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บทสรุป 
การจดังาน Thailand Biennale ครัง้แรกเป็นเสมือนการได้เรียนรู้ถกูผิดและเป็นกรณีศกึษาให้กบัองค์กรอื่นๆ 

ได้เรียนรู้และพฒันาการจัดการนิทรรศการศิลปะร่วมสมัยให้ดียิ่งขึน้ หากงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมยั Thailand 
Biennale ถกูก่อร่างสร้างขึน้ด้วยเจตจ านงที่ดีตอ่วงการศิลปะร่วมสมยัของไทยอย่างแท้จริง ผู้จดังานควรทบทวนและ
ล าดบัความส าคญัของเป้าหมายให้ชดัเจนว่าแท้จริงแล้ว Thailand Biennale ควรด ารงอยู่ตอ่ไปเพื่อการสง่เสริมและ
พฒันาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว หรือเพื่อการสร้างรากฐานท่ีหยัง่ลกึและมัน่คงให้กบัวงการศิลปะร่วมสมยัของไทย 
เราไม่สามารถยกระดบัสิง่ใดให้ดีขึน้หรือเจริญขึน้ได้หากฐานรากยงัคงสัน่คลอน และสิง่นี เ้องที่เป็นภารกิจส าคญัของ  
ผู้มีหน้าที่ความรับผิดชอบและมีอ านาจในสงัคม เพื่อรักษาให้คณุค่าและความส าคญัของศิลปะร่วมสมยัได้ด ารงอยู่
กบัสงัคมไทยด้วยความเจริญวฒันาตอ่ไป   
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บทคัดย่อ 
 บทความนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของงานวิจยัเร่ือง “สถานการณ์ปัจจุบนัและความจ าเป็นของงานอนุรักษ์ศิลปกรรม
ของประเทศไทย” มีวตัถปุระสงค์ของการศกึษาเพื่อ 1) วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัว่ามีความจ าเป็นต่องานอนรัุกษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทยหรือไม่อย่างไร 2) สร้างฐานข้อมูลเก่ียวกับสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็น                          
ของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมในประเทศไทย และ 3) เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจดัการงานอนรัุกษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมยังผลให้เกิดความยั่งยืน โดยมีขอบเขตด้านพืน้ที่                            
คือ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและพิพิธภณัฑ์ของท้องถ่ินในพืน้ที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม                  
ในแตล่ะภาคของประเทศไทยตลอดจนองค์กรที่เก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์         

ระเบียบวิจัยประกอบด้วยการรวบรวมเนือ้หาในการการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัต่อความจ าเป็น                  
ของงานอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย ซึ่งรวบรวมเนือ้หาจากเอกสารที่เก่ียวข้อง โดยน าข้อมูลที่รวบรวมได้                   
มาวิเคราะห์ด้วยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Review) และ การวิเคราะห์วาทกรรม (Discourse 
Analysis) นอกจากนีค้ณะผู้วิจยัได้ท าการส ารวจและการสงัเกต (Survey and observation) เพื่อให้ทราบบริบทของ
งานศิลปกรรมในพืน้ที่ประเทศไทยบางแห่งเพื่อเป็นกรณีศึกษา ด าเนินการสมัภาษณ์ความคิดเห็นเก่ียวกับเนือ้หา
สถานการณ์ปัจจุบนัและความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย และข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ 
นกัวิชาการ ผู้มีความรู้ความสามารถด้านงานอนรัุกษ์วฒันธรรม โดยเฉพาะในด้านศิลปกรรม ได้สมัภาษณ์ในประเด็น
เก่ียวกับการการก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจัดการงานอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย                          
วา่มีความถกูต้องและเหมาะสมเพียงใดหรือไม ่     

จากการศึกษาพบว่ามรดกทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผลงานศิลปกรรมนัน้ให้ทัง้คุณค่าทางสังคมและ
วฒันธรรม เศรษฐกิจ สนุทรียศาตร์ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี เนื่องจากเป็นแหลง่ศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เร่ืองราว
ชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในแงม่มุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นความเช่ือ ศาสนา ประวตัิศาสตร์สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั สถานการณ์ปัจจบุนัในการอนรัุกษณ์ผลงานมรดกทางวฒันธรรม        

                                         
1 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  Silpakorn University International College, Bangkok 10500, Thailand. 
2วิทยาลยันานาชาติ มหาวทิยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  Silpakorn University International College, Bangkok 10500, Thailand. 
3วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  Silpakorn University International College, Bangkok 10500, Thailand. 
4วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย 
  Silpakorn University International College, Bangkok 10500, Thailand. 
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ยงัประสบปัญหาจากการถกูเพิกเฉยและการอนรัุกษ์อย่างไม่ถกูต้องเหมาะสม เนื่องจากการขาดบคุลากรที่มีความรู้
และความเข้าใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ ดังนัน้ต้องมีการวางแผนพัฒนาประเทศด้านการอนุรักษ์อย่างชัดเจน                      
โดยอิงทรัพยากรทางธรรมชาติและทางวฒันธรรมที่มีอยู่ยอ่มจะก่อให้เกิดการพฒันาประเทศอย่างถกูต้องเหมาะสม
และสร้างความสขุให้กบัคนในชาติได้อยา่งแท้จริง  
ค าส าคัญ : การอนรัุกษ์, งานศิลปกรรม, มรดกทางวฒันธรรม, ประเทศไทย 
 

Abstract 
              This article is a part of a research on “Current Situation and Importance of Art Conservation in 
Thailand". The objectives of the study are as follows: 1) to analyze the current situation and importance of 
art conservation in Thailand; 2) to create a database of the current situation and the need for the Thai art 
conservation work; and 3) to provide the direction and guidelines for appropriate conservation 
management of art in Thailand.  

The research covered areas including the national museums and local museums that are 
historical and cultural significance of all regions in Thailand. Added to this is the data from conservation-
related organizations. The research methodology consists the analysis of the current situation about the 
necessity of the conservation of fine arts in Thailand in finding in relevant documents. The research team 
has collected the data analyzed by critical reviewers and the discourses of the issue. The research team 
conducted surveys and observed the phenomena in order to understand the situation of the cultural 
heritage’s conservation.  

The result of the research from the above said analysis including opinions and suggestions of 
experts, academician in the field of cultural heritage preservation, especially the fine arts. It is found that 
the works of art provide various values consisting socio-culture, aesthetic environment, science and 
technology. It is to learn and know about people's lives in various aspects including beliefs, religion, 
history, society, culture, economy, politics, and administration in different periods of time.  In current 
situation, preserving cultural heritage works in Thailand still have problems because of the neglect of 
improper conservation and the lack of knowledge and understanding of conservation in the right way. A 
practical national development plan to base on sustainable use of natural and cultural resources is 
urgently needed and be implemented. Thus, the kind of heritage will bring true happiness to people of 
the whole country. 

Keywords: conservation, fine arts, cultural heritage, Thailand 
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บทน า 
โบราณสถานและพิพิธภณัฑสถานทัง้ของภาครัฐและภาคเอกชนมีความส าคญัเป็นอย่างมากต่อการรักษา

มรดกและสมบตัิทางประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมของชาติเนื่องจากเป็นสถานท่ีที่แสดงสมบตัิอนัทรงคณุคา่ของชาติ
ทัง้ทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ของชาติ สถาปัตยกรรมและอื่นๆ ที่ บรรพบุรุษได้ใช้ภูมิปัญญา                        
ในการสรรค์สร้างชิน้งานขึน้ในยคุสมยัต่างๆ  มีการพบโบราณวตัถ ุโบราณสถาน รวมถึงภมูิทศัน์วฒันธรรม ตวัอย่าง
งานศิลปกรรมของไทยแสดงออกถึงวิวัฒนาการของสงัคมในหลายยุคหลายสมัยมีความแตกต่างและผสมผสาน
ทางด้านรูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์งานศิลป์ที่ มีการพัฒนามาตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง                               
ซึ่งเป็นเคร่ืองสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเร่ืองของชาติอย่างมีอตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์อนัโดดเด่นแต่กลมกลืน               
ซึ่งผลงานศิลปกรรมนัน้ให้ทัง้คุณค่าทางสุนทรียศาตร์และยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้เร่ืองราว                                 
ชีวิตความเป็นอยูข่องผู้คนในแงม่มุตา่งๆ ไมว่า่จะเป็นความเช่ือ ศาสนา ประวตัิศาสตร์สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครองในแตล่ะยคุแตล่ะสมยั ดงันัน้ จึงถือวา่ศิลปกรรมไทยเป็นมรดกอนัล า้คา่ทัง้ของประเทศและ
เป็นสว่นหนึ่งในการศึกษาอารยธรรมส าคญัของโลก  ความรู้และภมูิปัญญาที่หลากหลายที่ได้รับจากการศึกษาและ
เรียนรู้การสร้างสรรค์งานศิลปะของมนษุย์ในรูปแบบตา่งๆ ไม่วา่ในด้านกระบวนการและวสัดทุี่ใช้อย่างเหมาะสมและ
ลงตวัจนสามารถสร้างแรงบนัดาลใจได้นัน้สะท้อนความคิด อตัลกัษณ์ของงาน โดยสามารถถ่ายทอดคติความเช่ือ 
อิทธิพลทางความคิด ความเจริญ อารยธรรม รวมถึง การจ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆที่ส าคญั ผา่นผลงานศิลปกรรมให้แก่
คนรุ่นหลงั อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ในการอนุรักษ์ผลงานมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะมรดก                   
ทางศิลปกรรมของไทยยงัประสบปัญหาจากการถูกเพิกเฉยและการอนุรักษ์อย่างไม่ถูกต้องเหมาะสม งานวิจัยนี ้
สามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนัต่อความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย
เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจดัการงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมอย่างยัง่ยืนของประเทศไทยอย่างถกูต้อง
และเหมาะสม  

อย่างไรก็ตาม งานวิจยันีข้อใช้ความหมายของการอนรัุกษ์จาก  อิโมสไทย (2557) ซึ่งได้ให้ไว้ว่าคือ การดแูล
รักษาเพื่อให้คงคุณค่าไว้ โดยการอนรัุกษ์แหลง่มรดกวฒันธรรมที่เก่ียวข้องแต่ละแหลง่นัน้อาจท าได้ด้วยการป้องกัน 
การสงวนรักษา การปฏิสงัขรณ์ หรือการประยุกต์การใช้สอย การอนุรักษ์มีวิธีการในระดับที่แตกต่าง กันแล้วแต่
สถานการณ์และปัจจัยอื่นๆในแต่ละกรณี  โดยอาจจะใช้วิ ธีการวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี ร่วมกัน                               
และให้ความหมายรวมถึงการอนุรักษ์เพื่อการรือ้ฟืน้ ฟืน้ฟู เพื่อให้สามารถน ากลบัมาใช้ประโยชน์และการสืบสาน                
ให้ยงัคงอยู่ตอ่ไปด้วย  นอกจากนีง้านวิจยันีไ้ด้ให้ความหมายของศิลปกรรมของประเทศไทย คือ สิ่งที่มนษุย์สร้างขึน้
เพื่อความงามหรือสนุทรียภาพ ซึง่ถ่ายทอดความรู้สกึที่มีคณุคา่ทางวฒันธรรมและสง่ผลตอ่จิตใจของคนไทย 

 

วัตถุประสงค์ 
1) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจบุนัตอ่ความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมในประเทศไทย  
2) เพื่อสร้างฐานข้อมลูเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย  
3) เพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจัดการงานอนุรักษ์ศิลปกรรมอย่างยั่งยืนของประเทศไทยอย่าง
ถกูต้องและเหมาะสม 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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อุปกรณ์และวิธีการ 
            ระเบียบวิจัยประกอบด้วยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิพากษ์ (Critical Review) การวิเคราะห์วาทกรรม 
(Discourse Analysis) การส ารวจและการสงัเกต (Survey and observation) และท าการสมัภาษณ์ความคิดเห็น
เก่ียวกับเนือ้หาสาระสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของงานอนุรักษ์ศิลปกรรมต่อประเทศไทย ตลอดจน
ข้อเสนอแนะจากผู้ เช่ียวชาญ นักวิชาการ ผู้ มีความรู้ความสามารถด้านงานอนุรักษ์วัฒนธรรม แล้วจึงสรุปผล                      
การสมัภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจุบนัและความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์
ศิลปกรรมของประเทศไทย โดยประยุกต์รูปแบบการวิจัยแบบการมองภาพอนาคต (EFR - Ethnographic Futures 
Research)  
 

ผลและวิจารณ์ 
  ตัวอย่างปัญหาจากการอนุรักษ์และการเก็บรักษาหลักฐานส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี                             

ที่ไม่เหมาะสมจนเกิดความเสียหายต่อตัวมรดกของชาติ  ดังเช่นหลักฐานระฆังจีนโบราณจากพระเจ้าเฮีย้นปิง

พระราชทานแก่กรุงศรีวิชัย ซึ่งระฆังจีนโบราณนีอ้ยู่ในสมัยราชวงศ์ซุ่ง พุทธศักราช 1546  พบที่บริเวณเจดีย์                         

วดัพระบรมธาตไุชยา อ าเภอไชยา จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  จากหลกัฐานและผลการสืบสวนของสิปปนนัท์ นวลละออง 

(Nuanla-ong, 2018) กลา่วว่าพบข้อความจากพงศาวดารสมยัราชวงศ์ซุง่กลา่ววา่ในสมยัปีที่ 6 แหง่รัชกาลจกัรพรรดิ

เหีย้นปิง (ตรงกบั พ.ศ.1546) “พระจฬุามณีวรมเทวะ” แหง่สนัโฟชิก๊ก หรือ ศรีวิชยั ได้สง่ราชฑตูมาประเทศเทศจีนและ

ได้อนัเชิญพระราชสาส์นและเคร่ืองราชบรรณาการมาถวายพระเจ้ากรุงจีนและทูลแก่พระองค์ว่าพระเจ้ากรุงศรีวิชัย                

ได้สร้างพระอารามหลวงส าหรับสวดมนต์ถวายพระพรให้พระเจ้ากรุงจีน ดงันัน้พระเจ้ากรุงศรีวิชยัจึงขอพระราชทาน

ระฆงัและนามของอารามหลวงแห่งนีด้้วยว่า “เชง-เทียน-วนั-ช”ู แปลว่า “หมื่นปีจากสวรรค์” มอบให้ราชทูตศรีวิชัย                

อันเชิญกลับกรุงศรีวิชัย ซึ่ง ธีระ วงศ์โพธ์ิพระ (2543) ใน สิปปนันท์ นวลละออง (Nuanla-ong, 2018) กล่าวถึง

หลกัฐานการพบระฆงัโบราณที่เมืองไชยาไว้ว่ามีการแจกแจงรายละเอียดเมื่อสืบสวนและพิสจูน์วสัดุและส่วนผสม         

ของโลหะพบว่าในสมยันัน้ประเทศจีนขาดแคลนทองเหลือง การจะหล่อระฆังใหญ่จะต้องใช้เหล็กผสมทองเหลือง                

หรือส าริดแก่เหล็กมาก ซึ่งตรงกับระฆังที่ขุดพบที่ไชยานี ้และอักษรจีนทัง้ 8 ตัวที่จารึกบนระฆังนีเ้ป็นค าพูด                       

ของพระเจ้าแผ่นดินสมยัราชวงศ์ถงั มีอายมุากกว่า 1,000 ปีมาแล้วและใช้เฉพาะฮ่องเต้จีนเวลาพระราชทานสิ่งของ      

ให้เมืองต่างๆ ซึ่งระฆังจีนนีพ้ระเจ้ากรุงจีนให้ศรีวิชัยตอบแทนจากการสร้างวัดอวยพรวันพระราชสมภพ มา                           

ในราชวงศ์ถงั (พนักวา่ปีมาแล้ว) นัน้มีอกัษรจีน 8 อกัษร ได้แก่ ก๊ก-ไถ่-มิง้- องั. ฮวง-เทีย้ว-โหว-สนุ แปลว่า “เมืองสงบ 

ประชามีความสขุ ลมดีและฝน” ** ปัจจุบนัเก็บไว้ที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติไชยา แต่ประสบปัญหาสนิมกัดกร่อน              

จากอากาศและความชืน้ สง่ผลให้รอยอกัษรลบไปหมดแล้ว แตโ่ชคดีที่มีการเก็บภาพตวัอกัษรไว้ได้ ปัจจุบนัเก็บรักษา

ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซึ่งเป็นความสูญเสียข้อมูลหลักฐานชิน้ส าคัญของชาติที่แสดงความสัมพันธ์                       

อนัยาวนานระหวา่งไทยและจีนอยา่งน้อยตัง้แต ่พทุธศกัราช 1546 อยา่งไรก็ตามขอสรุปความส าคญัและสถานการณ์

ปัจจุบนัและความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทยจากการรวบรวมข้อมลูตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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จากการสมัภาษณ์ความเห็นของผู้ เช่ียวชาญและผู้มีส่วนเก่ียวข้องกบังานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย ได้แก่ 

แพทย์หญิง พชัรี เลศิฤทธ์ิ (2562) วส ุ โปษยะนนัทน์ (2562) และญาณิศา ทองฉาย (2562)  ดงัตอ่ไปนี ้

 

ความส าคัญและสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของงานอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย 

 

1. การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พืน้ที่และมรดกวัฒนธรรมของไทย (การเชื่อมโยงจากอดีตถึง 

ปัจจุบัน) 

 ในอดีตนั น้มี การแบ่ งงานกรมศิลปากรให้ กองโบราณคดี ดูแล  Dead Monument และ                        
กองสถาปัตยกรรมดแูล Living Monument ตอ่มาได้รวมกนัเพื่อประโยชน์ตอ่การใช้สอยและความ
ยัง่ยืน 

 ในสว่นของอตัราก าลงัของกรมศิลปากรนัน้มีอตัราสถาปนิก 10 อตัรา และภมูิสถาปนิกประมาณ 
4-5 อตัรา 

 การอนรัุกษ์เป็นหน้าที่ของทกุคนและเร่ิมมีการกระจายอ านาจการอนรัุกษ์สูท้่องถ่ิน แต่ปัจจุบนันี ้
หนว่ยงานท่ีมีบทบาทด าเนินการ (Active) คือ กรมศิลปากร 

 การอนุรักษ์เป็นเร่ืองที่ทุกภาคส่วนมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน (มิได้เป็นความรับผิดชอบของ                      
กรมศิลปากรแต่สว่นเดียว) ปัจจุบนัได้มีการกระจายอ านาจการอนรัุกษ์สูท้่องถ่ินแล้ว ซึ่งแบ่งออก                   
การอนรัุกษ์ออกเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัชาติและระดบัท้องถ่ิน 

 ประเทศไทยมีทรัพยากรและทรัพยากรด้านศิลปกรรมจ านวนมารก แต่ขาดแคลนผู้ เช่ียวชาญ                
ด้านการอนรัุกษ์ที่เป็นนกัอนรัุกษ์ที่ส าเร็จการศึกษาในหลกัสตูรอนรัุกษ์ศิลปกรรมโดยตรง ท าให้
ต้องระดมความเห็นในการวางแผนด้านการบริหารงานอนรัุกษ์ขาดการมีสว่นรวมที่เหมาะสมจาก
ผู้ เช่ียวชาญ 

 กระบวนการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีประโยชน์ต่อการศึกษาและเรียนรู้  รวมถึงการสืบสวน

เพื่อวิเคราะห์ประวัติศาสตร์และการอนุรักษ์อย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นแนวทางจากประสบการณ์การ

ท างานเพื่อการอนรัุกษ์มรดกส าคญัของชาติ 

 

2. ความพร้อมและสถานการณ์ปัจจุบันและความจ าเป็นของงานอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย 

 ประเทศไทยได้ปฏิบัติการด้านการอนุรักษ์ และอิโคโมส (ICOMOS) ของไทยจะอนุรักษ์โดยใช้               
กฎบตัรเบอร์รา (Burra Charter) เป็นหลกัในการอนรัุกษ์คณุคา่ 

 ปัจจุบันการอนุ รักษ์ ใช้ค าว่า “การจัดการ” มากกว่า “การซ่อมแซม” คือ  “การจัดการ                            
การเปลีย่นแปลงให้อยูใ่นกรอบที่ให้ประโยชน์มากที่สดุ” เช่น Cultural Management 

 “Monument and Site” ในกฎบตัรใหมจ่ะเลีย่งการใช้ค าวา่ “โบราณสถาน” 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H657 

 ปัจจุบนัในการอนรัุกษ์จะเน้นใช้ค าว่า Heritage มากกว่า (เน้นด้านกายภาพเพื่อความเหมาะสม
กับความช านาญ) โดยค านึงถึง 1) ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม 2) สิทธิมนุษยชน               
3) ค านึงถึงคุณค่าเป็นส าคัญ (Value based) เพื่อการเลือกวิ ธีการจัดการให้ถูกต้อง เช่น                         
การวางแผนภาพรวม การท าตามแผน การจัดองค์ความรู้ การสื่อความหมาย (Interpretation)                 
สูส่าธารณชน และการมีสว่นร่วม (รับฟังและให้ข้อมลูที่ถกูต้อง) 

 ICOMOS จะออกแบบกฎบัตรเพื่อเติมเต็ม เช่น เร่ืองความแท้ดัง้เดิม (Authenticity) จากกฎ                   
บตัรนารา (Nara Charter) 

 ปัจจุบันมีปัญหาเร่ืองการเผยแพร่กฎบัตรและการท าความเข้าใจกฎบัตร ซึ่ งกรมศิลปากร                     
ต้องถ่ายทอดความรู้สูท้่องถ่ิน เช่น วดั หรือหนว่ยงานท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง 

 ประเทศไทยขาดระบบการศกึษาเก่ียวกบัการอนรัุกษ์  

 การอนุรักษ์ควรเป็นข้อมูลเบือ้งต้นในการศึกษาหาที่มาในอดีตส าหรับเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์
อย่างถูกต้อง โดยมีประโยชน์ทัง้ในการอนุรัก ษ์งานที่เป็นมรดกและการออกแบบสร้างสรรค์                  
จากอดีต 

 ควรมีการปูพืน้ฐานด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและคุณค่าจากการพัฒนาการอนุรักษ์                
การอนุรักษ์ท าให้เกิด 1) ความภาคภูมิใจของวัฒนธรรม 2) สามารถสร้างประโยชน์ต่อยอด                 
จากวฒันธรรม 

 การท่องเที่ยวมกัมีแผนงานการจัดการที่เข้ามาทบัซ้อนกับแผนงานอนุรักษ์มรดกทางวฒันธรรม 
เช่น ในการปรับปรุงภมูิทศัน์ในพืน้ท่ีมรดกของจงัหวดัสโุขทยัและจงัหวดันา่น 

 ปัญหาหลัก คือ “การขาดแนวคิดของการพัฒนาชาติ” มีกรณีศึกษาที่ประเทศโรมาเนีย                        
มีการสนบัสนนุแนวคิดโดยสร้างเป็นกระทรวงวฒันธรรมและอตัลกัษณ์ของชาติ โดยให้วัฒนธรรม
ช่วยสร้างประโยชน์ในการพฒันา 

 ปัจจบุนันีป้ระเทศสิงคโปร์มีช่ือเสียงด้านการอนุรักษ์เนื่องจากการจดัสง่บคุลากรไปศึกษายงัทวีป
ยุโรป ขณะนีป้ระเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย บรูไน                   
ฟิลิปินส์ เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา และไทย ยังไม่มีการจัดตัง้สถาบันเก่ียวกับการอนุรักษ์ 
(Conservation) หากประเทศไทยเล็งเห็นความส าคัญด้านการอนุรักษ์และจัดตัง้สถาบัน                         
ด้านการอนรัุกษ์ก็จะก่อให้เกิดประโยชน์กบัประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงอื่นๆ ด้วย 

 ปัจจุบันมีผู้ เช่ียวชาญไม่เพียงพอกับปริมาณมรดกทางศิลปกรรมที่ประเทศเรามีความต้องการ               
ต้องอนรัุกษ์  

 ความรักในงานอนรัุกษ์มีความส าคญัมากตอ่งานอนรัุกษ์ 

 ปัจจุบันนักอนุ รักษ์ ให้ความส าคัญกับวิ ธี การอนุ รักษ์แบบป้องกันไว้ก่อน  (Preventive 
Conservation)  มากที่สดุ ซึง่เก่ียวข้องกบัการควบมุอณุหภมูิ ความชืน้และแสงสวา่ง เป็นต้น 

 พุทธศักราช 2558 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ เคยเปิดหลักสูตรการอนุรักษ์             
(เป็นหลกัสตูร 2 ปี ภาคภาษาไทย) มีเนือ้หารเน้นการอนรัุกษ์ด้านศิลปกรรม ซึง่วิธีการตรวจสภาพ
มีความจ าเป็นต้องทราบสาเหตุและความเสียหายที่เกิดขึน้และวัสดุดัง้เดิมที่ศิลปินน ามาใช้               
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การอนุรักษ์ โดยเฉพาะนัน้จะเน้นศึกษาเก่ียวกับวัสดุที่ ใช้สร้างงาน นักอนุรักษ์ช่วย เสริม                      
ความแข็งแรงและสามารถยืดอายขุองผลงานให้ได้มากที่สดุ  

 ปัญหาที่เกิดขึน้กบัตวัผลงาน ได้แก่ การเกิดรา การแครก หรือช ารุดจากสาเหตตุา่งๆ 

 การศึกษาหลักสูตรอนุรักษ์นัน้นอกจากวิธีการซ่อมแซมและเลือ กใช้วัสดุที่ปลอดภัยแล้ว                    
ยงัต้องศกึษาการจดัเก็บวสัดแุตล่ะวสัด ุรวมถึงการขนย้าย และการจดัแสดง 

 หลักการในการอนุรักษ์ที่จ าเป็นขัน้แรกคือทุกครัง้ก่อนการอนุรักษ์จะต้องมีการประชุมระดม               
ความคิดเห็น (Brain Storming) จากทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องก่อน อาทิ นกัอนรัุกษ์ ศิลปิน และเจ้าของ
ผลงาน เพื่อท าการวางแผนและเลอืกวิธีการอนรัุกษ์ 

 สิง่ที่นกัอนรัุกรักษ์จะต้องตระหนกัคือ หากไมใ่ช้สารเคมีจะเลือกใช้อะไร ซึ่งนกัอนรัุกษ์จะพยายาม
ใช้ท าความสะอาดแบบแห้ง (Dry) คือไม่ใช้ของเหลวใดๆ ก่อน และหากมีความจ าเป็นก็จะใช้            
แบบเปียก (Wet) ซึง่ใช้นีเ้พื่อของเหลวในการท าความสะอาด 

 หลกัสตูรอนรัุกษ์ของไทยยงัขาดผู้ เช่ียวชาญ ตวัอย่างเช่น บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
เคยเปิดหลกัสตูรเก่ียวกบัการอนรัุกษ์แตย่งัมีผู้ เช่ียวชาญไมเ่พียงพอ (มีเพียง 2 ทา่นเทา่นัน้) 

 ในอดีตเมื่อต้องการอนุรักษ์หลักฐานส าคัญนัน้ นอกจากให้นักวิทยาศาสตร์เพื่ออนุรักษ์ของ                
กรมศิลปากรดแูลแล้ว ยงัต้องสง่ไปตา่งประเทศท าการอนรัุกษ์ เช่น สงิคโปร์ ยโุรป และอเมริกา 

 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ยงัไมม่ีหลกัสตูรการอนรัุกษ์อยา่งแท้จริง 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้องและมีศกัยภาพด้านทุนและสถานที่ คือ กระทรวงวฒันธรรมและหอศิลป์
กรุงเทพมหานคร (BACC) แต่เรายังประสบปัญหาขาดทัง้สถานที่เฉพาะด้านนีพ้ร้อมบุคลากร
ผู้ เช่ียวชาญ 

 ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการสร้างหลักสูตรด้านการอนุรักษ์และงานด้านอนุรักษ์จ าเป็น                       
ต้องมีความร่วมมือกบัตา่งประเทศ เนื่องจากเป็นศาสตร์ที่ผสมผสานทัง้ตะวนัออกและตะวนัตก 

 ปัจจบุนัประเทศในเอเชียที่มีการสร้างหลกัสตูรด้านการอนรัุกษ์ได้แก่ ญ่ีปุ่ นและไต้หวนั 

 

3. สรุปผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากผู้ เช่ียวชาญด้านการอนรัุกษ์ ประชาชน และ

นกัท่องเที่ยวในการวิจยัในประเด็นเก่ียวกบัสถานการณ์ปัจจบุนัและความจ าเป็นของงานอนรัุกษ์ศิลปกรรม

ของประเทศไทย โดยประยุกต์รูปแบบการวิจัยแบบการมองภาพอนาคต (EFR - Ethnographic Futures 

Research)   

3.1 แบบอนาคตในแง่บวก (Optimistic) 

 หากเกิดการอนรัุกษ์ที่ถกูต้องจากผู้ เช่ียวชาญด้วยการผสมผสานการอนรัุกษ์ตามแนวทางแบบใหม่
หรือแนวทางตะวันตกผสมผสานเช่ือมโยงกับหลักความคิด ภูมิปัญญาของคนตะวันออก                       
ก็จะสามารถรักษาความแท้จริงของมรดกชิน้นัน้ไว้ได้  และส่งต่อคุณค่าและการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์และภมูิปัญญาผา่นมรดกชิน้งานนัน้ไปอยา่งดีงามและเหมาะสม 
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 ช่วยเผยแพร่และประชาสมัพนัธ์ประเทศไทยให้เป็นที่รู้จกัมากยิ่งขึน้  หากมีการบริหารจดัการด้าน
การอนรัุกษ์และการการพฒันามรดกที่ดีจะน าสูป่ระโยชน์ตา่งๆ มากมาย 

 การอนรัุกษ์ศิลปกรรมกรรมย่อมตามมาด้วยเม็ดเงินจากการลงทุน ก าไรจากการท่องเที่ยว และ
เกียรติยศ ความหวงแหนในมรดกของชาติโดยที่เป้าหมายสงูสดุ คือการพฒันาที่ยัง่ยืน 

 การพฒันาสบืตอ่ในด้านการออกแบบงานอนรัุกษ์ศิลปกรรมของประเทศไทย 

 การบริหารจัดการมรดกที่ดียิ่งขึน้จะเกิดประโยชน์จากการซ่อมแซมและให้องค์ความรู้ต่างๆ                    
แก่สงัคม การพฒันาสูก่ติกาสากลท่ีดี และก่อให้เกิดการสบืทอดตอ่รุ่น 

 การการอนรัุกษ์จะช่วยสง่เสริมช่ือเสียงทางประวตัิศาสตร์วฒันธรรมให้เป็นที่ประจกัษ์ นอกจากนี ้
จะช่วยสง่เสริมรายได้ให้คนในท้องถ่ิน และเพิ่มรายได้มวลรวมของชาติด้วย 

 ทัง้ภาครัฐและโดยเฉพาะภาคเอกชนมีความสนใจในมรดกทางศิลปกรรมของประเทศไทยมากขึน้ 

เช่น งานจิตรกรรม (painting) และงานอื่นๆ ท าให้งานอนรัุกษ์มีความจ าเป็น 

3.2 แบบอนาคตในแง่ลบ (Pessimistic realistic scenario) 

 หากเกิดการอนุรักษ์ที่ไม่ถูกต้อง เช่น การให้ความส าคญัการอนุรักษ์ตามแนวทางแบบใหม่หรือ
แนวทางตะวันตกอย่างไม่ผสมผสานเช่ือมโยงกับหลกัความคิด ภูมิปัญญาของคนตะวนัออก 
ชิน้งานนัน้ก็ไม่อาจรักษาความแท้จริงไว้ได้ ก็จะท าให้เกิดการท าลายคุณค่าและการเรียนรู้
ประวตัิศาสตร์และภมูิปัญญาผา่นมรดกชิน้งานนัน้ไปอยา่งแนเ่สยีดาย 

 อาจมีการต่อต้านจากเจ้าของมรดกทัง้ภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงชุมชนหากมีคนภายนอก                
เข้ามาหาผลประโยชน์จากมรดกหรืองานศิลปกรรมมากเกินไป จึงต้องมีการจดัการท่ีดี 

 ความวุ่นวายจากการน างานมรดกและงานศิลปกรรมประเภทต่างๆ มาใช้เพื่อการค้าและรองรับ
การทอ่งเที่ยวอยา่งไมเ่หมาะสมซึง่อาจสง่ผลตอ่ความสนุทรีย์และวิถีชีวิตในแบบท่ีเหมาะสม 

 ถึงแม้ประเทศไทยต้องน าเข้าวสัดอุปุกรณ์ด้านอนรัุกษ์จากตา่งประเทศแตก็่ยงัไมเ่ป็นปัญหาส าคญั
เมื่อเทียบกับการที่ประเทศไทยขาดหลกัสตูรด้านอนุรักษ์ที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้ขาดบุคลากร
ส าคญัคือ นกัอนรัุกษ์   

 ปัญหาการขาดความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ เช่น การเลือกใช้วิธีและวสัดอุุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม                 

ตอ่การอนรัุกษ์ในแตล่ะชิน้งานสง่ผลต่อความเสยีหายในระยะยาวตอ่มรดกหรือศิลปกรรมชิน้นัน้ๆ 

3.3 แบบอนาคตเป็นไปได้มากที่สุด (Most Probable scenario) 

 หากมีการอนุรักษ์มรดกและศิลปกรรมอย่างถูกทางย่อมตามมาด้วยเม็ดเงินจากการลงทนุ ก าไร
จากการภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว และเกิดความภาคภูมิใจ ความหวงแหนในมรดก                 
ของชาติ โดยมีเป้าหมายสงูสดุจากการอนรัุกษ์และพฒันามรดกให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อการพฒันา
ชาติทัง้ทางวตัถแุละทางจิตวิญญาณ 

 หากประเทศไทยมีการสร้างหลักสูตรการอนุรักษ์ ท าให้มีการผลิตบุคลากรที่มีความเข้าใจ                    

ในการเลือกวิธีและวสัดอุปุกรณ์ที่เหมาะสมก็จะเกิดการรักษามรดกทางศิลปกรรมอย่างยาวนาน
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ที่ สุ ด เท่ า ที่ เ ป็ น ไป ไ ด้  โด ย  Pr Bertrand Lavedrinc (CRC-Mueum national’d Historire 

naturelle), 2017 กล่าวว่า “งานอนุรักษ์เป็นหน้าที่เฉพาะ คนที่จะมาท าหน้าที่ต้องมีความรู้                   

ความเช่ียวชาญ) 

สรุป  
การบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ถูกวิธีจะน าสู่ประโยชน์ต่างๆ 

มากมายทัง้ทางด้านวตัถุและส่งเสริมความภาคภูมิใจในมรดกความเป็นมาของชาติและสร้างความมีสนุทรียภาพ                    
ซึ่งปัจจุบนัพบว่าสถานการณ์ในการอนุรักษณ์ผลงานมรดกทางวฒันธรรม โดยเฉพาะมรดกทางศิลปกรรมของไทย               
ยงัประสบปัญหาจากการถกูเพิกเฉยและการอนรัุกษ์อย่างไม่ถกูต้องเหมาะสม เนื่องจากการขาดบคุลากรที่มีความรู้
และความเข้าใจในเร่ืองของการอนุรักษ์ วิจัยนีส้ามารถใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของและ                  
ความจ าเป็นของงานอนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทยเพื่อก าหนดทิศทางและแนวทางในการบริหารจัดการงาน
อนุรักษ์ศิลปกรรมของประเทศไทยอย่างถูกต้องและเหมาะสมน าไปสู่ความยั่งยืนในการรักษามรดกชาติและ                    
สร้างความภาคภมูิใจให้กบัคนในชาติ 
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3        
ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจส่ี 
The Development of Mathayomsuksa 3 Students in Thai Literature Achievement by Adapting 
The Instructional Model of Applying The Four Noble Truths 
 
นาถนภา บริบรูณ์เกษตร1ชลธิชา หอมฟุ้ ง2และสมพร ร่วมสขุ3 

Natnapa Boriboonkaset1Cholthicha Homfung2and SompornRuamsuk 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นี ้มีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียน                     

ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี ่ 2. เพื่อศกึษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยการ
ปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสจัสี่  กลุ่มตวัอย่างคือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3/7 
โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2562  จ านวน 40 คนได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการใช้
ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  1. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสจัสี่  2.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทย 3. แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย
โดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี ่การวิเคราะห์ข้อมลูใช้คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคา่ทีแบบไมเ่ป็นอิสระ
ตอ่กนั  

ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จัดการเรียนรู้                   

ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสจัสี่ หลงัการจัดการเรียนรู้สงูกว่าก่อนการจัด                  
การเรียนรู้ อยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั .05   

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบ
การสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก 

ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทย/การปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้
อริยสจัสี ่
 

                                                           
1โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Princess Sirindhorn’s College, Amphoe Mueang,NakhornPathom 73000, Thailand. 
2ภาควิชาหลกัสตูรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรนครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Department of Curriculum and Instruction, Faculty of Education, Silpakorn University, NakhornPathom 73000, Thailand.  
3ข้าราชการบ านาญ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากรนครปฐม 73000 ประเทศไทย 
Retired Government Official, Faculty of Education, Silpakorn University, NakhornPathom 73000, Thailand. 
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Abstract : 
 The purposes of this research were: 1. to compare Thai  literature achievement of 
mathayomsuksa 3 students before and after learning by adapting instructional model of applying the four 
noble truths  2. Study the opinions of mathayomsuksa 3 students towards adapting instructional model of 
applying the four noble truths. The sample of this research were 40 mathayomsuksa 3/7 students of 
Princess Sirindhorn’s College Nakhon Pathom in the first semester of academic year 2019,by using a simple 
random sampling. 

The research instruments were; lesson plans, literature achievement tests and questionnaires  on 
student’s opinions towards learning adapting instructional model of applying the four noble truths. The data 
were analyzed by mean, standard deviation,t-test dependent. 

The results of this research were: 
1. Thai Literature achievement of mathayomsuksa 3 students after learning by adapting instructional 

model of applying the four noble truths were higher than before learning by adapting instructional model of 
applying the four noble truths.The scores were significantly at the .05 level. 

2. The opinions of mathayomsuksa 3 students towards learning by adapting instructional model of 
applying the four noble truths were high level of agreement opinion. 
Keyword :Thai Literature Achievement, Adapting The Instructional Model of Applying  

The Four Noble Truths 
 

บทน า 
 ปัจจุบันเ ป็นยุคศตวรรษที่  21 ที่ เ น้นใ ห้ผู้ เ รียนได้ เ รียนทัง้ เนื อ้หาวิชาหลักหรือความ รู้วิชาแกน                                       
(Core Subjects) และทกัษะในการด ารงชีวิตไปพร้อมๆกนั(วชัรา เลา่เรียนดี,ปรณฐั กิจรุ่งเรือง และอรพิณ ศิริสมัพนัธ์, 
2560: 17)ทัง้นีห้ลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551ได้ก าหนดจุดหมายเพื่อให้เกิดแก่ผู้ เรียน      
เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานไว้วา่ “ผู้ เรียนจะต้องมีคณุธรรม จริยธรรม และคา่นิยมที่พงึประสงค์ เห็นคณุคา่ของตนเอง 
มีวินยัและปฏิบตัิตามหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา มีความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา และการใช้ทกัษะชีวิต”   

การจดัการเรียนรู้ในกลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทยผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ทกัษะการใช้ชีวิตผ่านสถานการณ์
จ าลอง ได้แก่ วรรณคดีหรือวรรณกรรม ด้วยเหตนุี ้กระทรวงศกึษาธิการ (2552: 38-41) ได้ก าหนดคณุภาพของผู้ เรียน
เมื่อจบชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3ไว้วา่ ผู้ เรียนสามารถจบัใจความส าคญัและรายละเอียดของสิง่ที่อา่น  แสดงความคิดเห็น
และข้อโต้แย้งเก่ียวกับเร่ืองที่อ่าน และเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด ย่อความ เขียนรายงานจากสิ่งที่อ่าน                              
ได้ วิเคราะห์ วิจารณ์อย่างมีเหตุผล ล าดบัความอย่างมีขัน้ตอนและความเป็นไปได้ของเร่ืองที่อ่าน รวมทัง้ประเมิน
ความถกูต้องของข้อมลูที่ใช้สนบัสนนุจากเร่ืองที่อ่านผู้ เรียนสามารถสรุปเนือ้หา วิเคราะห์   ตวัละคร  วิถีไทย คณุค่า 
พร้อมทัง้สรุปความรู้ ข้อคิด เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ฉะนัน้จะเห็นได้ว่าเนือ้หาสาระวิชา แกน                                
(Core Subjects) ในสาระวรรณคดีวรรณกรรมนัน้ เน้นเป้าหมายส าคญัคือการที่ผู้ เรียนสามารถบรูณาการวรรณคดี
วรรณกรรมไปใช้ในชีวิตจริงได้ 
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การเรียนการสอนวรรณคดีวรรณกรรมในโรงเรียนยงัเป็นปัญหาอยู่มากจากการสมัภาษณ์ครูผู้ สอนวิชา
ภาษาไทยระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นของโรงเรียนสริินธรราชวิทยาลยั (วรรณา เชาว์พานนท์,สภุาภรณ์ สามคุ้มพิมพ์ 
และ พีรภาว์ จิตต์หาญ, 22 สงิหาคม 2560)  พบวา่ นกัเรียนมีปัญหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยสาระวรรณคดี
วรรณกรรมอยูใ่นระดบัต ่า  ปัญหาเกิดจากตวัครู คือ ครูขาดวิธีสอนและสือ่การสอนท าให้บรรยากาศการเรียนการสอน
วรรณคดีวรรณกรรมในชัน้เรียนไม่น่าสนใจ ส่วนมากครูจะให้นักเรียนอ่านเพื่อจับใจความส าคัญ หาค าศัพท์                      
บอกข้อคิด ปัญหาจากตวันกัเรียนคือ นกัเรียนไม่สนใจ  ไม่ชอบอ่าน ไม่สามารถจบัใจความส าคญัจากการอ่านได้                 
ไมส่ามารถอา่นแปลความ ตีความเร่ืองได้  ขาดการน าไปประยกุต์ใช้หรือแสดงความเข้าใจเร่ือง สอดคล้องกบังานวิจยั
ของ จุฬาลกัษณ์ คชาชยั (2557 : 5-6) และ ปนดัดา  ใจสทุธ์ิ (2558:4)ทีไ่ด้ระบสุาเหตขุองปัญหาผลสมัฤทธ์ิการเรียน
วรรณคดีไทยต ่ากว่าเกณฑ์ ว่า ปัญหามาจากทัง้ผู้ เรียนและครู  คือ ผู้ เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนวรรณคดี      
ไม่เห็นประโยชน์ของการเรียนและไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองในชัน้เรียน ไม่สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่า
วรรณคดีที่อ่านได้  ครูจัดการเรียนการสอนที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้แสดงความคิดเห็น บรรยากาศการเรียน                   
ไม่น่าสนใจ ครูเน้นด้านเนือ้หาของวรรณคดีและประวัติผู้ แต่งมากกว่าที่จะให้ผู้ เรียนได้อ่านตีความ วิเคราะห์และ   
ประเมินคา่  

จากความส าคญัของการเรียนวรรณคดีและวรรณกรรมไทยและสภาพปัญหาที่เกิดขึน้ ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษา
งานวิจัยที่ เ ก่ียวข้องกับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิด้านการเ รียนวรรณคดีวรรณกรรมไทย พบว่า งานวิจัยของ                                 
ชลธิชา  หอมฟุ้ ง  (2557:171-176) ศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสจัสี่                   
เพื่อสง่เสริมความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาบณัฑิต   มีรูปแบบการสอนที่พฒันาขึน้มี 4 องค์ประกอบได้แก่  หลกัการ  วตัถปุระสงค์   กระบวนการเรียน
การสอน และ  ปัจจัยสนับสนุนการน ารูปแบบการสอนไปใช้   กระบวนการเรียนการสอนมี 7 ขัน้ ได้แก่   ขัน้ที่ 1                    
เร้าความสนใจ  ขัน้ท่ี 2 อา่นวรรณคดี  ขัน้ท่ี  3 วิเคราะห์ความขดัแย้ง   ขัน้ท่ี 4 วิเคราะห์สาเหต ุ ขัน้ท่ี 5 ค้นหาวิธีแก้ไข  
ขัน้ที่ 6 ผลของการแก้ปัญหา และขัน้ที่ 7 สรุปและประเมินผล  ซึ่งในขัน้สรุปและประเมินผลนัน้จะให้นักศึกษา                         
แสดงละคร ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณและความสามารถ                          
ด้านการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนด้วยรูปแบบการสอนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และระหวา่งเรียนนกัศกึษามีพฒันาการสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง   

รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสจัสี่ เป็นการน าอริยสัจสี่มาประยุกต์ใช้ ในการเรียน                  
การสอนวรรณคดีวรรณกรรม โดยใช้ทัง้วิธีคิดแบบอริยสจัและวิธีการแก้ปัญหาแบบอริยสจั  ดงัที่ ชลธิชา  หอมฟุ้ ง 
(2557:16-18)ได้อธิบาย การคิดแบบอริยสจั และ วิธีการแก้ปัญหาแบบอริยสจั   สรุปได้ว่า  การคิดแบบอริยสจั คือ 
การคิดวิเคราะห์วรรณคดีเร่ืองที่อ่านโดยประยุกต์ใช้แนวทางอริยสจั คือเร่ิมจากการวิเคราะห์ปัญหาความขดัแย้ง                  
ของตวัละครในเร่ือง ตรงกบัขัน้ทกุข์ในอริยสจั  วิเคราะห์สาเหตขุองปัญหาหรือเหตทุี่ท าให้เกิดทกุข์ ตรงกบัขัน้สมทุยั  
แล้ววิเคราะห์วิธีแก้ปัญหาของตัวละคร ตรงกับขัน้มรรค และ ผลจากการแก้ปัญหาของตวัละครตรงกับขัน้นิโรธ                     
ซึ่งรูปแบบการสอนนีไ้ด้มีการสลบัขัน้ในอริยสจัโดยน าขัน้มรรคมาก่อนขัน้นิโรธเนื่องจากในวรรณคดีได้มีการบอก                   
เนือ้เร่ืองตอนจบไว้แล้วจึงท าให้ทราบผลของวิธีแก้ปัญหาของตวัละคร ส่วนวิธีการแก้ปัญหาแบบอริยสจั คือ การให้
ผู้ เรียนคิดสร้างสรรค์วิธีแก้ปัญหาที่ตรงกับสาเหตุของปัญหาและเลือกวิธีที่ดีที่สดุที่ต่างจากตวัละครในเร่ืองโดยใช้
แนวทางมรรค   
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ผลการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งวรรณคดีวรรณกรรมกบัอริยสจัสีอ่ธิบาย
ได้ว่า   วรรณคดีและวรรณกรรม คือ งานเขียนเชิงสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ใช้ภาษาเป็นสื่อในการถ่ายทอดอารมณ์ 
ความรู้สกึ  ความนึกคิด จินตนาการของมนุษย์อย่างมีศิลปะ ให้เข้าใจได้ (ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์ , 2549: 58)  การเรียน
วรรณคดีวรรณกรรมท าให้ผู้ เรียนเข้าใจโลกและชีวิตทัง้ในด้านสุขและทุกข์  เกิดความเข้าใจตนเองและเข้าใจ                           
เพื่อนมนุษย์ได้ข้อคิดและแง่มุมในการแก้ปัญหาชีวิต    ซึ่งหลกัธรรมที่ช่วยในการแก้ปัญหาในชีวิตของมนษุย์ได้แก่ 
อริยสจัสี่คือความจริงอนัประเสริฐ  ที่องค์สมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทรงแสดงไว้ ประกอบด้วย  ทกุข์ 
สมทุยั นิโรธ มรรค  เป็นหลกัการที่เก่ียวข้องกบัความจริงในชีวิตของมนษุย์ เก่ียวข้องกบัเหตผุล การวิเคราะห์ปัญหา   
ซึง่สอดคล้องกบัการวิเคราะห์ความขดัแย้งในวรรณคดีและวรรณกรรม  

ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะน ารูปแบบการสอนดังกล่าวมาปรับใช้สอนวรรณกรรมไทยให้แก่นักเรียนระดับชัน้
มธัยมศึกษาปีท่ี3 เพ่ือแก้ปัญหาการสอนวรรณกรรมไทยและท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทย
เพิ่มสูงขึน้ สามารถน าความรู้ ข้อคิดที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้   เพื่อให้สอดคล้องกับคุณภาพของผู้ เรียน                   
ตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิด                 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21ผู้ วิจัยได้น ารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่  ของ                             
ชลธิชา หอมฟุ้ ง (2557:171-172) จากเดิมมีกระบวนการเรียนการสอน 7 ขัน้ตอน น ามาปรับใช้เป็นขัน้ตอนการจัด                  
การเรียนรู้ 5 ขัน้ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ เรียนในระดับชัน้มธัยมศึกษาที่เรียนการวิเคราะห์ วิจารณ์และประเมินค่า 
วรรณคดีวรรณกรรม 

 

วัตถปุระสงค์ 
1. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี  3                            

ก่อนการจดัการเรียนรู้และหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่ 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้

รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยใช้เนือ้หาตามที่ก าหนดไว้ในหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551กลุ่มสาระ                     

การเรียนรู้ภาษาไทย  สาระท่ี 5 วรรณคดีและวรรณกรรม มาตรฐาน ท 5.1 ตวัชีว้ดัที่1 สรุปเนือ้หาวรรณคดี วรรณกรรม 
และวรรณกรรมท้องถ่ินในระดบัท่ียากยิ่งขึน้ และตวัชีว้ดัที่ 3  สรุปความรู้ และข้อคิดจากการอา่นเพื่อน าไปประยกุต์ใช้
ในชีวิตจริงเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคดัเลือกวรรณกรรม ผู้ วิจยัเลือกโดยพิจารณาเนือ้หาที่มีปัญหาความขดัแย้ ง                     
ใช้ภาษาและมีความยาวที่เหมาะกบัระดบัชัน้ของผู้ เรียนและให้สอดคล้องกบัตวัชีว้ดัที่ 1 ที่ก าหนดให้อ่านวรรณคดี 
วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถ่ิน  ผู้วิจยัจึงก าหนดวรรณกรรมที่ใช้สอน เป็น 3 ประเภท ได้แก่ นิทาน เร่ืองสัน้ และ
บทละคร  รวมจ านวน 4 เร่ือง ดงันีว้รรณกรรมท้องถ่ิน ได้แก่ นิทาน เร่ืองพญากงพญาพาน  
วรรณกรรมประเภทเร่ืองสัน้ ได้แก่ เร่ืองสัน้ขนาดสัน้ เร่ืองเหยี่ยวทะเล ของ วรภ วรภา  และเร่ืองสัน้ขนาดยาว                      
เร่ือง เสยีงบญุ ของ โมน สวสัดิ์ศรีวรรณคดีท่ีก าหนดให้เรียนในหนงัสอืเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ได้แก่ บทละคร
พดู เร่ืองเห็นแก่ลกู พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั     
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 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่3  โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลยั อ าเภอเมือง 
จงัหวดันครปฐม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2562จ านวน 13 ห้องเรียน นกัเรียนทัง้สิน้ 486 คน    

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีค้ือนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3/7โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย                          
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  นกัเรียนทัง้สิน้ 40 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ด้วยวิธีการจบัสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหนว่ยสุ่ม 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย                  
โดยการประยุกต์ใช้อริยสจัสี่จ านวน10 แผน ที่ผ่านการตรวจหาค่าดชันีความสอดคล้อง IOC ของผู้ เช่ียวชาญทัง้                 
3 คน เท่ากบั 0.67-1.00  2)  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทย เป็นแบบทดสอบแบบอตันยั 
จ านวน 16 ข้อ ที่ผ่านการตรวจหาคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC ของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 คน มีคา่ดชันีความสอดคล้อง
เท่ากับ 1.00 มีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.30 ถึง 0.68  มีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง 0.20 ถึง 0.47 มีค่า           
ความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.78 หาคุณภาพเกณฑ์การประเมินด้วยการน าเกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียน
วรรณกรรมไทยไปหาความเช่ือมั่น ด้วยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สันโพรดัคโมเมนต์                           
(Pearson Product Moment Corelation Coefficient ) ได้เท่ากบั 0.96  3)  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน
ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่
เป็นแบบมาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบัจ านวน 15 ข้อ มีคา่ดชันีความสอดคล้อง IOC เทา่กบั 1.00 

การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ือเปรียบเทียบคะแนนก่อนการจัดการเรียนรู้                 
และหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่ โดยการทดสอบคา่ที
แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน และ วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัด                  

การเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ใช้ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (x)̅                        
และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 
 ผู้วิจยัได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบั ดงันี ้
 1. ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 ที่จดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ หลังการจัดการเรียนรู้สูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้                            
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3                            
ก่อนการจัดการเรียนรู้และหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้ รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย                               
โดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี ่

กลุม่ทดลอง จ านวน
นกัเรียน 

คะแนนเตม็ คะแนน
เฉลีย่ 

(x̅) 

สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(SD) 

 
t 

 
p 

ทดสอบก่อนเรียน 40 48 27.68 5.53 15.99 .000 
ทดสอบหลงัเรียน 40 48 40.13 4.74 
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จากตารางท่ี 1 พบว่า คะแนนผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
ก่อนการจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่มีค่าเฉลี่ย ( x̅ ) เท่ากับ 

27.68 อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 5.53 และหลงัการจดัการเรียนรู้ มีคา่เฉลี่ย ( x̅ ) 
เทา่กบั 40.13อยู่ในระดบัดีมากสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทา่กบั 4.74  แสดงให้เห็นวา่ผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียน
วรรณกรรมไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย                     
โดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี ่หลงัการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
 2. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้
รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่  จ านวนนกัเรียน 40 คน ซึ่งจ าแนกเป็นภาพรวมและรายด้าน 
จ านวน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเนือ้หา  2. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้  และ 3. ด้านประโยชน์ที่ได้รับ โดยวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ย (x̅)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) พบว่าความคิดเห็นของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  3 ที่มี                                
ตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี ่โดยภาพรวมมีความคดิเหน็

อยู่ในระดบัเห็นด้วยมาก (x̅= 4.36, S.D. = 0.66)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นกัเรียน               

มีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก เป็นล าดับที่หนึ่ง ( x̅= 4.39 ,  S.D. = 0.67) รองลงมาได้แก่ด้านเนือ้หา 

นกัเรียนมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅= 4.36S.D. = 0.62 ) และด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้นกัเรียน              
มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วยมาก (x̅=  4.33 , S.D. = 0.69 )  
 

อภปิรายผล 
1. ผลสัมฤทธ์ิด้านการเรียนวรรณกรรมไทยของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่จัดการเรียนรู้ด้วย                          

การปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่ หลงัการจดัการเรียนรู้สงูกวา่ก่อนการจดัการเรียนรู้                        
อย่างมีนยัส าคัญที่ระดับ .05  ทัง้นีเ้นื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทย                   
โดยประยุก ต์ใ ช้อริยสัจสี่  เ ป็น รูปแบบการสอนวรรณกรรมที่ช่ วยส่ง เส ริมความสามารถด้านการอ่าน                                      
อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียน มีกิจกรรมที่ฝึกให้นักเรียนแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  โดยการตัง้ค าถาม                            
และตอบค าถาม  การแบ่งกลุม่อภิปราย สง่เสริมให้นกัเรียนมีทกัษะในการท างานร่วมกัน กิจกรรมการแสดงละคร         
ท าให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออกและเกิดความสนุกสนาน นอกจากนีก้ารใช้แผนภาพความคิดในการสรุป                     
เร่ืองที่เรียนท าให้นกัเรียนเข้าใจและจดจ าเนือ้เร่ืองมากได้มากขึน้   โดยสามารถวิเคราะห์ผลจากการเรียนรู้ของผู้ เรียน
ตามขัน้ตอน 5 ขัน้ตอน  ดงันี ้

ขัน้ตอนที่ 1 ขัน้กระตุ้นการเรียนรู้ เป็นขัน้ตอนการน าเข้าสู่บทเรียน โดยการสนทนาซกัถาม การใช้ภาพ             
การใช้สื่อต่างๆเช่น วีดิทศัน์ เพลง ซึ่งการใช้สื่อต่างๆน าเข้าสู่บทเรียน ท าให้นกัเรียนเกิดความสนใจในวรรณกรรม                
ที่จะเรียนมากขึน้ ขัน้ตอนที่ 2  ขัน้อ่านเอาเร่ือง  เป็นขัน้ตอนการสอนโดยให้นกัเรียนอ่านวรรณกรรมที่ครูก าหนดให้
มาลว่งหน้าก่อนถึงชัว่โมงเรียน แล้วสรุปสาระส าคญัจากเร่ืองที่อ่าน เมื่อถึงชัว่โมงเรียนจะเป็นการอภิปรายร่วมกัน
เก่ียวกบัเนือ้หาของวรรณกรรมเร่ืองที่ก าหนดให้อา่น   ซึง่การให้นกัเรียนได้อา่นวรรณกรรมประเภทตา่งๆ มาลว่งหน้า
ก่อนถึงชั่วโมงเรียน ท าให้นักเรียนสามารถท าความเข้าใจเนือ้หาของวรรณกรรมที่ก าหนดให้อ่านได้เร็วขึน้                           
เมื่อต้องมาร่วมอภิปรายในชัน้เรียน 
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ขัน้ตอนที่ 3   ขัน้กิจกรรมกลุ่ม เป็นขัน้ตอนที่ปฏิบตัิกิจกรรมกลุม่และตอบค าถามในใบงาน ในขัน้ตอนนี ้
แบ่งออกเป็น 3 ขัน้ตอนย่อยคือ ขัน้วิเคราะห์สรุปเร่ือง นกัเรียนร่วมกันวิเคราะห์ความขดัแย้งจากวรรณกรรมที่อ่าน     
ขัน้เสนอทางเลือก  นักเรียนช่วยกันคิดเสนอวิธีการแก้ปัญหาวิธีใหม่ที่แตกต่างจากที่ตัวละครใช้  ขัน้ข้อคิดและ                
การประยกุต์   นกัเรียนร่วมกนับอกข้อคิดจากการแก้ปัญหาและการน าไปประยกุต์ใช้  ซึง่การให้นกัเรียนตอบค าถาม
ในใบงานเป็นการตรวจสอบความเข้าใจของนกัเรียนเป็นการกระตุ้นความสนใจของนกัเรียนเก่ียวกับวรรณกรรม               
ที่จะเรียน การได้แลกเปลีย่นเรียนรู้กนัในกลุม่และระหวา่งกลุม่ท าให้นกัเรียนได้ตรวจสอบค าตอบของตนเองกบัเพื่อน
วา่ถกูต้องหรือไม่ ท าให้เกิดความเข้าใจที่ถกูต้อง การอ่านวรรณกรรมประเภทต่างๆทัง้นิทาน เร่ืองสัน้ และบทละคร  
แล้วได้ตอบค าถามจากใบงาน ท าให้นกัเรียน คุ้นเคยกบัค าถามและวิธีการตอบค าถามที่สอดคล้องกบัหลกัอริยสจัสี่
และ การที่นักเรียนได้อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มและในชัน้เรียน ท าให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มขึน้  
สอดคล้องกบั งานวิจัยของจิตต์ภิญญา ชุมสาย ณ อยธุยาและเมทินี ทะนงกิจ (2562 : 223-239)  ที่ศึกษารูปแบบ
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับวิธีสอนตามขัน้ทัง้4 ของอริยสจัสี่ส าหรับห้องเรียนขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริม        
การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิจยัพบว่า กลุม่ทดลองมีการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณสงูขึน้
ภายหลงัได้รับการจดักิจกรรมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

ขัน้ตอนที่ 4   ขัน้ละครสร้างสรรค์  เป็นขัน้ตอนการประเมินผลและการน าเสนอผลงานการวิเคราะห์
วรรณกรรมที่อ่าน โดยนักเรียนแต่ละกลุ่มแสดงละครเพื่อน าเสนอวิ ธีการแก้ปัญหาตามวิธีการที่กลุ่มนักเรียน                    
เสนอทางเลือก ในขัน้ละครสร้างสรรค์ ท าให้นกัเรียนต้องใช้ความคิด ใช้การท างานร่วมกนั ใช้ความคิดสร้างสรรค์                     
ได้รับความสนกุสนาน เกิดความรู้สกึที่ดีในการเรียนวรรณกรรม 

ขัน้ตอนที่  5  ขัน้สรุป เป็นขัน้ตอนที่ครูให้นักเรียนแต่ละคนสรุปสาระส าคัญตามประเด็นค าถาม                         
ในขัน้วิเคราะห์สรุปเร่ือง เสนอทางเลอืก และข้อคิดและการประยกุต์ใช้ โดยใช้แผนภาพความคิด  การเขียนแผนภาพ
ความคิดท าให้นกัเรียนได้ฝึกการสรุปความ การใช้ความคิดรวบยอด ความคิดสร้างสรรค์   ท าให้นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนสงูขึน้ 

2. ความคิดเห็นของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3  ที่มีตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอน
วรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบั เห็นด้วยมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้รับ นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับเห็นด้วยมากเป็นล าดับที่หนึ่ง โดยนักเรียน                           
มีความคิดเห็นต่อด้านประโยชน์ที่ได้รับว่า ท าให้นกัเรียนมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึน้   นกัเรียนได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ในการแก้ปัญหามากขึน้ และ นักเรียนสามารถน าความรู้ข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปประยุกต์ใช้                      
ในชีวิตประจ าวนัได้  อาจเป็นเพราะนักเรียนได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ต่างจากตัวละครในเร่ือง ได้เขียนแผนภาพ
ความคิด ได้คิดวิเคราะห์ปัญหาของตวัละคร ท าให้นกัเรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ เกิดความรู้และประสบการณ์                   
ในการแก้ปัญหาเพราะได้เห็นผลลพัธ์ของการแก้ปัญหาของตวัละครในวรรณกรรมเร่ืองที่อ่านและการได้อภิปราย
แลกเปลี่ยนวิ ธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดที่แต่ละกลุ่มน าเสนอท าให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์                           
ในการแก้ปัญหาที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้สอดคล้องกับงานวิจัยของชลธิชา  หอมฟุ้ ง 
(2557:176) ที่พบว่าผลของการแสดงละครท าให้ผู้ เรียนได้เห็นผลของการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์                 
ได้อย่างชดัเจน ตระหนกัถึงผลกระทบจากการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเองเพราะการแสดงละครท าให้ผู้ เรียนได้เข้าใจ
พฤติกรรม ความคิดของตวัละครในวรรณคดีมากขึน้ 
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ด้านเนือ้หา  นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก  นักเรียนมีความคิดเห็น                            
ตอ่ด้านเนือ้หาว่า วรรณกรรมแต่ละเร่ืองมีสาระความรู้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์กบันกัเรียน   มีความคิดเห็นอยู่ในระดบั
เห็นด้วยมากที่สดุ วรรณกรรมแต่ละเร่ืองมีกลวิธีการด าเนินเร่ืองน่าสนใจ และมีเนือ้หาเหมาะสมกับวยัของนกัเรียน  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะวรรณกรรมที่ก าหนดให้นกัเรียนอา่น ได้แก่ นิทานเร่ือง  ตามอ่งลา่ย นิทานเร่ือง  พญากงพญาพาน  
เร่ืองสัน้เร่ืองเหยี่ยวทะเล  เร่ืองสัน้เร่ืองเสียงบุญ และบทละครเร่ืองเห็นแก่ลูก  มีคุณค่าด้านเนือ้หา มีเนือ้เร่ือง                             
ที่น่าสนใจ มีปมปัญหา ความขัดแย้งของตัวละคร เป็นความขัดแย้งที่พบเห็นได้ในชีวิตจริง ตัวละครแก้ปัญหา                         
ไม่ตรงสาเหตุจึงพบจุดจบที่ต้องสญูเสีย การที่นกัเรียนได้อ่านวรรณกรรมแต่ละเร่ือง  ท าให้ได้รับความรู้และข้อคิด                
ที่เป็นประโยชน์  

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมาก นักเรียน                    
มีความคิดเห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีบรรยากาศที่สนุกสนาน  กิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักเรียน                      
กล้าแสดงออก  โดยมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วยมากที่สดุ และกิจกรรมการเรียนรู้สง่เสริมให้นกัเรียนท างาน
ร่วมกนั ทัง้นีเ้พราะนกัเรียนได้เรียนรู้ร่วมกนัเป็นกลุ่ม ได้ท างานร่วมกัน ทัง้การอภิปราย การแสดงละคร ท าให้ได้รับ
ความสนกุสนานในการเรียน และได้ฝึกความกล้าแสดงออกเพราะนกัเรียนทกุคนจะต้องมีสว่นร่วมในการแสดงละคร
ซึ่งเป็นการแสดงวิธีการแก้ปัญหาของตวัละคร กิจกรรมการแสดงละครท าให้ได้ฝึกความกล้าแสดงออก ฝึกทกัษะ                  
การท างานร่วมกนั ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ท าให้นกัเรียนได้รับความสนกุสนาน   

 
สรุป 
 การสอนวรรณกรรมด้วยการปรับใช้รูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสี่นัน้เป็นการสอน
วรรณกรรมท่ีสามารถพฒันาผู้ เรียนให้เกิดผลสมัฤทธ์ิสงูขึน้ได้และยงัสามารถช่วยให้ผู้ เรียนได้ข้อคิดเร่ืองการแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ที่สามารถประยุกต์ไปใช้ในชีวิตได้อีกด้วย จึงนับว่า เป็นแนวทางการสอนวรรณคดีวรรณกรรม                         
ที่เป็นประโยชน์ยิ่งในการพฒันาผู้ เรียนให้ได้ทัง้ความรู้และประสบการณ์ชีวิต 
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บทคัดย่อ 
ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย พบโบราณวตัถปุระเภทหนึ่งที่สนันิษฐานว่า

เป็นแผ่นศิลาฤกษ์ แท่นหินบรรจุวัตถุมงคล และวัตถุมีค่าต่าง ๆ ซึ่งเก่ียวข้องกับการวางฤกษ์ในศาสนสถาน                        
แต่ในปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกบัโบราณวตัถทุี่มีความเก่ียวข้องกับการวางฤกษ์นี  ้ดงันัน้การศึกษา                
ในครัง้นีจ้ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณลกัษณะและคติความเช่ือของแผ่นหินแท่นหินและวตัถุมีค่าที่ใช้ในการวาง
ฤกษ์ของปราสาทเขมรในดินแดนไทยแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 15-18 (สมยัเมืองพระนคร) 
และเพื่ออธิบายถึงความเช่ือมโยงทางความเช่ือของผู้คนผา่นประเพณีในการสร้างสถาปัตยกรรม 

จากการศึกษาพบว่า พืน้ฐานทางความเช่ือที่น ามาใช้เป็นหลักในการประกอบพิธีกรรมการวางฤกษ์                   
ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มาจากคมัภีร์ในศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับความนิยม      
ในอินเดียตอนใต้ เช่น คมัภีร์มนสาระ คมัภีร์มยมตะ และคัมภีร์กัศยปศิลปศาสตร์ ซึ่งแนวคิดในคมัภีร์ของศาสนา
พราหมณ์เช่ือว่ายงัเป็นต้นแบบให้กับคมัภีร์ของพุทธศาสนานิกายมหายาน ได้แก่ คมัภีร์มญัชูศรีวาสตศุิลปศาสตร์ 
และจากหลกัฐานท่ีพบ สามารถแบง่รูปแบบการวางฤกษ์ได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ  

1) การวางฤกษ์แบบไม่ใช้แผ่นศิลาฤกษ์ พบที่ปราสาทพะโค อ.โชคชยั จ.นครราชสีมา และปราสาทพิมาย 
อ.พิมาย จ.นครราชสมีา ซึง่มีอายอุยูใ่นช่วงราวพทุธศตวรรษที่ 16 - 17 

2) การวางฤกษ์ที่ใช้แผ่นศิลาฤกษ์ แบ่งออกได้เป็น 6 รูปแบบมีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือเป็นแผ่นหิน                    
ทรงสี่เหลี่ยม แบ่งภายในออกเป็น 4 ส่วน โดยลกัษณะของการวางแผ่นศิลาฤกษ์เช่นนี ้พบว่านิยมใช้บรรจุในส่วน               
บวัยอด ซึ่งเป็นปราสาทเนื่องในศาสนาพราหมณ์ มีอายุราวช่วงพุทธศตวรรษที่ 16 – 18 เป็นที่น่าสงัเกตว่าไม่พบ                         
แผน่ศิลาฤกษ์เช่นนีใ้นปราสาทเขมรเนื่องในพทุธศาสนา สมยับายน 
ค าส าคัญ  :    การวางฤกษ์, ปราสาทเขมร, สถาปัตยกรรม 
 

Abstract 
 In the Khmer temples located in the Northeastern Thailand, the headstones and auspicious 
objects are one of the archaeological finds that are involved with temple consecration rituals. However, 
there is no thorough research about them. Therefore, this research is aiming to study the characteristic 
and the beliefs of the stone slabs, deposited stones and the auspicious objects that were used in 

                                         
1 สาขาวิชาโบราณคดีสมยัประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
1 Department of Archaeology, Faculty of Archaeology, Silpakorn University, Bangkok 10200, Thailand. 
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consecration rituals of Khmer temples in the Northeastern Thailand in the 9 – 13 C.E., and to explain the 
connections of beliefs through architectural traditions. 

The results of this research suggest that the concept of ritual deposit of Khmer temples in 
Northeastern Thailand based on Hindu scriptures popular in South India such as Mānasāra, Mayamatam 
and Kāśyapaśilpa śāstra. They are believed to be the pattern of Mahayana Buddhist scripture such as 
Mañjūśrī vāstu śāstra 

From the analysis, 2 types of characteristics have been found from this research  
1) Temple consecration rituals without using headstones, it can be found in 2  locations: Prasat 

Pakoh in Chokchai district and Prasat Phimai in Phimai district, Nakhon Ratchasima. They were built 
approximately 11th Century A.D.  
 2) Temple consecration rituals by using headstones can divided to 6 types. All types are similar 
as all the headstones are rectangular and divided into 4 parts. They are commonly placed at the top of 
the temples. These temples are of Hindu religion. They were built around 10th – 13th Century A.D. It is 
noticeable that this kind of headstones is not found in Buddhist Khmer temples in Bayon period. 
Keyword : Foundation, Khmer temple, Architecture 

 
บทน า 

การวางฤกษ์ เป็นประเพณีปฏิบัติในการก่อสร้างอาคารเพื่อรวมความสวัสดิมงคลให้ เกิด ณ สถานที่นัน้                   
ก่อนการก่อสร้าง โดยมกัวางแผน่อิฐหรือแผน่ศิลาไว้บริเวณใต้ฐานของอาคาร ก่อนจะสร้างอาคารเหนือพืน้ท่ีนัน้ 

การศกึษาเก่ียวกบัการวางฤกษ์ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือยงัคงเป็นประเด็นปัญหาและ
ข้อสงสยัของนกัวิชาการมาอยา่งยาวนาน และยงัคงมีความสบัสนเก่ียวกบัคณุลกัษณะของหลกัฐานประเภทแผน่หิน 
แท่นหิน และวตัถมุีคา่ต่าง ๆ ท่ีพบจากปราสาทเขมร ซึ่งในปัจจุบนัยงัไม่มีการศกึษาในเชิงลกึ ทัง้ในด้านคณุลกัษณะ 
แนวคิด และคติความเช่ือ ผู้ วิจัยจึงได้ท าการศึกษาโบราณวัตถุประเภทแผ่นหิน แท่นหิน และวัตถุมีค่า ที่พบจาก
ปราสาทเขมรแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เพื่อตอบประเด็นค าถามเก่ียวกบัประเด็นปัญหาต่าง ๆ 
ซึ่งจะสามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเช่ือมโยงทางความเช่ือของผู้ คนผ่านประเพณีทางสถาปัตยกรรม  รวมทัง้                        
เป็นการเติมเต็มความรู้เก่ียวกับปราสาทเขมร เพื่อให้เข้าใจถึงคติความเช่ือ แบบแผนและระบบการวางฤกษ์                      
ของปราสาทเขมรในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งจะช่วยให้เข้าใจบริบทการสร้างปราสาทเขมรในดินแดน                    
แถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทยได้ดียิ่งขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 

ศึกษาคติการวางฤกษ์ รวมทัง้คุณลักษณะของแผ่นหิน แท่นหินและวัตถุมงคลที่ใช้ในการวางฤกษ์                     
ของปราสาทเขมรในดินแดนไทยแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ช่วงพทุธศตวรรษที่ 15 - 18 
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วิธีการ 
1. ทบทวนวรรณกรรมโดยรวบรวมข้อมลูเบือ้งต้นจากเอกสารที่เก่ียวข้อง 
2. รวบรวมข้อมลูจากพิพิธภณัฑ์และพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติตา่ง ๆ 
3. จัดจ าแนกรูปแบบและวสัดุของโบราณวตัถุที่ท าการศึกษาโดยเป็นแบ่งสองส่วน คือ ส่วนแท่นหินหรือ       

แผน่หิน และบนัทกึข้อมลูตา่ง จากนัน้จึงท าการวิเคราะห์ทัง้เชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ  
4. สังเคราะห์ข้อมูลที่ ได้จากการวิเคราะห์ โดยการค้นคว้าข้อมูลเพื่ออธิบายถึงแนวคิด ความเช่ือ                           

ในของประเพณีการวางฤกษ์และเปรียบเทียบข้อมูลในแหล่งโบราณคดีร่วมสมัย เพื่ออธิบายถึงความเช่ือมโยง                  
ทางความเช่ือของผู้คนผา่นประเพณีในการสร้างสถาปัตยกรรม 

 

การศึกษาที่ผ่านมา  
ในประเทศไทยพบหลกัฐานการวางฤกษ์แรกเร่ิมในวัฒนธรรมทวารวดี เช่น โบราณสถานที่บ้านคูเมือง        

ต าบลห้วยชนั อ.อินทร์บรีุ จ.สิงห์บรีุ บริเวณพืน้ที่โบราณสถานหมายเลข 8 เมื่อท าการขุดตรวจพระเจดีย์ลงไปจนถึง
ระดับฐาน ได้พบอิฐเนือ้ละเอียดปิดด้วยทองค าเปลว สนันิษฐานว่าเป็นอิฐที่ใช้วางฤกษ์ นอกจากนีย้งัพบอิฐฤกษ์                  
ตามเมืองส าคญัตา่ง ๆ ในวฒันธรรมทวารวดี เช่น เมืองอู่ทอง เมืองนครปฐมโบราณ เมืองคบูวั เป็นต้น 

การศึกษาที่ส าคญัเก่ียวการบรรจุวตัถุมงคล ได้แก่ ดษุฎีนิพนธ์ของจีราวรรณ แสงเพ็ชร์ เร่ือง ระบบการจัด
และการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในประเทศไทย ได้กล่าวว่า การประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุมีแนวคิด                   
ที่คล้ายคลึงกับการวางฤกษ์ในอาคารสถาปัตยกรรม โดยจากการศึกษาพบว่าการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ                 
ในสถปูเจดีย์ในอินเดียระยะแรกมีการประดิษฐานไว้ที่ต าแหน่งแกนกลางของสถปูเจดีย์ โดยสร้างห้องกรุรูปสี่เหลี่ยม 
ในระยะตอ่มามีการบรรจวุตัถมุีคา่และสญัลกัษณ์มงคลท่ีเก่ียวกบัศาสนาพทุธและฮินดลูงไปด้วย สมยัตอ่มาการบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตไุด้เปลีย่นต าแหนง่ไป รวมทัง้มีการบรรจผุอบท่ีซ้อนลดหลัน่กนัเป็นชัน้2  

สว่นในลงักา ระยะแรกพบว่ามีความสมัพนัธ์โดยตรงกับอินเดียทัง้ต าแหน่งของวตัถทุี่บรรจุ และผอบบรรจุ
พระบรมสารีริกธาตุ สมยัต่อมาได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมีความเป็นท้องถ่ินมากขึน้ โดยสร้างแท่นหินเพื่อจ าลอง
ระบบจักรวาล มีเขาพระสุเมรุรองรับพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงเป็น เจ้าแห่งจักรวาล                      
ใต้เขาพระสุเมรุมีเขาตรีกูฏ และมีแท่นหิน 4 แท่นล้อมรอบเขาพระสุเมรุ ซึ่งหมายถึง ทวีปทั ง้สี่ ใต้เขาตรีกูฏ                        
อาจมีการบรรจุแผ่นยนัตรคละ (Yantra-gala) หรือ ครรภบาตร (Garbhapatra) ลกัษณะเป็นตารางหรือกล่องโลหะ
ทรงสีเ่หลีย่ม ภายในช่องตารางมกีารบรรจสุญัลกัษณ์มงคลและของมีคา่ เพื่อรวมเป็นศนูย์กลางแหง่ความสวสัดิมงคล 
ทัง้นีป้ระเพณีดงักลา่วคงมีความสมัพนัธ์กับคมัภีร์มญัชศุรีวาสตศุิลปศาสตร์ ซึง่เป็นคมัภีร์พทุธศาสนาฝ่ายมหายาน3 

ในบทความยอร์ช เซเดส์ (George Cœdès) เร่ือง Un yantra récemment découvert à Angkor4  กลา่วถึง
การศึกษากลุม่ปราสาทนครวดั โดยจากการด าเนินงานทางโบราณคดีพบแท่นหินที่มีการเจาะช่องด้านบนวางไว้ใน
ฐานของปราสาทและใต้ฐานรูปเคารพในศาสนสถาน โดยช่องหินมีไว้เพื่อรับเดือยของรูปเคารพเพื่อยึดรูปเคารพ                  

                                         
2 จีราวรรณ แสงเพ็ชร์, “ระบบการจดัและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตใุนประเทศไทย,” (ปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยั

ประวติัศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2552), 440. 
3 เร่ืองเดียวกนั, 412. 
4 George Coedès, “Un yantra récemment découvert à Angkor,” Journal Asiatique 240, 12 (1952): 465-477. 
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ไว้กบัแทน่ฐาน สนันิษฐานวา่ช่องด้านบนคงมีไว้เพื่อวางวตัถมุงคล เนื่องจากพบพลอยและหินมีคา่ในชอ่ง5  นอกจากนี ้
ชอง บวสเซอลิเยร์่ (Jean Boisselier) ยงัได้กลา่วถึงแทน่ศิลาฤกษ์ที่พบในปราสาทนครวดั วดัอทัตาเวีย และปราสาท
พระอารามโรงเจน6 โดยการบรรจุวตัถมุงคลไม่ได้พบเพียงในสถาปัตยกรรมเท่านัน้แต่พบบริเวณสะพาน และใต้ฐาน
ประติมากรรม ซึง่พบหลกัฐานที่ชดัเจนในสมยันครวดั7 นอกจากนีจ้ะพบการบรรจวุตัถมุงคลบนสว่นยอดปราสาทด้วย 
โดยภายในบัวยอดปราสาทจะมีการตกแต่งให้สามารถใส่แผ่นหินเพื่อบรรจุวตัถุมงคลลงไปได้ ซึ่งแผ่นหินเหล่านี ้                 
พบเฉพาะในปราสาทศิลปะกเุลนและนครวดัเทา่นัน้8 

จากการศกึษาของนกัวิชาการหลายทา่นเช่ือวา่ การวางฤกษ์มีความเก่ียวข้องกบัวตัถปุระเภทหนึง่มีลกัษณะ
เป็นช่องตาราง 5 หรือ 9 ช่อง ด้านในช่องบรรจุวัตถุมงคลต่าง ๆ ซึ่งปรากฏในคัมภีร์มัญชูศรีวาสตุศิลปศาสตร์                          
(คมัภีร์ในพทุธศาสนา นิกายมหายาน) ในหมวดสถาปัตยกรรม หรือ วาสตุศาสตร์ หรือ วาสตุวิทยาศาสตร์ เรียกว่า           
ยนัตรคละหรือครรภบาตร   สว่นในคมัภีร์มยมตะ(คมัภีร์ในศาสนาพราหมณ์-ฮินด ูไศวนิกาย) เรียกแทน่หินที่ใช้บรรจุ
วตัถุมงคลนีว้่า วาสตุมณฑล นอกจากนีย้ังพบการกล่าวถึงแท่นหินที่ใช้บรรจุวตัถุมงคลที่วางไว้ใต้ฐานรูป เคารพ                     
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการวางฤกษ์ในศาสนสถาน โดยแท่นหินดังกล่าวพบเป็นจ านวนมากในปราสาท                             
ทัง้ในกมัพชูาและประเทศไทย 
 

ผลการศึกษา 
การวางฤกษ์ที่พบในปราสาทเขมรในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สามารถจ าแนก                     

ออกได้เป็น 2 ลกัษณะ คือ การวางฤกษ์แบบไมใ่ช้แผน่ศิลาฤกษ์ กบั การวางฤกษ์ที่ใช้แผน่ศิลาฤกษ์ 
1. การวางฤกษ์โดยไมใ่ช้แผน่ศิลาฤกษ์ สามารถแบง่ออกได้เป็น 3 รูปแบบ  
1.1 การวางฤกษ์โดยใช้วตัถมุงคล ได้แก่ แผ่นทอง แผน่เงิน หินมีคา่ตา่ง ๆ วางไว้ในบริเวณที่ถกูก าหนด เช่น 

วงกบประตู ภายในก าแพง ตัวปราสาท โคปุระ ระเบียงคด และส่วนยอดอาคาร โดยการวางฤกษ์ในรูปแบบนี ้                      
พบในปราสาทพิมาย ปราสาทพนมวัน ปราสาทเมืองต ่า ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทตาเมือนธม และกู่กาสิงห์                       
ซึง่มีทัง้       พทุธสถาน และเทวาลยั โดยปราสาทท่ีพบมีอายรุ่วมกนัอยูใ่นช่วงราวพทุธศตวรรษที่ 16 – 17  

1.2 การวางฤกษ์โดยใช้แผน่หินหรือแผน่อิฐ 4 แผน่ ล้อมเป็นกรอบ ภายในบรรจวุตัถมุงคลตา่ง ๆ ซึง่ลกัษณะ
ดงักล่าวพบที่ปราสาทพะโค อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16 - 17 โดยลกัษณะการวางฤกษ์
ดงักลา่วยงัพบในเทวาลยัพระศิวะ ที่ Ulagaruram รัฐทมิฬนาฑ ูอายรุาวพุทธศตวรรษที่ 15 - 18, ปราสาทตระเปรียง
รุน จ.เสียมเรียบ อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 16 และปราสาทหลงัทิศเหนือของ ศาสนสถานโพนคร อายรุาวพทุธศตวรรษ
ที่ 15 โดยลกัษณะการวางฤกษ์ดงักลา่วปรากฏในคมัภีร์มนสาระ, มยมตะ และกศัยปศิลปศาสตร์ ซึง่เป็นคมัภีร์ที่นิยม
ในการสร้างอาคารของอินเดียตอนใต้ และจากหลกัฐานทางโบราณคดีที่พบ แสดงให้เห็นว่าลกัษณะการวางฤกษ์                  
โดยไม่ใช้แผ่นศิลาฤกษ์ แต่ใช้แผ่นหินล้อมกรอบนีค้งได้รับความนิยมเพียงช่วงเวลาหนึ่ง คือราวพุทธศตวรรษที่                     
15 - 16 และไมป่รากฏลกัษณะการวางฤกษ์ดงักลา่วในศาสนสถานแหง่อื่น ๆ ในสมยัตอ่มา 

                                         
5 Ibid 465. 
6 Jean Boisselier, Asie Du Sud-Est, Tome I : Le Cambodge, (Paris: Manuel d'archéologie d'Extrème-Orient, 1966), 206-209. 
7 Ibid 208. 
8 Ibid 209. 
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1.3 การวางฤกษ์แบบไม่ใช้แผ่นศิลาฤกษ์อีกรูปหนึ่งเป็นการเจาะช่องเพื่อฝังวัตถุมงคลลงไปในอาคาร                         
ซึง่เป็นลกัษณะพิเศษยงัไม่เคยพบท่ีใด พบเพียงแหง่เดียวที่ปราสาทพิมาย จ.นครราชสมีา โดยได้พบแผ่นทองดนุลาย
รูปดอกบวั 8 กลบี ซึง่บรรจอุยูใ่นช่องที่ท าไว้เฉพาะ9  

2. การวางฤกษ์ที่ใช้แผ่นศิลาฤกษ์ โดยจากการรวบรวมข้อมูลแผ่นศิลาฤกษ์ที่พบจากปราสาทเขมร                         
ในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบจ านวน 14 แผน่ สามารถจดัจ าแนกรูปแบบได้ 8 แบบ ดงันี ้

 

ตารางที่ 1 ตารางแสดงรูปแบบของแผน่ศิลาฤกษ์ที่พบจากปราสาทเขมรในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

                                         
9 กองโบราณคดี กรมศิลปากร, อทุยานประวติัศาสตร์พิมาย (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2532) 39. 
10 ตวัยอ่ของจ.ท่ีปราสาทตัง้อยูม่ีดงันี ้นม. = นครราชสีมา บร. = บรีุรัมย์ สร. = สริุนทร์ รอ. = ร้อยเอ็ด สน. = สกลนคร ชย. = ชบัภมูิ ศก. = ศรีสะเกษ 
11 ต่อมาได้ดดัแปลงเป็นศาสนสถานเน่ืองในพทุธศาสนา สมยัพระเจ้าชยัวรมนัท่ี 7 
12 แผ่นหินวางศิลาฤกษ์นี ้พบบริเวณปราสาทประธาน ซึ่งสร้างขึน้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 17 

แผ่นหิน ลกัษณะ ปราสาท10 อายสุมยั (พทุธศตวรรษ) ประเภทศาสนสถาน 
 
 

แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยมจตัรัุส ตรงกลางเป็นหลมุ
กลม จากหลมุกลมเซาะเป็นร่องออกจากหลมุ 
ท าให้ถกูแบง่ออกเป็น 4 สว่น แตล่ะสว่นเจาะ
เป็นชอ่งสี่เหลี่ยมจตัรัุสขนาดเล็ก มี 1 สว่น
เจาะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า 

กู่บ้านปราสาท นม. 
ปราสาทเมืองต ่า บร. 
ปรางค์กู่ ศก. 
 

กลาง 17 - ต้น 18 (สมยันครวดั) 
ปลาย 16 - ต้น 17 (สมยับาปวน) 
17 (สมยันครวดั) 

เทวาลยั11 
เทวาลยั 
เทวาลยั 

 
 

ลกัษณะคล้ายกบัแบบ A แตมี่การสลกัรูปคนั
ธนเูพ่ิมเติม 

ปราสาทหนองหงส์ บร. 
ปราสาททอง บร. 
 

ปลาย 16 – ต้น 17 (สมยับาปวน) 
ต้น 17 (สมยับาปวน) 

เทวาลยั 
เทวาลยั 

 
 

ลกัษณะคล้ายแบบ B แตเ่ปลี่ยนจากการสลกั
รูปสี่เหลี่ยมจตัรัุสขนาดเล็กเป็นรูปสามเหลี่ยม
และสลกัรูปลกูศรเพิ่มเติม 

ปราสาทพนมรุ้ง บร. 
 
 

17 (สมยันครวดั)12 เทวาลยั 

 ลกัษณะคล้ายแบบ B คือมีการสลกัรูปคนัธน ู
แตเ่พ่ิมเติมชอ่งรูปใบไม้สามเหลี่ยมทัง้ 4 สว่น 

กู่สวนแตง บร. 
กู่บ้านปราสาท นม. 
 

17 (สมยันครวดั) 
กลาง 17 - ต้น 18 (สมยันครวดั) 
 

เทวาลยั 
เทวาลยั 

 
 

ลกัษณะคล้ายแบบ D แตต่รงกลางเป็นรูป
สี่เหลี่ยมแทนทรงกลมและรูปคนัธนเูปลี่ยน 
เป็นรูปจนัทร์เสีย้ว 

ปราสาทบ้านหวัสระ นม. 
เขตอ.โนนไทย นม. 

ไมส่ามารถก าหนดอายไุด้ - 

 
 
 

แผ่นหินทรงสี่เหลี่ยม สว่นด้านลา่งไมข่ดั ขอบ
ยกสงูขึน้เล็กน้อย บริเวณขอบที่ยกขึน้และ
ด้านในเจาะชอ่งสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก ตรงกลาง
เป็นหลมุกลม 

ปรางค์ครบรีุ นม. 
 

18 (สมยับายน) อาโรคยศาลา 

 รูปทรงคล้ายแบบ F จากจดุศนูย์กลางเซาะ
เป็นร่องออกจากศนูย์กลางในแนวทแยงเป็น
รูปกากบาทแตล่ะสว่นเจาะเป็นชอ่งรูปสาม 
เหลี่ยมและสี่เหลี่ยมจตัรัุสขนาดเล็ก 
 

ปราสาทพลสงคราม นม. 
 

18 (สมยับายน) อาโรคยศาลา 

A 

B 

F 

C 

D 

E 

G 
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เป็นที่น่าสังเกตว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่  16 - 17 พบลักษณะแผ่นหินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ                         
เป็นแผ่นหินรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางมีรูกลมและเซาะเป็นร่องทัง้แนวตัง้และแนวนอน ท าให้แบ่งแผ่นหินออกเป็น 4 สว่น 
ซึ่งในคัมภีร์กัศยปศิลปศาสตร์ กล่าวถึงการบรรจุอิฐหรือศิลายอด (Crowning brick) บริเวณส่วนยอดของอาคาร                 
ในพิธีวางฤกษ์ ซึ่งประกอบด้วยอิฐหรือหินจ านวน 4 ก้อน ส่วนการเจาะช่องรูปสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมต่าง ๆ                      
มีไว้เพื่อบรรจวุตัถมุงคลตามรูปทรงของชอ่ง เช่น แผน่ทอง แผน่เงินรูปสีเ่หลีย่ม และรูปใบไม้ รวมทัง้หินมีคา่ ซึง่นา่จะมี
ความสัมพันธ์กับคัมภีร์มยมตะ คัมภีร์มนสาระ  คัมภีร์กัศยปศิลปศาสตร์ ส่วนการสลักรูปช่องสี่เหลี่ยมผื นผ้า                         
ในแผน่หินแบบ A และรูปคนัศรในแผ่นหินแบบ B  Anna A. Ślączka ผู้ เช่ียวชาญด้านการวางฤกษ์ได้ให้ความเห็นว่า 
รูปคันศรที่พบมักหันไปทางทิศตะวันออกหรือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งน่าจะมีความสัมพันธ์การจุดเร่ิมต้น                        
ในการวางฤกษ์ที่ปรากฏในคมัภีร์ ซึง่จะเร่ิมต้นการวางวตัถมุงคลทางด้านทิศตะวนัออกเฉียงเหนือหรือด้านตะวนัออก
ก่อน13 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากทิศตะวนัออกเป็นทิศแห่งการเร่ิมต้นท าให้การวางวตัถุมงคลและสญัลกัษณ์รูปคนัศร                 
มีความเก่ียวข้องกับทิศตะวนัออก ทัง้นีล้กัษณะแผ่นศิลาฤกษ์ที่แบ่งเป็น 4 ส่วน ยังพบในปราสาทเขมร ประเทศ
กมัพูชา ที่สร้างในราวพทุธศตวรรษที่ 15 - 17 เช่น ปราสาทสนวล ปราสาทกก ปราสาทบนัทายสรี ปราสาทนครวดั 
ปราสาทดัน ปราสาทธม ปราสาทพระวิหาร รวมทัง้พบชิน้ส่วนของแผ่นศิลาฤกษ์ที่การสลกัรูปคันศรและลูกศร                 
ในศาสนสถาน Thanh-dien ประเทศเวียดนาม สนันิษฐานวา่สร้างขึน้ราวพทุธศตวรรษที่ 15 ซึง่คล้ายคลงึกบัแผน่ศิลา
ฤกษ์ของปราสาทสนวล ทีส่นันิษฐานวา่สร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ 15 เช่นเดียวกนั14 

นอกจากแผ่นศิลาฤกษ์แล้ว ยังมีโบราณวัตถุอีกประเภทที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับแผ่นศิลาฤกษ์                     
แต่มีแนวคิดที่แตกต่างกนัเล็กน้อย นัน่คือแท่นบรรจุวตัถุมงคลโดยมีแนวคิดคือบรรจุวตัถุมงคลเพื่อเป็นการมอบลม
หายใจและชีวิต (life breath) ให้แก่รูปเคารพนัน้ ๆ โดยจากการศกึษาพบแทน่บรรจวุตัถมุงคลทัง้หมด 35 ชิน้ สามารถ
จดัจ าแนกได้เป็น 7 รูปแบบ 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงรูปแบบของแทน่หินบรรจวุตัถมุงคลท่ีพบจากปราสาทเขมรในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
แทน่หิน ลกัษณะ ปราสาท อายสุมยั (พทุธศตวรรษ) ประเภทศาสนสถาน 
 
 

แทน่หินทรงสี่เหลี่ยม 
ด้านบนเจาะชอ่งสี่เหลี่ยม 
ขนาดเทา่กนั 9 ชอ่ง 

ปราสาทพนมรุ้ง บร. 
ปราสาทพนมวนั นม. 
ปราสาทชา่งป่ี สร. 

16–18 (สมยับาปวน - นครวดั - บายน)15 
ปลาย 16 - ต้น 17 (สมยับาปวน) 
18 

เทวาลยั 
เทวาลยั 
อาโรคยศาลา 

 
 

แทน่หินจ าลองสนานโทรณี 
ด้านหน้ามีรางน า้ยื่น ตรง
กลางเจาะเป็นรูกลม 5 รู 

ปราสาทพิมาย นม. 
 

ปลาย 16 – กลาง 17 
(สมยับาปวน – นครวดั) 

พทุธสถาน 

                                         
13 Anna A. Ślączka, Temple Consecration Rituals in Ancient India: Text and Archaeology (Leiden: Brill, 2007), 249. 
14 Ibid 304-305. 
15 เน่ืองจากไมท่ราบต าแหน่งท่ีพบแน่ชดั จึงก าหนดอายใุนช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 – 18 

 เป็นแทน่ศลิาฤกษ์ 2 สว่นประกอบเข้าด้วยกนั 
ได้แก่ สว่นฐานและสว่นฝา สว่นฐานรูปทรง
คล้ายแบบ F โดยเจาะชอ่งสี่เหลี่ยมเฉพาะ
สว่นที่ยกขอบสงู สว่นฝาปิดเจาะรูตรงกลาง 

ปราสาทชา่งป่ี สร. 
กู่คนัธนาม จ. รอ. 
 

18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 

อาโรคยศาลา 

C 

D 

E 

H 

A 

B 
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แทน่หินทรงสี่เหลี่ยม ที่มมุ
ทัง้ 4 ชอ่งเจาะกลม ตรง
กลางเจาะเป็นสามเหลี่ยม 

ปราสาทชา่งป่ี สร. 
 

18 (สมยับายน) อาโรคยศาลา 

 
 

คล้ายแบบ A แตช่อ่ง
สี่เหลี่ยมหนัไปตามทิศทัง้ 8 

ปราสาทพลสงคราม 
จ.นครราชสีมา 
 

18 (สมยับายน) อาโรคยศาลา 

 
 
 

แทน่หินทรงสี่เหลี่ยม ด้าน 
บน เจาะชอ่งสี่เหลี่ยมขนาด
เล็ก 8 ชอ่ง ล้อมรอบชอ่ง
สี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ 1 ชอ่ง 

ปราสาทพนมรุ้ง บร. 
กู่เกษม นม. 
ปราสาทนางร า นม. 
ปราสาทพลสงคราม นม. 

16 – 18 (สมยับาปวน - นครวดั - บายน) 
16 –17  (สมยับาปวน – นครวดัตอนต้น) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 

เทวาลยั 
อาโรคยศาลา 
อาโรคยศาลา 
อาโรคยศาลา 

 
 

คล้ายแบบ E แตมี่ทัง้หมด 
13 ช่อง 
 

ปราสาทพนมรุ้ง บร. 
 

16 – 18 (สมยับาปวน - นครวดั - บายน) 
 

เทวาลยั 
 
 

 
 
 
 

คล้ายแบบ E แตมี่ทัง้หมด 
17 ช่อง 

ปราสาทตาเมือนธม สร. 
ปราสาทภเูพ็ก สน. 
ปราสาทเมืองต ่า บร. 
ปราสาทพนมรุ้ง บร. 
กู่สวนแตง บร. 
กู่คนัธนาม รอ. 
กู่โพนระฆงั รอ. 
กฏุิฤาษีบ้านโคกเมือง บร. 
ปรางค์กู่บ้านหนองแฝก ชย. 
ปราสาทหนองกง บร. 
บ้านมะระ อ.โนนสงู นม. 

พ.ศ. 1563 (สมยับาปวน) 
16 – 17 (สมยับาปวน – นครวดั) 
ปลาย 16 - ต้น 17 (สมยับาปวน) 
16 – 18 (สมยับาปวน - นครวดั - บายน) 
17 (สมยันครวดั) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 
18 (สมยับายน) 

เทวาลยั 
เทวาลยั 
เทวาลยั 
เทวาลยั 
เทวาลยั 
อาโรคยศาลา 
อาโรคยศาลา 
อาโรคยศาลา 
อาโรคยศาลา 
บ้านมีไฟ 
- 

 
การวางแท่นหินภายใต้ฐานรูปเคารพ มีลกัษณะเป็นแท่นหินทรงสี่เหลี่ยม ด้านบนท าเป็นช่องเพื่อบรรจ ุ                  

วตัถมุีคา่ตา่ง ๆ  เช่น สญัลกัษณ์อษัฏมงคล สตัว์มงคล รูปทิกปาล(เทพประจ าทิศ) แผน่ทอง แผน่จารึก แร่โลหะ อโลหะ 
หินมีคา่ ตะเกียง วตัถธุรรมชาติ(เปลอืกหอย, ข้าวเปลอืก, เมลด็พืช, ดิน)16 ในคมัภีร์มญัชศูรีวาสตศุาสตร์ ซึง่เป็นคมัภีร์
ในพุทธศาสนา ลทัธิมหายาน เรียกแท่นหินนีว้่า “ครรภบาตร” หรือ “ยนัตระคละ” ส่วนในคัมภีร์มยมตะ กล่าวถึง                   
แทน่หินลกัษณะนีว้า่ วาสตมุณฑล สว่นในคมัภีร์วิษณปุรุาณนะ เรียกวา่ “พรหมศิลา” ทัง้นีก้ารบรรจวุตัถมุงคลต่าง ๆ 
พบมาแล้วตัง้แต่ในอินเดีย แต่นิยมท าเป็นกล่องโลหะ เช่น เทวาลยัโสมนาถ รัฐเสาราฏระ อายุราวพุทธศตวรรษที่                
16 – 17  

ทัง้นีก้ารบรรจสุิ่งของมงคลลงไปในช่องตาราง หรือ ยนัตระคละ ได้รับความนิยมเป็นอยา่งมากในอาณาจกัร
ศรีลงักา โดยมกัพบแทน่หินหรือการเจาะพืน้เป็นช่องตารางขนาดใหญ่อยูใ่ต้ฐานพระพทุธรูปหรือบริเวณแกนกลางของ 
ศาสนสถาน เช่น ใต้ฐานพระพทุธรูปยืนท่ี Maligawila อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 13 – 14 สถปูวิชยัราม เมืองอนรุาธปรุะ 

                                         
16 T.B. Karunaratne, “Garbhapàtra (Yantragal) The ritual deposit vessels of buddhist shines in ancient Sri Lanka,” Ancient Ceylon No.5 

(1984): 125. 

C 

D 

E 

F 

G 
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อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 15 – 16, สถปูปาบาล ูเมืองโปลนนารุวะ อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 15 – 18 รวมทัง้ที่ชวาก็พบ
ลกัษณะเช่นเดียวกนั เช่น จนัทิบารอง ชวาภาคกลาง อายรุาวพทุธศตวรรษที่ 15, กลุม่ศาสนสถานท่ีโลโรจง กรัง ชวา
ภาคกลาง อายุราวพุทธศตวรรษที่  15, กลุ่มศาสนสถาน Gunung Kawi ที่  Bali อายุราวพุทธศตวรรษที่  17                        
สว่นในปราสาทเขมรท่ีเมืองพระนคร พบวา่มีความนิยมลกัษณะแทน่หินรูปแบบ G แตล่กัษณะของหินมีความละเอียด
มากกว่าที่พบในประเทศไทย ทัง้นี ้ชอง บวสเซอลิเย่ร์ ได้ให้ข้อสงัเกตว่าในแท่นหินสมัยบายนจะมีการขัดเกลา                        
ที่เรียบร้อยน้อยกว่า การสร้างหินดจูะล้าหลงักว่า มีรูขนาดเล็กกว่าขนาดทัว่ไป และพบรูปแบบเฉพาะของสมยับายน
ลกัษณะเป็นแทน่หินแบบ G ขนาดเลก็และใหญ่ซ้อนกนั17 โดยลกัษณะนีย้งัพบที่บ้านมะระ จ.นครราชสมีาด้วย 

จากการศึกษาแท่นหินบรรจุวตัถุมงคล พบว่าลกัษณะของแท่นหินบรรจุวตัถุมงคลที่พบในปราสาทเขมร 
แตกตา่งจากที่พบในศาสนสถานทัง้ในอินเดยี ศรีลงักา และชวา โดยในปราสาทเขมร ท่ีเมืองพระนครนิยมผลติจากหิน
ทราย และ และมีจ านวนช่องแตกต่างกนัไป ซึง่แตล่ะช่องอาจสมัพนัธ์กบัต าแหนง่ของเทพและเทพีที่ปรากฏในคมัภีร์ 
 

บทสรุป 
การวางฤกษ์ในปราสาทเขมรแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบทัง้การวางฤกษ์แบบไมใ่ช้แผน่ศิลาฤกษ์ และ

แบบใช้แผ่นศิลาฤกษ์ โดยได้พืน้ฐานความเช่ือมาจากคัมภีร์ในศาสนาพราหมณ์ที่ได้รับความนิยมในการก่อสร้าง
อาคารของอินเดียตอนใต้ ลกัษณะของการวางฤกษ์แบบไม่ใช้แผน่ศิลาฤกษ์ยงัพบรูปแบบคล้ายคลงึกนัท่ี ศาสนสถาน
ในเขมรและเวียดนาม ซึ่งมีอายุราวพุทธศตวรรษที่  15 – 16 สว่นในประเทศไทยพบในศาสนสถานที่มีอายรุาวพุทธ
ศตวรรษที่ 16 – 17  
 ส่วนการวางฤกษ์แบบใช้แผ่นศิลาฤกษ์ พบในปราสาทเขมรในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่สร้างขึน้                  
ในราวพทุธศตวรรษที่ 16 – 17 โดยต าแหน่งของแผ่นศิลาฤกษ์นีจ้ะวางอยู่บริเวณส่วนยอดของปราสาท ทัง้นีย้ังพบ
แผ่นศิลาฤกษ์รูปแบบเดียวกันที่ปราสาทเขมร จ.เสียมเรียบ ที่มีการสร้างในราวพุทธศตวรรษที่  15 - 17 และ                        
ศาสนสถานในเวียดนาม สร้างขึน้ในราวพทุธศตวรรษที่ 15 

ส าหรับแท่นหินบรรจุวัตถุมงคล พบว่าเป็นแท่นหินที่ใช้วางไว้ใต้ประติมากรรมเพื่อเป็นการให้ชีวิตและ             
ลมหายใจ พบทัง้ในศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์  โดยส่วนมากมักพบในศาสนสถานที่สร้างในสมัย                            
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 โดยพบทัง้ในอาโรคยศาลา และบ้านมีไฟ โดยลกัษณะการบรรจุวตัถุมงคลไว้ในช่องตาราง                   
ที่ใต้ฐานรูปเคารพ พบทัง้ในอินเดีย ศรีลงักา มาเลเซีย  

ทัง้นี ก้ารศึกษาในครัง้นี ศ้ึกษาเฉพาะปราสาทเขมรเฉพาะแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่านัน้                             
หากมีการศึกษาต่อยอดในภูมิภาคอื่น ๆ จะช่วยเพิ่มเติมข้อมูลด้านการวางฤกษ์ในปราสาทเขมรให้ครอบคลมุมาก
ยิ่งขึน้ 
 

เอกสารอ้างอิง 
กองโบราณคดี.  (2532). อทุยานประวตัิศาสตร์พิมาย. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร. 
จีราวรรณ แสงเพ็ชร์. (2552). “ระบบการจดัและการประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตใุนประเทศไทย.” ปรัชญาดษุฎี 

บณัฑิต สาขาโบราณคดีสมยัประวตัิศาสตร์ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร. 

                                         
17 Jean Boisselier, Asie Du Sud-Est, Tome I : Le Cambodge, 209. 
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อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เน้ือเช่ือใจ และการรบัรู้คณุค่า ท่ีส่งผลต่อความ
จงรกัภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี 
The Influences of Service Quality, Trust, and Perceived Value On Customer Loyalty to Tam 
Lai Restaurant In Pathum Thani 

 
ศิวพร เทยีมกระโทก1   และ คมสนั ตนัสกลุ 2 

Siwaporn Timkratok1and Khomson Tunsakul 2 

    

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้
คุณค่า ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม                    
ในการศึกษาครัง้นี ้คือ ลูกค้าร้านต าหลาย ในเขตปทุมธานี จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง                   
ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ                        
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุใช้เพื่อทดสอบสมมติฐาน ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญิงอายรุะหว่าง 
21–30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน และรายได้ส่วนตัว                     
ต่อเดือน 30,001–50,000 บาท ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า คุณภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และ                  
การรับรู้คณุค่า ส่งผลเชิงบวกต่อความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดบั .05 
ค ำส ำค ญ  :   คณุภาพการใหบ้ริการ, ความไวเ้นือ้เชื่อใจ, การรบัรู้คณุค่า, ความจงรกัภกัดี 
 

Abstract 
 This research aims to study the influences of service quality, trust, and perceived value on 
customer loyalty. The questionnaires were distributed to 400 customers of Tam Lai Restaurants in Pathum 
Thani using purposive sampling. The statistical analyses consisted of descriptive statistics (mean and 
standard deviation) and multiple regression analysis used to test the hypotheses. Most respondents were 
female, aged 21–30 year old, single with, bachelor degree, personnel/employees of private companies 
and had monthly income from 30,001–50,000 Baht. The research results showed that service quality, trust 
and perceived value had a statically significant impact on customer loyalty at .05. 

Keyword : Service Quality, Trust, Perceived Value, Customer Loyalty 
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 2 Marketing Department, School of Business Administration, Bangkok University, Pathum Thani 
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บทน ำ 
ในปัจจบุนัอาหารอีสานได้รับความนิยมมากในทุกเพศทกุวยัวยั ส้มต าถือว่าเป็นสดุยอดอาหารจานโปรด 

ของคนไทย (ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ , 2562) ในส่วนของรสชาติแต่ละร้านจะแตกต่างกันออกไป  จุดนีเ้ป็นสิ่งส าคัญ                 
ที่ท าให้ลกูค้าเลือกในการเข้าแต่ละร้าน (เดือนนภา ศรีสวสัดิ์, 2562) หลายปีต่อมาการเติบโตของร้านอาหารอีสาน                
มีถึง 11,791 ร้าน มีการเติบโตเพิ่มขึน้ 17 เปอร์เซ็นต์ จากปีที่แล้ว (“ต าหลาย”, 2561) ในสมัยนีพ้ฤติกรรมการ
รับประทานอาหารทกุคนจะชอบไลฟ์สดหรือถ่ายรูปลงโซเชียลเป็นอีกช่องทางหนึง่ที่ท าให้คนรับรู้สนิค้าของทางร้าน      

“ต าหลาย” เป็นร้านส้มต าอีสานอินเตอร์ ลกูค้าทัง้ชาวไทยและต่างชาติ สามารถสัง่รสชาติตามที่ต้องการได้ 
การจัดตกแต่งร้านจะมีทัง้กลางแจ้ง (Outdoor) และในร่ม (Indoor) เมนูมีให้เลือกหลากหลายและมีมุมให้ถ่ายรูป                 
จดังานวนัเกิด สร้างสรรค์ต่าง ๆ ที่จะเป็นห้องจดัเลีย้งแบบสว่นตวั มีพืน้ที่จอดรถสะดวกสบาย นอกจากนีก้ารบริการ               
ที่มีการเอาใจใสด่แูลลกูค้าทกุโต๊ะในความเทา่เทียมกนัสิง่นีจ้ึงท าให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดี 

ในการท าธุรกิจคุณภาพการให้บริการถือเป็นสิ่งที่ส าคัญในการรักษาความได้เปรียบในการแข่งขัน                       
ของ องค์การ (Cheng, Chen, Hsu & Hu, 2012) นอกจากนี ้ความไว้เนือ้เช่ือใจที่จะท าให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์การและลกูค้ามีสว่นร่วมที่ดีต่อกนั (Wahab, Yahaya & Muniandy, 2015) รวมไปถึงคณุค่าของลกูค้าที่มีจุดเด่น
จะท าให้องค์การสามารถรักษาระดบัในการแข่งขนัและสร้างความแตกต่างจากคู่แขง่รายอื่น ๆ (Rasheed & Abadi, 
2014) เป็นปัจจยัส าคญัในการสร้างความจงรักภกัดีของลกูค้า (Goyal & Chanda, 2017) 

จากเหตผุลที่กล่าวมา จึงเป็นสาเหตุจูงใจให้ผู้วิจยัสนใจศึกษาอิทธิพลด้านคณุภาพการให้บริการ  ความไว้
เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คณุคา่ที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของลกูค้า 

 
วัตถปุระสงค์ 

การศึกษาในครัง้นี  ้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้ เนือ้เช่ือใจ                          
และการรับรู้คณุคา่ ตอ่ความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติหรือไม ่ 

ในส่วนของการทบทวนวรรณกรรมนัน้ แนวคิดด้านการรับรู้คุณภาพการให้บริการ จิตตินันท์ เดชะคุปต์ 
(2544) ได้กลา่วว่า ในการท างานบริการต้องยึดถือว่าลกูค้าถกูเสมอ พนกังานต้องท าหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ 
บริการด้วยความเอาใจใส ่ดแูลลกูค้าเหมือนกบัลกูค้าเป็นครอบครัว ไม่ใสอ่ารมณ์แก่ลกูค้า สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้ลกูค้า
เกิดความ ประทับใจในการบริการ เมื่อลูกค้าได้รับการบริการที่ดี จะส่งผลที่ท าให้ลูกค้าเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจ                      
ในการมาใช้บริการ ตามแนวคิดด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ Buiter, Lago & Stern (1997) ได้กลา่วว่า ความไว้เนือ้เช่ือใจ
ของลกูค้าจะเกิดขึน้ได้นัน้ ต้องเกิดจากความใกล้ชิด การมีความสมัพนัธ์ที่ดีระหว่างลกูค้าและองค์กร ความไว้เนือ้                   
เช่ือใจประกอบด้วย 5Cs ได้แก่ การสื่อสาร พนักงานต้องสื่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ต้องเปิดเผย                    
ความจริงใจและมอบความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ , การดูแลและการให้เป็นคุณสมบัติที่ท าให้เกิด                          
ความใกล้ชิดระหว่างพนกังานและลกูค้า, การให้สญัญาใจกบัลกูค้าถ้าของที่ลกูค้าได้รับเกิดความเสียหาย สามารถ
น ามาเปลี่ยนได้ทนัที หรือคืนเงินให้แก่ลกูค้า, ความสะดวกสบาย และการแก้ไขสถานการณ์องค์กรต้องดแูลลกูค้า                
ให้เหมือนคนในครอบครัว ถ้าเกิดลกูค้าไมพ่อใจในการบริการ ไม่ชอบใจในตวัสินค้า ลกูค้าสามารถสอบถามพนกังาน
ได้ทนัที และต้องรีบแก้ไขเพื่อลดความรู้สึกไม่พอใจของลกูค้า เมื่อลกูค้าเกิดความไว้เนือ้เช่ือใจในการบริการ ลกูค้า               
จะเกิดการรับรู้คณุคา่ตามแนวคดิการรับรู้คณุคา่ Song, Cadeaux & Yu (2016) ได้กลา่ววา่ การรับรู้คณุคา่เป็นปัจจยั
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ที่รับรู้ได้มากกว่าราคา ในการซือ้ผลิตภณัฑ์หรือการใช้บริการของผู้บริโภค คุณภาพการให้บริการ ความเนือ้เช่ือใจ 
และการรับรู้คุณค่า สิ่งเหล่านีจ้ะส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ตามแนวคิดความจงรักภักดี Yusof, Manan, 
Karim & Kassim (2015) ได้กลา่ววา่ การท่ีลกูค้ามีสว่นร่วมกบัองค์กร ท าให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดี และลดการท่ีลกูค้า
จะเปลี่ยนการใช้บริการ นอกจากนีย้งัท าให้ลกูค้าเกิดความจงรักภกัดีต่อองค์กร ซึ่งผู้ วิจยัได้ออกแบบกรอบงานวิจัย
ดงันี ้                                                                                                                       
 

 
 
รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิดตามทฤษฎี 
 
ซึง่ผู้วจิยัได้ตัง้สมมติฐานไว้ดงันี ้
H1: คณุภาพการให้บริการ มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดขีองร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี 
H2: ความไว้เนือ้เช่ือใจ มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี 
H3: การรับรู้คณุคา่ มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี 
  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
ประชากรที่ใช้ศึกษา คือ ลกูค้าร้านต าหลาย สาขาปทุมธานี จ านวน 400 คน โดยผู้ วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง     
แบบเจาะจงเพื่อที่จะได้ระบกุลุม่เป้าหมายที่ชดัเจน โดยการลงพืน้ที่ร้านต าหลายและใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมลูตามโต๊ะลกูค้าที่มาใช้บริการ ได้มีการแจกแบบสอบถามพอดีจ านวน 400 คน โดยมีข้อค าถาม 
5 สว่น ดงันี ้1. เป็นค าถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบค าถาม, 2. เป็นค าถามเก่ียวข้องกบั คณุภาพการให้บริการ,   
3. เป็นค าถามเก่ียวข้องกับ ความไว้เนือ้เช่ือใจ, 4. เป็นค าถามเก่ียวข้องกับ การรับรู้คุณค่า และ 5.เป็นค าถาม
เก่ียวข้องกบั ความจงรักภกัดี ในสว่นของการตรวจสอบเนือ้หา ผู้วิจยัได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึน้ตอ่อาจารย์
ทีป่รึกษาเพื่อตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนือ้หาของแบบสอบถามที่ตรงกบัเร่ืองที่จะศกึษา และ
การตรวจสอบความเช่ือมั่น ผู้ วิจัยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิครอนบาร์คแอลฟ่า นอกจากนีผู้้ท าวิจัยได้ก าหนด                  
ค่าอนัตรภาคชัน้ ส าหรับการแปลผลข้อมลูโดยค านวณค่าอนัตรภาคชัน้ เพื่อก าหนดช่วงชัน้ ด้วยการใช้สตูรค านวณ
และค าอธิบายส าหรับแตล่ะช่วงชัน้ดงันี ้(ชศูรี วงศ์รัตนะ, 2550)  
อนัตรภาคชัน้  = คา่สงูสดุ–คา่ต ่าสดุ 
           จ านวนชัน้ 
   =     5–1 = 0.80 
       5 

คณุภาพการให้บริการ   

ความไว้เนือ้เช่ือใจ           

 
การรับรู้คณุคา่         

ความจงรักภกัดีของลกูค้า    
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โดยแบ่งช่วงชัน้ตามนี  ้1.00 – 1.80 ระดับน้อยที่สุด , 1.81 – 2.60 ระดับน้อย , 2.61 – 3.40 ระดับปานกลาง ,                         
3.41 – 4.20 ระดบัมาก, 4.21 – 5.00 ระดบัมากที่สดุ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ผู้ท าวิจัยได้ก าหนดค่าสถิติ
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมลู คือ สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอ้างอิง 

 

ผลกำรวิจัย 
ผลการศึกษา พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 284 คน คิดเป็นร้อยละ 71.00                     

มีช่วงอายรุะหว่าง 21–30 ปี จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 46.75 สว่นใหญ่ มีสถานภาพเป็นโสด จ านวน 268 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.00 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 332 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ส่วนใหญ่มีอาชีพ 
พนกังาน/ลกูจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 41.75 มีรายได้ตอ่เดือน 30,001–50,000 บาท จ านวน 
208 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ปัจจัยของคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (x̄  = 3.65, S.D.= 0.39) 
ปัจจยัความไว้เนือ้เช่ือใจมคีา่เฉลีย่ในระดบัมาก (x̄  = 3.66, S.D.= 0.46) ปัจจยัด้านการรับรู้คณุคา่มีคา่เฉลีย่ในระดบั
มาก (x̄ = 3.65, S.D.= 0.44) และความจงรักภกัดีมีคา่เฉลีย่ในระดบัมาก (x̄ =3.63, S.D.= 0.45) 

สมมติฐานจะใช้สถิติทดสอบหาความสมัพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)      
เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เ ช่ือใจ และการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดี                     
ของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี 
ตารางที่ 1 คา่อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คณุค่าที่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของ
ร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี ด้วยวิธีวิเคราะห์ความสมัพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) 
ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 
คณุภาพการให้บริการ 0.201 0.175 3.083 0.002* 
ความไว้เนือ้เช่ือใจ 0.297 0.303 5.497 0.000* 
การรับรู้คณุคา่ 0.331 0.325 6.665 0.000* 

R2= 0.508, F-Value = 136.565, p-value = 0.000* 
 จากตารางที ่1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูพบวา่ คา่อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และ
การรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี เมื่อพิจารณาหลายด้านพบว่า
คุณภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คุณค่าที่มีผลต่อความจงรักภักดีของร้านลูกค้าต าหลาย                  
สาขาปทมุธานี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  
 เมื่อพิจารณาความส าคัญคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คณุค่า สามารถอธิบาย
ความแปรปรวน ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี  ได้ประมาณร้อยละ 50.80         
(R2 = 0.508, p-value = 0.000) ที่ เหลืออีกร้อยละ 49.20 เป็นผลมาจากตัวแปรอื่นๆ ที่ ไม่ได้น ามาพิจารณา 
สอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ด้านคณุภาพการให้บริการ (Beta = 0.175) ด้านความไว้เนือ้เช่ือใจ (Beta = 0.303) 
ด้านการรับรู้คณุคา่ (Beta = 0.325) ตามล าดบั 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐำน ผลกำรทดสอบสมมติฐำน 

คณุภาพการให้บริการ สอดคล้อง มีผลตอ่ความจงรักภกัดี 
ความไว้เนือ้เช่ือใจ สอดคล้อง มีผลตอ่ความจงรักภกัดี 
การรับรู้คณุคา่ สอดคล้อง มีผลตอ่ความจงรักภกัดี 

  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ว่า ผลการศึกษาสอดคล้องกับสมมติฐาน คือ คุณภาพการให้บริการ 
ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คณุคา่มีผลตอ่ความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี 
 

บทสรุป 
 งานวิจยัในครัง้นีไ้ด้บรรลวุตัถปุระสงค์ที่ต้องการศกึษา อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ 
และการรับรู้คุณค่าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ                 
ที่ระดบั 0.05 โดยสรุปผลสมมติฐานได้ดงันี ้
H1: คุณ ภาพการให้บ ริการที่ มี ผลต่อความจงรักภักดี ของ ร้านลูก ค้ าต าหลาย  สาขาปทุมธานี  ได้ แก่                                      
ด้านความน่าเช่ือถือ ด้านการตอบสนองทนัที ด้านการให้ความมัน่ใจ ด้านการเอาใจใส ่และด้านความเป็นรูปธรรม
ของบริการ โดยภาพรวมพบวา่ อิทธิพลของคณุภาพการให้บริการมีคา่เฉลีย่อยูใ่นระดบัมาก ตามแนวคิดของ Helm & 
Ozergin (2015) กล่าวว่า การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้า ในการมีส่วนร่วมไปในทางที่ ดี                        
ซึ่งเป็นสิ่งที่วัดระดับความส าคัญในการให้บริการ  และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัติ  กอบการุณ (2558)                           
เร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ การใช้งาน ความพึงพอใจ ต่อประโยชน์สุทธิของผู้ ใช้งาน แอปพลิเคชัน                   
ในการจองโรงแรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ในกรุงเทพมหานคร  พบว่า คุณภาพการให้บริการ                             
ตอ่ประโยชน์สทุธิของผู้ใช้งานแอปพลเิคชนัในการจองโรงแรมอยูใ่นระดบัสงู 
H2: ความไว้เนือ้เช่ือใจมีผลตอ่ความจงรักภกัดขีองร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี โดยภาพรวมพบวา่ อิทธิพลของ
ความไว้เนือ้เช่ือใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Chong, Abawajy, Hamid & Ahmad (2014) กล่าวว่า 
ความไว้เนือ้เช่ือใจของลูกค้า ท าให้เกิดการซือ้ผลิตภณัฑ์และการใช้บริการ นอกจากนี ้ยังส่งผลไปถึงท าให้ลกูค้า                  
เกิดความภักดีกับองค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยชาญ ลิขสิทธ์ิวัฒนกุล (2561) เร่ือง ปัจจัยท่ีส่งผล                      
ต่อความพึงพอใจ ความไว้เนือ้เช่ือใจและความภักดีต่อร้านผลิตภณัฑ์ฟาสต์แฟชั่นของลกูค้าในกรุงเทพมหานคร 
พบวา่ ความไว้เนือ้เช่ือใจของลกูค้าร้านผลติภณัฑ์ฟาสต์แฟชัน่ในกรุงเทพมหานครอยู่ในระดบัมาก 
H3: การรับรู้คณุค่ามีผลต่อความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี โดยภาพรวม พบว่า อิทธิพลของ
การรับรู้คณุคา่อยู่ในระดบัมาก ซึง่ตรงกบัแนวคิดของ Carlson, O’Cass & Ahrholdt (2015) กลา่ววา่ มลูค่าการรับรู้
ของผลิตภัณฑ์ จะตัดสินโดยการที่ลูกค้า น าราคาไปเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รุ่งโรจน์ จีรพัฒนกุล (2561) เร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ คุณค่าที่ รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ                           
และความภักดีของลูกค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพื่ อสุขภาพในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า การรับรู้คุณค่า                  
ของลกูค้าในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานครอยูใ่นระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะส าหรับน าผลไปใช้ในทางธุรกิจ 
1. ผู้วิจยัเสนอแนะให้ร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี ควรมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการด้านการตอบสนองทนัที 
และด้านความเป็นรูปธรรมของบริการ ให้บริการแบบรวดเร็ว ทนัใจลกูค้า ตอบสนองตามความต้องการของลกูค้า 
อปุกรณ์ที่ทนัสมยัมากยิ่งขึน้ เพื่อให้ลกูค้าเกิดความพงึพอใจในการมาใช้บริการ                                                                       
2. ผู้ วิจัยเสนอแนะให้ร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี ควรมุ่งเน้นความไว้เนื อ้เช่ือใจ โดยการที่พนักงาน                         
บริการลกูค้าด้วยความจริงใจ ซื่อสตัย์ และให้บริการอยา่งดี เพื่อให้เกิดความไว้วางใจในการมาใช้บริการร้านต าหลาย 
3. ผู้ วิจัยเสนอแนะให้ ร้านลูกค้าต าหลาย สาขาปทุมธานี  ควรมุ้ งเน้นการรับ รู้คุณค่า โดยการที่คิดราคา                                  
แต่ละเมนูอาหารที่ไม่แพงจนเกินไปสามารถเข้าถึงกลุ่มลกูค้าทุกเพศทุกวยั เหมาะสมกับคุณภาพของอาหาร และ
ราคาที่เหมาะสมกบัเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป 
1. ผู้ วิจัยจึงข้อเสนอแนะว่า ให้น าตวัแปรอิสระอื่น ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อความจงรักภกัดีของลกูค้ามาท าการวิจัย                  
เช่น ความพงึพอใจและการบอกตอ่ เป็นต้น 
2. ผู้วิจยัจึงข้อเสนอแนะว่า อาจมีการท าวิจยัโดยการใช้ตวัแปรเดิม แต่ท าในธุรกิจใหม่ที่มีความแตกต่างจากที่ผู้วิจยั      
ได้ท าการศกึษาในขณะนี ้
 

ค ำขออบคุณ  
การศึกษาค้นคว้าอิสระเร่ือง อิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความไว้เนือ้เช่ือใจ และการรับรู้คุณค่า               

ที่สง่ผลตอ่ความจงรักภกัดีของร้านลกูค้าต าหลาย สาขาปทมุธานี ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี เพราะได้รับความอนเุคราะห์
จากอาจารย์ที่ป รึกษา  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร. คมสัน ตันสกุล ที่ ได้ให้ความรู้ ค าป รึกษา ข้อเสนอแนะ                               
ในการด าเนินงานวิจัย อันเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้า รวมไปถึงตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ จึงท าให้                  
การค้นคว้าอิสระฉบบันีส้มบรูณ์  ผู้วิจยัจึงขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้
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อิทธิพลของภาพลักษณ์ตราสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้ด้านราคาท่ีมีต่อความ
ตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเม่ียม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
The Influences of Brand Image, Service Quality and Perceived Price on Customer 
Repurchase Intention of Premium Coffee Shop in Bangkok 
 
เพ็ญศิริวรรณ อิ่มอาบ 1 และ คมสนั ตนัสกลุ2 
Phensiriwan Im-ap 1 and Khomson Tunsakul2 
    

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสนิค้า คณุภาพการให้บริการ การรับรู้
ด้านราคาที่มีตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถามในการศึกษาครัง้นี ้คือ ลกูค้าที่มาใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยมแบรนด์
หนึ่ง จ านวน 400 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติประกอบด้วยสถิติ                          
เชิงพรรณนา ซึง่ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์การถดถอยแบบพหคุณู 
 ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31–40 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดับ                      
ปริญญาตรี อาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้ างบริษัทเอกชน และรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 10,001 –30,000 บาท                                
ผลการทดสอบสมมตุิฐาน พบวา่ คณุภาพการให้บริการและการรับรู้ด้านราคา มีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้
ของลกูค้า ในขณะที่ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า ไมม่ีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้า 

ค าส าคัญ  :    ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า, คณุภาพการให้บริการ, การรับรู้ด้านราคา, ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ 
 

Abstract 
 This research aims to study the influences of brand Image, service quality and perceived price 
on customer repurchase Intention of premium coffee shop in Bangkok. 
 The questionnaires were distributed to 400  customers of premium coffee shop of one brand in 
Bangkok using purposive sampling. The statistical analyses consisted of descriptive statistics 
(percentage, mean, standard deviation) and multiple regression analysis used to test the hypotheses. 
 Most respondents were male, aged between 3 1 -4 0  years old, single, bachelor's degree, 
profession as an employee of a private company and had monthly income from 10,001–30,000 baht. The 
research results showed that service quality and perceived price had a significant impact on consumer 
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repurchase intention. However, brand image did not significantly affect the customer repurchase 
intention. 
Keyword : Brand Image, Service Quality, Perceived Price, Repurchase Intention 
 
บทน า 
 “กาแฟ” เป็นเคร่ืองดื่มที่หลายคนขาดไม่ได้ในชีวิตประจ าวนั ไม่ว่าจะอยู่ในวยัเรียน วยัท างาน วยัพกัผ่อน 
หรือท างานวิชาชีพใด ล้วนติดใจรสชาติและกลิ่นอนัหอมกรุ่นของกาแฟกนัทัง้นัน้ “ทานกาแฟแล้วแก้ง่วง” เป็นเหตผุล       
ที่คนสว่นใหญ่ต้องทานกาแฟ เนื่องจากในเมล็ดกาแฟมีคาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งเป็นสารในกลุ่มแซนทีนอลัคาลอยด์ 
(Xanthine Alkaloid) มีรสขม ช่วยกระตุ้นให้สมองตื่นตัว ในขณะที่บางคนติดใจในรสชาติกาแฟยี่ห้อดงัในร้านหรู 
บรรยากาศดี ๆ จนกลายเป็นแฟนพนัธุ์แท้ (สรุเดช พนัธุ์ล,ี 2561) 
               ในปัจจบุนัก็มีการแขง่ขนัทางการตลาดสงู มีคูแ่ขง่รายใหมเ่กิดขึน้เร่ือย ๆ อีกทัง้แตล่ะบริษัทก็ตา่งหากลยทุธ์
มาต่อสู้ เพื่อจะเป็นผู้ครองตลาด จากที่ผู้ วิจัยได้สมัภาษณ์ผู้ ใช้บริการเบือ้งต้นมีหลายปัจจยัเก่ียวข้องทัง้ภาพลกัษณ์
ตราสินค้าที่แข็งแกร่ง คุณภาพการให้บริการที่ได้มาตราฐาน หรือราคาที่ เหมาะกับคุณภาพ จึงท าให้ลูกค้าหรือ
ผู้ใช้บริการเลอืกที่จะกลบัมาใช้บริการซ า้ที่ร้านกาแฟพรีเมี่ยมแบรนด์หนึง่ 
 ดงันัน้ผู้ท าวิจยัจึงท าการศกึษาเร่ือง อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินค้า คณุภาพการให้บริการ และการรับรู้
ด้านราคาที่มีต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร และผลจาก
การศึกษาวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางให้ร้านกาแฟพรีเมี่ยม หรือผู้ ที่สนใจศึกษาน าข้อมูลที่ได้                    
ไปปรับปรุง พฒันา วางกลยทุธ์ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้ามากที่สดุ  

 
วัตถุประสงค์ 
              เพื่อศึกษาอิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินค้า คุณภาพการให้บริการ การรับรู้ด้านราคาที่มีต่อความตัง้ใจ
กลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

 
กรอบแนวคิด และสมมตฐิาน 
              ภาพลักษณ์ตราสินค้า (Brand Image) Keller (1993) อธิบายภาพลักษณ์ตราสินค้าว่า เป็นการรับรู้
เก่ียวกับแบรนด์ที่สะท้อนจากความสมัพนัธ์ของแบรนด์ที่เกิดขึน้ในความทรงจ าของผู้บริโภค การเช่ือมโยงแบรนด์                 
เป็นข้อมูลที่เช่ือมโยงกับความจ าของบุคคล พวกเขามีความหมายของแบรนด์ส าหรับผู้ บริโภค และใช้รูปแบบ                        
ที่แตกตา่งกนั การเช่ือมโยงแบรนด์เหลา่นีส้ร้างภาพลกัษณ์ของแบรนด์ ซึง่รวมถึงคณุลกัษณะที่เก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ 
หรือไมเ่ก่ียวข้องกบัผลติภณัฑ์ ประโยชน์เชิงหน้าที่ ประสบการณ์ หรือสญัลกัษณ์ และทศันคติของแบรนด์โดยรวม  
 Kotler (2003) กลา่ววา่ การสร้างตราสินค้าเป็นเร่ืองส าคญัในกลยทุธ์ผลิตภณัฑ์ตราสนิค้าที่ รู้จกัแพร่หลาย 
สามารถก าหนดราคาสินค้าได้สงู ตราสินค้าเป็นสญัลกัษณ์ที่มีความสลบัซบัซ้อน สามารถสื่อความหมายได้ 6 ด้าน 
ดงันี ้ 
 1) คณุสมบตัิ (Attributes) ตราสนิค้าท าให้นกึถึงคณุสมบตัิ หรือคณุลกัษณะที่ชดัเจนของผลติภณัฑ์  
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 2) คุณประโยชน์ (Benefits) คุณสมบัติต้องให้ความหมายออกมาเป็นคุณประโยชน์ตาม หน้าที่ และ
คณุประโยชน์ทางอารมณ์ เช่น ความทนทาน แสดงให้เห็นคณุประโยชน์ตามหน้าที่การใช้งาน หรือคณุสมบตัิราคา
แพง แสดงให้เห็นคณุประโยชน์ทางอารมณ์  
 3) คณุคา่ (Value) ตราสนิค้าบง่บอกบางสิง่บางอยา่งเก่ียวกบัคณุคา่ของผู้ผลติ  
 4) วฒันธรรม (Culture) ตราสนิค้าอาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม  
 5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินค้าบ่งชีถ้ึงบุคลิกภาพของสินค้าว่าตราสินค่าของเรามีบุคลิกอย่างไร 
เช่น กระฉบักระเฉง หรูหรา ราคาแพง ใช้งานสะดวก ผอ่นคลาย   
 6) ผู้ใช้ (User) ตราสนิค้าชีใ้ห้เห็นถึงประเภทของผู้บริโภคที่ซือ้หรือใช้ สามารถตอบสนอง ความต้องการของ
ผู้ บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ในแง่ของประสิทธิภาพ (Performance) และยังครอบคลุมไปถึงสิ่งที่จับต้องไม่ได้ 
(Intangible) อีกขัน้หนึ่งไม่ว่าจะเป็น ความน่าเช่ือถือ (Trust/Reliability) ความมั่นใจ (Confidence) ความคุ้นเคย 
(Familiarity) ประสบการณ์ที่ได้สะสมมา (Shared Experiences) ความสัมพันธ์และความผูกพัน (Relationship) 
สถานภาพ (Status) และบคุลกิภาพ (Personality) 
              คุณภาพการให้บริการ (Service Quality) Zeithaml, Berry & Parasuraman (1996) กล่าวว่า คุณภาพ
การบริการได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางวา่เป็นสิง่ที่พงึพอใจของลกูค้า และความตัง้ใจด้านพฤติกรรมซึง่จะน าไปสู่
ผลก าไรขององค์กร 
 Parasuraman, Ziethaml & Berry (1985) กล่าวว่า คุณภาพการบริการ เป็นสิ่งที่ลูกค้าทุกคนคาดหวัง                        
ที่จะได้รับจากการบริการ ลกูค้าจะวดัจากเคร่ืองมือวดัคณุภาพการบริการซึง่เป็นการวดัคณุภาพจาก 5 ด้าน ดงันี ้
 1) ความเป็นรูปธรรมของการบริการ (Tangibles) หมายถึง งานบริการควรมีความเป็น รูปธรรมที่สามารถ
สมัผสัจบัต้องได้ มีลกัษณะทางกายภาพที่ปรากฏให้เห็น เช่น อปุกรณ์ และเคร่ืองใช้ ส านกังานสภาพแวดล้อมและ              
การตกแต่ง การแต่งกายของพนกังาน แผ่นพบั และเอกสารต่าง ๆ ป้าย ประกาศ ความสะอาดและความเป็นระเบียบ
ของส านกังานท่ีตัง้ ลกัษณะดงักลา่ว จะช่วยให้ลกูค้า รับรู้วา่มคีวามตัง้ใจในการให้บริการ และลกูค้าสามารถเห็นภาพ
ได้ชดัเจน  
 2) ความน่าเช่ือถือ (Reliability) หมายถึง การให้บริการต้องตรงตามเวลาที่สญัญาไว้ กบัลกูค้างานบริการ               
ที่มอบหมายให้แก่ลกูค้าทกุครัง้ต้องมีความถกูต้อง เหมาะสม และมีความสม ่าเสมอ มีการเก็บข้อมลูของลกูค้าและ
สามารถน ามาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มีพนกังานเพียงพอต่อการ ให้บริการ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดกับลกูค้า
ด้วยความเต็มใจ   
 3) การตอบสนองลูกค้า (Responsive) หมายถึง ความรวดเร็วเป็นความตัง้ใจที่จะ ช่วยเหลือลูกค้า                      
โดยให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่ให้รอคิวนานรวมทัง้ต้องมีความกระตือรือร้น เมื่อเห็นลกูค้า แล้วต้องรีบต้อนรับต้อนรับ
ให้การช่วยเหลือ สอบถามถึงการมาใช้บริการอย่างไม่ละเลย ความรวดเร็ว จะต้องมาจากพนกังาน และกระบวนการ
ในการให้บริการท่ีมีประสทิธิภาพ   
 4) การให้ความมัน่ใจแก่ลกูค้า (Assurance) หมายถึง การบริการจากพนกังานที่มี ความรู้ความสามารถ                
ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องมีทกัษะในการท างานตอบสนองความต้องการของลกูค้า และมนุษ ย์สมัพนัธ์ที่ดี สามารถ                  
ท าให้ลกูค้าเกิดความเช่ือถือ และรู้สกึปลอดภยัสร้างความมัน่ใจวา่ ลกูค้าได้รับบริการท่ีดี   
 5) การเข้าใจและรู้จกัลกูค้า (Empathy) หมายถึง พนกังานที่ให้บริการลกูค้าแต่ละราย ด้วยความเอาใจใส่
และให้ความเป็นกันเองและดูแลลูก ค้าเปรียบเสมือนญาติ  และแจ้งข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ให้ รับทราบ                                
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ศกึษาความต้องการของลกูค้าแต่ละรายมีความเหมือนและความแตกต่างในบาง เร่ืองใช้เป็นแนวทางการให้บริการ
ลกูค้าแตล่ะรายในการสร้างความพงึพอใจ  
           การรับรู้ด้านราคา (Perceived Price) Xia, Monroe & Cox (2004) กลา่วว่า ราคา ท าหน้าที่ชีน้ าภายนอก
ส าหรับผู้บริโภคในการก าหนดคณุภาพของผลติภณัฑ์ และถกูก าหนดให้เป็น “การประเมินของผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกบั
ความแตกตา่งระหวา่งราคาของผู้ขาย และราคาของอีกฝ่ายเปรียบเทียบวา่สมเหตสุมผล หรือยอมรับได้”  
 พงศ์ศรันย์ พลศรีเลิศ (2555) กลา่วว่า การรับรู้ด้านราคา การก าหนดราคาโดย ค านึงถึงคณุค่าที่ผู้ซือ้ได้รับ
เป็นวิธีการก าหนดราคาโดยขึน้อยู่กบัการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อคุณค่าของผลิตภณัฑ์ โดยไม่ค านึงถึงต้นทุนสินค้า
ของผู้ ขาย ซึ่งมีผลท าให้การก าหนดราคาจะต้องสอดคล้องกับ การรับรู้คุณค่าของผู้บริโภค ผู้บริ โภคจะพิจารณา                    
ระดบัราคาที่ควรจ่ายส าหรับผลิตภณัฑ์ และประโยชน์ที่จะได้รับถ้ากิจการก าหนดราคาขายสงูกว่าคุณค่าที่ผู้บริโภค
รับรู้ ผู้บริโภคจะไม่ยอมรับและตดัสินใจไม่ซือ้ผลิตภณัฑ์นัน้ การก าหนดราคาโดยค านึงถึงคณุค่าสามารถด าเนินการ
ได้ 4 วิธี คือ     
 1) วิธีการประเมินราคาโดยตรง (Direct Price-Rating Method) ถามผู้ซือ้โดยตรงวา่ ราคาสินค้าของกิจการ
ควรเป็นเทา่ใด   
 2) วิธีการประเมินจากคณุค่าที่รับรู้ (Direct Perceived-Value-Rating Method) การประเมินเปรียบเทียบ
คณุคา่ของผลติภณัฑ์ระหวา่งผลติภณัฑ์ของกิจการกบัของคูแ่ขง่ขนัเป็น วิธีการหนึง่ที่จะช่วยให้กิจการสามารถก าหนด
ราคาที่เหมาะสม และสอดคล้องกบัการรับรู้ในคณุคา่ของผู้บริโภคได้    
 3) วิธีวินิจฉัย (Diagnostic Method) ในกรณีที่การซือ้สินค้าต้องพิจารณาปัจจัยหลายอย่างอาจต้องใช้วิธี
วินิจฉัย โดยการพิจารณาปัจจัยส าคัญเหล่านี ด้้วยวิธีการเลือกปัจจัยส าคัญที่คิดว่าเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพล                            
ตอ่การตดัสนิใจซือ้ขึน้มาก่อน แล้วให้น า้หนกัความส าคญัโดยเปรียบเทียบกบัปัจจยัที่เลอืกมาดงักลา่ว   
 4) วิ ธีการก าหนดราคาจากคุณค่าในการใช้งาน (Value–in–Use Pricing) เป็นการก าหนดราคา                       
โดยมีผลิตภณัฑ์อ้างอิงที่ใช้เปรียบเทียบคุณค่าการใช้งานเพื่อน าไปสู่การก าหนดระดบัราคาที่เหมาะสม มีขัน้ตอน
ส าคญั ดงันี ้   
 - เลือกผลิตภณัฑ์อ้างอิง 1 รายการ ซึ่งอาจเป็นสินค้าของคู่แข่งขนัหลกั หรือสินค้าของกิจการที่ต้องการใช้
เป็นฐานการอ้างอิง เพื่อให้ผู้บริโภคใช้ประเมินคณุคา่เพื่อเปรียบเทียบ กับผลติภณัฑ์ที่ต้องการก าหนดราคา      
 - ประเมินมลูค่าราคาของแต่ละองค์ประกอบหรือคณุสมบตัิส าคญัที่จะน าเสนอให้เพิ่มเติมจากที่ผลิตภณัฑ์
อ้างอิงมีอยู ่เพื่อให้ผู้บริโภครับรู้วา่ หากมีการใช้ผลติภณัฑ์ของกิจการแทน การใช้ผลติภณัฑ์ที่น ามาอ้างอิง จะมีมลูค่า
สว่นเพิ่มขึน้คิดเป็นจ านวนเงินเทา่ไร 
 - ประเมินมลูคา่ทางเศรษฐกิจของผลติภณัฑ์ที่ต้องการก าหนดราคาด้วยการน าราคาของผลิตภณัฑ์อ้างอิง 
รวมกบัมลูคา่ของสว่นเพิ่ม      
 - ประเมินคณุค่าที่ผู้บริโภครับรู้ได้ เนื่องจากราคาสงูสดุที่ผู้บริโภคควรจะต้องจ่าย เป็นระดบัราคาที่ผู้บริโภค
ไม่มีความรู้ในข้อเท็จจริงของราคาแต่ละส่วนประกอบที่กิจการได้เพิ่มเข้าไป ดงันัน้ ผู้บริโภคจึงรู้สึกถึงความเสี่ยง                   
เพื่อลดความเสี่ยงในใจของผู้บริโภคกิจการต้องลดระดบัราคาลงมาจากระดบัราคา ณ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้อยู่ใน
ระดับราคาที่ผู้บริโภคพอใจในคุณค่าที่รับรู้ ควรน าแนวคิดการก าหนดราคาวิธีการประเมินจากคุณค่าที่รับรู้  หรือ
วิธีการวินิจฉยัมาร่วมท าการพิจารณาประกอบ      
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 - การก าหนดราคาเพื่อชักจูงให้ผู้บริโภคตดัสินใจซือ้ จากระดบัราคาที่ผู้บริโภครับรู้คุณค่าของผลิตภณัฑ์ 
กิจการต้องก าหนดราคาผลิตภัณฑ์ให้ต ่ากว่า เพื่อให้ผู้ บริโภครับรู้ได้ถึงความ คุ้ มค่าของคุณค่าที่จะได้ รับ                            
จากผลิตภณัฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกบัเงินและต้นทนุทัง้หมดของลกูค้าเกิดขึน้ ทัง้ต้นทนุที่เป็นตวัเงิน และต้นทนุที่ไม่ได้
เป็นตวัเงิน ได้แก่ ต้นทนุท่ีเสยีเวลา และต้นทนุท่ีเสยี ความรู้สกึ ทัง้ก่อนซือ้ ระหวา่งซือ้ และหลงัจากซือ้ผลติภณัฑ์ไปใช้ 
ทัง้นีกิ้จการต้องค านงึถึงก าไร ผลตอบแทนที่จะได้รับจากราคาที่ก าหนดขึน้  
              ความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้(Repurchase Intention) Spreng, Harrell & Mackoy (1995) กล่าวว่า 
การซือ้ซ า้ของลกูค้า ถกูมองว่ามีความส าคญัต่อความส าเร็จของผู้ ค้าปลกีเพราะการรักษาลกูค้าที่มีอยู่นัน้มีราคาถกู
กวา่การค้นหา และให้บริการลกูค้าใหม่ 
 Kotler & Keller (2016) กล่าวว่า ความตัง้ใจซือ้ หมายถึง ภาวะที่บุคคลเกิดความตัง้ใจที่จะเลือกใช้
ผลติภณัฑ์หรือบริการ โดยความตัง้ใจดงักลา่วเกิดจากการผา่นกระบวนการประเมินตามขัน้ตอนตามล าดบั ดงันี ้
 1) การตระหนกัถึงปัญหา (Problem Recognition) คือ จุดเร่ิมต้นที่บุคคลเกิดการตระหนกัรู้ถึงปัญหาหรือ
ความต้องการ ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบนักบัภาวะที่ตนเองต้องการ ส่งผลให้
เกิดแรงกระตุ้นภายใน (Internal Stimuli) และเมื่อความต้องการดงักลา่วมีมากขึน้จนถึงระดบัที่เพียงพอ จะน าไปสู่            
แรงขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าว นอกจากนีค้วามต้องการยังสามารถเกิดจากแรงกระตุ้ น
ภายนอก (External Stimuli) ได้อีกด้วย อาทิเช่น การถูกถ่ายทอดหรือปลูกฝังให้เกิดความต้องการจากบุคคลอื่น                   
ไปจนถึงผลที่เกิดจากการสือ่สารทางการตลาด 
 2) การหาข้อมูล (Information Search) คือ ขัน้ตอนที่เกิดหลงัจากที่บุคคลมีความต้องการเกิดขึน้มากพอ 
แล้วจึงท าการรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลู อนัประกอบไปด้วย   
 - แหล่งข้อมูลบุคคล (Personal Sources) ได้แก่ ข้อมูลจากบุคคลในครอบครัว เพื่อน เพื่อนบ้าน หรือ                           
คนคุ้นเคย 
 - แหลง่ข้อมลูทางพาณิชย์ (Commercial Sources) ได้แก่ ข้อมลูที่ได้รับจากโฆษณา ตวัแทนขาย หรือฉลาก
สนิค้า 
 - แหลง่ข้อมลูสาธารณะ (Public Sources) ได้แก่ ข้อมลูจากมวลชน หรือองค์กรที่ท าการจดัอนัดบัตา่ง ๆ 
 - แหล่งข้อมูลที่เป็นประสบการณ์ตรง (Experiential Sources) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการสัมผัสใช้งาน                    
การทดลองใช้ การสงัเกตหรือทดสอบด้วยตนเอง โดยบุคคลอาจใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียวหรือมากกว่าหนึ่งแหล่ง                 
ในการน ามารวบรวมขึน้เป็นองค์ความรู้เก่ียวกบัสนิค้า หรือบริการนัน้ เพื่อท่ีจะน าเอาไปใช้ประกอบการประเมินตอ่ไป 
 3) การประ เมิ นทางเลือก  (Evaluation of Alternatives) คื อ  การที่ บุ คคลน า เอา ข้อมูลมาจัดท า                              
เป็นชดุทางเลอืก ณ ที่นี ้อาจหมายถึง การเปรียบเทียบระหวา่งสนิค้า และบริการของแตล่ะแบรนด์ที่น าเสนอทางเลอืก
ที่ตอบสนองตอ่ความต้องการเดียวกนั โดยผู้บริโภคจะมีการพิจารณาคณุสมบตัขิองแตล่ะตวัเลอืก แล้วน ามาจดัล าดบั
ความส าคญัตามคณุลกัษณะเฉพาะของแต่ละตวัเลือกที่ตรงตามความต้องการเฉพาะสว่นบคุคลของตนได้มากกว่า 
หลังจากนัน้ผู้ บริโภคมีแนวโน้มที่จะน าเอาความเช่ือในตัวแบรนด์ ทัศนคติที่มีต่อแบรนด์ และคุณประโยชน์                             
ทีค่าดวา่จะได้รับจากการใช้งาน เข้ามาประกอบกนั เพื่อคดัสรรหาทางเลอืกที่ตนเองต้องการมากที่สดุอีกครัง้หนึง่ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด 

 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
จากกรอบแนวคิดในภาพท่ี 1 ผู้วิจยัได้ตัง้สมมติฐานดงันี ้
             สมมติฐานที่ 1 ภาพลกัษณ์ตราสินค้ามีผลต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม     
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากบทความของ มนสัมนต์ กล ่าแดง (2561) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ภาพลกัษณ์
ตราสินค้าที่มีผลต่อความภักดีของผู้บริโภคร้านอาหารชาบูบุฟเฟต์ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา ร้านชาบู
บฟุเฟต์ 2 ร้าน ที่ถือครองสว่นแบง่การตลาดมากที่สดุ ผลการศึกษา พบวา่ ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้าของร้าน
ชาบูชิ ด้านคุณสมบัติ ด้านคุณค่า ด้านวัฒนธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ ใช้ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดี                   
ในตราสินค้าของผู้ ใช้บริการร้านชาบูชิบุฟเฟต์ ในขณะที่ปัจจัยด้านภาพลกัษณ์ตราสินค้าของร้านซูกิชิ ด้านคุณค่า 
ด้านวฒันธรรม ด้านบุคลิกภาพ และด้านผู้ ใช้เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความภักดีในตราสินค้าของผู้ ใช้บริการร้านซูกิชิ
บฟุเฟต์ นอกจากนัน้ ยงัพบว่า ผู้ ใช้บริการร้านชาบูชิบฟุเฟต์ และร้านซูกิชิบฟุเฟต์มีความภกัดีต่อตราสินค้าร้านชาบู
บุฟเฟต์ ด้านความเช่ือมั่น ด้านการเข้าไปอยู่กลางใจผู้ บริโภค และด้านความง่ายในการเข้าถึงไม่แตกต่างกัน                      
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
             สมมติฐานที่ 2 คณุภาพการให้บริการมีผลต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม    
ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากบทความของ รุ่งโรจน์ จีรพฒันกุล (2560) ได้ท าการศกึษาเร่ือง อิทธิพลของ
คุณภาพการให้บริการคุณค่าที่รับรู้ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภกัดีของลกูค้าในการใช้บริการร้านอาหาร             
เพื่อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 1) คุณภาพในการให้บริการด้านความน่าเช่ือถือไว้วางใจ                  
ในการบริการ การตอบสนองต่อลกูค้า การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า และคุณค่าที่รับรู้ อาทิ  คุณค่าที่รับรู้ด้านราคา                    
คุณค่าที่รับรู้ด้านสงัคม และคุณค่าที่รับรู้ด้านคุณสมบัติ มีอิทธิพลทางบวกต่อความพึงพอใจของลกูค้าในการใช้
บริการร้านอาหารเพื่อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีของลกูค้า           
ในการใช้บริการร้านอาหารเพื่อสขุภาพในเขตกรุงเทพมหานคร 
              สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ด้านราคามีผลต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม                   
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร โดยอ้างอิงจากบทความของ วรัญญา คงจิตราภา (2558) ได้ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้
คณุค่าของปัจจยัด้านราคา คุณภาพการบริการและความไว้วางใจที่มีผลต่อความภกัดีของผู้ บริโภคต่อร้านอาหาร                 
ริมทางในย่านเยาวราช ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีการศึกษาระดับปริญญาตรี          
จ านวนมากที่สุดอายุ 21-30 ปี อาชีพลูกจ้าง มีรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน 10,001 -20,000 บาท กลุ่มตัวอย่าง                  

การรับรู้ด้านราคา 

ความตัง้ใจกลบัมาใช้
บริการซ า้ 

H1 

คณุภาพการให้บริการ 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 

H2 

H3 
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การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพการบริการของร้านอาหารในย่านเยาวราช และมีความไว้วางใจ และ
ความภักดีในระดับปานกลาง ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณค่าของปัจจัยด้านราคา คุณภาพ                     
การบริการ และความไว้วางใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภักดีของผู้บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช                  
โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความภกัดีได้ ร้อยละ 58 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ศกึษา คือ ลกูค้าที่ใช้บริการร้านเอบีซี คอฟฟ่ี ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 
 ตวัอย่างที่ใช้ศึกษา คือ ลกูค้าที่ใช้บริการร้านเอบีซี คอฟฟ่ี ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ผู้วิจยั
ได้ก าหนดขนาดตัวอย่างจ านวนดังกล่าวโดยใช้ตารางของ Yamane (1967) ที่ระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และ                
คา่ความคลาดเคลือ่นท่ีระดบัร้อยละ ±5 ซึง่ตวัอยา่งที่ได้นัน้ ผู้วิจยัเลอืกใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง  
           เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา สร้างแบบสอบถามเพื่อถามความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ คือ 1) ข้อมลูทัว่ไป
เก่ียวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้า  3) ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพ                  
การให้บริการ 4) ความคิดเห็นเก่ียวกบัการรับรู้ด้านราคา 5) ความคิดเห็นเก่ียวกบัความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ 
               การตรวจสอบความเช่ือมัน่ ผู้วิจยัพิจารณาจากคา่สมัประสิทธ์ิครอนบาร์คแอลฟ่า  
ตารางที่ 1 คา่ครอนบาร์คแอลฟ่า 

ตัวแปร ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 
1. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 0.97 
2. คณุภาพการให้บริการ 0.96 
3. การรับรู้ด้านราคา 0.93 
4. ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ 0.94 

รวม 0.98 
  
จากตารางที่ 1 แสดงว่า ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่าง 40 ตวัอย่าง พบว่า ค่าครอนบาร์ค แอลฟ่าของแบบสอบถาม 
อิทธิพลของภาพลกัษณ์ตราสินค้า คุณภาพการให้บริการ และการรับรู้ด้านราคาต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้
ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยมแบรนด์หนึ่ง ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมมีค่าครอนบาร์คแอลฟ่า 0.98                       
เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ภาพลักษณ์ตราสินค้า  มีค่าคอนบาร์คแอลฟ่า 0.97 คุณภาพการให้บริการ                             
มีค่าคอนบาร์คแอลฟ่า 0.96 การรับรู้ด้านราคา มีค่าคอน บาร์คแอลฟ่า 0.93 และความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้                    
มีคา่คอนบาร์คแอลฟ่า 0.94 
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สรุปผลการศึกษา 
ผลการศกึษาจากการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา แสดงในตารางที ่2 และ 3 
ตารางที่ 2 จ านวน และคา่ร้อยละของข้อมลูสว่นบคุคล 

 เพศ อาย ุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา 

อาชีพ รายได้ต่อ
เดือน 

ข้อมลู
สว่นใหญ่ 

ชาย  ระหวา่ง 31 
– 40 ปี 

โสด ปริญญาตรี  พนกังาน/ลกูจ้าง
บริษัทเอกชน 

10,001–
30,000 บาท 

ร้อยละ 52.75 46.0 68.5 70.5 66.5 44.75 

 
ตารางที่ 3 ระดบัความคิดเห็น 

ปัจจัยตัวแปร 
ค่าเฉลี่ย 
( ) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การแปลผล 

ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า  4.38 0.50 มากที่สดุ 

คณุภาพการให้บริการ  4.47 0.50 มากที่สดุ 

การรับรู้ด้านราคา 4.13 0.78 มาก 

ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ 4.25 0.66 มากที่สดุ 

  
จากตารางที่ 2 และ 3 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่                        
เป็นเพศชาย จ านวน 211 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 มีอายุ ระหว่าง 31–40 ปี จ านวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 46.0                 
มีสถานภาพโสด จ านวน 274 คน คิดเป็นร้อยละ 68.5 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.5 มีอาชีพเป็นพนักงาน/ลูกจ้างบริษัทเอกชน จ านวน 266 คน คิดเป็นร้อยละ 66.5 มีรายได้ส่วนตัวต่อเดือน 
10,001–30,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 44.75 ปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามีคา่เฉลีย่ในระดบัมาก

ที่สุด  (  =  4.38, S.D. = 0.50) ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการมีค่าเฉลี่ยในระดับมากที่สุด  (  =  4.47,                          

S.D. = 0.50) ปัจจยัด้านการรับรู้ด้านรามีค่าเฉลี่ยในระดบัมาก (  = 4.13, S.D. = 0.78) และปัจจยัด้านความตัง้ใจ

กลบัมาใช้บริการซ า้มีคา่เฉลีย่ในระดบัมากที่สดุ (  = 4.25, S.D. = 0.66)  
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ผลจากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหคุณู แสดงในตารางที่ 4 และ 5 
ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์สมัพนัธ์แบบถดถอยเชิงพหคุณู 

ตัวแปรอิสระ B Beta t sig 
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้า 0.116 0.086 1.641 0.102 
คณุภาพการให้บริการ 0.275 0.208 4.027 0.000 
การรับรู้ด้านราคา 0.507 0.595 14.842 0.000 

R² = 0.659, F-Value = 254.616, P-value = 0.000* 
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน 
1. ภาพลกัษณ์ตราสนิค้ามีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้า
ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ปฏิเสธสมมติฐาน 

2. คณุภาพการให้บริการมีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้า
ร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

3. การรับรู้ด้านราคามีผลตอ่ความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้าน
กาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานคร 

ยอมรับสมมตฐิาน 

 
จากตารางที่ 4 และ 5 สามารถอภิปรายผลการทดสอบสมมตฐิาน ดงันี ้
 สมมติฐานที่ 1 ภาพลกัษณ์ตราสินค้ามีผลต่อความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่าปัจจัยด้านภาพลกัษณ์                
ตราสินค้า ไม่มีผลต่อความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม  ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร                             
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งไม่สอดคล้องตามทฤษฎีเก่ียวกับภาพลักษณ์ตราสินค้าของ Kotler (2000)                       
ที่กล่าวว่า ภาพลกัษณ์ เป็นองค์รวมของความเช่ือ ความคิดตลอดจนความประทับใจที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง                   
โดยทศันคติ และการกระท าใด ๆ ท่ีคนเรามีต่อสิ่งนัน้ จะมีความเก่ียวพนักบัภาพลกัษณ์ของสิ่งนัน้ ๆ และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ภัณฑิ รา ธีระสาน ต์  (2560) ได้ท าการศึกษาเร่ือง อิท ธิพลของภาพลักษณ์ ตราสิน ค้า                                               
ต่อความไว้เนือ้เช่ือใจ ความพึงพอใจ และความจงรักภักดีของ ผู้บริโภคร้านอาหารประเภทสุกียากี ้สาขาในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้ บริโภคร้านอาหารประเภทสุกียากี ใ้นเขต
กรุงเทพมหานคร ภาพลกัษณ์ตราสินค้า มีความไว้เนือ้เช่ือใจ และมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับค่อนข้างเห็นด้วย 
ในขณะที่ผู้ บริโภคมีการรับรู้ความจงรักภักดีอยู่ในระดับปานกลาง 2) ภาพลักษณ์ตราสินค้า มีอิทธิพลทางบวก                    
ตอ่ความไว้เนือ้เช่ือใจของผู้บริโภค และภาพลกัษณ์ตราสินค้า (BIM) ไม่มีอิทธิพลต่อความพงึพอใจของผู้บริโภค และ
ความไว้เนือ้เช่ือใจ มีอิทธิพลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริโภค และ 3) ความไว้เนือ้เช่ือใจ ไมม่ีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดี
ของผู้บริโภค และความพงึพอใจ มีอิทธิพลตอ่ความจงรักภกัดี อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 สมมติฐานที่ 2 คณุภาพการให้บริการมีผลต่อความตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม 
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพ                   
การให้บริการ มีผลต่อความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร                            
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการ ของ Zeithaml, Berry & 
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Parasuraman (1996) ที่กลา่ววา่ คณุภาพการบริการได้รับการยอมรับอยา่งกว้างขวางว่าเป็นสิง่ที่พึงพอใจของลกูค้า 
และความตัง้ใจด้านพฤติกรรมซึ่งจะน าไปสู่ผลก าไรขององค์กร และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภานุพงศ์ ลือฤทธ์ิ 
(2560) ได้ท าการศกึษาเร่ือง คณุภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ในการสร้างความพงึพอใจของผู้ใช้งาน : กรณีตวัอยา่ง
ของแอปพลิเคชนักระเป๋าเงินบนโทรศพัท์มือถือ ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัทางด้านคณุภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
ไม่ว่าจะเป็นความเช่ือถือไว้วางใจ การตอบสนอง ความพร้อมของระบบ ความมั่นคงปลอดภัย ความเก่ียวข้ อง                   
ความเข้าใจได้ และความเพียงพอล้วนแต่มีความสมัพันธ์กับคุณภาพการบริการอิเล็กทรอนิกส์ทัง้สิน้ซึ่งการรับรู้
คณุภาพการบริการอิเลก็ทรอนิกส์ก็เป็นปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กนักบัความพงึพอใจของผู้ใช้งาน 
 สมมติฐานที่ 3 การรับรู้ด้านราคามีผลต่อความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม                
ในพืน้ที่กรุงเทพมหานคร ผลการทดสอบสมมติฐานโดยวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ พบว่า ปัจจัยด้านการรับรู้                      
ด้านราคา มีผลต่อความตัง้ใจกลับมาใช้บริการซ า้ของลูกค้าร้านกาแฟพรีเมี่ยม  ในพืน้ที่ก รุงเทพมหานคร                             
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องตามทฤษฎีเก่ียวกับการรับรู้ด้านราคาของ El-Adly & Eid (2015 )                  
ที่กล่าวว่า คุณค่าของการรับรู้ของลูกค้าในช่วงไม่ก่ีทศวรรษที่ผ่านมาได้รับความสนใจอย่างมากจากนักเขียน                     
ด้านการตลาดบริการ เนื่องจากลูกค้าจ านวนมากได้กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนมูลค่า และ Xia, Monroe & Cox 
(2004) ที่ กล่าวว่า  ราคาท าหน้าที่ ชี น้ าภายนอกส าหรับผู้ บ ริโภคในการก าหนดคุณภาพของผลิตภัณ ฑ์                               
และถูกก าหนดให้เป็น “การประเมินของผู้บริโภคที่เก่ียวข้องกับความแตกต่างระหว่างราคาของผู้ ขาย และราคา                 
ของอีกฝ่ายเปรียบเทียบว่าสมเหตสุมผล หรือยอมรับได้” และสอดคล้องกบังานวิจยัของ วรัญญา คงจิตราภา (2558) 
ได้ท าการศึกษาเร่ือง การรับรู้คณุคา่ของปัจจยัด้านราคา คณุภาพการบริการ และความไว้วางใจที่มีผลต่อความภกัดี
ของผู้ บริโภคต่อร้านอาหารริมทางในย่านเยาวราช ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การรับรู้คุณค่าของปัจจัย                   
ด้านราคา คณุภาพการบริการ และความไว้วางใจมีอิทธิพลทางบวกต่อความภกัดีของผู้บริโภค ต่อร้านอาหารริมทาง
ในยา่นเยาวราช โดยร่วมกนัอธิบายความแปรปรวนของความภกัดีได้ร้อยละ 58 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ทางธุรกิจ 
 1. ผู้วิจยัขอเสนอให้ทางร้านกาแฟพรีเมี่ยม และธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกนั ควรมุ่งเน้นพฒันาในเร่ืองของ
ภาพลกัษณ์ตราสินค้า แม้ว่าในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผลจะออกมาว่าภาพลกัษณ์ตราสินค้าไม่ได้มีผลต่อความตัง้ใจ
กลบัมาใช้บริการซ า้ของลกูค้าก็ตาม เพราะวา่อาจจะมีปัจจยัอื่นของทางร้านที่โดดเดน่หรือมีอิทธิพลกวา่ แตก่ารสร้าง
ภาพลกัษณ์ตราสนิค้าให้แข็งแกร่งก็เป็นสิง่หนึง่ที่จะช่วยสร้างภาพจ า หรือทศันคติที่ดีให้เกิดขึน้กบัลกูค้าได้  
 2. ผู้ วิจัยขอเสนอให้ทางร้านกาแฟพรีเมี่ยม และธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน ควรมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพ                  
การให้บริการ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าในทกุๆด้าน และรักษามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพ
เสมอ อาจมีการศึกษาเพิ่มเติม หรือท าการส ารวจสิ่งที่ลูกค้าก าลังให้ความสนใจในขณะนัน้ เพื่อน าข้อมูลที่ได้                      
มาปรับปรุง และพฒันาธุรกิจตอ่ไป 
 3. ผู้วิจยัขอเสนอให้ทางร้านกาแฟพรีเมี่ยม และธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกนั สร้างมาตรฐานการบริการ และ
รักษาคณุภาพการบริการให้ดีสม ่าเสมอ เพื่อให้ลกูค้ารู้สกึว่าได้รับการบริการท่ีคุ้มค่ากบัเงินที่จ่ายไป และต้องมีราคา      
ที่เหมาะสมตอ่สภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั อนัจะน าไปสูค่วามตัง้ใจกลบัมาใช้บริการซ า้ในอนาคตได้ 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ไป  
 1.    ผู้ วิจัยขอแนะน าให้ท าการศึกษากบักลุ่มประชากร/กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มอื่น ๆ ในสถานที่ที่แตกต่างกัน 
เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าตวัแปรที่ผู้ วิจัยเลือกศึกษา เมื่อท าการส ารวจกับกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ที่ แตกต่างกัน
ออกไป ผลออกมาจะมีความแตกตา่งจากที่ผู้วิจยัศกึษาหรือไม ่อยา่งไร เพื่อจะได้ข้อมลูที่ขยายกว้างมากขึน้ 
 2. ผู้ วิจัยขอแนะน าให้ท าการศึกษากับตัวแปรอื่น ที่อาจมีความเก่ียวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษาอยู่นี ้
เพื่อให้ได้ข้อมลูที่กว้างขึน้ เพราะมีอีกหลากหลายเหตผุลที่จะเป็นตวัขบัเคลื่อนธุรกิจ เราจ าเป็นต้องทราบวา่อะไรเป็น
จดุออ่น จดุแข็ง และยงัเป็นการขยายองค์ความรู้ให้กบัผู้ที่ก าลงัศกึษา หรือสนใจเก่ียวกบัธุรกิจประเภทร้านกาแฟ  
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การศึกษาการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์จากข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูง 
A study of the expansion of Hadley cells from high cloud cover data 
 
วนัเฉลมิ ชนะเลศิ1 สมุามาลย์ บรรเทิง1 และ เสริม จนัทร์ฉาย1 
Wanchalerm Chanalert1 Sumaman Buntoung1 and Serm Janjai 1 
    

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี ใ้ ช้ ข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูงที่ ได้จากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป                          
(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) ของเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์                  
ในปี ค.ศ. 1979 ถึง ปี ค.ศ. 2018 มาวิเคราะห์เพื่อหาขอบของแฮดลีย์เซลล์ซึ่งเป็นการหมุนเวียนของอากาศ                         
ในแถบเขตร้อนของโลก เพื่อตรวจสอบความถกูต้องของผลที่ได้ ผู้วิจยัจึงท าการเปรียบเทียบขอบของแฮดลย์ีเซลล์ที่ได้
จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูกบัที่ได้จากการค านวณค่าฟังก์ชนักระแสเชิงมวล (mass stream function) ซึ่งผลที่ได้
พบว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี จากนัน้ท าการหาขนาดของการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์                      
โดยวิเคราะห์จากกราฟแนวโน้มอนุกรมเวลาของขอบแฮดลีย์เซลล์ที่ได้จากข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูง พบว่า                          
การขยายตวัของเขตร้อนเทา่กบั 6.13 องศาละติจดูในซีกโลกเหนือและ 1.15 องศาละติจดูในซีกโลกใต้ 
ค าส าคัญ: ปริมาณเมฆชัน้สงู, แฮดลย์ีเซลล์, การขยายตวัของเขตร้อน 

 
Abstract 
 In this work, high cloud cover data from European Centre for Medium-Range Weather Forecasts 
(ECMWF) (from December to February in 1979 to 2018) were used to investigate the expansion of the 
Hadley cells, which are the tropical circulation. To verify the result, the edges of Hadley cells obtained 
from the high cloud cover data were compared with those calculated from the mass stream function. The 
comparison results show a reasonable agreement. Afterward, the expansion of the edge of the Hadley 
cells were analyzed using time series of the edge of the Hadley cells from high cloud data. The tropical 
expansion was found to be 6.13 degree latitude in northern hemisphere and 1.15 degree latitude in 
southern hemisphere. 
Keyword: High cloud cover, Hadley cells, Tropical expansion 
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  Department of  Physics, Faculty of Science, Silpakorn University, Nakhon Pathom 73000, Thailand. 
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บทน า 
 แฮดลีย์เซลล์เป็นการหมนุเวียนของอากาศแถบเขตร้อนของโลก ซึ่งมีขอบเขตระหว่างศูนย์สตูร (equator)      
ถึงบริเวณกึ่งเขตร้อน (subtropical zone) ทัง้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ แฮดลีย์เซลล์เกิดจากการยกตวัของอากาศ
บริเวณศูนย์สูตรจนถึงระดับความสูงประมาณ 15 กิโลเมตร อากาศนีจ้ะแยกตัวเคลื่อนที่ไปทางซีกโลกเหนือ                      
และซีกโลกใต้และไปจมตวัลงในบริเวณกึ่งเขตร้อนของโลก (ละติจดูประมาณ 30 องศา) จากนัน้อากาศนีจ้ะไหลเวียน
มาตามพืน้ผิวโลกกลบัมายงับริเวณศนูย์สตูร ผลจากการไหลเวียนของแฮดลีย์เซลล์จะท าให้บริเวณศนูย์สตูรมีเมฆ 
ความชืน้และฝนหนาแนน่ ในทางตรงกนัข้ามบริเวณกึ่งเขตร้อนของโลกจะมีความแห้งแล้งมาก  
 จากงานวิจยัที่ผ่านมา (Hu and Fu, 2007; Isaac and Turton, 2009; Hu et al., 2011; Heffernan, 2016) 
พบว่ามีการขยายตวัของแฮดลีย์เซลล์ซึ่งอาจมีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย Davis และ Birner 
(2013) ได้ท าการศึกษาการขยายตัวของแฮดลีย์เซลล์จากฟังก์ชันกระแสเชิงมวล (mass stream function) และ
ชีใ้ห้เห็นว่าแฮดลีย์เซลล์มีการขยายตวัตัง้แต่ปี ค.ศ.1979 ซึ่งการขยายตวัดงักล่าวส่งผลให้เขตร้อนของโลกเพิ่มขึน้ 
อณุหภูมิเพิ่มสงูขึน้ แต่เนื่องจากการค านวณฟังก์ชนักระแสเชิงมวลมีความยุ่งยากและซบัซ้อน ดงันัน้ในงานวิจัยนี ้             
จึงเสนอการใช้ข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูซึ่งเป็นตวัแปรทางบรรยากาศเพื่อบง่บอกการขยายตวัของแถบเขตร้อนในช่วง
ลองจิจูด 90 ˚E-110˚E ซึ่งครอบคลุมบริเวณอนุภูมิภาคลุ่มแม่น า้ โขง  (Greater Mekong Subregion, GMS)                         
ทีเ่ป็นแหลง่เศรษฐกิจที่ส าคญัของเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 
  

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อเสนอวิธีการหาขนาดของการขยายตวัของเขตร้อนโดยใช้ข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงู 
 

ข้อมูลและวิธีการ 
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สงูจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะปานกลางแห่งยุโรป (European 
Centre for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF) ใ น ชุ ด ข้ อ มู ล  ERA-Interim (Dee et al., 2011)                      
ซึ่งท าการดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์  https://apps.ecmwf.int/datasetts/data/interim-full-moda/levtype=sfc/                
เป็นข้อมลูรายวนัเฉลี่ยตอ่เดือนของเดือนธนัวาคมถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1979 ถึงปี ค.ศ. 2018 รวม 40 ปี 
ซึ่งเป็นช่วงฤดูหนาวในซีกโลกเหนือและเป็นฤดูร้อนในซีกโลกใต้  โดยข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูงที่ใช้จะมีขนาด                     
ความละเอียด 0.25 องศาละติจูด×0.25 องศาลองจิจูด ครอบคลุมพืน้ที่ลองจิจูดตัง้แต่ 90 องศาตะวันออกถึง                     
110 องศาตะวนัออก ของทัง้ซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ ข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สงูจะแปรค่าอยู่ในช่วง 0-1 ซึ่งค่า 0                 
บง่บอกถึงท้องฟ้าปราศจากเมฆและคา่ 1 บง่บอกวา่มีเมฆปกคลมุเต็มท้องฟ้า โดยจะท าการเฉลีย่ข้อมลูปริมาณเมฆ
ชัน้สงูในแต่ละเดือนตามแนวละติจูด (zonal mean) เมื่อน าข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สงูที่เฉลี่ยแล้วมาเขียนเป็นกราฟ
เทียบกบัละติจดู จะสามารถแสดงได้ดงัรูปท่ี 1  
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รูปที่ 1 กราฟความสมัพนัธ์ระหวา่งปริมาณเมฆชัน้สงูเฉลีย่กบัละติจดูและต าแหนง่ขอบของเขตร้อน 

 
 จากรูปที่ 1 ละติจูดที่ปริมาณเมฆชัน้สงูเฉลี่ยมีค่าสงูสดุสอดคล้องกับพืน้ที่ที่มีอากาศชืน้ใกล้กับศูนย์สตูร 
ในขณะที่บริเวณที่มีปริมาณเมฆชัน้สงูปกคลมุน้อยสดุสอดคล้องกบับริเวณกึ่งเขตร้อน (ประมาณละติจดูที่ 30 องศา) 
ที่มีความแห้งแล้ง ดงันัน้ในงานวิจยันีจ้ะใช้ละติจูดที่ปริมาณเมฆชัน้สงูเฉลีย่มีค่าน้อยที่สดุเป็นดชันีท่ีบง่บอกขอบของ
แฮดลย์ีเซลล์ 
 ส าหรับการค านวณค่าฟังก์ชันกระแสเชิงมวล (mass stream function, ψ ) จะใช้ข้อมูลความเร็วลม                  
ในแนวตัง้รายวันเฉลี่ยต่อเดือนจาก ERA-Interim ครอบคลุมพืน้ที่เดียวกับข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูง มาค านวณ                
ตามสมการ (Holton,1994)  
 

   
2 cos

ψ , ,

0

pa
p V p dp

g

 
  

 

 
โดยที่  a คือรัศมีของโลก เทา่กบั 6,371 กิโลเมตร 
         g  คือคา่ความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก เทา่กบั 9.81 เมตร/(วินาที)2 
         V คือคา่เฉลีย่ของความเร็วลมในแนวตัง้ (เมตร/วินาท)ี 
         p คือระดบัความดนั (เฮกโตปาสคาล) 
           คือละติจดู (องศา) 
 
 จากนัน้จะหาขอบของแถบเขตร้อนหรือขอบของแฮดลีย์เซลล์ได้จากละติจูดที่ค่าฟังก์ชันกระแสเชิงมวล                 
ที่ระดบัความดนั 500 เฮกโตปาสคาลมีคา่เป็นศนูย์ในบริเวณกึ่งเขตร้อนของโลก ดงัแสดงในรูปท่ี 2   
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รูปที่  2 (ก) ค่าฟังก์ชันกระแสเชิงมวล ( ψ ) ที่ระดับความดนัและละติจูดต่างๆ และ (ข) ค่าฟังก์ชันกระแสเชิงมวล                

ที่ระดบัความดนั 500 เฮกโตปาสคาลที่ละติจดูตา่งๆ (เส้นประสแีดงคือ ขอบของแถบเขตร้อน) 
 
 จากนัน้ท าการเปรียบเทียบขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูกบัที่ได้จากการค านวณ
ฟังก์ชนักระแสเชิงมวลแล้วหาขนาดของการขยายตวัของแฮดลย์ีเซลล์โดยการวเิคราะห์จากกราฟแนวโน้มอนกุรมเวลา
ของขอบแฮดลย์ีเซลล์ที่ได้จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงู 
 

ผลและวิจารณ์ 
 คา่ขอบของแฮดลีย์เซลล์ที่ได้จากการเปรียบเทียบระหว่างข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูและที่ได้จากการค านวณ
ฟังก์ชนักระแสเชิงมวลพบว่ามีความสมัพนัธ์กนัอยูใ่นเกณฑ์ที่ค่อนข้างดี โดยพิจารณาจากค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ 
(correlation coefficient, r) ดงัแสดงในตารางที่ 1 
 
 ตารางที่ 1 คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งขอบของแฮดลย์ีเซลล์ที่ได้จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงู 
 กบัท่ีค านวณจากฟังก์ชนักระแสเชิงมวล 

ต าแหนง่ คา่สมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
   ขอบซีกโลกเหนือ 0.334 
   ขอบซีกโลกใต้ 0.514 
   ความกว้างของแฮดลย์ีเซลล์ 0.519 

 

(ก) 

(ข) 
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 เมื่ อพิจารณาค่าสัมประสิท ธ์สหสัมพัน ธ์ซึ่ ง เป็นตัว เลขที่บ่ งบอกความสัมพัน ธ์ของสองตัวแปร                              
โดยคา่สมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์ค่า +1 แสดงถึงความสมัพนัธ์เชิงบวกอยา่งสมบรูณ์ ค่า 0 แสดงวา่ไมม่ีความสัมพนักนั 
(Hair et al., 2010) จากตารางที่ 1 จะเห็นวา่ขอบของแฮดลย์ีเซลล์ที่ได้จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูและที่ค านวณได้
จากค่าฟังก์ชันกระแสเชิงมวลมีความสัมพันธ์กันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยขอบทางซีกโลกเหนือ r=0.334                      
ขอบทางซีกโลกใต้ r=0.514 และความกว้างของแฮดลีย์เซลล์ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างขอบของซีกโลกเหนือและ                 
ซีกโลกใต้ r=0.519  แสดงให้เห็นวา่ข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูสามารถน ามาชีว้ดัการขยายตวัของแถบเขตร้อนได้ 
 ผลจากการเขียนกราฟอนุกรมเวลาของขอบแฮดลีย์เซลล์ที่ได้จากข้อมูลปริมาณเมฆชัน้สูงในแต่ละปี                         
ดงัรูปที่ 3 เส้นแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าขอบของแฮดลีย์เซลล์ทัง้สองซีกโลกมีการขยายตวัไปทางขัว้โลก โดยพบว่า                
การขยายตวัของแถบเขตร้อนตัง้แต่ปี ค.ศ. 1979-2018 มีขนาดเท่ากบั 6.13 องศาละติจูดในซีกโลกเหนือ และ 1.15 
องศาละติจูดในซีกโลกใต้หรือคิดเป็นระยะประมาณ 680 กิโลเมตรในซีกโลกเหนือ และ 128 กิโลเมตรในซีกโลกใต้ 
(ระยะห่างระหว่างเส้นละติจูด 1 องศา คิดเป็นระยะทางบนผิวพิภพประมาณ  111 กิโลเมตร) ซึ่งการขยายตัวนี ้                  
อาจมีผลตอ่การเพิ่มขึน้ของพืน้ท่ีแห้งแล้งของโลก 

 

 
รูปที่ 3 อนกุรมเวลาของขอบแฮดลย์ีเซลล์ที่ได้จากข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูตัง้แตปี่ ค.ศ. 1979-2018 และเส้นแนวโน้ม  

ของขอบแฮดลย์ีเซลล์ของซีกโลกทัง้สอง  
 

บทสรุป 
 ในงานวิจัยนีใ้ช้ข้อมลูปริมาณเมฆชัน้สงูเป็นดชันีในการบอกต าแหน่งของขอบแฮดลีย์เซลล์ และได้ท าการ     
หาขนาดของการขยายตวัของแฮดลีย์เซลล์ พบว่าการขยายตวัของแถบเขตร้อนมีขนาดเท่ากับ 6.13 องศาละติจูด               
ในซีกโลกเหนือและ 1.15 องศาละติจูดในซีกโลกใต้ ซึ่งผลจากการค้นพบนีจ้ะเป็นหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อหา
แนวทางในการชะลอหรือยบัยัง้การขยายตวัของพืน้ท่ีเขตร้อนของโลก 
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สถานการณ์ความยั่งยืนทางสังคมในมิติ SAFA กรณีศึกษา ผู้เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี  
Social sustainability situation in SAFA dimension  A case study of small broiler 

chickens Suphan Buri Province  
  
เบญญาภา อิตพุร1  และ อุน่เรือน เลก็น้อย2  
Benyapa Ituporn 1 and Unruan Leknoi 2  
  

บทคัดย่อ  
 การศึกษาสถานการณ์ความยั่งยืนทางสังคมในมิติ  SAFA กรณีศึกษา ผู้ เลี ย้งไก่ เนื อ้ขนาดเล็ก จังหวัด
สพุรรณบรีุ     โดยใช้วิธีการวิจยัเชิงส ารวจ มีวตัถปุระสงค์เพื่อที่จะประเมินความยัง่ยืนในมิติสงัคมของฟาร์มไก่เนือ้ขนาดเล็ก             
ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมทัง้จัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความยั่งยืนของเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเล็ก                             
จงัหวดัสพุรรณบรีุ และในการศึกษาวิจยัในครัง้นีจ้ะใช้กลุม่เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญาฟาร์มขนาดเล็ก 
จ านวน 63 ราย  พบวา่ เกษตรกรในพืน้ท่ีมีความยัง่ยืนระดบัดีมากมีอยู ่2 ด้าน คือ ด้านการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม  และด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์  และในส่วนของเกษตรกรในพื น้ที่มีความยั่งยืนระดับดีมีอยู่  2  ด้าน คือ                            
ด้านธรรมาภิบาล และด้านความหลากหลายทางวฒันธรรม อีกทัง้ด้านสิทธิแรงงาน และความเท่าเทียมไม่สามารถประเมิน
ความยัง่ยืนตามกรอบโมเดล SAFA ได้เนื่องจากเป็นฟาร์มขนาดเล็กที่มีการจ้างงานแรงานภายในครัวเรือนเองเพียงเท่านัน้           
จึงไมพ่บวา่มีการกดขี่ในเร่ืองแรงงานและความเทา่เทียมกนั  
ค าส าคัญ  :    ไก่เนือ้  เกษตรพนัธสญัญา  ความยัง่ยืนมิติสงัคม เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้   
 

Abstract  
 This research is a study of sustainability situation in social dimension regarding SAFA. The selected case 
study is small meat chicken farmers in Suphanburi. The researcher has selected a survey research method for this 
particular matter. The purpose of this research is to estimate a social dimension of sustainability in Suphanburi small 
meat chicken farmer as well as developing a proposal concerning sustainability promotion for the farmer. The 
sample group for this research was 63 chicken meat farmers with small-sized farm in contract farming system. The 
findings indicated that there were two aspects of local farmers with a high-level of sustainability. The two aspects 
were suitable livelihood together with human health and safety. The findings also showed that there were two 
aspects of local farmers with a good level of sustainability. The two aspects consist of good governance and cultural 
diversity. As for an aspect of labour rights and equality, their sustainability cannot be estimated by using a SAFA 
model frame due to the farm characteristic. The sample farm was a small-sized farm and had a household labour. 
Hence, there was no display of labour abuse and Inequality. 
Keyword : Broiler, Contract farming, Farmer Raising, SAFA  
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บทน า  
เมื่อโครงสร้างทางการเกษตรกรเข้าสู่ระบบสากลมากขึน้จึงจะต้องสรรหาแหล่งผลิต เพื่อน าผลผลิตที่ได้เข้าสู่

อุตสาหกรรมอาหารได้ตามเวลาที่ก าหนด  (สร้อยมาศ รุ่งมณี และคณะ , 2559) ดังนัน้ระบบเกษตรพันธสัญญา                              
(Contract Farming) จึงเข้ามามีบทบาทในการจัดหาแหล่งผลิต  โดยมีการท าสัญญาระหว่างเกษตรกร (ผู้ ผลิต) และ                     
บริษัท (ผู้ รับซือ้) เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและตามเวลาที่ผู้ รับซือ้ต้องการ  ทัง้นีรู้ปแบบการท าสญัญาการเลีย้งไก่เนือ้                   
จะมีการเลีย้งแบบประกันราคา/แบบการจ้างเลีย้งและการเลีย้งแบบอิสระ  และในประเทศไทยนัน้การใช้ระบบ                              
เกษตรพันธสัญญาจะถูกน ามาปรับใช้กับอุตสาหกรรมไก่เนือ้ในช่วงปี พ.ศ. 2513  (เบญจพรรณ เอกะสิงห์ และคณะ , 
2557)  โดยเร่ิมจากการผลิตอาหารสัตว์ และการลงทุนในธุรกิจการเลีย้งไก่เนือ้แบบครบวงจรในระบบฟาร์มขนาดใหญ่             
และเมื่อเกิดการขยายตัวในธุรกิจไก่เนือ้ในระบบอุตสาหกรรมในประเทศ จึ งท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ                    
“พ่อค้าคนกลาง” จากเดิมพ่อค้าคนกลางจะมีหน้าที่เป็นผู้ รับซือ้และกระจายสินค้าเพื่อขายต่อไป แต่มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่
บริษัทเข้ามาแทนพ่อค้าคนกลาง (นนท์ นุชหมอน, 2556) และเกษตรกรผู้ เลีย้งสามารถติดต่อการเลีย้งและขายกับบริษัท                 
ได้โดยตรง จึงท าให้อตุสาหกรรมไก่เนือ้ได้รับความนิยมและสร้างรายได้ให้กบัเกษตรเอง  และยงัเป็นอตุสาหกรรมขนาดใหญ่              
ที่สร้างรายได้ให้กบัประเทศ   

แต่อย่างไรก็ตามได้มีงานวิจัยการเลีย้งไก่เนือ้ภายใต้ระบบเกษตรพันธสญัญาประสบปัญหากับความไม่ยั่งยืน                  
ในการเลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญา ซึง่ระบบเกษตรพนัธสญัญาจะมีการลงทนุระหวา่งเกษตรกร (ผู้ เลีย้ง) และ บริษัท 
(ผู้ซือ้) โดยที่เกษตรกรจะเป็นลงทุนด้าน แรงงาน อาคาร สถานที่ เป็นต้น และบริษัทจะลงทนุในด้านความรู้ การตลาด และ
เทคโนโลยี (สุววรรณ เรืองศรี และคณะ, 2556) แต่ในทางกลบักันผู้ เลีย้งจะต้องแบกรับความเสี่ยงในที่เกิดขึน้จากบริษัท
คู่สญัญา จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่เกิดจากวิธีการเลีย้งของตวัเอง จากสภาพแวดล้อมที่เกิดขึน้ตามธรรมชาติ     
(ภทัธพรรณ ท าดี และคณะ, 2559) อีกทัง้ผู้ เลีย้งอาจจะถกูเอารัดเอาเปรียบในเร่ืองของข้อสญัญา (Jos Bijman, 2008) เนือ่งจาก
ผู้ เลีย้งส่วนใหญ่ไม่ได้รับสญัญาคู่ฉบบัไว้เป็นหลกัฐาน จึงท าให้เกษตรกรได้ทราบรายละเอียดในข้อสญัญาของตนเอง และ
อาจจะท าให้บริษัทเปลีย่นแปลงข้อสญัญาโดยที่ผู้ เลีย้งไมรู้่ตวั และไมส่ามารถตรวจสอบได้จนท าให้เกิดปัญหา และความไมเ่ทา่
เทียมเกิดขึน้ได้ ตลอดจนมีปัญหาในเร่ืองของด้านสังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการเลีย้งไก่เนือ้ในระบบ            
เกษตรพนัธสญัญา ที่ได้มีการใช้สารเคมีในการเลีย้ง จึงท าให้สารเคมีตกค้างจนส่งผลเสียท าให้สภาพแวดล้อมและสขุภาพ
ผู้บริโภคและผู้ผลิต อีกทัง้ท าให้ตวัผู้ เลีย้งเองมีปฎิสมัพนัธ์กบัสงัคมลดลง เนื่องจากจะต้องใช้เวลาอยู่ภายในฟาร์มของตนเอง
ตลอดเวลา (อมรชยั บ้านเมือง, 2559)   

จากสภาพปัญหาที่เกิดขึน้จากการเลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญา จึงได้น าการประเมินความยัง่ยืนของระบบ
อาหารและการเกษตร  (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA) คือ เคร่ืองมือที่พัฒนา         
จากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่มีหลักการความยั่งยืน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านธรรมาภิบาล                     
ด้านสิง่แวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ และด้านสงัคม และ การประเมินความยัง่ยืนของ SAFA ในมิติสงัคม คือ จดุมุง่หมายของผู้วิจยั
ที่จะประเมินความยัง่ยืนของฟาร์มไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญา  โดยจะใช้กรอบการท างานของด้านสงัคมมีอยู่ 6 มิติ               
ทัง้ในเร่ืองของ  การด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม ธรรมาภิบาล สิทธิแรงงาน ความเท่าเทียม สุขภาพและความปลอดภัย                         
ของมนุษ ย์  และความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่ อประ เมิ นความยั่งยื นในมิติ สังคมโดยใ ช้ประยุก ต์ ใ ช้                                     
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กรอบการประเมิน SAFA จากผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเล็ก จังหวดัสพุรรณบุรี และจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความยัง่ยืน                
ของเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเลก็ จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
  

วัตถุประสงค์  
การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้พื่อประเมินความยัง่ยืนในมิติสงัคมโดยใช้ประยกุต์ใช้กรอบการประเมิน SAFA จากผู้ เลีย้งไก่

เนือ้ขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี และจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความยั่งยืนของเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเล็ก                    
จงัหวดัสพุรรณบรีุ  

วิธีด าเนินการวิจัย   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่มีการพัฒนา โดยมีการอ้างอิงจากแบบการประเมินความยั่งยืน                 

ตามกรอบโมเดล  SAFA ที่พัฒนาขึน้โดยองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ ( Food and Agriculture 

Organization of the United Nations, FAO)  ซึ่งในการวิจัยครัง้นี ไ้ ด้มีการปรับข้อค าถามเพื่อให้สอดคล้องกับบริบท                    

ในประเทศไทยโดยมีค าถามซึง่มีรายละเอียดของแบบสอบถาม แบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

สว่นท่ี 1 เป็นข้อมลูสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ อาย ุสถานภาพ การศกึษา อาชีพ และรายได้ 
สว่นที่ 2 การประเมินความยัง่ยืนในมิติสงัคมของฟาร์มไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญา โดยการท างานตามกรอบ

การท างาน SAFA ในมิติสงัคม อยู ่6 หวัข้อหลกัที่ใช้ในการวดัและประเมินผล 
การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ เพื่อให้ได้แบบสอบถามที่มีคุณภาพสามารถน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล          

ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ผู้วิจยัจะเตรียมการในการสร้างและหาคณุภาพของแบบสอบถาม โดยน าร่างแบบสอบถามไปหาค่า
ความตรงเชิงเนือ้หา (Content Validity) โดยเสนอให้ผู้ เช่ียวชาญในด้านที่เก่ียวข้อง 3 ราย ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกบัวตัถปุระสงค์การศึกษาวิจยั แล้วน าความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญแตล่ะคนมา ค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์การศึกษาวิจัย ( Index of Item Objective Congruence: IOC) ซึ่งมีค่า IOC มากกว่า              
.50 ทกุข้อจึงจะน าไปทดลองใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้  

ประชากรในการศึกษา  
ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  คือ เกษตรกรที่เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเล็กในระบบเกษตรพันธสัญญา ในพืน้ที่จังหวัด

สพุรรณบรีุ ซึง่มีทัง้สิน้จ านวน 63 ราย และเนื่องจากประชากรทัง้หมดน้อยกว่า 100 คนดงันัน้ในการวิจยัจึงใช้จ านวนประชากร
ทัง้หมดในการเก็บข้อมลูคิดเป็นร้อยละ 100 

วิธีการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล  
การศึกษาในครัง้นีก้ารวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีแบบสอบถามที่ประยกุต์มาจากกรอบการประเมิน

ความยัง่ยืนของระบบอาหารและการเกษตร (Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, SAFA) โดยจะ
เป็นเคร่ืองมือเพื่ออธิบายข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเล็ก จากนัน้ท าการก าหนดน า้หนกัตวัชีว้ดั      
แตล่ะหวัข้อยอ่ยให้มีน า้หนกัเทา่เทียมกนัตามกรอบการประเมินความยัง่ยืนในมิติสงัคมตามกรอบโมเดล SAFA หากหวัข้อยอ่ย
มีตวัชีว้ดัตัง้แต่ 2 ตวัชีว้ดัขึน้ไป จะน าคะแนนมาหาค่าเฉลี่ย เพื่อให้ได้ค่าน า้หนกัตามสีที่ก าหนด ดงัตารางที่ 1 และน าเสนอ     
ผลการศกึษาในลกัษณะกราฟตามแบบแผนของการท างานตามกรอบโมเดล SAFA ตอ่ไป  
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ตารางที่ 1 การคิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์  
ประสิทธิภาพ คิดคะแนนเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 

(สเีขียวเข้ม) ดมีาก 80 – 100 

(สเีขียวออ่น) ดี 60 – 80 

(สเีหลอืง) ปานกลาง 40 – 60 

(สส้ีม) น้อย 20 – 40 

(สแีดง) น้อยมาก 0 - 20 

ที่มา : Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014) 
  

ผลการวิจัย  
ผลการศึกษาข้อมลูของกลุม่ตวัอย่างเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเล็ก  ในพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ แบง่ออกเป็น    

2 ประเภทดงัตอ่ไปนี ้ 
1) ข้อมลูทัว่ไปของเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ พบวา่ เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้จะเลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเลก็ ในพืน้ท่ีจงัหวดั

สพุรรณบรีุ จ านวน 63 ราย และอยู่ภายใน 5 อ าเภอ คือ อ าเภออู่ทอง อ าเภอด่านช้าง อ าเภอหนองหญ้าไซ อ าเภอดอนเจดีย์  
และอ าเภอบางปลาม้า โดยจะมีการเลีย้งไก่เนือ้อยู่จ านวน 3,000 – 6,000 ตวั และจะมีการเลีย้งในระบบเปิดเป็นจ านวนมาก 
ซึ่งส่วนใหญ่จะมีรอบการเลีย้งอยู่  3  – 3.5 รอบ /ปี  โดยในระบบเกษตรพันธสัญญาเกษตรกรนิยมท าสัญญากลุ่ม                        
(การรวมกลุม่) มากกวา่การท าสญัญาโดยตรงกบับริษัท และมากกวา่กึ่งหนึง่มีประสบการณ์เลีย้งไก่เนือ้มากกวา่ 15 ปี ขึน้ไป  

2) การประเมินความยัง่ยืนทางสงัคมตามโมเดล SAFA ซึง่มีอยู ่6 หวัข้อหลกัพบวา่  
(1) ผลการศกึษาด้านการด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม (Decent Livelihood)   
จากการศกึษาพบวา่เกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเลก็ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ ในด้านการด ารงชีวิต

อยา่งเหมาะสม ซึง่แบง่ออกเป็น 3 ประเด็นหลกั คือ (1) การมีคณุภาพชีวิตที่ดี และ (2) การพฒันาตามความสามารถ
ของเกษตรกรอยู่ในระดบัความยัง่ยืนดีมาก  (3) การเข้าถึงกระบวนการอย่างเป็นธรรมของเกษตรกรอยู่ในระดับ                  
ความยัง่ยืนดี  เนื่องจากเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญามีคณุภาพชีวิตที่ดี ในเร่ืองของการมีเวลา
พกัผอ่นท่ีเพียงพอที่จะสามารถท ากิจกรรมตา่ง ๆ ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตนเองและชุมชนได้ ตลอดจน
สามารถรับประทานครบ 3 มือ้ และ 5 หมู่ ได้อย่างสม ่าเสมอตามพืน้ที่ของตนเองได้ ตลอดจนการมีเวลาว่าง                    
ในการส าหรับการพกัผ่อน หรือท่องเที่ยวกบัครอบครัว และการมีเงินออมของเกษตรกร   และในสว่นของการอบรม
เก่ียวกับกระบวนการเลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญาเกษตรกรได้รับการอบรมอย่างสม ่าเสมอ ทัง้นีท้ัง้นัน้
ถึงแม้ว่าจะมีเวลาว่างในการส าหรับการพักผ่อน หรือท่องเที่ยวกับครอบครัว  แต่บางครัง้อาจจะไม่สามารถ                         
ร่วมกิจกรรมทางสงัคมได้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ (ชีวิน อริยะสนุทร, 2555) ที่พบว่า เกษตรกรต้องอาศยั          
การสลบักับคนในครอบครัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมทางสงัคมกับสมาชิกของครอบครัวรายอื่น ๆ ซึ่งจะไม่สามารถ                  
ทิ ง้สัตว์เลีย้งไว้เพื่อมาร่วมกิจกรรมทางสังคมได้  ทัง้ด้านการออมเงินถึงแม้ว่าจะมีรายได้จากการเข้าร่วม                             
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ในรูปแบบดงักลา่วเป็นจ านวนมาก แตร่ายได้สว่นใหญ่ถกูแปรไปอยูใ่นรูปของคา่ใช้สอยในการอปุโภคบริโภคมากกวา่
การน าเงินท่ีได้รับมาเก็บออมหรือการลงทนุตอ่เพื่อไห้ได้ผลก าไรสงูสดุตามระบบของทนุนิยม  

(2) ผลการศกึษาด้านธรรมาภิบาล (Fair Trading Practices)  
จากการศึ กษาพบว่ า เ กษตรกรผู้ เ ลี ย้ ง ไก่ เ นื อ้ฟ า ร์มขนาด เล็ก  ในพื น้ที่ จั งหวัดสุพรรณบุ รี                                        

ในด้านธรรมาภิบาล ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ (1) ผู้ รับซือ้มีความเป็นธรรมของเกษตรกรอยู่ในระดับ                
ความยั่งยืนดี (2) สิทธิของผู้ ผลิตของเกษตรกรอยู่ในระดับความยั่งยืนปานกลาง  สอดคล้องกับงานวิจัยของ                   
(ชีวิน อริยะสนุทร, 2555) ที่พบว่า บริษัททนุมกัมีอ านาจเหนือกวา่เกษตรกรโดยอาศยัการควบคมุจากปัจจยัการผลิต
และการตลาดที่บริษัททุนเป็นผู้ ก าหนดขึน้ ในขณะที่เกษตรกรไม่มีการรับรู้และเข้าใจในระบบสญัญาดังกล่าว                     
จึงเป็นเหตุให้ขาดอ านาจในการต่อรอง   เช่นเดียวกับการศึกษาของ (กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม และคณะ, 2552)                          
ที่กล่าวว่าการผูกขาดทางปัจจัยการผลิตและการมีอ านาจทางการตลาดของบริษัททุนเป็นการผูกขาดที่ท าให้
เกษตรกรแทบจะไมม่ีอ านาจตอ่รองกบับริษัทคูส่ญัญา  

(3) ผลการศกึษาด้านสทิธิแรงงาน (Labour Rights)  และ (4) ผลการศกึษาด้านความเทา่เทียม (Equity)  
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเล็ก ในพืน้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ในด้านสิทธิ

แรงงาน และด้านความเท่าเทียม พบว่าเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเล็กไม่มีการจ้างแรงงานเข้าเลีย้งไก่เนือ้
เนื่องจากใช้แรงงานภายในครอบครัวเท่านัน้ และในด้านเท่าเทียมก็ไม่สามารประเมินได้เนื่องจากใช้แรงงานภายใน
ครอบครัวจึงไม่เกิดความไม่เท่าเทียมกนัเกิดขึน้ ดงันัน้ทัง้ 2 ด้านนีจ้ึงไม่สามารถประเมินความยัง่ยืนได้  สอดคล้อง
(สบุรรณ เอี่ยมวิจารณ์, 2558) ที่พบวา่ รูปแบบการใช้แรงงานในการเลีย้งไก่เนือ้ในระบบเกษตรพนัธสญัญาขนาดเล็ก
ส่วนใหญ่เป็นการใช้แรงงานภายในครัวเรือนเป็นหลัก หรือหากมีการจ้างมักเป็นการจ้างในกลุ่ มเครือญาติ                         
หรือแบบเพื่อนบ้าน จึงมีความสมัพนัธ์ที่มากกวา่การเป็นนายจ้างและลกูจ้างในระบบการผลติเชิงอตุสาหกรรม  

(5) ผลการศกึษาด้านสขุภาพและความปลอดภยัของมนษุย์ (Human Safety & Health)   
จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ฟาร์มขนาดเล็ก ในพืน้ที่จงัหวดัสพุรรณบรีุ ในด้านสขุภาพและ

ความปลอดภัยของมนุษย์  ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลัก คือ (1)  ข้อก าหนดด้านความปลอดภัยและสุขภาพ                  
ในการท างานของเกษตรกรอยู่ในระดับความยั่งยืนดีมาก  เนื่องจากเกษตรกรมีความปลอดภัยของฟาร์ม                            
ตามหลกั GAP และด้านการมีระบบป้องกนัมลภาวะตอ่ชมุชน แตใ่นสว่นของการคุ้มครองด้านสขุภาพ มีความพร้อม
ด้านสถานการณ์ฉุกเ ฉิน และการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ใ ห้กับสมาชิกในชุมชน และ                      
(2) ด้านสาธารณสขุของเกษตรกรอยู่ในระดบัความยัง่ยืนดีมาก เนื่องจากเกษตรกรทกุคนได้รับหลกัประกนัสขุภาพ
ถ้วนหน้า ตามหลกัของกระทรวงสาธารณสขุ  

(6) ผลการศกึษาด้านความหลากหลายทางวฒันธรรม (Cultural Diversity)  
จากการศึ กษาพบว่ า เ กษตรกรผู้ เ ลี ย้ ง ไก่ เ นื อ้ฟ า ร์มขนาด เล็ก  ในพื น้ที่ จั งหวัดสุพรรณบุ รี                                        

ในด้านความหลากหลายทางวฒันธรรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเด็นหลกั คือ (1) ภมูิปัญญาท้องถ่ินของเกษตรกรอยู่
ในระดบัความยัง่ยืนดี (2) ด้านอธิปไตยทางอาหารของเกษตรกรอยู่ในระดบัปานกลาง  สอดคล้องกบัผลการศึกษา
ของ (ชีวิน อริยะสุนทร, 2555) เกษตรกรถูกควบคุมเชิงโครงสร้างโดยบริษัททุน ทัง้รูปแบบของปัจจัยการผลิต 
เทคโนโลยี  และทักษะตามระบบที่บริษัทก าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดี เกษตรกรบางส่วนก็ใช้ประสบการณ์                              
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ที่เกิดจากการเรียนรู้ และสงัเกต มาปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสม ขึน้อยู่กับประสิทธิภาพในการต่อรองกับบริษัท
คูส่ญัญาเพื่อให้เกิดการยินยอมผอ่นปรนเป็นบางกรณี  

 

บทสรุป  
จากผลการศึกษาข้างต้นเมื่อน าผลการศึกษามาวิเคราะห์ผลตามกรอบการประเมินความยั่งยืนในมิติสังคม                      

ตามกรอบโมเดล SAFA จะสามารถแสดงผลการศึกษาระดับตัวชีว้ัดทัง้  6 ด้าน ต่อระดับความยั่งยืนของการเลีย้งไก่เนือ้                  
ของเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเลก็ ในพืน้ท่ีจงัหวดัสพุรรณบรีุ ได้ ดงัรูปภาพตอ่ไปนี ้ 

  
  

 
ภาพ 2 กราฟความยั่งยนืในมิตสิังคมของเกษตรกรผู้เลีย้งไก่เนือ้ขนาดเลก็  

ในระบบเกษตรพนัธสัญญา จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  

เมื่อพิจารณาตามความยั่งยืนทางด้านสงัคมตามกรอบการด าเนินงานของโมเดล  SAFA เป็นด้านสามารสรุปผล
การศกึษาออกเป็น 6 ด้าน ดงันี ้(1) การด ารงชีวิตอยา่งเหมาะสม พบวา่อยูใ่นระดบัดีมาก (สีเขียวเข้ม) (2) ธรรมาภิบาล พบว่า
อยู่ในระดบัดี (สีเขียว) (3) สิทธิในการแรงงานและความเท่าเทียมกนั ไม่สามารถประเมินความยัง่ยืนได้ (4)สขุภาพและความ
ปลอดภยัของมนษุย์ จากการศึกษาอยู่ในระดบัดีมาก (สีเขียวเข้ม) (5) ความหลากหลายทางวฒันธรรม จากการศึกษาพบว่า      
อยูใ่นระดบัดี (สเีขียวออ่น)  

ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครัง้นี ้
ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในการพฒันาการเพิ่มกลไกให้เกษตรกรมีอ านาจในการต่อรองในสญัญาในแก่เกษตรกร

และบริษัทควรเพิ่มความรับผิดชอบด้านสขุภาพให้กบัประชาชน โดยการสนบัสนนุให้มีการท าประกนักลุม่ที่ เพิ่มสทิธิประโยชน์
นอกเหนือจากหลกัประกันสขุภาพถ้วนหน้าที่เกษตรกรทุกคนมีอยู่แล้ว และเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน               
ในการด าเนินงานจดัการฟาร์ม เพื่อรักษาและสร้างเสริมมิติความยัง่ยืนทางด้านสงัคมตอ่ไป 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ต่อไป 
1) การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาเกษตรกรผู้ เลีย้งไก่เนือ้ขนาดฟาร์มเล็ก  (Size S) เท่านัน้ ดังนัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไป                 

ควรท่ีจะศึกษา การเลีย้งไก่เนือ้ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เนื่องจากในตวัชีว้ดัด้านสทิธิแรงงานและความเท่าเทียมไมส่ามารถ
ประเมินได้ในกลุม่ฟาร์มขนาดเล็กและระบบครัวเรือนท่ีสว่นใหญ่ไมพ่บการจ้างแรงงานในกระบวนการเลีย้งในการผลิตไก่เนือ้ 
สง่ผลให้กรอบการประเมินความยัง่ยืนของโมเดล SAFA ไมส่ามารถประเมินได้ครบทัง้ 6 มิติตามตวัชีว้ดั  

2) การศึกษาในครัง้นีเ้ป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเท่านัน้ และถ้ามีการศึกษาในครัง้ต่อไปควรมีลกัษณะการวิจัย                 
เชิงคณุภาพ มีสมัภาษณ์เชิงลกึเพื่อเปรียบเทียบผลลพัธ์ในรายละเอียดในเนือ้หาในมิติอื่น ๆ   
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อาหารกับอัตลักษณ์ของตัวละครเอกหญิงในนวนิยายและเร่ืองสัน้ของอุรุดา โควินท์1 
The Relation Between Food and Identity of Main Female Character in Uruda Covin’s Novels 
and Short Stories. 

 
มกุรินทร์ แพรกนกแก้ว2 และ อารียา หตุินทะ3 
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บทคัดย่อ  
 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับอัตลกัษณ์ของตัวละครเอกหญิง            
ในนวนิยายและเร่ืองสัน้ของอรุุดา โควินท์ ผลการศกึษาพบวา่ ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัอตัลกัษณ์ของตวัละคร
เอกหญิงมี 3 รูปแบบ คือ รูปแบบที่หนึ่งได้แก่การใช้อาหารเป็นสื่อน าเสนออตัลกัษณ์ คือการใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือ
น าเสนอตวัตนที่ตวัละครเอกหญิงเลอืกเป็นให้ผู้อื่นได้รับทราบ รูปแบบที่สองได้แก่การใช้อาหารเป็นเคร่ืองป้องกนัและ
ตอบโต้อ านาจ คือการใช้อาหารเพื่อเป็นเคร่ืองมือรักษาอตัลกัษณ์ของตนและต่อสู้ กบัอ านาจในพืน้ที่ที่ก าลงัลดทอน
ตวัตนอยู่ และรูปแบบที่สามได้แก่การใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือเข้าร่วมสงัคม คือการใช้อาหารเช่ือมความสมัพนัธ์กับ
กลุม่สงัคมหลกัในพืน้ที่ นอกจากนี ้การศึกษานีย้งัแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างมนษุย์กบัพืน้ที่และอิทธิพลของพืน้ที่ 
จากปฏิสมัพนัธ์และการปฏิบตัิตอ่อาหารในสถานการณ์การโยกย้ายถ่ินฐาน 
ค าส าคัญ : อาหาร, สตรี, ตวัละคร, อตัลกัษณ์, นวนิยาย, เร่ืองสัน้, อรุุดา โควินท์ 
 

Abstract 
 The objective of the study was to study the relationships between food and identities of the main 
female characters in Uruda Covin’s novels and short stories. The result showed 3 relationship formats:               
(1) Self-presentation: Main female characters shown their own experiences and identities through the food; 
(2) Self-protection: Main female characters used the food to protect and fight the power devaluing their 
identities; (3) Social belonging: Main female characters used the food to create unity or agreement among 
people with different views or beliefs. On top of that, the study also showed the relationship between person 
and space and the impact of space. 
Keywords : Food, Female, Character, Identity, Novel, Short Story, Uruda Covin 
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บทน า 
การศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งเร่ืองสามญัประจ าวนัอยา่งอาหารการกินกบัผู้คนนัน้มคีวามส าคญัในแงข่อง

การศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์รูปแบบต่างๆ ซึ่งอาหารเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สมัพนัธ์กบัวิถีชีวิต
และวิถีสังคมโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นผู้ปรุงหรือผู้ กิน การศึกษาประเด็นนีอ้าหารจะไม่เป็นเพียงสิ่งที่มนุษย์บริโภค                  
แต่ยงัเผยความสมัพนัธ์ที่มนุษย์มีต่ออาหารและกระบวนการปรุงอย่างซบัซ้อน พาก้าวข้ามหน้าตาและสตูรอาหาร              
ไปยงัมมุมองที่คนผู้นัน้มีตอ่อาหารและชีวิต เห็นความปรารถนา ภมูิหลงัทางสงัคม ความคิดและบคุลกิภาพ บางขณะ 
อาหารท าให้เราเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของผู้ ปรุงหรือผู้ กิน ไม่ว่าจะเร่ืองครอบครัว การอพยพย้ายถ่ิน การปรับตัว        
การขดัขืนต่อต้าน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ในชีวิต ยิ่งไปกว่านัน้ อาหารยงัเป็นเคร่ืองบ่งบอกอตัลกัษณ์ที่ส าคญั    
ทัง้ในระดบัปัจเจกและระดบักลุม่สงัคมที่ใหญ่ขึน้เช่นชมุชน ภมูิภาค หรือประเทศชาติ  

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัมนษุย์ยงัเป็นประเด็นศกึษาวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจมากขึน้ในปัจจบุนั 
ความน่าสนใจของอาหารในวรรณกรรมปรากฏในงานวิจัยหลายเร่ือง ดงัเช่นงานวิจัยของชุติมา ประกาศวุฒิสาร                 
เร่ือง “ต ารา ต ารับ ทพัพี อิสตรีกบัการสร้างประวตัิศาสตร์” กลา่ววา่ ผู้หญิงและครัวเรือนมีสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่น   
ทางประวตัิศาสตร์ สงัคมและการเมือง ผู้ เขียนได้น าเสนอประเด็นนีผ้่านนวนิยายเร่ือง Like Water of Chocolate        
ของ เลาร่า เอสกีเบล นกัเขียนสตรีชาวแม็กซิกนั ความส าคญัของอาหารที่ปรากฏในวรรณกรรมมีตัง้แต่เป็นเสมือน     
แหลง่บนัทกึความทรงจ าในอดีต เป็นสิง่เช่ือมโยงสายสมัพนัธ์ของผู้ เลา่เข้ากบับรรพบรุุษ จากการถ่ายทอดสตูรอาหาร
ผา่นผู้หญิงสามรุ่น อาหารแสดงถึงอ านาจของสตรีในครัวเรือนและเป็นสิง่บง่บอกอตัลกัษณ์ของผู้ปรุง เนื่องจากอาหาร
กบัผู้ปรุงมีความสมัพนัธ์กนัอย่างแนบแน่น นอกจากนี ้อาหารไม่เพียงเป็นสิ่งที่ตอบสนองความต้องการของร่างกาย 
แต่ยงัเป็นสิ่งตอบสนองความต้องการของจิตใจด้วย เพราะอาหารมีบทบาทในการเยียวยาความบอบช า้ทางจิตใจ       
จากการถกูท าร้าย กลิน่และรสชาติของอาหารท่ีคุ้นเคยสามารถช่วยรือ้ฟืน้ความสขุที่เคยเกิดขึน้ในอดีตให้หวนกลบัคนื

สูผู่้ กินได้ 4 

 นอกจากนีย้งัมีงานวิจัยของสิริชญา คอนกรีต ที่ศึกษา “เพลงลูกทุ่งอีสาน : อัตลกัษณ์และการเมืองเชิง
วัฒนธรรมของคนอีสานพลัดถ่ิน” ก็แสดงให้เห็นความส าคัญของอาหารที่มากไปกว่าสิ่งที่มนุษย์บริ โภคเข้าไป              
ในร่างกาย งานวิจัยเร่ืองนีชี้ว้่า อาหารเป็นเคร่ืองบ่งชีอ้ัตลกัษณ์คนอีสานที่ส าคัญทัง้ในแง่การบอกถึงรากเหง้า                   
และอื่น ๆ เช่น ปลาร้าคืออาหารประจ าถ่ินที่บ่งบอกอัตลักษณ์ของชาวอีสาน เช่นเดียวกับที่ข้าวเหนียวส้มต า                
ก็กลายเป็นสญัญะถึงความเป็นอีสานไปแล้ว นอกจากนี ้ยงัมีการบอกคณุลกัษณะของคนที่เช่ือมโยงกบัอาหาร เช่น 
การใช้อาหารประเภทปลาร้าแสดงถึงความมีน า้อดน า้ทนและตอ่สู้กบัความยากล าบากของคนอีสาน เช่นเดยีวกบัปลา
ร้าที่เป็นอาหารที่เกิดจากสภาพความแร้นแค้น แต่ก็สามารถท าให้ใครหลายคนยงัชีพอยู่ได้ การใช้อาหารเป็นภาพ
ตัวแทนสังคมชนบทอีสาน เช่น จ า้ปลาป่น ที่คนอีสานนิยมกินเพราะเรียบง่าย ท าจากวัตถุดิบน้อยแต่กินได้                           
ทัง้ครอบครัว เป็นภาพตวัแทนของชาวอีสานที่เรียบง่ายและกินอยูอ่ย่างประหยดั นอกจากนีย้งัพบการใช้อาหารเป็น
เคร่ืองแสดง        การปรับปรนอตัลกัษณ์เมื่อเข้ามาอยู่ในสงัคมเมือง เช่น การกลา่วถึงอาหารประเภทจิม้จุ่ม ซึ่งเคย
เป็นของกินพืน้บ้าน เมื่อคนอีสานอพยพย้ายถ่ินมาท างานในเมืองมากขึน้ จิม้จุ่มก็ตามเข้ามาในเมือง  และมีหลาย
ระดบัตัง้แต่รถเข็นข้างถนนไปถึงร้านในห้างสรรพสินค้า จิม้จุ่มในห้างคือสถานที่นดัพบของหนุ่มสาวอีสานรุ่นใหม่                  

                                                           
4 ชติุมา ประกาศวฒุิสาร, ก่อร่างสร้างเร่ือง : เร่ืองเล่าอัตลักษณ์และชุมชนในวรรณกรรมสตรีชายขอบ. (กรุงเทพฯ: โครงการจดัพิมพ์คบไฟ, 2554), 153-180. 
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ที่มีหน้าที่การงานดีขึน้มากกว่าผู้ ใช้แรงงาน การเลือกร้านจิม้จุ่มเป็นที่นัดพบจึงเป็นเคร่ืองแสดงทัง้อัตลักษณ์                       

ของคนอีสานและการปรับตวัให้เข้ากบัวิถีชีวิตในสงัคมเมืองอยา่งนา่สนใจ5 

ในนวนิยายและเร่ืองสัน้ของอรุุดา โควินท์ ตวัละครเอกหญิงจ านวนมากมีความสมัพนัธ์กบัอาหารในหลาก
ประเด็น เร่ิมตัง้แต่ความสนใจในการท าอาหาร ความเช่ียวชาญตามแบบฉบับของตัวละครแต่ละตัว ซึ่งแสดง                      
ผ่าน    การบรรยายรูปลกัษณ์ วิธีการ การให้ความส าคญักับการท าอาหารทุกขัน้ตอนอย่างละเอียดในการเลา่เร่ือง 
บางเร่ือง บางสถานการณ์ อาหารถูกใช้เพื่อบรรยายเทียบเคียงไปกับการบรรยายสถานการณ์ส าคัญที่ตัวละคร                  
เผชิญอยู่ บางครัง้อาหารคือสมรภมูิที่ใช้ประกาศเขตแดนของตวัละครในพืน้ที่ที่ตวัละครต้องต่อสู้  ไม่ว่าจะเป็นพืน้ที่
ของทนุนิยม ปิตาธิปไตย หรือในครอบครัว และหลายครัง้ที่อาหารคือหลมุหลบภยัของตวัละครเอกหญิง ผู้อ่านอาจ
สงัเกตมุมมองของตวัละครเอกหญิงที่มีต่อคนรอบตวั หรือต่อการใช้ชีวิตได้จากการบรรยายขณะที่เธอปรุงอาหาร                
อาจเรียนรู้ปมปัญหาในชีวิตของเธอได้จากการเลอืกกลา่วถึงอาหารบางชนิด และอาจเข้าใจอารมณ์ความรู้สกึของเธอ
อย่างลึกซึง้ที่สดุจากอาหารที่เธอเลือกปรุงหรือเลือกกิน อาหารในผลงานของอุรุดาจึงเป็นมากกว่ารายการอาหาร                
เป็นมากกว่าการกินเพื่อความอยู่รอดในแต่ละวนั แต่เป็นองค์ประกอบส าคญัอีกประการหนึ่งที่อรุุดาใช้ในการแสดง        
อตัลกัษณ์ตวัละครเอกหญิงของเธอ 
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เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัอตัลกัษณ์ของตวัละครเอกหญิงในนวนิยายและเร่ืองสัน้ของอรุุดา 

โควินท์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอาหารกบัอตัลกัษณ์ของตวัละครเอกหญิงจากนวนิยายและเร่ืองสัน้ของ

อรุุดา โควินท์ จ านวน 7 เลม่ ได้แก่ ผีเสือ้ที่บินข้ามบงึ, ขอบของแสง ปีกแห่งเงา, เมรีในร้านหนงัสอื, แหวนพระจนัทร์, 
หยดน า้หวานในหยาดน า้ตา, รวมเร่ืองสัน้สมิงพระราห ูและรวมเร่ืองสัน้มีไว้เพื่อซาบ  

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิจยัพบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างอาหารกบัอตัลกัษณ์ของตวัละครเอกหญิงในนวนิยายและเร่ืองสัน้
ของอุรุดา โควินท์ปรากฏและจ าแนกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ การใช้อาหารเป็นสื่อน าเสนออตัลกัษณ์ การใช้อาหาร               
เป็นเคร่ืองป้องกนัและตอบโต้อ านาจ และการใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือเข้าร่วมสงัคม ความสมัพนัธ์แตล่ะรูปแบบปรากฏ
ในนวนิยายหรือเร่ืองสัน้โดยมีรายละเอียดที่แตกตา่งกนัตามรายละเอียดของตวัละครเอกหญิง 
ความสัมพันธ์รูปแบบที่ 1 : การใช้อาหารเป็นสื่อน าเสนออัตลักษณ์ 

การใช้อาหารเป็นสือ่น าเสนออตัลกัษณ์ของตวัละครเอกหญิงเป็นการใช้อาหารน าเสนอตวัตนของตวัละคร 
ไมว่า่ตวัตนที่เธอเลอืกจะเป็นหรือตวัตนที่เธอต้องการจะเป็น โดยมีจดุมุง่หมายคือเพื่อให้ผู้คนรับทราบเป็นส าคญั 

                                                           
5 สิริชญา คอนกรีต, “เพลงลกูทุ่งอีสาน : อตัลกัษณ์และการเมืองเชิงวฒันธรรมของคนอีสานพลดัถ่ิน”, (วิทยานิพนธ์อกัษรศาสตรดษุฎีบณัฑิต ภาควิชาภาษาไทย 
คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร. 2556). 
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พะแพง จากเร่ือง ผีเสือ้ที่บินข้ามบึง และ ขอบของแสง ปีกแห่งเงา เป็นผู้หญิงชาวเชียงราย ใช้ชีวิต           
อยู่กับคนรักในหมู่บ้านคีรีวง อ าเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช ยาวนานถึงแปดปี หลงักันเสียชีวิตพะแพง             
จึงย้ายเข้ากรุงเทพมหานคร และกลบัไปอยู่จงัหวดัเชียงรายบ้านเกิดของตนในเวลาตอ่มา พะแพงในนวนิยายปรากฏ
การสร้างและน าเสนออตัลกัษณ์ที่สมัพนัธ์กบัพืน้ที่ภาคใต้ ทัง้การนุ่งผ้าปาเต๊ะในชีวิตประจ าวนั สถานะแม่บ้านและ
ผู้สร้างศิลปะ การใช้ชีวิตแบบศิลปิน รวมถึงการท าอาหารจากพืชผกัในบ้าน แบบที่พะแพงบอกกบัแม่ผู้ เป็นเจ้าของ
บ้านเกิดในจงัหวดัเชียงรายวา่ตนได้สมัผสัความสวยจากภายในและมีความสขุกบัชีวิตแบบนี ้ 

อตัลกัษณ์คนบ้านสวนปรากฏการน าเสนอผ่านอาหารด้วยเช่นกัน ครัง้ที่พะแพงกับกันกลบัจากเยี่ยมแม่                
ที่จังหวดัเชียงราย อาหารที่พะแพงเอ่ยปากอยากกินเมื่อกลบัถึงคีรีวงคือแกงเลียงและน า้พริก ซึ่งกันก็รับปากว่า                
“รอฝนขาดเม็ด เราจะไปเก็บยอดแหมะ”6 ยอดแหมะหรือผกัแมะเป็นผกัพืน้บ้านชนิดหนึง่ซึง่พบได้มากในหมูบ้่านครีีวง 
มีลักษณะใบคล้ายใบต าลึง นิยมเด็ดส่วนใบอ่อนหรือส่วนยอดมาท าแกงเลียงเคยเกลือหรือแกงเลียงใส่กะปิ                    
จะกินเป็นกบัข้าวเดี่ยวหรือกินกบัน า้พริกเพื่อรสชาติที่จัดจ้านขึน้ก็ได้ ทัง้แกงเลียงเคยเกลือและน า้พริกเป็นเมนูแรก              
ที่พะแพงได้กินในบ้านของกนัก่อนตดัสินใจอยูด้่วยกนั เมนนูีจ้ึงยดึโยงพะแพงกบัชีวิตในคีรีวงเอาไว้ พะแพงมองบ้าน
สวนคีรีวงเป็นบ้านในความหมายของพืน้ที่แห่งความสบายใจ พืน้ที่ที่ตนไม่ต้องถูกครอบง าด้วยเงาอ านาจของใคร              
ซึง่บ้านเกิดที่เชียงรายไมส่ามารถสร้างความรู้สกึนีใ้ห้พะแพงได้เพราะเป็นพืน้ท่ีอ านาจของแม่ 

และในตอนท้ายของเร่ือง พะแพงซึ่งกลบัไปอยู่บ้านที่เชียงรายและตกลงรับช่วงต่อร้านอาหารของน้องสาว
อยา่งเต็มตวัได้เพิ่มรายการขนมจีนแกงใต้เป็นอาหารใต้ที่ขายในร้าน “ฉนัมัน่ใจวา่คนเชียงรายกินเผ็ดสู้คนใต้ได้อยา่ง
แน่นอน ฉันใส่ไม่ยัง้ทัง้ความร้อนจากพริกไทยด าและความเผ็ดของพริกขีห้นูแห้ง ต าเคร่ืองแกงไว้ตัง้แต่เมื่อวาน                
มีเคร่ืองแกงดี ไมว่่าแกงอะไรย่อมมีชยั ยิ่งถ้าได้กะปิดี ๆ ถึงกะทิ ถึงเนือ้ปลา ขนมจีนไมอ่ร่อยก็ไมรู้่จะว่าอย่างไร […] 
เราเสิร์ฟเป็นคู่แกงไตปลากับน า้ยา กินกับไข่ต้มสุก ผักสด และผักต้มกะทิ ”7 พะแพงเลือกจะไม่ปรับสูตร                              
เพื่อขายในร้านอาหารของภาคเหนือแต่เลือกรักษาลกัษณะส าคญัของขนมจีนสตูรพืน้เมืองภาคใต้คือน า้แกงเข้มข้น 
รสจดั เผ็ดร้อน และผกัเคร่ืองเคียงหลากหลายชนิดทัง้ผกัต้มกะทิและผกัสด และเมื่อจนัทรา พนกังานคนหนึ่งของร้าน
เอ่ยปากชมพะแพงเร่ืองผีมือการท าแกงใต้เพราะเห็นความส าเร็จจากขนมจีน พะแพงบอกว่าตนเรียนรู้การท าแกงใต้
จากกัน แต่ขนมจีนแกงใต้นัน้ต่างออกไป “แต่ขนมจีนนี่เขาไม่เคยท านะคะ ขนมจีนเป็นอาหารที่หากินง่าย                          
เหมือนน า้เงีย้วบ้านเรา หมู่บ้านไหนก็มีร้านขนมจีน”8 ตวัค าตอบแสดงให้เห็นว่าพะแพงไม่ได้เลือกน าเสนอเมนูนี  ้        
ในร้านของตนท่ีเชียงรายเพียงเพื่อเพิ่มโอกาสการขายหรือเพียงเพราะผกูพนักบักนัเทา่นัน้ แต่ขนมจีนแกงใต้เก่ียวโยง
กับวิถีชีวิตที่ตนคุ้ นเคยในช่วงเวลาหนึ่งและอยากรักษาไว้  จนน ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ เ ชียงรายด้วย                             
เป็นการน าเสนออัตลกัษณ์คนบ้านสวนแดนใต้ที่มีขนมจีนแกงใต้เป็นอาหารสามัญ เช่นเดียวกับขนมจีนน า้เงีย้ว                   
ซึง่เป็นอาหารสามญัของคนภาคเหนือ สงัคมในภมูิล าเนาของตน  

ด้วยเหตุนี ้อัตลักษณ์ที่พะแพงต้องการให้ผู้ อื่นรับทราบและเลือกน าเสนอผ่านอาหารอย่างเห็นได้ชัด                   
ไม่ว่าจะเป็นแกงเลียงหรือขนมจีนแกงใต้ คืออัตลกัษณ์ “คนบ้านสวนแดนใต้” หรืออตัลกัษณ์ชาวสวนในภาคใต้                   
ในท่ีนีค้ือจงัหวดันครศรีธรรมราช ซึง่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่เธอเลือกผนกึเป็นสว่นหนึง่ของตวัตนหนึ่งอยา่งภาคภมูิใจ 
และน าเสนอตวัตนนัน้ในทกุพืน้ท่ีที่เธออยู ่แม้จะเป็นเชียงรายบ้านเกิดก็ตาม 

                                                           
6 อรุุดา โควินท์, ขอบขอบแสง ปีกแห่งเงา, หน้า 59. 
7 อรุุดา โควินท์, ขอบขอบแสง ปีกแห่งเงา, หน้า 227. 
8 อรุุดา โควินท์, ขอบขอบแสง ปีกแห่งเงา, หน้า 227. 
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ระกา จากนวนิยายเร่ือง เมรีในร้านหนังสือ เป็นอีกตัวละครหญิงที่ปรากฏการเลือกสรรและน าเสนอ       
อตัลกัษณ์ของตนผ่านอาหาร นวนิยายเร่ิมเร่ืองด้วยการบอกผู้อ่านว่าระกาเปิดร้านหนงัสือริมน า้ใกล้บ้านควบคู่กับ 
การใช้ชีวิตกับมรกตคนรักในกรุงเทพมหานคร แต่เพราะมรกตต้องไปเรียนต่อที่อเมริกา ระกาจึงตดัสินใจกลบับ้าน 
และตลอดเร่ืองระกาใช้ชีวิตสว่นใหญ่ของวนัในการดแูลร้านหนงัสอืและดูแลสมิงพระราห ูสนุขัที่เลีย้งไว้ ความสมัพนัธ์
ระหวา่งระกากบัครอบครัวไมสู่้ดีนกั ระกามกัทะเลาะกบัแมแ่ละน้องขายอยูเ่สมอ สว่นพอ่ออกจากบ้านเพื่อบวชตลอด
ชีวิต มรกตและแอนซึ่งเป็นลกูค้าคนสนิทของระกากล่าวถึงระกาไว้ในลกัษณะเดียวกัน คือ เป็นผู้หญิงที่ มีลกัษณะ
ภายนอกดูเรียบง่าย ไม่ฉูดฉาดสะดุดตา มีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นแบบแผนชัดเจน แต่ตัวตนภายในของระกานัน้
ซบัซ้อน คาดเดาได้ยากว่าคิดอะไรอยู่และบางครัง้ยากจะเข้าใจ ซึ่งจะสมัผัสได้เมื่อได้รู้จักในระดบัที่ไว้วางใจกัน                 
แม้ระกาจะไม่บอกผู้ อ่านโดยตรงว่าตนเป็นอย่างที่มรกตและแอนกล่าวถึงหรือไม่ แต่อาหารในเร่ืองที่ปรากฏ                 
ผา่น          การเลอืกสรรของระกาเองได้แสดงลกัษณะดงักลา่วออกมา  

ร้านหนงัสือของระกามีเมนูอาหารแค่สามเมนูเท่านัน้ ได้แก่ แซนด์วิช ข้าวไข่เจียว และข้าวราดกะเพรา                   
ซี่งเป็นอาหารโปรดของระกาทัง้หมด นวนิยายกลา่วถึงความชอบไข่เจียวของระกาไว้ว่า “ระกาสามารถกินอาหารซ า้
โดยไมเ่บื่อ และจริง ๆ แล้ว ไข่เจียวก็เปลี่ยนรสชาติไปตามเคร่ืองปรุงอื่น เจียวกบัหมสูบั ย่อมต่างกบัเจียวกบักุ้ง หรือ
กระทัง่ไข่เจียวธรรมดาก็ยงัเจียวได้หลายแบบ ท าให้เกิดผิวสมัผสัหลากหลาย เธอสนุกกับการค้นหารสชาติใหม่                   
ในไข่เจียว เช่นเดียวกบัมองหาความแปลกใหม่ในวนัซึ่งดูคล้ายคลงึ”9 ระกาเปรียบเทียบความน่าสนใจของไข่เจียว              
กบัการหาความสนกุในแตล่ะวนั และขณะเดียวกนั ไข่เจียวเป็นอาหารท่ีมีวิธีท าและวตัถดุิบพืน้ฐานเรียบง่าย หน้าตา
ภายนอกดไูม่ต่างกนัในแตล่ะมือ้ แต่ในความไม่แตกต่างภายนอก รสชาติของไข่เจียวแต่ละจานในแต่ละมือ้สามารถ
แตกตา่งกนัได้ตามการปรับเปลีย่นวตัถดุิบ การปรับเปลีย่นรายละเอียดของวิธีท า แม้กระทัง่เคร่ืองปรุง  

อีกเมนหูนึ่งที่แสดงถึงการน าเสนออตัลกัษณ์ของระกาคือแซนด์วิชที่มีวิธีการท าตามแบบที่เจ้าตวัชอบ คือ 
“ทาเนยบนขนมปัง ระกาวางผักกาดหอมลงไป ตามด้วยมะเขือเทศสไลซ์ เธอไม่ชอบปิ้งขนมปังเพราะเสียดาย
ผิวสมัผสัที่ออ่นนุ่ม วางแฮมซึง่อุน่ด้วยการนาบบนกระทะ ชีส ทบัด้วยขนมปังทาเนยอีกแผน่ เอาฝ่ามือทาบ กดเบา ๆ 

สองครัง้ ตดัทแยงมุม”10 แซนด์วิชของระกาไม่ได้อ้างอิงจากสตูรท าแซนด์วิชในต าราใดแต่เป็นสตูรที่ระกาท าตาม

ความชอบของตน และระกาก็บอกกบัตวัละครในเร่ือง (รวมถึงผู้อา่นด้วยเช่นกนั) ว่า “รักท าแบบตามใจตวัเอง ใสผ่กั 

และทาเนยเท่านัน้ค่ะ”11 เนื่องจากแซนด์วิชในร้านของระกาจะเป็นแซนด์วิชแบบที่ตนเองชอบเท่านัน้ ลกูค้าที่เข้ามา    

ในร้านและสัง่แซนด์วิชก็จะได้กินแซนด์วิชแบบเดียวกบัท่ีระกากิน 
การให้รายละเอียดของไข่เจียวและแซนด์วิชเป็นไปในลกัษณะเดียวกัน คือ หน้าตาธรรมดา ไม่โดดเด่น                 

ท าออกมาก่ีครัง้ก็ดคูล้ายกนั แต่ทัง้กระบวนการท าและรูปแบบการกินกลบัสอดแทรกรายละเอียดอนัซับซ้อนที่ท าให้
รสชาติออกมาแตกต่างกันโดยที่คนจะรับรู้ถึงความแตกต่างเหล่านีไ้ด้ตอนกินเท่านัน้ สอดคล้องกับค าอธิบายของ
ลักษณะของระกาที่ทัง้แอนและมรกตกล่าวถึงไว้ในนวนิยาย  ว่าแท้จริงแล้วระกานัน้มีลักษณะนิสัยที่ซับซ้อน                       
ไมส่ามารถคาดเดาจากภายนอกได้วา่คิดอะไร รู้สกึแบบใด การน าเสนออตัลกัษณ์ผา่นอาหารของระกายงัสมัพนัธ์กบั
พืน้ที่ร้านหนังสือ แม้พันธกิจของร้านค้าคือพืน้ที่ที่มีคนเข้าออกหมุนเวียนตลอดเวลาเพื่อค้าขาย ซึ่งร้านหนังสือ                 

                                                           
9 อรุุดา โควินท์, เมรีในร้านหนังสือ, หน้า 51. 
10 อรุุดา โควินท์, เมรีในร้านหนังสือ, หน้า 151. 
11 อรุุดา โควินท์, เมรีในร้านหนังสือ, หน้า 151. 
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ของระกาก็อยูใ่ต้พนัธกิจนีเ้ช่นกนั แต่ขณะเดียวกนั ร้านหนงัสอืของระกาถือเป็นพืน้ท่ีที่ระกาเป็นเจ้าของโดยสมบรูณ์ 
ระกามีอ านาจในการเลือกสรรจัดแจงว่าสิ่งใดสามารถอยู่ในพืน้ที่ของตนและสิ่งใดไม่ควรอยู่ การเลือกน าอาหาร
เฉพาะที่ชอบเข้ามาอยู่ในพืน้ที่ของตวัเองนัน้จึงแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตวัอาหารกับอตัลกัษณ์เจ้าของพืน้ที่             
ไข่เจียว  ข้าวราดกะเพราและแซนด์วิชเป็นทัง้อาหารที่น ารายได้เข้าร้านและเป็นเคร่ืองมือน าเสนอตัวระกา                            
แก่ใครก็ตามที่เข้ามาในพืน้ท่ีของตน  
ความสัมพันธ์รูปแบบที่ 2 : การใช้อาหารเป็นเคร่ืองป้องกันและตอบโต้อ านาจ 

การใช้อาหารเป็นเคร่ืองป้องกันและตอบโต้อ านาจ คือการใช้อาหารเพื่อเป็นเคร่ืองมือรักษาอัตลกัษณ์                  
ของตนและตอ่สู้กบัอ านาจในพืน้ท่ีที่ก าลงัลดทอนตวัตนอยู่ ความสมัพนัธ์รูปแบบนีเ้กิดขึน้ในสถานการณ์ตวัละครเอก
หญิงอยู่ต่างที่ ต่างถ่ิน และต้องเผชิญกบัการลดทอนตวัตนเพื่อลดความส าคญัจากเจ้าของพืน้ที่ ในสถานการณ์นัน้
อาวธุที่ตวัละครเอกหญิงเลอืกใช้เพื่อป้องกนัตวัและตอ่สู้กบัอ านาจดงักลา่วคืออาหาร 

ดาห์ลิยาจากนวนิยายเร่ือง แหวนพระจันทร์ เป็นสาวอ าเภอลานสกา จงัหวดันครศรีธรรมราช แต่ท างาน     
ในร้านอาหารที่กรุงเทพมหานครช่ือดินหญ้าฟ้าแถนโดยควบต าแหน่งทัง้หุ้นสว่นร้านและหวัหน้าห้องครัว ดาห์ลิยา
เติบโตพร้อมกบัการขายข้าวราดแกงของแม่ การท าอาหารจึงเป็นสว่นหนึ่งของชีวิตดาห์ลิยาที่เจ้าไม่เคยปฏิเสธและ
ผนึกเป็นตวัตนหนึง่อย่างชดัเจน ดาห์ลิยาใช้รสชาติและทกัษะการท าอาหารของแม่เป็นมาตรวดัคณุภาพของอาหาร              
ที่ด ีและตดัสนิใจท าอาหารเป็นอาชีพหลกัแบบเดียวกบัแมใ่นเวลาตอ่มา  

การเป็นคนครัวท าให้พืน้ที่ครัวและพืน้ที่ร้านอาหารเป็นพืน้ท่ีที่ดาห์ลยิามีอ านาจจดัสรรและน าเสนอในสิ่งที่
ตนเห็นว่าคู่ควร แต่นอกจากการน าเสนออัตลักษณ์คนครัวผ่านฝีมือการท าอาหารแล้ว ในนวนิยายยังปรากฏ
สถานการณ์ที่ดาห์ลิยาใช้อาหารเป็นอาวธุตอบโต้อ านาจในพืน้ที่อื่นอีกด้วย พืน้ที่ดงักลา่วคือบ้านของก้านเมฆหนึ่ง             
ในคนรัก ซึ่งดาห์ลยิาต้องไปอาศยัอยูร่ะยะหนึง่เพราะก้านเมฆขอร้องให้กลบับ้านพร้อมตน บ้านของก้านเมฆมีช่อดาว
เป็นผู้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของคนในบ้าน รวมถึงจัดสรรอ านาจการใช้พืน้ที่ในบ้านด้วย แม้ดาห์ลิยาจะเป็นคนรัก               
ของน้องชาย แตใ่นฐานะผู้อาศยั ดาห์ลยิาไมไ่ด้รับอนญุาตให้ใช้พืน้ท่ีในบ้านได้อยา่งเป็นอิสระ ช่อดาวพยายามกีดกนั 
ดาห์ลยิาออกจากพืน้ท่ีบ้าน โดยเฉพาะพืน้ท่ีครัว ครัง้หนึ่งดาห์ลยิาจ าเป็นต้องใช้ครัวของบ้านก้านเมฆเพราะเขาอยาก
กินผดัไทย ผดัไทยเป็นอาหารที่ต้องเตรียมวตัถดุิบและเคร่ืองปรุงมากมาย มีขัน้ตอนการท าที่ยุง่ยาก รวมถึงมีกลิน่หอม
แรง จึงเป็นอาหารที่ต้องใช้ทกัษะของคนครัวและศกัยภาพของครัวสงู การท าผดัไทยในครัวบ้านคนรักที่ตนไมม่ีอ านาจ
อยา่งสิน้เชิง ตอ่หน้าเจ้าของพืน้ท่ีผู้แสดงออกอยา่งชดัเจนแตแ่รกวา่ไมต้่อนรับตน จึงกลายเป็นเหตกุารณ์ปะทะอ านาจ
อย่างรุนแรงระหว่างช่อดาวและดาห์ลิยา อย่างที่ดาห์ลิยาบอกกบัก้านเมฆวา่ “ปฏิเสธอาหารที่เอิงท า เทา่กบัปฏิเสธ

เอิง”12 เหตกุารณ์นัน้ท าให้ดาห์ลยิาเข้าใจชดัเจนวา่ยงัไงก็อยูบ้่านหลงันีไ้มไ่ด้ และตดัสนิใจย้ายออกทนัทีเมื่อได้โอกาส 

นอกจากการใช้อาหารเป็นอาวุธตอบโต้อ านาจแล้ว รายละเอียดเก่ียวกับอตัลกัษณ์คนครัวของดาห์ลิยา                
ยงัสอดคล้องกับความเป็นท้องถ่ินนิยม ชีวิตที่เติบโตมากับร้านขายข้าวแกงของแม่และพืน้ที่บ้านเกิดภาคใต้นัน้              
มีอิทธิพลกบัตวัดาห์ลิยาอย่างมาก ดาห์ลิยาแสดงส านึกแรงกล้าในเห็นในนวนิยายอย่างชัดเจนว่า  แม้จะไม่ปฏิเสธ
ชีวิตในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพืน้ที่ส าคญัทางเศรษฐกิจของประเทศและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดี แต่ไม่เคยคิดว่า
กรุงเทพคือบ้าน พืน้ที่แห่งความสบายใจ พืน้ที่แห่งการคดัสรร พืน้ที่ส าหรับกลบัไปตัง้หลกัเพื่อต่อสู้ใหม่ของดาห์ลิยา
คือบ้านเกิดที่ลานสกา ช่ือดาห์ลิยาไม่ใช่ช่ือเดิมตัง้แต่เกิด แต่เธอไม่ได้เปลี่ยนช่ือเพื่อต้องการลบตัวตนเดิมออก              

                                                           
12 อรุุดา โควินท์, แหวนพระจันทร์, หน้า 81. 
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เป็นเพียงการเพิ่มรายละเอียดชีวิตว่าตอนนีต้นเป็นใครในเมืองหลวง เมื่อกลบับ้านก็จะกลบัไปเป็นโนราของครอบครัว 
ความเป็นท้องถ่ินนิยมของดาห์ลิยายังแสดงผ่านอาหารด้วยเช่นกัน ดาห์ลิยาเติบโตมากับอาหารใต้ของแม่                    
จนใช้รสชาติและฝีมือของแม่เป็นมาตรวัดคุณภาพอาหาร อาหารที่ดาห์ลิยาใช้เป็นใบเบิกทางสู่อาชีพคนครัว                 
คือแกงเลยีง และตอนท้ายของเร่ืองที่ดาห์ลิยาถกูภรรยาของตลุย์จบัได้วา่เป็นชู้กนั ดาห์ลยิากลบัมาที่ร้าน ลงมือท าไก่
ต้มขมิน้และคัว่กลิง้เนือ้เพื่อระบายอารมณ์ ซึง่เป็นอาหารใต้อีกเช่นกนั ก่อนที่จะตดัสนิใจกลบัมาพกัผอ่นท่ีบ้านเกิด 

มมุมองแบบท้องถ่ินนิยมและการใช้อาหารเพื่อตอบโต้อ านาจในพืน้ที่ยงัปรากฏในเร่ืองสัน้ เมียไอ้บ่าวท า
แพนเค้ก ตวัละครเอกหญิงที่ในเร่ืองเป็นเจ้าของเสียงเล่าได้เล่าถึงสถานการณ์มือ้เย็นบ้านพี่หลวง ญาติผู้ ใหญ่           
คนส าคญัคนหนึ่งของอ้น เพื่อนชายคนสนิทที่เธออาศยัอยู่ด้วยในบ้านที่ภาคใต้ ในสายตาของครอบครัวอ้นนัน้เข้าใจ
วา่เธอเป็นภรรยา ความเข้าใจดงักลา่วสง่ผลถึงความคาดหวงัในบทบาทหน้าที่ที่ภรรยาพึงต้องกระท า “ฉนัเร่ิมเข้าใจ
ว่ามือ้เย็นบ้านพี่หลวงมีบางสิ่งมากกว่าการกินข้าว นอกจากถือเป็นธรรมเนียมญาติมิตรจะได้พบปะกันแล้ว                     
ยังเป็นการแสดงบทบาทหน้าที่ของคนในครอบครัวด้วย”13 นอกจากความคาดหวังว่าเหล่าภรรยาของบ้าน                     
ต้องเตรียมอาหารเพื่อคนในครอบครัวแล้ว ยงัมีตวัตนของ “คนกรุงเทพ” ที่คนในครอบครัวอ้นเข้าใจและฉาบไว้ว่า 

“ผู้หญิงที่มาจากกรุงเทพฯ ท าอะไรไม่เป็น”14 ซึ่งเธอไม่ยินดีรับ เธอจึงเลือกตอบโต้ในขัน้ต้นด้วยการร่วมท าอาหารมือ้

เย็นบ้านพ่ีหลวง  
เร่ืองนีป้รากฏมุมมองของท้องถ่ินนิยมในฝ่ังครอบครัวของอ้นซึ่งเป็นครอบครัวคนใต้ผ่านความคิดเห็น            

ตอ่อาหารของตวัละครเอกหญิง อยา่งที่ลกูพี่ลกูน้องของอ้นพดูไว้ในวงอาหารว่า “อาหารเป็นวฒันธรรม เหมือนภาษา  
คนใต้อยูท่ี่ไหนก็กินกบัข้าวใต้ พดูภาษาใต้”15 เธอเคยท าอาหารภาคกลางที่เธอมัน่ใจในฝีมืออยา่งแกงส้มแป๊ะซะและ    
ย าใหญ่ไปร่วมโต๊ะ ผลคือคนร่วมโต๊ะบอกวา่อาหารของเธอไมเ่ข้ากบัอาหารอื่นบนโต๊ะ ไมว่า่จะเร่ืองรสชาติที่ไมจ่ดัจ้าน
เท่าและรบกวนรูปแบบการกินอาหารใต้ ทัง้ยงัเคยล้อเลียนแกงส้มแป๊ะซะของเธอว่าเป็นต้มย าอีกด้วย ทางออกใหม่         
ที่เธอใช้ตอบโต้อ านาจในครัง้นีค้ือแพนเค้ก ของหวานท่ีเธอมองวา่ท าง่าย ใช้เวลาไมน่าน และกินได้ทกุวยั  

แพนเค้กของเธอได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุม่เด็กน้อย แต่ส าหรับกลุม่ผู้ ใหญ่โดยเฉพาะผู้ชาย อาหาร
ของเธอครัง้นีค้ือสาสน์ท้ารบ แพนเค้กของเธอจึงถูกจับเปรียบเทียบกับโรตี ของหวานในวฒันธรรมอาหารใต้ทนัที         
แม้ทัง้สองอยา่งมีแป้งเป็นสว่นประกอบหลกั ใช้วิธีการทอดให้สกุ และสามารถกินคูก่บัชาหรือกาแฟได้ เพื่อจะบอกว่า
แพนเค้กไม่ใช่อาหารคนไทยและไม่ใช่อาหารใต้ ยงัไงก็สู้ โรตีที่คนใต้กินในชีวิตประจ าวนัไมไ่ด้ เป็นการตอกย า้เธอว่า 
สายตาคนในบ้านมองเธออยู่ผิดที่ผิดทาง ไม่มีวันเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและสงัคมคนใต้ได้แต่แรกอยู่แล้ว              
แต่ครัง้นีเ้ธอเลือกไม่อยู่เฉย โต้กลบักลุ่มญาติผู้ ชายของอ้นว่าโรตีที่พวกเขาภูมิใจกันว่าเป็นวัฒนธรรมคนใต้นัน้                
ก็มาจากตา่งประเทศเหมือนกนั 

ขณะเดียวกนั แพนเค้กก็ย้อนกลบัมาย า้อตัลกัษณ์คนนอกกบัตวัละครเอกหญิงเองด้วย เมื่อเหลา่ภรรยาใน
ครอบครัวต่างปรึกษาเร่ืองการท าแพนเค้ก ความยากล าบากในการถ่ายทอดสตูรจากความเข้าใจไม่ตรงกันท าให้     
ตัวละครเร่ิมเข้าใจว่าแพนเค้กที่ตนคุ้นเคยและมองเป็นอาหารสามัญประจ าวันนัน้เป็นของแปลกส าหรับคนใต้              
เธอตระหนักในภายหลังว่า “ครัวปักษ์ใต้พันธุ์แท้ย่อมไม่มีเนย แยม น า้ผึง้ รวมทัง้ไม่จ าเป็นต้องใช้ถ้วยตวง           

                                                           
13 อรุุดา โควินท์, มีไว้เพื่อซาบ, หน้า 132. 
14 อรุุดา โควินท์, มีไว้เพื่อซาบ, หน้า 132. 
15 อรุุดา โควินท์, มีไว้เพื่อซาบ, หน้า 138. 
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กระทะเทฟลอน หรือแม้แตม่ีดปาดเนย ซึง่แตกตา่งจากครัวพนัธุ์ทาง16ที่ฝากท้องยามเช้าไว้กบัขนมปัง ไขด่าว ไส้กรอก 
หรือแซนด์วิช อยา่งครัวของฉนั”17 น าไปสูบ่ทสนทนาของอ้นในท้ายเร่ืองวา่ “มนัอาจไมเ่หมาะกบัพวกเขา”18 
ความสัมพันธ์รูปแบบที่ 3 : การใช้อาหารเป็นเคร่ืองมือเข้าร่วมสังคม 
 ความสมัพนัธ์รูปแบบนีเ้กิดขึน้ในสถานการณ์ลกัษณะเดียวกันกับความสมัพนัธ์รูปแบบที่สอง แต่ต่างกัน      
ตรงสถานะของอาหารและกิจกรรมที่เกิดขึน้ ตัวละครเอกหญิงไม่ได้ใช้อาหารเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้ แต่ ใช้อาหาร                     
เป็นค าทกัทาย การแนะน าตวั เพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์กบักลุม่สงัคมหลกัในพืน้ท่ีที่เธอต้องอาศยัอยูเ่ป็นระยะเวลานาน
ในฐานะคนตา่งถ่ิน วิธีการที่คนในพืน้ท่ีปฏิบตัิตอ่อาหารของเธอจึงสามารถเป็นได้ทัง้การตอบรับหรือการปฏิเสธตวัตน 
ความสมัพนัธ์รูปแบบนีป้รากฏชัดเจนในนวนิยายเร่ือง หยดน า้หวานในหยาดน า้ตา ที่ตวัละครเอกหญิงปรากฏ              
การย้ายถ่ิน 

หยดน า้หวานในหยาดน า้ตา ถ่ายทอดผา่นพืน้ที่หลกัคือบ้านสวนในจงัหวดันครศรีธรรมราชของกนกพงศ์ 
ซึ่งอรุุดา ตวัละครเอกหญิงของเร่ืองอาศยัอยู่ทัง้ในฐานะคนรักและในฐานะนกัเขียนผู้ก าลงัเรียนรู้การสร้างงานเขียน          
ชัน้ดี การย้ายจากเชียงรายเพื่อใช้ชีวิตคู่กับกนกพงศ์ที่นครศรีธรรมราชนัน้ท าให้อุรุดาต้องเรียนรู้หลายอย่าง                          
ทัง้การอยู่ในพืน้ที่ของกนกพงศ์อย่างพืน้ที่บ้าน การอยู่ในพืน้ที่ของนกัเขียนซึ่งแทบจะเป็นโลกของผู้ชาย และการอยู่                
ในพืน้ท่ีสงัคมคนใต้ รายละเอียดเร่ืองอาหารการกินจึงถือการเรียนรู้หนึง่ที่ตวัละครไมล่ะเลยและหมัน่ปฏิบตัิอยูเ่สมอ  

อุรุดาเรียนรู้รูปแบบชีวิตคนใต้อย่างหนึ่งผ่านกลิ่นอาหารตอนเช้าว่าคนในพืน้ที่เดียวกันจะกินอาหารเช้า
คล้ายกนั ครัง้หนึง่อรุุดา (และกนกพงศ์) ซือ้ปลาดกุร้าจากพทัลงุมาฝากคนในหมูบ้่าน วนัตอ่มาอรุุดาได้กลิน่ปลาดกุร้า
ทอดจากละแวกบ้านของกนกพงศ์ กลิ่นปลาดกุร้าทอดไม่ได้ท าให้อรุุดาเปลี่ยนใจหนัมากินแบบเดียวกนัในตอนเช้า
แทนอาหารที่ตัง้ใจไว้ในตอนแรกเท่านัน้ แต่กลิ่นปลาดุกร้าทอดครัง้นัน้ยงัเป็นเหมือนสญัญาณตอบรับไมตรีที่อุรุดา
ตัง้ใจยื่นให้ สงัคมที่เธออยูย่อมรับการมีอยูข่องอรุุดาอีกขัน้หนึง่นอกจากการเห็นหน้าพดูคยุ  

อีกเหตุการณ์หนึ่งที่แสดงการยอมรับเข้าเป็นส่วนหนึ่งของพืน้ที่ผ่านอาหารคือต้นฉบับนวนิยายรักของ     
กนกพงศ์ ตัวละครชบาซึ่งเป็นตัวละครหญิงในนวนิยายเร่ืองนัน้ เมื่ออุรุดาได้อ่านเธอก็รู้ทันทีว่าหมายถึงตน                 
ตัง้แต่ช่ือชบาซึ่งเธอเคยบอกว่าจะปลกูให้มากที่สุดในวันที่ได้ท าร้านอาหารหรือเกสต์เฮาส์ และชบาในนวนิยาย                   
ของกนกพงศ์ชอบนุง่ปาเต๊ะเหมือนเธอทัง้ยงันุง่ด้วยวิธีเดียวกนั และที่ส าคญัคือฉากท าข้าวผดัในเร่ือง “พี่ไมท่ าข้าวผดั 
ฉนัต่างหาก และมกัท าเป็นมือ้กลางวนั ฉนัไมแ่นใ่จ พี่มาแอบดตูอนไหน พี่เขียนเหมือนเคยปรุงเสียเอง”19 แม้ตอนพดู
ถึงนวนิยายรักเร่ืองนีจ้ะไม่ได้พูดถึงรายละเอียดและขัน้ตอนอย่างชัดเจน แต่ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้จากถ้อยความ               
ในเร่ืองว่าเป็นข้าวผดัแบบเดียวกบัที่อรุุดาท า และยงัท าในช่วงเวลาเดียวกันคือมือ้กลางวนัของทัง้สองคน แสดงถึง         
การเฝ้าสังเกตและจดจ าของกนกพงศ์ที่แม้แต่อุรุดาเองก็ไม่รู้ตัว ถือเป็นการยืนยันว่าอุรุดามีตัวตนในพืน้ที่                           
ของกนกพงศ์ นอกจากนี ้การปรากฏตวัในพืน้ที่งานเขียนอย่างนวนิยายนัน้ แม้จะอยู่ในช่ือตัวละครซึ่งเป็นช่ืออื่น                
แต่การได้ เ ป็นตัวละครใน    งานเขียนของกนกพงศ์ซึ่งตนก าลัง เ รียนรู้การเขียนที่ดีจากเขา โดยรักษา                                
รายละเอียดส าคญัของเจ้าตวัครบถ้วน ก็แสดงการมีตวัตนในพืน้ท่ีของนกัเขียนลกัษณะหนึง่เช่นกนั 

 

                                                           
16 พนัทาง, สะกดตามตวับท. 
17 อรุุดา โควินท์, มีไว้เพื่อซาบ, หน้า 140. 
18 อรุุดา โควินท์, มีไว้เพื่อซาบ, หน้า 141. 
19 อรุุดา โควินท์, หยดน า้หวานในหยาดน า้ตา, หน้า 299. 
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บทสรุป 
 ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาหารกบัอตัลกัษณ์ของตวัละครเอกหญิงจากนวนิยายและเร่ืองสัน้ของอรุุดา โควินท์ 
เป็นอีกหนึง่ตวัอย่างที่เสริมให้เห็นภาพมนษุย์กบัอาหารว่าไมไ่ด้สมัพนัธ์กนัเพียงฐานะปัจจยัด ารงชีวิตพืน้ฐานเท่านัน้
เนื่องจากอาหารเป็นทัง้ส่วนหนึ่งของการด ารงชีวิตและเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการทางสงัคม อาหารจึงสามารถ
สมัพนัธ์กบัมนษุย์ในมิติชีวิตอื่นได้อีกไมรู้่จบ ผลการศกึษาครัง้นี ้อาหารสมัพนัธ์กบัอตัลกัษณ์ของตวัละครอยา่งชดัเจน
ผา่นการใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อน าเสนอ ตอ่สู้  และเรียกหาในสิง่ที่ต้องการ และอาหารสามารถแสดงถึงมมุมองความคิด 
สายตา ทัศนคติของมนุษย์ ไม่ว่าจะจากตัวละครหญิงต่อตัวละครอื่นหรือจากตัวละครอื่นต่อตัวละครเอกหญิง                   
ทัง้ยงัเก่ียวเนื่องกบัความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัละครเอกหญิงกบัพืน้ท่ีตา่ง ๆ อีกด้วย  
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แนวทางการฟ้ืนตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 
An Approach to Revitalization of Bangkok Noi Floating Market for Sustainable Tourism 
Development 
 
นิภาดา พลายศรี1 

Nipada Plaisri 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองแนวทางการฟื้นตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน                             
มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของตลาดน า้ วิเคราะห์ศกัยภาพของตลาดน า้ในด้านการจดัการการท่องเที่ยว 
และเพื่อหาแนวทางในการฟื้นฟูและการจัดการตลาดน า้อย่างเหมาะสมต่อไป การศึกษานี ใ้ช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ                  
โดยเก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้ บ ริหารตลาดน า้ ผู้ ค้า คนในชุมชน                            
และใช้แบบสอบถามกบันกัทอ่งเที่ยว 
 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน า้บางกอกน้อยเกิดขึน้จากแนวคิดของเจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
โดยมีผู้บริหารตลาดน า้คนส าคญัคือ คณุมนต์ชยั สือ่หงวน ตลาดน า้แห่งนีเ้ปิดด าเนินการเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน 2561 
จนกระทัง่ได้ยตุิการด าเนินการไปเมื่อเดือนมิถนุายน 2562 โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพของตลาดน า้พบว่า ตลาดน า้             
มีศักยภาพในเร่ืองสถานที่ตัง้ สินค้าและบริการที่แสดงถึงอัตลกัษณ์ของชุมชน และวิสยัทัศน์ของเจ้าอาวาสและ
ผู้บริหารตลาดน า้ สว่นปัญหาที่สง่ผลต่อการสิน้สดุของตลาดน า้ คือ การขาดการมีสว่นร่วมจากชุมชนในการจดัการ 
การเข้าถึงแหลง่ทอ่งเที่ยว ความหลากหลายของสนิค้าและบริการในระยะซบเซา การประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรม 

โดยผู้ ศึกษามีข้อเสนอแนวทางในการฟื้นตลาดน า้และการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี ้1) การแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น 2) การพฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพและหลากหลาย 
3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 4) การรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 5) การพัฒนาและ
สง่เสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ 6) การจดัประชุมและอบรมดงูานในแหลง่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อสง่เสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ที่น าไปสูก่ารพฒันาตลาดน า้ 
ค าส าคัญ : การฟืน้/การจดัการตลาดน า้/ ตลาดน า้บางกอกน้อย 
 

Abstract 
The objectives of the study of guideline of restoration for Bangkok Noi Floating Market are a) to 

study the history of the floating market, b) to analyze the potential of the floating market in tourism 
management, and to find ways to revitalize and manage the floating market appropriately.  This study 
uses qualitative research methods by interviewing the abbot of the Suvarnaram Rajaworawihan temple, 
floating market executives, traders, community. And use the questionnaire with tourists. 

                                                           
1 ฝ่ายจดัการส านกัพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
Department of Publishing Management, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Bangkok, 10170, Thailand. 
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The results found that Bangkok Noi Floating Market had occurred from the concept of the abbot 
of the temple with an important floating market executive, Montchai Sue-nguan. This floating market was 
opened on 15 April 2018 and ceased operations in June 2019. By analyzing the potential of the floating 
market, it was found that strength are tourism resources and locations and facilities.  Weaknesses are 
food and goods, activities and public relations. Opportunities are accessing tourist attractions by skytrain 
and floating market tourism trend. And treats are tourism competition and lack of government support. 

The researcher proposed the guidelines for floating market rehabilitation and proper 
management as follows: 

1. Appointment of the operation committee through cooperation from all parts. 
2. Product development for quality and variety. 
3. Facility development. 
4. Preserving the landscape and environment within the community. 
5. Development and promotion of Ban Bu community tourism. 
6. Arranging meetings and workshops on other tourist attractions To promote and stimulate 

learning leading to the development of the floating market. 
Keyword : Revitalization /Floating Management/sBangkok Noi Floating Market 
 

1. บทน า 
ตลาดน า้เดิมคือตลาดที่มีการค้าขายขึน้ในชุมชนที่ติดริมน า้และอาศยัเรือต่างแผงขายของ โดยภาพของ

ตลาดน า้ในสงัคมไทยนัน้ปรากฏจากหลกัฐานในเอกสารในสมัยอยุธยาเป็นราชอาณาจักร  เช่น นิโกลาส์ แชร์เวส 
(ราตรี โตเพง่พฒัน์, 2543 : 11) ได้กลา่วไว้ในบนัทกึของเขาว่า “ราษฎรส่วนใหญ่ท าการค้าขาย ลางครอบครวัค้าขาย
ทางน ้า พร้อมด้วยภรรยาและบตุร ลงในเรือล าใหญ่ และแทบไม่มีวนัข้ึนบกเลย ลางครอบครวัอยู่ในเมือง ท าการค้า
ปลีกจากสินค้าที่ไปรับซ้ือมา เมื่อเรือสินค้าเข้าเทียบท่าอยู่ในร้านของตน ใครถนดัทางไหนก็ไปท าทางนัน้ เนือ่งจาก     
ท ามาหากินได้คล่อง...” จึงเห็นได้ว่า วิถีชีวิตคนไทยผูกพันกับสายน า้มายาวนานทัง้เร่ืองการค้าขายที่จะอาศัย       
เส้นทางทางน า้และเรือเป็นพาหนะในกระบวนการค้าเป็นหลกัและวิถีชีวิตชมุชนริมน า้  

การเกิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจในระบบอุตสาหกรรม                  
จึงมีการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระดับประเทศ การคมนาคมทางบกจึงมีบทบาทแทนที่ทางน า้ วิถีชีวิตริมน า้                  
และการค้าขายทางน า้ลดบทบาทลง (ราตรี โตเพ่งพัฒน์, 2543 : 191) ตลาดน า้หลายแห่งจึงยุติไป ต่อมาจึงเกิด
แนวคิดตลาดน า้ในฐานะแห่งท่องเที่ยวขึน้ในปี พ.ศ. 2503 นั่นคือ ตลาดวัดไทร (อุดม เชยกีวงศ์, 2552 : 73)                  
หลงัจากนัน้ในปี พ.ศ. 2510 มีการสง่เสริมตลาดน า้ด าเนินสะดวกให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยการศึกษาของ
มณีวรรณ ผิวนิ่ม และปรารถนา จนัทรุพนัธ์ (2546) พบว่า ตลาดน า้ด าเนินสะดวกมีพฒันาการมาจากตลาดชาวบ้าน 
กลายมาเป็นตลาดน า้ส าหรับการท่องเที่ยวเป็นหลกั ซึ่งสง่ผลบวกในด้านเศรษฐกิจ และได้น าไปสูก่ารจดัตัง้ตลาดน า้
ในพืน้ที่ต่างๆ ขึน้อีกหลายแห่ง ทัง้ตลาดน า้ที่อยู่ในแหล่งธรรมชาติ ตลาดน า้ที่ตัง้อยู่ในบริเวณวัด หรือตลาดน า้                  
ที่จดัสร้างขึน้มา เช่น ตลาดน า้สีภ่าค พทัยา ตลาดน า้กวางโจว เพชรบรีุ ฯลฯ เป็นต้น 
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ตลาดน า้บางกอกน้อยซึ่งมีการตัง้ช่ือว่า ตลาดน า้ @บางกอกน้อยเพื่อให้ทันสมัย มีพืน้ที่ตัง้อยู่ริมคลอง
บางกอกน้อยในบริเวณวัดสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้านบุ  ซึ่งเป็นพืน้ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรม เพราะวดัสวุรรณารามฯเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบุมายาวนาน  อีกทัง้ชุมชนบ้านบุก็เป็นอีกหนึ่ง
ชมุชนเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและการด ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมหลายอย่าง เช่น การตีขนัลงหิน 
การบสุเตนเลส การร ากระบี่กระบอง ภมูิปัญญายาแผนโบราณ ฯลฯ ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงเอือ้ต่อการจดัการการทอ่งเที่ยว
ได้เป็นอย่างดี  ท าให้เกิดแนวคิดการก่อตัง้ตลาดน า้บางกอกน้อยของพระเทพสวุรรณเมธี เจ้าอาวาสวดัสวุรรณาราม
ราชวรวิหาร ที่ ต้องการให้ตลาดน า้เป็นพืน้ที่ในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านบุ รวมถึงเป็นช่องทาง                  
การประชาสัมพันธ์วัดและชุมชนให้เป็นที่ รู้จักมากขึน้ (พระเทพสุวรรณเมธี, สัมภาษณ์  9 มีนาคม 2563;                           
มนต์ชยั สือ่หงวน, สมัภาษณ์ 3 มิถนุายน 2561)  

ตลาดน า้แห่งนีเ้ปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการบริหารจัดการตลาดน า้แบ่งเป็น      
ฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายฆราวาส โดยฝ่ายฆราวาสประกอบด้วยคนในชุมชนและคนภายนอกที่เป็นโยมอุปัฏฐาก                 
บุคคลหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการตลาดน า้คือ คุณมนต์ชัย สื่อหงวน มีความผูกพันกับ                             
วดัสวุรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้านบมุายาวนาน จึงได้เข้ามาช่วยในการบริหารงานตลอดมา ในช่วงประมาณ 
3 เดือนแรกนบัจากการเปิดตลาด การค้าขายและบรรยากาศภายในตลาดน า้ยงัคงคกึคกัอยู ่เมื่อเวลาผา่นไปตลาดน า้
จึงเกิดภาวะซบเซาลงเร่ือยๆ จนกระทัง่ยตุิการด าเนินการเมื่อเดือนมิถนุายน 2562  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ ศึกษาจึงมีค าถามในการศึกษาแนวทางการฟื้นตลาดน า้บางกอกน้อยว่า                      
ความเป็นมาของตลาดน า้เกิดขึน้ได้อย่างไร โดยวิเคราะห์การจัดการ ศักยภาพและปัญหาของตลาดน า้งานวิจัย                   
ในครัง้นีจ้ึงเป็นความพยายามในการศึกษาเพื่อที่จะตอบค าถามดงักล่าว ทัง้นีผู้้ศึกษาคาดหวงัว่า การศึกษาครัง้นี ้              
ท าให้ได้แนวทางในการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนในโอกาสตอ่ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ศกึษาชมุชนบ้านบแุละวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 2.2 ศกึษาความเป็นมา การจดัการ ปัญหาและการสิน้สดุของตลาดน า้บางกอกน้อย 
 2.3 ศกึษาแนวทางในการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อยอยา่งเหมาะสม 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่  พืน้ที่ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยขอเลือกใช้พืน้ที่ ตลาดน า้บางกอกน้อย                    
เป็นตวัแทนการศึกษาเร่ืองแนวทางการฟืน้ตลาดน า้ เนื่องด้วยตลาดน า้แห่งนีต้ัง้อยู่ในชุมชนบ้านบุ ซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มี
ประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 200 ปี รวมถึงการด ารงอยู่ของทรัพยากรวัฒนธรรมหลายประการ อันเป็น                    
ปัจจยัส าคญัที่จะสามารถสง่เสริมการฟืน้ตลาดน า้เพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนในโอกาสตอ่ไป 
 3.1.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา การศึกษาครัง้นีศ้ึกษาความเป็นมา การจัดการ ปัญหาและการสิน้สุดของ                 
ตลาดน า้บางกอกน้อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การก่อตัง้ตลาดน า้ การจัดการตลาดน า้ การวิเคราะห์พัฒนาการของ        
ตลาดน า้ และการวิเคราะห์ตลาดน า้กับการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาการศึกษาตัง้แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561               
ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงศึกษาข้อมูลของชุมชนบ้านบุและวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นชุมชน             
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ที่มีประวตัิศาสตร์และวัฒนธรรมอันเป็นทรัพยากรส าคัญที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ การท่องเที่ยว และการฟื้น         
ตลาดน า้บางกอกน้อย 
 3.2 ข้อมูลที่ศึกษา 
 3.2.1 ทรัพยากรด้านสถานที่และวัตถุ ได้แก่ การก่อตัง้ตลาดน า้ การจัดการตลาดน า้ การวิเคราะห์
พฒันาการของตลาดน า้ 
 3.2.2 กลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) กบักลุม่ประชากรดงันี ้ 
 1) คณะกรรมการท่ีปรึกษา ได้แก่ เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ปัจจบุนัคือ พระเทพสวุรรณเมธี 
 2) คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายฆราวาส โดยมีตวัแทนกลุ่ม ได้แก่ คุณอภิสิษฐ ลิม้ศุขะกร รองประธาน
ด าเนินงาน คณุมนต์ชยั สือ่หงวน กรรมการและเลขานกุาร และคณุภทัรพิชิต บญุจินต์ กรรมการ 
 3) กลุม่ตวัแทนผู้ ค้าตลาดน า้ จ านวน 10คน 
 4) กลุม่ตวัแทนคนในชมุชนบ้านบ ุจ านวน 5 คน 
 สว่นกลุม่ตวัแทนนกัท่องเที่ยว ใช้วิธีการเลือกสุม่ตวัอย่างแบบไม่เจาะจง (Accidental Sampling) และใช้
แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู จ านวน 10 คน 
 3.3 วิธีการศึกษา 
 3.3.1 การศึกษาข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การศึกษาข้อมูลลักษณะทางกายภาพของพืน้ที่                 
ศกึษาพฒันาการและความเป็นมาของชุมชนบ้านบแุละวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร การศึกษาข้อมลูในด้านแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นกรอบในการศกึษาครัง้นี ้
 3.3.2 การเก็บข้อมลูจากภาคสนาม ได้แก่ การลงพืน้ที่ส ารวจตลาดน า้บางกอกน้อยและพืน้ท่ีชมุชนโดยรอบ 
ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2561 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 โดยเก็บข้อมลูในด้านประวตัิศาสตร์ชมุชน วดั รูปแบบและ
การจดัการตลาดน า้บางกอกน้อย 
 3.3.3 การสัมภาษณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดการตลาดน า้ คือ                     
เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ ค้า คนในชมุชน และนกัทอ่งเที่ยว 
 3.3.4 การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ได้แก่  การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อม                       
และการจดัการภมูิทศัน์ของตลาดน า้ การเข้าร่วมกิจกรรมในตลาดน า้ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการด าเนินงาน
กบัผู้ ค้า ผู้ ค้ากบันกัทอ่งเที่ยว คณะกรรมการด าเนินงานกบัคนในชมุชน 
 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4.1 แบบสมัภาษณ์ ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลึกอย่างไม่เป็นทางการกับกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย               
เชิงคณุภาพ 
 3.4.2 แบบสอบถาม ส าหรับใช้กับกลุ่มตัวแทนนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวค าถามเก่ียวกับทัศนคติของการ
ทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีตลาดน า้ในด้านตา่งๆ รวมถึงข้อเสนอแนะในการจดัการการทอ่งเที่ยว 
 3.4.3 การบนัทกึเสยีง ส าหรับการสมัภาษณ์กลุม่ผู้น าที่มีบทบาทส าคญัในการจดัการตลาดน า้ 
 3.4.4 การถ่ายภาพ ส าหรับเก็บภาพการจดัการการทอ่งเที่ยวของตลาดน า้ และเก็บภาพชมุชนโดยรอบ 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H725 

 รวบรวมข้อมลูจากการศกึษาทางวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและข้อมลูจากการส ารวจข้อมลูภาคสนาม จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นประเด็นต่างๆ ในการจดัการตลาดน า้บางกอกน้อย และน าไปสูก่ารอภิปรายผลที่วิเคราะห์
เช่ือมโยงกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการ                 
การเขียนเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบเพื่อให้รายงานสมบรูณ์ครบถ้วน 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาของชุมชนบ้านบุและตลาดน า้บางกอกน้อย 
 ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยูใ่นชุมชนบ้านบ ุซึง่เป็นชมุชนเก่าแก่แหง่หนึง่ที่มีมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลาย 
โดยพืน้ที่เดิมตัง้อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝ่ังใต้ บริเวณปากคลองบางกอกน้อยทัง้ฝ่ังเหนือและฝ่ังใต้
ประกอบด้วยชุมชนหลายชมุชนซึง่มีปฏิสมัพนัธ์กนัมาโดยตลอด (สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2550 : 13) ชมุชนแห่งนี ้
มีภูมิปัญญาที่ส าคญัคือ การท าเคร่ืองทองลงหิน ซึ่งใช้วิธีการตีโลหะให้เข้ารูปที่เรียกว่าการ “บุ” เป็นวิธีการที่มีมา
ตัง้แตส่มยัอยธุยา จึงเป็นท่ีมาของช่ือชมุชน “บ้านบ”ุ 
 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านบุสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนไทยและคนจีน โดยมีทรัพยากร
วฒันธรรมที่ยงัด ารงอยูใ่นชุมชนหลายประการ ทัง้ศาสนสถาน ได้แก่ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร วดัที่สร้างขึน้ตัง้แต่
สมยัอยธุยาและเป็นสถานที่จดัตัง้เมรุเผาศพเจ้านายในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีภาพจิตรกรรมศิลปินในสมยั
รัชกาลที่ 3 (วีณา เอี่ยมประไพ, 2550 : 63) ศาลเจ้าปนุเถ้ากง ท่ีพึง่พิงจิตใจของคนจีนแต้จ๋ิวที่ท าการค้าขายในชมุชน 
ศาลาโรงธรรม ศาลาประชาคมกลางชุมชนซึ่งในอดีตเป็นสถานที่ส าหรับประกอบพิธีศาสนาในวันส าคัญต่างๆ                    
ตลาดวดัทอง ศนูย์กลางเศรษฐกิจของชมุชน ภมูิปัญญายาแผนโบราณสงวนโอสถที่มีอายกุวา่ 80 ปี การละเลน่กระบี่
กระบอง และภมูิปัญญาการท าขนัลงหิน  
 ชุมชนบ้านบุจึงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพกับการจัดการการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ                  
ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาพยายามฟื้นฟูชุมชนบ้านบุเพื่อการท่องเที่ยว โดยเร่ิมต้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โครงการ
ชมุชนทอ่งเที่ยวยัง่ยืนฯ ชมุชนบ้านบแุละพืน้ท่ีเก่ียวเนื่อง เขตบางกอกน้อย โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ที่ได้รับการสนบัสนุนจากกองการท่องเที่ยว ส านักวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร  โครงการนี ้                
ได้มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน จัดท าป้ายสื่อความหมาย และการจัดกิจกรรมแนะน าชุมชน                           
เพื่อการท่องเที่ยว จากนัน้จึงมีหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้ามาสานต่อการจัดกิจกรรม ทว่า การฟืน้ฟูชุมชนบ้านบุกับการ
ท่องเที่ยวก็ยงัไม่ประสบผล (ระพีพฒัน์ เกษโกศล, สมัภาษณ์ 5 มิถุนายน 2563) จึงเป็นที่มาของแนวคิดการก่อตัง้
ตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการท่องเที่ยวขึน้มาโดยพระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร                    
ตลาดน า้บางกอกน้อยเปิดด าเนินการครัง้แรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้าง                  
ตลาดประมาณ 10 วนั แนวคิดการตัง้ตลาดน า้ได้รับการสนบัสนุนจากคุณมนต์ชัย สื่อหงวน ได้เข้ามาช่วยจัดตัง้          
ตลาดน า้แห่งนีข้ึน้ และก าหนดช่ือตลาดน า้ว่า “ตลาดน า้ @บางกอกน้อย” เพื่อให้ดูทันสมัย (มนต์ชัย สื่อหงวน, 
สมัภาษณ์ 3 มิถนุายน 2561) 

4.2 การจัดการตลาดน า้บางกอกน้อย 
การจัดการตลาดน า้บางกอกน้อย มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่ ในการจัดการ                      

ตลาดน า้ ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่คณะสงฆ์ คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายบรรพชิต และ
คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายฆราวาส โดยพระเทพสุวรรณเมธีเป็นผู้ แต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาและ
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คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายบรรพชิต ส่วนคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายฆราวาส มีการปรึกษาหารือระหว่าง
พระเทพสุวรรณเมธีกับคุณมนต์ชัย สื่อหงวน (พระเทพสุวรรณเมธี, สมัภาษณ์ 9 มีนาคม 2563) คณะกรรมการ                  
ฝ่ายฆราวาสนัน้ประกอบด้วยคนในชมุชนบ้านบสุว่นหนึ่ง และนกัธุรกิจจากภายนอกชมุชนสว่นหนึง่ โดยผู้ ที่มีบทบาท
หลกัในการบริหารจัดการตลาดน า้คือ คุณมนต์ชัย สื่อหงวน นกัธุรกิจจากกิจการเดินเรือ ร.อนงค์ และเป็นคนจาก
ชุมชนบ้านแหโรงแร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ฝ่ังตรงข้ามคลองบางกอกน้อยกับชุมชนบ้านบุ  และเป็นผู้ดูแลการจัดการ                     
ตลาดน า้แหง่นีเ้พียงคนเดียว สว่นคณะกรรมการคนอื่นๆ นัน้ไมไ่ด้มีบทบาทในเชิงปฏิบตัิ 

4.3 การวิเคราะห์พัฒนาการของตลาดน า้บางกอกน้อย 
จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามทัง้การสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ และการสังเกตการณ์ ผู้ วิจัยขอจัดแบ่ง

พฒันาการของตลาดน า้ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเร่ิมต้นสูค่วามรุ่งโรจน์ คือช่วงเวลา 3 เดือนแรกตัง้แต่ตลาดน า้เปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 เมษายน 

พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในระยะนีม้ีร้านค้าในตลาดน า้ จ านวน 52 ร้าน มีสินค้าหลายประเภท                 
ทัง้อาหารการกิน กลุ่มของใช้จิปาถะ กลุ่มแสดงภูมิปัญญา กิจกรรมภายในตลาดน า้มีการสาธิตการท าขนัล งหิน 
กิจกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ และการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรมสาธิตการท าขนัลงหินเป็นกิจกรรม            
ที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน และอาหารหลายประเภทที่เป็นที่น่าสนใจส าหรับนกัท่องเที่ยว จึงท าให้นกัท่องเที่ยว
เข้ามาเยือนตลาดน า้ในระยะนีเ้ป็นจ านวนมาก 

2) ระยะซบเซา คือช่วงเวลาหลงัจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งกลุม่ผู้ ค้าในตลาดน า้กลา่ว
ตรงกันว่าหลงัจากผ่านไป 3 เดือน ตลาดน า้ก็เร่ิมซบเซา โดยการส ารวจพืน้ที่พบว่า มีร้านค้าลดจ านวนลงเร่ือยๆ                
โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (หลังจากตลาดน า้เปิดได้ประมาณ 10 เดือน) ร้านค้ามีจ านวน 16 ร้าน                    
สนิค้าหลายชนิดขาดความโดดเดน่ รวมถึงกิจกรรมที่เคยมีก็งดจดั จึงท าให้นกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามามีจ านวนน้อยตาม 

3) ระยะสิน้สดุ การส ารวจข้อมลูผงัร้านค้าในตลาดน า้เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลงัจากที่ตลาด
น า้เปิดมาได้ประมาณ 11 เดือน พบว่า มีร้านค้าเหลือเพียง 9 ร้าน สินค้าขาดความหลากหลาย กิจกรรมต่างๆ                  
ยงัคงไม่มี นอกจากนีม้ีปัจจัยส าคญัที่ส่งผลต่อการสิน้สดุของตลาดน า้คือ ผู้จัดการตลาดน า้ คุณมนต์ชัย สื่อหงวน 
เสียชีวิต ตลาดน า้แห่งนีจ้ึงสิน้สุดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาที่ตลาดน า้เปิดด าเนินการมาได้
ประมาณ 14 เดือน  

4.4 การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของตลาดน า้บางกอกน้อย 
4.4.1 ศกัยภาพของตลาดน า้บางกอกน้อย 
การศกึษาข้อมลูทัง้เอกสารและการส ารวจข้อมลูภาคสนาม พบวา่ ตลาดน า้แหง่นีม้ีศกัยภาพ ดงันี  ้
1) สถานที่ตัง้ ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในบริเวณวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งมีความส าคญัในด้าน

ประวตัิศาสตร์และทรัพยากรวฒันธรรม และมีภมูิทศัน์ที่ดีเพราะอยูริ่มคลองบางกอกน้อย  
2) ความโดดเดน่ของสินค้าและบริการ มีการน าสินค้าที่เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เช่น ภมูิปัญญาการท าขนั

ลงหิน การบุสแตนเลส อาหารเด่นประจ าชุมชน มาร่วมจ าหน่าย รวมถึงผู้ ค้าภายนอกที่น าสินค้าหลายชนิด              
มาจ าหนา่ยในช่วงแรกที่เปิดด าเนินการ 

3) เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวิหารมีวิสยัทศัน์ที่จะพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่หนึง่ของชมุชน 
และเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจ าหนา่ยสนิค้า 

4.4.2 ปัญหาที่เกิดขึน้ในตลาดน า้บางกอกน้อย 
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ปัญหาที่เกิดขึน้ในตลาดน า้บางกอกน้อย ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์จากข้อมลูทางภาคสนามเป็นหลกัและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบังานวิจยัที่ศกึษาการจดัการตลาดน า้ในพืน้ท่ีอื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จ โดยสรุปปัญหาออกมาได้ ดงันี ้

1) การขาดการมีส่วนร่วมในการจัดการ ตลาดน า้แห่งนีม้ีผู้บริหารหลกัเพียงคนเดียวในทางปฏิบตัิ ชุมชน
บ้านบุไม่ได้มีส่วนร่วมในด้านการจัดการ การด าเนินงาน และการแก้ปัญหา เมื่อขาดผู้ บริหารหลัก การจัดการ                 
ตลาดน า้จึงหยดุชะงกัไปและสิน้สดุ 

2) การเข้าถึงพืน้ที่  ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ซึ่งเป็นซอยที่แคบและลึก                 
มีการเข้าถึงพืน้ที่ชุมชนทัง้ทางรถและทางเรือ แต่ไม่มีรถหรือเรือโดยสารสาธารณะ จึงท าให้เข้าถึงพืน้ที่ไม่สะดวก                 
เมื่อเปรียบเทียบกบัแหลง่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ 

3) ความหลากหลายของสิน ค้าและบ ริการ เมื่ อตลาดน า้ เกิดภาวะซบเซา  สิน ค้าและบ ริการ                              
ขาดความหลากหลายและนา่สนใจ สง่ผลให้นกัทอ่งเที่ยวมีจ านวนน้อยลง 

4) การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวและกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นว่า                 
การประชาสมัพนัธ์ยงัไมเ่พียงพอ จึงท าให้ตลาดน า้แหง่นีไ้มเ่ป็นท่ีรู้จกั จึงท าให้เกิดภาวะซบเซาตามช่วงเวลา 

5) การจดักิจกรรม กิจกรรมที่มีในตลาดน า้บางกอกน้อยมีเพียงบางกิจกรรมที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ของชมุชน 
เช่น การสาธิตการท าขนัลงหิน ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้ทัว่ไป เช่น การแสดงดนตรีนาฏศิลป์
หรือกิจกรรมการทอ่งเที่ยวทางเรือ ที่ยงัขาดการมีสว่นร่วมและความนา่สนใจในกิจกรรม  

4.5 แนวทางการฟ้ืนตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
แนวทางการฟื้นตลาดน า้บ างกอก น้ อย  ได้ ม าจากการวิ เค ราะ ห์ศักยภาพและปัญ หาของ                                  

ตลาดน า้บางกอกน้อยและวิเคราะห์เช่ือมโยงกับตลาดน า้ในพืน้ที่อื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จ  รวมถึงใช้แนวคิด                   
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการท่องเที่ยวชุมชนมาส่งเสริมแนวทางการฟื้นตลาดน า้บางกอกน้อย โดยแนวทาง               
การฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน มีดงันี ้

4.5.1 ก า รแ ต่ ง ตั ้ง ค ณ ะก ร รม ก า รด า เนิ น ง า น โด ย อ าศั ย ค ว า ม ร่ว ม มื อ จ า ก ทุ ก ภ า ค ส่ ว น                                             
ทัง้วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ผู้น าชมุชนบ้านบ ุคนในชมุชนบ้านบ ุสถานศกึษาในชมุชน ส านกังานเขตบางกอกน้อย 
และผู้ เช่ียวชาญจากภายนอก โดยมีส่วนร่วมทัง้การวางแผนการจัดการการท่องเที่ยว การด าเนินการจัดการ                      
และการแก้ปัญหา  

4.5.2 การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและหลากหลาย โดยมีการคัดเลือกผู้ ค้า ประเภทของสินค้า                         
มีการสง่เสริมให้ความรู้ในการพฒันาสนิค้า การควบคมุราคาและคณุภาพของสนิค้า 

4.5.3 การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ โดยขอความร่วมมือจากสถานที่ โรงเรียน                       
ส าหรับเป็นท่ีจอดรถ พฒันาเส้นทางการเดินทางทางน า้ 

4.5.4 การรักษาภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในชมุชนโดยการร่วมมือจากทกุภาคสว่น 
4.5.5 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดน า้ เช่น                        

ท าเป็นเส้นทางทอ่งเที่ยวภายในชมุชนจากตลาดน า้ การจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชมุชน 
4.5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่น าไปสู ่               

การพฒันาตลาดน า้ 
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5. บทสรุป 
 ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในบริเวณวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อีกทัง้ยงัมี
พืน้ที่ที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ นัน่คือ ชุมชนบ้านบุ ซึ่งทัง้วดัและชุมชนยงัมีทรัพยากรวฒันธรรมด ารงอยู่
หลายประการ นับว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่จะน ามาจัดการการท่องเที่ยวโดยพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดการ                    
เป็นเส้นทางทอ่งเที่ยวภายในชมุชนจากตลาดน า้ วดั และชมุชน โดยมีแนวทางในการฟืน้ตลาดน า้ ดงันี  ้

5.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น  
5.2 การพฒันาสนิค้าให้มีคณุภาพและหลากหลาย  
5.3 การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ พฒันาเส้นทางการเดินทางทางน า้ 
5.4 การรักษาภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในชมุชน 
5.5 การพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยวชมุชนบ้านบสุ าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่มาตลาดน า้  
5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่น าไปสู่การ

พฒันาตลาดน า้ 
ทัง้นีก้ารด าเนินการจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องควรจะได้รับความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ทัง้ชุมชน วดั ผู้ ค้า 

รวมถึงการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและสร้างความตระหนกัถึง
คณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรมในชมุชนตอ่ไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาการปฏิบตัิในการดแูลตนเองและการให้ความหมายการเปลีย่นหวัใจของผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดั
เปลีย่นหวัใจ โดยใช้ระเบียบวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา เก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ผู้ ป่วยที่ได้รับการ
ผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจมากกว่า 6 เดือนที่มาตรวจตามนัด และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ ที่คลินิกปลูกถ่ายหัวใจ 
โรงพยาบาลศิริราช โดยการสมัภาษณ์เชิงลกึ วิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า กลุม่
ผู้ ป่วยและกลุ่มบคุลากรทางการแพทย์มีแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลตนเองเป็นไปในแนวทางเดียวกันคือ ภาวะ
สขุภาพหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจดีขึน้ การปฏิบตัิตามค าแนะน า การดแูลตนเองเมื่อมีภาวะด้านสขุภาพที่เปลีย่นแปลง 
(แบง่เป็น 4 ประเด็นยอ่ยคือ รับประทานยากดภมูิคุ้มกนัถกูต้อง ตรงเวลา ใสใ่จป้องกนัการติดเชือ้ ระมดัระวงัเร่ืองการ
รับประทานอาหาร อาการผิดปกติและการจดัการ) และปัญหาด้านการเงิน และผู้ ให้ข้อมลูหลกัทัง้สองกลุม่มีการให้
ความหมายการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจที่มีความสอดคล้องกนัคือ เป็นการรักษาภาวะหวัใจล้มเหลวที่ไม่สามารถรักษาได้
ด้วยวิธีอื่น ท าให้มีชีวิตอยูไ่ด้ยืนยาวขึน้เหมือนได้เกิดใหม ่และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  
 
ค าส าคัญ: การดแูลตนเอง การผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ 
 

Abstract 
The purposes of this research were to explore heart transplantation patients’ self-care practice 

and their perceptions about the heart transplant meaning. A phenomenology research design was 
employed using the data of heart transplant patients who underwent heart transplant procedure for the last 
6 months and healthcare providers who participated in a heart transplant clinic at Siriraj Hospital. In this 
study, in-depth interviews were conducted with all informants. Data analyzed using descriptive analysis. 
The results showed that the patients and healthcare providers shared the same concerns about self-care 
practice. The practice concerns consisted of post-operative health functional status is generally excellent, 
self-care regimen, self-management in four areas (immunosuppressive drug administration, infection 
prevention, food restriction, and warning signs and symptoms), and financial problem. Overall perceptions 
about the heart transplantation of patients and healthcare providers were associated. They yield three main 
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meanings regarding heart transplantation: Ultimate treatment for advanced heart failure, reborn or 
elongated life span, and improved quality of life. 

Keyword: Self-care, heart transplantation 
 
บทน า 

การผา่ตดัเปลีย่นหวัใจเป็นแนวทางการรักษาผู้ ป่วยที่มีภาวะหวัใจล้มเหลวในระยะสดุท้ายและไมต่อบสนอง
ตอ่การรักษาด้วยวิธีมาตรฐานอื่นๆ สามารถช่วยให้ผู้ ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึน้และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ ในปัจจบุนัผู้ ป่วย
ที่ได้รับเปลี่ยนหวัใจมีอตัราการรอดชีวิต 1 ปีอยู่ที่ 79% อตัราการรอดชีวิต 3 ปีอยู่ที่ 75% และอตัราการรอดชีวิต 5 ปี              
อยูท่ี่ 64% โดยมีอตัราการรอดชีวิตในผู้ ป่วยที่เป็นผู้ใหญ่คา่เฉลีย่อยูท่ี่ 10.7 ปี จากการเก็บข้อมลูในปี ค.ศ.1982-2015 
(Chambers et al., 2017) คุณภาพชีวิตของผู้ ป่วยหลงัการเปลี่ยนหวัใจพบว่าร้อยละ 90 มีคุณภาพชีวิตเท่ากับคน
ปกติ และเกือบทัง้หมดสามารถดูแลตนเองได้ (Alraies & Eckman, 2014; วิชัย โชควิวฒัน, 2558) ซึ่งในการดูแล
ตนเองของผู้ ป่วยภายหลังการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัว                       
กบัหวัใจใหมท่ี่เปลี่ยน ภาวะแทรกซ้อนจากการปฏิเสธหวัใจที่ใสเ่ข้าใหม่ การรับประทานยากดภมูิคุ้มกนัของร่างกาย
ตลอดชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้ ร่างกายต่อต้านหัวใจใหม่ที่ เปลี่ยน และผลข้างเคียงของการรับประทานยา                                 
(Kim, Kim, & Jang, 2017 ; Tung, Chen, Wei, & Tsay, 2011)  แต่ถ้าผู้ ป่วยไม่สนใจหรือไม่ให้ความร่วมมือ                             
ในการดูแลตนเองที่ เหมาะสม ผู้ ป่วยกลุ่มนี ก็้จะมีความเสี่ยงในการกลับเป็นซ า้และมีโอกาสเสียชีวิตสูง                             
(Farmer et al., 2013)  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาเก่ียวกับการดแูลตนเองของผู้ ป่วยภายหลงั
ผา่ตดัเปลีย่นหวัใจไมม่าก สว่นใหญ่ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการดแูลตนเอง ความสามารถ
ในการดแูลตนเองและคณุภาพชีวิตในกลุม่โรคเรือ้รังอื่นๆ ส าหรับงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลตนเองภายหลงัผู้ ป่วย
ผา่ตดัเปลีย่นหวัใจในระยะ 5 ปีที่ผา่นมา พบเพียงการศกึษาของพฒัน์นรี พิพิธจารุเลศิ (2559) ศกึษาความหมายและ
ประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนหวัใจในผู้ ป่วยผู้ ใหญ่ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และเนื่องจากผู้วิจยัเป็น
พยาบาลปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกบัผู้ ป่วยที่ได้รับการเปลีย่นหวัใจ ให้การดแูลผู้ ป่วยตัง้แต่ระยะก่อนผา่ตดัและระยะหลงั
ผ่าตดั ผู้วิจยัสนใจศึกษาการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภายหลงัการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจว่าผู้ ป่วยมีการปฏิบตัิในการดแูล
ตนเองเป็นอย่างไร และในปัจจุบนัผู้ ป่วยส่วนใหญ่ได้รับค าแนะน าให้ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลตนเองของทีม
สขุภาพ โดยทีมสขุภาพยงัไม่ทราบผลสะท้อนกลบัของผู้ ป่วยกลุม่นี ้วา่ผู้ ป่วยต้องกลบัไปใช้ชีวิตอยา่งไรภายใต้วิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนแปลง และการปฏิบตัิตวัในการดแูลตนเองของผู้ ป่วยเหลา่นัน้มีการรับรู้ มีความเข้าใจ สามารถน าไปปฏิบตัิ
ได้เหมาะสมกบัแบบแผนการด าเนินชีวิตในบริบทของประเทศไทยและเป็นไปในแนวทางเดียวกบัที่ทีมสขุภาพแนะน า
หรือไม่อย่างไร นอกจากนีผู้้ วิจัยสนใจศึกษาผู้ ป่วยซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์โดยตรงและผ่านการใช้ชีวิตหลงัเปลี่ยน
หวัใจมาช่วงระยะเวลาหนึง่ได้ให้ความหมายเก่ียวกบัการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจวา่เป็นอยา่งไรตามทศันะของผู้ป่วย ข้อมลู
ที่ได้สามารถใช้เป็นองค์ความรู้ให้กบัผู้ ป่วยรายอื่นๆที่ได้รับการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจตอ่ไปเพื่อให้มีความรู้และทศันะคตทิี่
ถูกต้องด้านสุขภาพ ก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพหรือการปฏิบัติตวัในการดูแลตนเองที่ถูกต้อง และใช้เป็นข้อมูล
พืน้ฐานส าหรับบคุลากรทางด้านสขุภาพเพื่อพฒันารูปแบบด้านการสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพในการดแูลตนเองของ
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ผู้ ป่วยภายหลงัผ่าตดัเปลี่ยนหัวใจ ท าให้ผู้ ป่วยสามารถดแูลตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัแบบแผนการด าเนินชีวิต มี
ประสทิธิภาพ ตอ่เนื่อง ไมเ่กิดภาวะแทรกซ้อน และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้ 
 

วัตถุประสงค์ 
 1 เพื่อศกึษาการปฏิบตัิในการดแูลตนเองของผู้ ป่วยภายหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ 
 2 เพื่อศกึษาการให้ความหมายของการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจของผู้ ป่วยที่ได้รับการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Methodology) ด้วยวิธีปรากฏการณ์วิทยา

(Phenomenology) เนึ่องจากผู้ ป่วยภายหลงัผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตมาโดยตรง       
ผ่านการใช้ชีวิตหลงัเปลี่ยนหวัใจมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง มีความคิดเห็น มุมมองและมีการปฏิบตัิในการดูแลตนเอง    
เป็นอย่างไร ตลอดจนท าให้ได้ทราบการให้ความหมายของการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจว่ามีความหมายกบัผู้ ป่วยเหลา่นี ้
อย่างไร ท าให้ข้อมลูที่ได้เป็นข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือเพราะเป็นสิ่งที่ผู้ ให้ข้อมูลเป็นผู้ประสบมาโดยตรง นกัวิจัยจะ
เปรียบเทียบประสบการณ์ของคนหลาย ๆ คนเพื่อหาลกัษณะร่วมกนัของประสบการณ์ในเร่ืองเดียวกนัจากแต่ละคน
ในการวิเคราะห์ข้อมลูซึ่งในการวิจยันีน้อกจากจะค้นหาข้อมลูจากกลุม่ผู้ ป่วยที่ได้รับการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจแล้วยงัเก็บ
ข้อมลูในกลุม่บคุลากรทางการแพทย์เพื่อหาประเด็นร่วมที่ส าคญัเก่ียวกบัแนวทางปฏิบตัิในการดแูลตนเองของผู้ ป่วย
กลุม่นีผ้า่นความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมลูแตล่ะกลุม่วา่เป็นแนวทางเดียวกนัหรือแตกตา่งกนัหรือไม่อยา่งไร 

ผู้ให้ข้อมูลหลักแบง่เป็น 2 กลุม่คือ  
1. กลุม่ผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจระยะเวลาหลงัการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจมากกว่า 6 เดือนโดยใช้

การเลือกแบบเฉพาะเจาะจงผา่นทางพยาบาลประสานงานเปลี่ยนหวัใจ ที่คลินิกปลกูถ่ายหวัใจและปอด งานเปลีย่น
อวัยวะ โรงพยาบาลศิริราชจ านวน 10 คน เป็นผู้ ป่วยเพศชาย 8 คนและเพศหญิง 2 คน อายุระหว่าง18-59 ปี 
ระยะเวลาหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจตัง้แต ่9 เดือนถึง 9 ปี  

2. กลุม่บคุลากรทางการแพทย์ได้แก่ แพทย์ผู้ เช่ียวชาญสาขาหทยัวิทยาที่ติดตามดแูลผู้ ป่วยภายหลงัผ่าตดั
เปลีย่นหวัใจจ านวน 1 คน และ พยาบาลประสานงานเปลีย่นอวยัวะจ านวน 1 คน 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
1. แบบสมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเก่ียวกับแนวทางการปฏิบตัิในการดูแลตนเองของผู้ ป่วยภายหลงั

ผา่ตดัเปลีย่นหวัใจโดยอิงกรอบทฤษฎีการดแูลตนเองของโอเร็ม (Orem, 2001) และการให้ความหมายของการผา่ตดั
เปลีย่นหวัใจ โดยใช้วิธีสมัภาษณ์แบบเจาะลกึรายบคุคล สิน้สดุการสมัภาษณ์เมื่อข้อมลูที่ได้มีความอิ่มตวั 

2. อปุกรณ์ที่ใช้บนัทกึข้อมลู ได้แก่ เคร่ืองบนัทกึเสยีง สมดุจดบนัทกึ ปากกาส าหรับจดบนัทกึ 
การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 
ผู้วิจยัศึกษาจากเอกสารที่เป็นแนวคิด ทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจยัที่เก่ียวข้อง แล้วน าข้อค าถามที่ใช้ใน

การสมัภาษณ์ที่สร้างขึน้ตรวจสอบความตรงตามเนือ้หาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มี      
ความเช่ียวชาญด้านการดแูลผู้ ป่วยที่ได้รับการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องด้านเนือ้หา 
ความสอดคล้องของข้อค าถาม ส านวนภาษา ความชดัเจน ความเหมาะสมของค าถาม และข้อเสนอแนะแล้วน ามา
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ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า และน าประเด็นค าถามไปสอบถามกบัผู้ ป่วยจ านวน 3 รายเพื่อตรวจสอบความเข้าใจ
ด้านเนือ้หา น าประเด็นค าถามมาแก้ไขและน าไปใช้ในการเก็บข้อมลู 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ข้อมลูปฐมภมูิ เป็นข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ผู้ให้ข้อมลูหลกั หลงัได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคนและได้รับอนุญาตให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้ วิจัยด าเนินการสมัภาษณ์เชิงลึกตามแนวสมัภาษณ์
รายบคุคลกบัผู้ ให้ข้อมลูหลกั โดยขออนญุาตบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ร่วมกบัการจดบนัทึกประเด็นส าคญั หลงัจาก
สมัภาษณ์ครบตามประเด็นท่ีต้องการจะศกึษา ก่อนจบการสนทนาผู้วิจยัสรุปสิง่ที่ได้จากการสนทนาให้ผู้ให้ข้อมลูหลกั
ฟังอีกครัง้ 

2. ข้อมลูทตุิยภมูิ เป็นข้อมลูจากเอกสารและงานวิจยัทีเ่ก่ียวข้อง 
การพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ให้ข้อมูล 
ด าเนินการเก็บข้อมลูเมื่อได้รับรองโครงการจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคนคณะแพทย์ศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล  วนัท่ี 19 ตลุาคม 2561 รหสัโครงการ 655/2561(EC4)  
การเคราะห์ผลการวจิัยจัย 
วิเคราะห์ข้อมลูด้วยการพรรณนาวิเคราะห์ จากการสมัภาษณ์และการสงัเกต โดยการถอดเทปค าสมัภาษณ์ 

น ามาประมวลผลและวิเคราะห์ตามแนวทางการวิจยัเชิงคณุภาพ ซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้
1.เมื่อสิน้สดุการสมัภาษณ์แตล่ะครัง้ ผู้วิจยัได้ท าการถอดเทปทนัที ถอดเทปสมัภาษณ์แบบค าตอ่ค า จากนัน้

น าบทสมัภาษณ์ที่พิมพ์เสร็จแล้วมาตรวจสอบกบัข้อมลูดิบจากเทปบนัทกึเสยีงเพื่อยืนยนั   

2.หลงัจากได้ข้อมลูครบถ้วน ผู้ วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมลูโดยแตกข้อมลูของเร่ืองที่ศึกษาเป็นสว่นย่อย ๆ 
ตามความหมายที่ปรากฏอยู่ในแต่ละสว่น แล้วคดัแยกข้อมลูออกเป็นเร่ืองๆ ต่อจากนัน้น าสว่นต่างๆมาจดักลุม่ตาม
ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะศึกษาและสรุปผลก าหนดเป็นประเด็นส าคัญโดยมีการตรวจสอบ     
ความถกูต้องร่วมกบัผู้ ร่วมวิจยัทา่นอื่นๆ  

3. น าประเด็นที่ค้นพบไปให้ผู้ ให้ข้อมูลหลกัตรวจสอบความถูกต้อง  (Member Check) เพื่อให้แน่ใจว่า
ข้อสรุปที่ได้เป็นข้อมลูที่ได้มาจากประสบการณ์ของผู้ ให้ข้อมลูจริง นอกจากนีผู้้ วิจยัได้ตรวจสอบข้อมลูร่วมกับผู้ ร่วม
วิจัยท่านอื่นๆซึ่งเป็นแพทย์และพยาบาลที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ ป่วยโรคหัวใจ รวมทัง้ได้ตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่เป็นผู้ เช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในการท าวิจยัเชิงคณุภาพ 

4.แสดงเนือ้เร่ืองที่ศึกษาด้วยค าบรรยาย มีค าบรรยายแต่ละเร่ืองโดยเป็นข้อความที่สรุปและเรียบเรียงมา
จากประสบการณ์ของผู้ให้ข้อมลูหลกัแตล่ะคน 

 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 การปฏิบตัิในการดูแลตนเองของผู้ป่วยภายหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ 
จากการศกึษาถึงการปฏิบตัิในการดแูลตนเองของผู้ ป่วยภายหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ แบง่ผู้ให้ข้อมลูหลกัเป็น 

2 กลุม่คือ ผู้ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นผู้ ป่วยที่ได้รับการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจและกลุม่บคุลากรทางการแพทย์ โดยทัง้ 2 กลุม่ให้
ข้อมลูสอดคล้องกนั สามารถวิเคราะห์ผลการวิจยัได้เป็น 4 ประเด็นหลกัคือ 1. ภาวะสขุภาพหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจดี
ขึน้ 2. การปฏิบตัิตามค าแนะน า 3. การดแูลตนเองเมื่อมีภาวะด้านสขุภาพที่เปลีย่นแปลง แบ่งเป็นประเด็นยอ่ยได้ 4 
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ประเด็นคือ 3.1 รับประทานยากดภูมิคุ้ มกันถูกต้อง ตรงเวลา 3.2 ใส่ใจป้องกันการติดเชือ้ 3.3 ระมัดระวังเร่ือง         
การรับประทานอาหาร 3.4 อาการผิดปกติและการจดัการ และ4. ปัญหาด้านการเงิน 

1. ภาวะสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจดีขึน้ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัเปรียบเทียบอาการก่อนและหลงัผ่าตดั 
จากก่อนผ่าตัดผู้ ให้ข้อมูลหลกัมีอาการเหนื่อยมากไม่สามารถท าอะไรไหว ต้องให้ญาติช่วยท ากิจวัตรประจ าวัน
บางส่วนหรือทัง้หมด อยู่ในภาวะพึ่งพิง หลงัผ่าตดัสามารถกลบัมาใช้ชีวิตได้เกือบเท่ากับคนปกติ สามารถฟื้นตัว
กลบัมาได้เมื่อเปรียบเทียบก่อนผา่ตดัอยูท่ี่ 60-100% โดยใช้เวลาที่สามารถฟืน้ตวักลบัมาได้ปกติจะอยูใ่นช่วง 6 เดือน
ถึง 2 ปี และขึน้อยู่กบัความมัน่ใจของผู้ ให้ข้อมูลหลกัแต่ละคน สว่นการเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก 
พฤติกรรม สว่นใหญ่ไมไ่ด้เปลีย่นไปจากเดิม ไมไ่ด้รู้สกึวา่การเปลีย่นเอาหวัใจของผู้บริจาคมาแล้วรู้สกึเปลีย่นไป  

“จากเมื่อก่อนท าอะไรไม่ไดเ้ลยตอนนีท้ าไดแ้บบสบายๆ ประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์ ผมคิดว่าระยะเวลาที่เรา
จะกลบัมาใช้ชีวิตได้ตามปกติน่าจะหลงัผ่าตดัไปแล้วประมาณหกเดือน ส่วนตวัผมเร่ิมท าอะไรจริงจงัคิดว่าสามารถ
กลบัมาท าอะไรไดห้น่ึงร้อยเปอร์เซนต์ ประมาณหน่ึงปี ผมคิดว่าอยู่ทีค่วามกลา้ของแต่ละคน” 

2. การปฏิบัติตามค าแนะน า ภายหลงัผ่าตดัผู้ ให้ข้อมลูหลกัจะได้รับค าแนะน าในการดแูลตนเองจากทีม
สขุภาพในรูปแบบการสอนและได้รับเอกสารแผน่พบั ในสว่นของการสอนแนะน าข้อมลูที่ได้รับค่อนข้างมากท าให้ผู้ให้
ข้อมลูหลกัจดจ าข้อมลูได้ไมห่มด และในสว่นของเอกสารแผ่นพบัผู้ให้ข้อมลูหลกัไมค่่อยสนใจเปิดอา่น เมื่อมีข้อสงสยั
เก่ียวกับการดูแลตนเองผู้ ให้ข้อมูลหลกัจะใช้วิธีสอบถามเมื่อมาตรวจตามนดั หรือโทรมาสอบถามข้อมูลกับแพทย์ 
พยาบาล และเภสชักร ผู้ ให้ข้อมลูหลกัมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดแูลตนเองกบัผู้ ป่วยอื่นที่ได้รับการเปลี่ยน
หวัใจ และมีการสืบค้นข้อมลูทางอินเตอร์เน็ต ในกลุม่บคุลากรทางการแพทย์ให้ข้อมลูเพิ่มเติมวา่การดแูลตนเองของ
ผู้ ป่วยส่วนใหญ่ปฏิบตัิได้ดีในช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปีแรก  เร่ืองที่ละเลยในการดแูลตนเองมากที่สดุคือการรับประทาน
อาหาร และมาตรวจตามนดั 

“ก่อนออกจากโรงพยาบาล มีพยาบาลมาแนะน าและให้แผ่นพบัคู่มือ แต่เราไม่ค่อยได้ดู แม่จะสนใจดูว่า
ต้องปฏิบติัตวัอย่างไร ช่วงมาตรวจตามนดัก็มีเภสชักรมาแนะน าเร่ือง การรับประทานยา ตอนรอตรวจก็มีการแชร์   
การดูแลตนเองกบัผูป่้วยคนอืน่ๆทีเ่คา้เปลีย่นมาก่อนเรา” 

3. การดูแลตนเองเม่ือมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง ภายหลงัผ่าตดัเปลีย่นหวัใจผู้ให้ข้อมลูหลกัมี
ภาวะสขุภาพที่ดีขึน้แต่ภายใต้ข้อจ ากดัคือต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในการดแูลตนเองที่มีความแตกต่างจากเดิม 
ไม่วา่จะเป็นการปรับตวักบัหวัใจใหม่ที่เปลี่ยน การรับประทานยากดภมูิคุ้มกนัไปตลอดชีวิตเพื่อป้องกนัไม่ให้ร่างกาย
ต่อต้านอวัยวะที่ปลูกถ่ายเข้าไป และผลข้างเคียงของการรับประทานยากดภูมิคุ้ มกัน ซึ่งผู้ ให้ข้อมูลหลักมุ่งเน้น        
การดูแลตนเองที่ส าคญัใน 4 เร่ืองคือ1) รับประทานยากดภูมิคุ้ มกันถูกต้อง ตรงเวลา 2) ใส่ใจป้องกันการติดเชือ้        
3) ระมดัระวงัเร่ืองการรับประทานอาหาร 4) อาการผิดปกติและการจดัการ  

1) รับประทานยากดภมิูคุ้มกันถกูต้อง ตรงเวลา หลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจผู้ให้ข้อมลูหลกัทกุคนทราบวา่
จะต้องรับประทานยากดภมูิคุ้มกนัตลอดชีวิตและต้องรับประทานยาได้ถกูต้องและตรงเวลา ในช่วงแรกที่ผู้ ป่วยกลบั
บ้านจะมีทัง้จดัยารับประทานด้วยตวัเองและมีผู้ช่วยดแูลเป็นคนช่วยจดัยาให้ เนื่องจากยาที่ได้กลบัไปมีจ านวนมาก 
ผู้ให้ข้อมลูหลกัทัง้หมดจะใช้การตัง้นาฬิกาปลกุช่วยเตือนเพ่ือไมใ่ห้ลมืรับประทานยา ผู้ให้ข้อมลูหลกัไมล่มืรับประทาน
ยา แต่จะมีรับประทานยาล่าช้าเนื่องจากแบบแผนการด าเนินชีวิต  แก้ไขโดยปรับเวลารับประทานอาหาร มี              
การจดัเตรียมและพกยาติดตวัเมื่อออกไปท าธุระข้างนอก 
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“ผมทานยากดภูมิสม ่ าเสมอ ก็มีเคยลืมทานยาบ้างพวกยาลดไขมัน แต่ยากดภูมิผมจะไม่มีลืมเลย      
เพราะผมใช้การตัง้เวลาเอาไวแ้ละเราว่ามนัเป็นนิสยัไปแลว้ พอถึงเจ็ดโมงปุ๊ บตอ้งรีบกิน การรบัประทานยาตอนเช้าไม่
มีปัญหาเพราะรบัประทานยาเจ็ดโมงแลว้กินข้าว แต่ตอนเย็นทีบ่า้นจะกินข้าวกนัประมาณหกโมง แต่ผมจะกินข้าวห้า
โมงเย็นแลว้ทุ่มนึงผมจะมากินยากดภูมิ” 

2)ใส่ใจป้องกันการติดเชือ้ เนื่องจากผู้ ให้ข้อมูลหลักต้องรับประทานยากดภูมิคุ้ มกันเพื่อป้องกัน         
การปฏิเสธหวัใจดวงใหม่ ดงันัน้ผู้ ให้ข้อมูลหลกักลุ่มนีม้ีโอกาสที่จะติดเชือ้ได้ง่ายกว่าคนปรกติ ผู้ ให้ข้อมูลหลกัดูแล
ตนเองเพื่อป้องกันการติดเชือ้โดยแยกตวัออกจากชุมชนในช่วงแรกหลงัผ่าตดั หลีกเลี่ยงไม่อยู่ใกล้คนที่มีอาการไอ 
จามหรือเป็นหวดั ดแูลให้บ้านสะอาดอยู่เสมอ หมัน่ล้างมือ ดแูลความสะอาดร่างกายและช่องปาก และใช้ผ้าปิดจมกู
ทกุครัง้เมื่อออกจากบ้านหรือต้องอยูใ่นท่ีมีคนอยู่หนาแน่น แตพ่บว่ามีผู้ให้ข้อมลูหลกั 3 รายให้ข้อมลูว่าไมไ่ด้ใช้ผ้าปิด
จมกูเมื่อออกจากบ้านถ้าไมไ่ด้ไปในที่คนอยู่เยอะ เนื่องจากคิดวา่ร่างกายแข็งแรงดีแล้ว 

“ในระยะแรกหลงักลบับา้น สปัดาห์แรกจะอยู่แต่ในบา้น ไม่ออกไปไหน ถ้าออกไปข้างนอกในช่วงแรกๆ ที่มี
คนเยอะๆ ก็จะใส่ผา้ปิดจมูกตลอด หลงัๆไม่ค่อยไดใ้ช้ผา้ปิดจมูกเวลาออกไปข้างนอก เพราะคิดว่าตนเองแข็งแรงแลว้” 

3) ระมัดระวังเร่ืองการรับประทานอาหาร โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสกุสะอาด กินร้อนช้อนกลาง 
รับประทานอาหารไมเ่ค็ม ไมม่นั สว่นใหญ่ท าอาหารรับประทานเองเนื่องจากสามารถควบคมุดแูลในเร่ืองความสะอาด
และกระบวนการปรุงได้ดีกว่า มีการประยกุต์น าอาหารที่ชอบมาดดัแปลงให้สามารถรับประทานได้เหมาะสมกบัโรค 
หลกีเลีย่งผลไม้ที่รับประทานทัง้เปลอืก งดรับประทานส้มโอ ทบัทิมเพราะมีผลตอ่การเพิ่มของระดบัยากดภมูิในเลอืด  

“เร่ืองอาหารเก้าสิบเปอร์เซนต์ ผมรบัประทานอาหารที่ภรรยาท าให้ ใหป้รุงเป๊ะๆตามค าแนะน า ส่วนเวลาที่
ออกนอกบา้นเราไม่สามารถเลือกไดแ้ต่พยายามรบัประทานอาหารตามค าแนะน าของแพทย์เช่นไม่รบัประทานผกัสด 
แต่ถึงขนาดไปบอกให้ร้านข้างนอกเคา้ท าตามเป๊ะๆ ผมก็คงท าอย่างนัน้ไม่ได ้แต่จะเลือกรับประทานใหใ้กลเ้คียงทีส่ดุ 
อย่างพวกผกัที่ชอบบางร้านก็ขอให้เค้าช่วยเอาไปผดัให้ ผมรับประทานอาหารที่ปรุงสกุ เช่นส้มต า เป็นอาหารที่ผม
ชอบมาก ภรรยาก็จะเอามะละกอไปทอดใหส้กุ ก่อนน ามาปรุงให”้ 

4) อาการผิดปกติและการจัดการ อาการผิดปกติที่ส าคญัคือร่างกายปฏิเสธหวัใจดวงใหมท่ี่ได้รับและ
การติดเชือ้ โดยจะมีอาการหายใจหอบเหน่ือย มีไข้ เป็นหวดั เจ็บคอ ไอ อ่อนเพลีย บวม ปัสสาวะออกลดลง ท้องเสีย  
เมื่อมีอาการผิดปกติเบือ้งต้นผู้ ให้ช้อมลูหลกัจะใช้วิธีการโทรมาขอค าแนะน ากบัพยาบาลประสานงานเปลี่ยนอวยัวะ
โดยตรงหรือติดตอ่กบัแพทย์ผู้ดแูลผู้ ป่วยโดยตรง ผู้ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นบคุคลากรทางการแพทย์ให้ข้อมลูเพื่มเติมวา่พบ
การติดเชือ้เป็นภาวะแทรกซ้อนท่ีพบบอ่ยที่สดุ 

“เวลามีการผิดปกติเช่น เป็นหวดั ท้องสีย มีอาการอะไรปุ๊ บ เราก็จะโทรมาที่หน่วยนี ้(คลินิกปลกูถ่ายหวัใจ
และปอด งานเปลีย่นอวยัวะ) จะแจ้งอาการกบัเจ้าหนา้ทีเ่คา้จะแนะน าว่าตอ้งท าอย่างไรหรือใหม้าพบแพทย์” 

4. ปัญหาด้านการเงิน หลงัผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจผู้ ให้ข้อมูลหลกัจะได้รับการนดัหมายให้มาตรวจประเมิน
อาการอย่างสม าเสมอ ปัญหาอปุสรรคสว่นใหญ่เป็นปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาพบแพทย์ของผู้ ให้ข้อมลูหลกั    
ที่บ้านอยู่ไกลหรือต้องเดินทางมาจากตา่งจงัหวดัเน่ืองจากสิทธ์ิคา่รักษาพยาบาลครอบคลมุเฉพาะค่าตรวจรักษาและ
คา่ยา รวมทัง้ปัญหาหนีส้นิท่ีกู้ยืมมาในช่วงก่อนผา่ตดัเพื่อมารักษาซึง่ช่วงนัน้ผู้ให้ข้อมลูหลกัไมส่ามารถท างานได้ 

“ตอนนี้หนี้สินเยอะเพราะต้องใช้เวลาเดินทางมาตรวจ ค่ากิน ค่าที่พกั หลงัผ่าตดัก็ยังเช่าหออยู่ใกล้ๆ
โรงพยาบาลอีก 2 เดือน ช่วงนัน้ไม่มีรายไดต้อ้งใหน้อ้งกู้ ธกส ให ้แต่ก็ยงัดีทีค่่ารกัษาพยาบาลและค่ายาไม่ตอ้งจ่าย” 
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ตอนที่ 2 การให้ความหมายของการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจ 
ผู้ ให้ข้อมูลหลกักลุ่มผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจและผู้ ให้ข้อมลูหลกักลุม่บคุลากรทางการแพทย์มี

การให้ความหมายของการผา่ตดัเปลี่ยนหวัใจเป็นไปในทางเดียวกนั โดยสามารถสรุปได้ดงันีค้ือ เป็นการรักษาภาวะ
หวัใจล้มเหลวที่ไมส่ามารถรักษาได้ด้วยวธีิอื่น ท าให้มีชีวิตอยูไ่ด้ยืนยาวขึน้เหมือนได้เกิดใหม ่และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  

“ชีวิตตอนนัน้มนัแย่มาก มืดมนไปหมด ไม่รู้ว่าจะก้าวข้ามไปได้ยงัไง ตอนนัน้ผมถามหมอทุกวนัว่าผมจะ
ตายไหม ตอนที่หมอบอกให้เปลี่ยน รู้ว่าต้องเปลี่ยนเพราะว่าตอนนัน้มนัเหนื่อยมาก มนัไม่ไหวแล้ว มีอยู่ทางเดียว 
หลงัเปลีย่นหวัใจเหมือนเกิดใหม่” (ผู้ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นผู้ ป่วย) 

 “เป็นการรักษาภาวะหวัใจล้มเหลวที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีอื่น โดยการน าหวัใจดวงใหม่ที่ท างานได้ดี
มาใส่ทดแทน เพือ่หวงัให้ผูป่้วยมีชีวิตที่ยืนยาวข้ึนและมีคณุภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารถกลบัไปท างานกลบัไปใช้ชีวิตใน
สงัคมตามวัยหรือส่ิงที่ควรจะเป็น บางครั้งมันไม่ใช่การมีชีวิตอยู่อย่างเดียวมันรวมถึงความมีคุณค่าในตัวเอง”       
(ผู้ให้ข้อมลูหลกัที่เป็นบคุลากรทางการแพทย์) 

 

บทสรุป 
  จากการศึกษาการปฏิบตัิในการดแูลตนเองของผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจของผู้ให้ข้อมลูหลกักลุม่
ผู้ ป่วยและบคุลากรทางการแพทย์มีความสอดคล้องและไปในทางเดียวกนั และข้อมลูที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นข้อมลู
พืน้ฐานส าหรับบคุลากรทางด้านสขุภาพในการพฒันารูปแบบด้านการสง่เสริมพฤติกรรมสขุภาพการดแูลตนเองของ
ผู้ ป่วยภายหลงัผา่ตดัเปลีย่นหวัใจได้ดงันีค้ือ 

 1. ภาวะสุขภาพหลังผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจดีขึน้ ภาวะสุขภาพที่ดีขึน้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ ป่วยมีการรับรู้
ความสามารถ มีความพร้อม และเกิดความมัน่ใจในการดแูลตนเอง ซึง่เป็นแรงจงูใจส าคญัที่ท าให้เกิดการดแูลตนเอง
อยา่งตอ่เนื่องในการปรับเปลีย่นวิถีชีวิต  

2. การปฏิบัติตามค าแนะน า จากผลการศึกษาค้นพบประเด็นที่นา่สนใจคือข้อมลูที่ได้รับในการสอนและ
ให้ค าแนะน าค่อนข้างมากท าให้จ าได้ไม่หมด และเอกสารแผ่นพบัที่ได้รับผู้ ป่วยไม่ค่อยสนใจเปิดอ่าน ดงันัน้ควรมี   
การพฒันารูปแบบการสอนให้ค าแนะน าและจดัท าคู่มือการดแูลตนเองแบบบรูณาการ หรือจดัท ารูปแบบสื่อการสอน
ทีม่ีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย และมีความทนัสมยั โดยน าเทคโนโลยีการสือ่สารมาประยกุต์ใช้ ได้แก่การใช้
โซเชียลมีเดีย การจดัท าเว็บไซต์การดแูลตนเองในรูปแบบการสแกนคิวอาร์โค้ด และจากผลการศึกษากลุม่บคุลากร
ทางการแพทย์ให้ข้อมูลการดูแลตนเองของผู้ ป่วยส่วนใหญ่ปฏิบัติได้ดีในช่วงหกเดือนถึงหนึ่งปีแรก ดังนัน้ควรมี       
การประเมินการดแูลตนเองของผู้ ป่วยในระยะยาวโดยติดตามเป็นระยะๆ เก่ียวกบัสมรรถนะการดแูลตนเอง วิเคราะห์
ปัจจยัที่เก่ียวข้องกบัการดแูลตนเอง ผลลพัธ์และข้อจ ากดัของผู้ ป่วยแตล่ะรายเพื่อหาแนวทางในการสง่เสริมพฤติกรรม
การดแูลตนเองของผู้ ป่วยให้มีความยัง่ยืน 
 3. การดูแลตนเองเม่ือมีภาวะด้านสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง สถานการณ์ที่ภาวะสขุภาพเบี่ยงเบนท าให้
เกิดความต้องการเพื่อตดัสนิใจวา่จะท าอย่างไรเพื่อคงไว้ซึ่งสภาวะปกติ ท าให้ผู้ ป่วยเกิดความต้องการการดแูลตนเอง
ที่เฉพาะเจาะจง (Orem, 2001) ผู้ ป่วยที่ได้รับการผ่าตดัเปลี่ยนหวัใจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการด าเนินชีวิตเพื่อ
คงไว้ซึง่ภาวะสขุภาพท่ีดีและป้องกนัภาวะแทรกซ้อน โดยให้ความส าคญัในการดแูลตนเองในเร่ือง รับประทานยากด
ภูมิคุ้ มกันถูกต้อง ตรงเวลา ใส่ใจป้องกันการติดเชือ้ ระมัดระวังเร่ืองการรับประทานอาหาร อาการผิดปกติและ        
การจดัการ และเพื่อพฒันาสมรรถนะการดแูลตนเองของผู้ ป่วยและผู้ดแูล ควรจดักลุม่กิจกรรมให้ผู้ ป่วยและผู้ดแูลมา
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลตนเองว่าแต่ละคนมีรูปแบบเป็นอย่างไร เพื่อหาแบบอย่างในการดูแลตนเอง           
ที่เหมาะสมกับการด าเนินชีวิตและไม่ขัดกับแผนการรักษาของแพทย์เช่น วิธีการที่ปฏิบัติให้ไม่ลืมรับประทานยา        
การดดัแปลงวิธีการประกอบอาหารที่เหมาะสมกับโรค ปัญหาในการดแูลตนเองในเร่ืองต่างๆและการแก้ไข โดยมี
ทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล  เภสชักร นกัโภชนาการ นกักายภาพบ าบดั และนกัจิตวิทยามาช่วย
ให้ค าแนะน าที่ถกูต้อง 

4. ปัญหาด้านการเงิน คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาตรวจตามนดัหลงัผ่าตดั และภาระหนีส้ินในช่วง       
ที่ผ่านมาก่อนผ่าตดั สว่นใหญ่พบในผู้ ป่วยที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวดั ปัญหาอุปสรรคนีอ้าจแก้ไขโดยการน า
ระบบการตรวจรักษาทางไกลผ่านระบบวีดีโอคอลมาใช้ ท าให้ผู้ ป่วยไม่ต้องมาเดินทางมาโรงพยาบาลในกรณีผู้ ป่วย
อาการคงที่ เพื่อลดภาระคา่ใช้จ่ายให้แก่ผู้ ป่วย 

และจากผลการศึกษาการให้ความหมายของการผา่ตดัเปลีย่นหวัใจ ข้อมลูที่ได้ท าให้ทราบมมุมอง ทศันคติ

จากผู้มีประสบการณ์จริงวา่การเปลี่ยนหวัใจมีความหมายกบัผู้ ป่วยเหลา่นัน้อยา่งไร และข้อมลูที่ได้สามารถน าไปใช้

อ้างอิงในขัน้ตอนของการให้ค าแนะน าแนวทางการรักษาผู้ ป่วยที่มีภาวะหวัใจล้มเหลวระยะสดุท้ายที่จ าเป็นต้องได้รับ

การผา่ตดัเปลี่ยนหวัใจ เพื่อให้ผู้ ป่วยเกิดความเข้าใจ มัน่ใจและตดัสนิใจยอมรับการรักษาด้วยการผ่าตดัเปลีย่นหวัใจ 

ตลอดจนข้อมลูที่ได้สามารถน าไปใช้สนบัสนนุในการรณรงค์เพื่อเชิญชวนบริจาคอวยัวะ เนื่องจากประเทศไทยมีอตัรา

การบริจาคอวยัวะจากผู้ ป่วยสมองตายจ านวนไม่มาก จากการศึกษาของสมาคมปลกูถ่ายอวยัวะแห่งประเทศไทย

(2560)ศึกษาปัจจยัที่เป็นอปุสรรคต่อการขอรับบริจาคและปลกูถ่ายอวยัวะในประเทศไทย พบวา่ปัจจยัที่เป็นผลบวก

และท าให้ญาติมีแรงจูงใจในการบริจาคอวยัวะคือความต้องการให้ผู้ ป่วยท าบุญเป็นครัง้สดุท้ายก่อนเสียชีวิตและ

ความต้องการให้อวัยวะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดังนัน้การรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ โดยการน าเสนอข้อมูลจากผู้ที่มี

ประสบการณ์จริงซึง่ได้ให้ความหมายวา่“ท าให้มีชีวิตอยูไ่ด้ยืนยาวขึน้เหมือนได้เกิดใหม่” ยอ่มท าให้ผู้บริจาคเห็นผลว่า

การบริจาคอวยัวะมีความหมายและมีความส าคญักับผู้ ไดรัับบริจาคเพียงใด และการบริจาคอวยัวะเป็นการท าบุญ    

ที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยต่อชีวิตให้ผู้อื่นได้ ก่อให้เกิดความเข้าใจ ความเช่ือและทศันคติที่ดีต่อการบริจาคอวยัวะ ดงันัน้ข้อมลู   

ที่ได้จากการศึกษาครัง้นีจ้ึงเป็นประเด็นหนึ่งที่จะช่วยสง่เสริมและท าให้การขอรับบริจาคอวยัวะประสบความส าเร็จ

มากขึน้ สง่ผลให้ผู้ ป่วยหวัใจล้มเหลวระยะสดุท้ายสามารถได้รับการรักษาด้วยการเปลีย่นหวัใจมากขึน้  
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ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ ส านักงบประมาณเก่ียวกับกระบวนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
The Opinions of Budgeting Analysts, Budget Bureau Towards Annual Budget Allocation 
Process According to the Strategic Performance Based Budgeting System. 
 
กิตติโชค ดิษริยะกลุ1 และ ภิรดา ชยัรัตน์2 
Kristtichoke Dissariyakul1 and Pirada Chairatana 2 
    

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ 2) เพื่อศึกษาระดับความรู้เก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์                         
3) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์จ าแนก                 
ตามปัจจยัสว่นบคุคล และ 4) เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยทุธศาสตร์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ใน
การวิจัยครัง้นี ้คือ นกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณ จ านวน 243 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือใน    
การเก็บรวบรวมข้อมลู ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า     
t-test การวิเคราะห์ความผันแปร และค่าสมัประสิทธิสหสัมพันธ์เพียรสนั โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติไว้ที่      
ระดบั .05 

ผลการวิจัยพบว่า นักวิเคราะห์งบประมาณมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น
ผลงานตามยทุธศาสตร์อยู่ในระดบัมาก และนกัวิเคราะห์งบประมาณมีระดบัความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบ
มุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ในระดบัมาก เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นตามปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ระดบัการศกึษา 
และสถานภาพทางต าแหน่งที่แตกต่างกนัมีความคิดเห็นความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ในขณะที่ความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบ
มุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ไม่มีความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์  

 
ค าส าคัญ  :    ความคิดเห็น  นกัวิเคราะห์งบประมาณ  ส านกังบประมาณ  ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน 
ตามยทุธศาสตร์ 
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Abstract 
 The objectives of this research were 1)  to study the level of the opinions towards Strategic 
Performance Based Budgeting System 2)  to study the level of knowledge about Strategic Performance 
Based Budgeting System 3)  to compare the opinions towards  Strategic Performance Based Budgeting 
System classified by personal factors and 4)  to study the relationship between knowledge and opinions 
about Strategic Performance Based Budgeting System.The sample of the research were 243 officers at 
Budget Bureau. The data were collected by questionnaires and analyzed by frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t- test, One-Way ANOVA and Pearson's product moment Correlation Coefficient.  The 
level of significance was set at .05. 
 The results of the research found that the opinions towards Strategic Performance Based 
Budgeting System were at high level and the knowledge about Strategic Performance Based Budgeting 
System were at high level. The hypothesis testing revealed that the officers who had difference in education 
and job positions did difference in the opinions towards Strategic Performance Based Budgeting System 
at statistical significant level of .05. While the opinions towards Strategic Performance Based Budgeting 
System did not relate with knowledge about Strategic Performance Based Budgeting System.  
  
Keyword: Opinions, Budgeting Analysts, Budget Bureau, Strategic Performance Based Budgeting System 

 
บทน า 

งบประมาณเป็นแผนการเงินที่ก าหนดขึน้มาเพื่อประโยชน์ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการควบคมุ การบริหาร
ทางการเงินของภาครัฐทัง้ในระดับองค์กรและระดับประเทศ โดยงบประมาณเป็นรายละเอียดของตัวเลขที่เป็น
ขอบเขตของรายจ่ายในการก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ซึง่เป็นรายละเอียดที่ผู้บริหารได้แสดงความสามารถในการขบัเคลือ่นองค์กรหรือประเทศที่มีมา
ตัง้แต่สมยัอดีต มีส านกังบประมาณท าหน้าที่ด้านการงบประมาณตัง้แตปี่ พ.ศ. 2502 ซึ่งมีการน าระบบงบประมาณ
แบบแสดงรายการ (Line Item Budgeting System) มาใช้ในการจัดสรรงบประมาณเป็นครัง้แรก เป็นระบบที่แสดง
รายละเอียดเป็นแต่ละรายการตามกรอบวงเงินที่ก าหนดโดย ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 ได้น าแนวคิดระบบงบประมาณ
แบบแผนงานโครงการ (Planning-Programming Budgeting System: PPBS) มาใช้ เพื่อให้เกิดการเช่ือมโยงผลการ
ด าเนินงานตามโครงการของหนว่ยงานกบัเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการ ตอ่มาในปี พ.ศ. 2540 เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ หรือ
วิกฤตต้มย ากุ้ ง ภาครัฐได้รับผลกระทบจากหนีต้่างประเทศ เนื่องจากผลจากการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลต ่ากว่า
เป้าหมายไปมาก จึงมีการปรับลดงบประมาณในรายจ่ายประจ าเป็นสว่นใหญ่ โดยเฉพาะแผนงาน โครงการ กิจกรรม
ที่ไมจ่ าเป็น สามารถชะลอไปได้โดยไมเ่สยีหาย (ดสุติ เขมะศกัดิ์ชยั, 2562: 159-168) 

ภายหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการงบประมาณขึน้ใหม่เป็นการจัดท าระบบ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ (Strategic Performance Based Budgeting System: SPBBS) โดย
เร่ิมใช้ในปีพ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนั นบัได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู่รูปแบบการบริหารงาน
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ภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management) โดยมีกระบวนการท างานภายใต้แนวคิดท่ีมุง่เน้นผลงานหรือผลสมัฤทธ์ิ 
และใช้ตวัชีว้ดัเป็นตวัสะท้อนผลงานอยา่งเป็นรูปธรรม  

จากการปฏิรูประบบงบประมาณเป็นระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ท าให้เกิด        
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานของนักวิเคราะห์งบประมาณ ตัง้แต่การทบทวนงบประมาณ การวางแผน
งบประมาณ การจัดท างบประมาณ การอนุมตัิงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตามประเมินผล 
(ส านกังานบริหารโครงการปรับปรุงระบบการจัดการงบประมาณ ส านกังบประมาณ ส านกันายกรัฐมนตรี , 2544:      
2-29) ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณในประเทศตรงตามเป้าหมายใน       
การพัฒนาประเทศภายใต้โครงสร้างงบประมาณในแต่ละปีที่ เ กิดขึน้จากรายรับ และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) มาก าหนดเป็นกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่มีอยูจ่ ากดัในแตล่ะปีงบประมาณ  

งบประมาณที่มีจ ากดัในแต่ละปีงบประมาณสง่ผลให้นกัวิเคราะห์งบประมาณต้องมีการคิด วิเคราะห์ และ
การจดัล าดบัความส าคญัของแผนงาน โครงการ กิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเช่ือมโยงจากยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ผ่านยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณ (คณะกรรมการปฏิรูประบบงบประมาณ, 2559: 133-138) รวมทัง้การมีบทบาทหลกัในการรับผิดชอบ
ดแูลการจดัสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของประเทศ ท าให้ขอบเขตความรับผิดชอบในการการปฏิบตัิงาน
ของนกัวิเคราะห์งบประมาณมีขอบเขตที่กว้าง มีความสลบัซบัซ้อน และมีปริมาณงานสงูตลอดทัง้ปี  

จากหน้าที่ความรับผิดชอบของนกัวิเคราะห์งบประมาณที่จะต้องท าให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
เพือ่ให้เป็นไปตามแผนของวงจรงบประมาณในแตล่ะปี และต้องอาศยัความรู้ความเข้าใจของนกัวิเคราะห์งบประมาณ 
ทัง้ทางด้านกฎหมายและระเบียบ ค าสัง่ สภาวะทางการเมือง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิงานได้อยา่งมีประสทิธิภาพ จึงท า
ให้ความรู้เก่ียวกบัการจดัท าระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นสิง่จ าเป็นส าหรับนกัวิเคราะห์
งบประมาณ ดังนัน้ผลการศึกษาวิจัยสามารถน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนางานระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้  และเพิ่มความรู้ให้กับ
นกัวิเคราะห์งบประมาณ รวมทัง้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาติ และแนวทางในการศึกษาถึงความคิดเห็นต่อ
ความส าเร็จของการปรับเปลีย่นระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์มาใช้ในการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี รวมทัง้เป็นแนวทางในการจดัการงบประมาณให้สอดคล้องกบัแนวนโยบาย และการพฒันาประเทศ
ที่เหมาะสมที่สดุในการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศกึษาระดบัความคิดเห็นของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณเก่ียวกบักระบวนการจดัสรร

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 
  2. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบ
มุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์  
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3. เพื่อศกึษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณเก่ียวกบักระบวนการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์จ าแนกตามปัจจยัสว่น
บคุคล 
 4. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้ของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณเก่ียวกบัระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์กับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณ
เก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 
 

สมมตฐิานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 นกัวิเคราะห์งบประมาณที่มีปัจจัยส่วนบคุคลต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์แตกตา่งกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ระดบัความรู้ของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มีความสมัพนัธ์กับความคิดเห็นของนักวิเคราะห์งบประมาณ ส านักงบประมาณ
เก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ ข้าราชการและพนกังานราชการท่ีด ารงต าแหนง่นกัวิเคราะห์งบประมาณ 

ส านกังบประมาณ สว่นกลาง จ านวน 618 คน กลุม่ตวัอย่างที่ใช้ คือ ข้าราชการและพนกังานราชการที่ด ารงต าแหน่ง
นกัวิเคราะห์งบประมาณ ส านกังบประมาณ สว่นกลาง จ านวน 243 คน โดยก าหนดขนาดกลุม่ตวัอยา่งวิธีการค านวณ
สตูรตารางส าเร็จของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) (วลัลภ รัฐฉตัรานนท์, 2556: 139) และด าเนินการสุม่ตวัอย่าง
แบบง่าย โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูในช่วงเดือน มีนาคม 2563 

ผลการหาความเช่ือมัน่ได้น าแบบสอบถามที่เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับการตรวจสอบการหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม และท าการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วไปทดสอบ (Try out) กับประชากรในกลุ่มที่มีคุณลกัษณะ
ใกล้เคียงกลุ่มตวัอย่างที่ศึกษาจากบุคลากรส านกังบประมาณของรัฐสภา ส านกังานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการวัดความสอดคล้องภายในแบบครอนบาค อัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ผลการทดสอบความรู้ระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ได้คา่ความเช่ือมัน่
เท่ากับ .746 และผลการทดสอบความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ได้คา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั .795  

เคร่ืองมือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี  ้        
ส่วนที่ 1 เป็นส่วนของข้อมูลพืน้ฐานของผู้ ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อายุการท างาน 
สถานภาพทางต าแหนง่ และรายได้ สว่นท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม และสว่นท่ี 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ได้แก่ การทบทวนงบประมาณ              
การวางแผนงบประมาณ การจัดท างบประมาณ การอนุมตัิงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล เมื่อผู้วิจยัได้ตรวจสอบความถกูต้องและความสมบรูณ์ของแบบสอบถามที่ได้ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัจะท า
การรวบรวมข้อมลู และน าข้อมลูไปประมวลผลกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  ค่าสถิติที่ใช้ใน
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การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test การวิเคราะห์ความผนัแปร และ
คา่สมัประสทิธิสหสมัพนัธ์เพียรสนั โดยก าหนดค่านยัส าคญัทางสถิติไว้ที่ระดบั .05 

 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมลูพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในการศกึษาวิจยัครัง้นี ้กลุม่ตวัอย่างเป็นนกัวิเคราะห์งบประมาณ

สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 63.8 และมีอายตุ ่ากวา่ 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.8 มีการศกึษาในระดบัปริญญา
โท คิดเป็นร้อยละ 59.7 และมีอายุการท างานต ่ากว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 49.8 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีต าแหน่ง
นกัวิเคราะห์งบประมาณปฏิบตัิการและนกัวิเคราะห์งบประมาณช านาญการในสดัสว่นใกล้เคียงกนั คิดเป็นร้อยละ 
33.4 และร้อยละ 29.6 ตามล าดบั นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีรายได้ระหว่าง 15,000 – 20,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 37.4 

2. ความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความรู้
เก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 0.88 จาก
คะแนน 1.00 ซึง่หมายความวา่ นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริงและรายละเอียดของกระบวนการ
จดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นอย่างดี เนื่องจาก
นกัวิเคราะห์งบประมาณเล็งเห็นความส าคญัและมีความสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม การขดัเกลา
จากผู้ช านาญด้านกระบวนการงบประมาณ พร้อมทัง้ต้องมีการติดตามข้อมลูขา่วสารในเร่ืองดงักลา่วตลอดเวลา ด้วย
เหตนุีจ้ึงท าให้นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้ในข้อเท็จจริง และรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น
ผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นอยา่งมาก 

3.  ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า นกัวิเคราะห์งบประมาณมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยมีคา่เฉลีย่ 3.84 ซึง่หมายความวา่ นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ในลกัษณะเห็นด้วยมาก สามารถจ าแนก
ความคิดเห็นตามกระบวนการงบประมาณได้ 6 ด้าน ตามตารางที่ 1 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ จ าแนกเป็นรายด้าน 

 x̅ S.D. ระดับความคดิเห็น 

การทบทวนงบประมาณ  4.09 .308 มาก 
การวางแผนงบประมาณ  3.87 .358 มาก 
การจดัท างบประมาณ 3.53 .252 ปานกลาง 
การอนมุตังิบประมาณ  4.00 .469 มาก 
การบริหารงบประมาณ  3.75 .435 มาก 
การติดตามประเมินผล  3.81 .416 มาก 

รวม 3.84 .184 มาก 
จากตารางที่ 1 สามารถอธิบายผลการวิจยัและวจิารณ์ได้ดงัตอ่ไปนี ้
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(1) การทบทวนงบประมาณ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัวิเคราะห์งบประมาณสว่นใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณปี
ก่อนมากกวา่การใช้การรายงานวิเคราะห์ความส าเร็จในการด าเนินงาน (PART) มาเป็นแนวทางในการจดัท าข้อเสนอ
วงเงินงบประมาณเบือ้งต้น โดยนกัวิเคราะห์งบประมาณจะดปูระสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสว่นราชการมา
ใช้พิจารณาการจดัท าข้อเสนอวงเงินงบประมาณเบือ้งต้นเป็นส าคญั 

(2) การวางแผนงบประมาณ พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.87 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนกัวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความสามารถจ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายตามหมวด (งบบคุลากร งบด าเนินงาน งบลงทนุ งบเงินอดุหนนุ และงบรายจ่ายอื่น) รายจ่ายได้ถกูต้องตาม
หลกัเกณฑ์ เนื่องจากการจดัท าข้อเสนอวงเงินงบประมาณเบือ้งต้นต้องมีการลงรายเอียดแผนงาน โครงการ กิจกรรม 
ให้ถูกต้องตามหมวดรายจ่าย เพื่อสะท้อนให้เห็นงบประมาณรายจ่ายในภาพรวมของประเทศ  จึงท าให้การจัดสรร
งบประมาณเกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

(3) การจัดท างบประมาณ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 
3.53 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะนักวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ
กฎหมายการเงิน การคลงั และงบประมาณช่วยให้สามารถจดัท างบประมาณได้อย่างถกูต้อง (เช่น พระราชบญัญัติ
วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561) เพื่อให้การจัดท างบประมาณถูกต้องตามหลักกฎหมายการเงิน การคลงั และ
งบประมาณ อีกทัง้ยงัเป็นการป้องกนัข้อผิดพลาดในการจดัท างบประมาณ นอกจากนีน้กัวิเคราะห์งบประมาณยงัมี
ความคิดเห็นเก่ียวกบัระยะเวลาของการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามก าหนดเวลาตามปฏิทินงบประมาณ
วา่ไมม่ีความเหมาะสม เนื่องจากระยะเวลามีจ ากดั แบบฟอร์มมีความซบัซ้อน และมีการปรับปรุงแก้ไขในช่วงเวลาที่
จ ากดั ท าให้นกัวิเคราะห์งบประมาณไมม่ีเวลาพิจารณารายละเอียดการจดัท างบประมาณเทา่ที่ควร  

(4) การอนมุตัิงบประมาณ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.00 
อาจเนื่องมาจากนกัวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน าข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างพระราชบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีมาเป็นแนวคิดในการจดัสรรงบประมาณปีตอ่ไป ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะข้อสงัเกตของคณะกรรมาธิการฯ ปีงบประมาณก่อนที่ได้ใช้เป็นแนวทางอาจไม่บรรลุข้อสงัเกตที่ได้เป็น
แนวทางในการจัดท างบประมาณ ดังนัน้นักวิเคราะห์งบประมาณควรน าข้อสงัเกตมาเป็นแนวคิดในการจัดสรร
งบประมาณปีตอ่ไป 

(5) การบริหารงบประมาณ พบว่า กลุม่ตวัอย่างมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 3.75 
อาจเนื่องมาจากนกัวิเคราะห์งบประมาณส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมติ
คณะรัฐมนตรีสามารถช่วยให้ปฏิบัติการบริหารงบประมาณได้อย่างคล่องตวั ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะการปฏิบัติและ     
การตีความตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี สามารถช่วยป้องกนัข้อผิดพลาดในการบริหาร
ท างบประมาณ 

(6) การติดตามประเมินผล พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยมีคา่เฉลีย่ 3.81 ซึง่
นกัวิเคราะห์งบประมาณสว่นใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรายงานผลการปฏิบตัิงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ควรเป็นปัจจบุนั เพื่อให้การประเมินผลเกิดประสทิธิภาพ ดงันัน้ควรมีการติดตามและประเมินผลทัง้ก่อน ระหวา่ง และ
หลงัการใช้จ่ายงบประมาณของสว่นราชการทกุไตรมาสหรือทกุสิน้เดือน 
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4. ผลการทดสอบสมมติฐาน ที่ว่า นกัวิเคราะห์งบประมาณที่มีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน มีความคิดเห็น
เก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์
แตกต่างกัน พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของนักวิเคราะห์งบประมาณ ได้แก่ เพศ อายุ อายุการท างาน และรายได้ที่
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบ
มุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะข้อจ ากดัทางด้าน
เพศ อาย ุอายกุารท างาน และรายได้ไม่ได้เป็นตวัก าหนดการท างานของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ซึ่งเป็นการท างานที่
ยึดตามหลกัความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าในการงาน และนกัวิเคราะห์งบประมาณ
สามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชา เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติ ภายใต้ขอบเขตครอบคลมุการใช้จ่ายภาครัฐและรักษาวินยัการคลงั สอดคล้องกบังานวิจยัของโชคอนนัต์ 
สุดมี (2559) ที่ศึกษาเร่ือง ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์งบประมาณต่อการน าผลการติดตาม และ
ประเมินผลไปใช้ประโยชน์เพื่อการจดัท างบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ของส านกังบประมาณ และ
งานวิจยัของอารีลกัษณ์ งนัเกาะ (2557) ท่ีศกึษาเร่ือง ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตาม
ยทุธศาสตร์ของส านกังานต ารวจแหง่ชาติ 

ในขณะที่ปัจจยัสว่นบคุคลของนกัวิเคราะห์งบประมาณ ได้แก่ ระดบัการศกึษา และสถานภาพทางต าแหน่ง
ที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์แตกต่างกัน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 จึงเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้  
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะระดบัการศกึษา และสถานภาพทางต าแหน่งในระดบัที่สงูมีความเข้าใจในระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ท าให้การปฏิบตัิงานด้านการงบประมาณมีความคลอ่งตวั สามารถรับมือกบัปัญหา
และอุปสรรคในการจัดสรรงบประจ าปี ส่งผลให้นักวิเคราะห์งบประมาณสามารถจัดล าดับความส าคัญใน                 
การปฏิบตัิงานตามปฏิทินงบประมาณได้อยา่งเป็นระบบ  

5. ผลการสมมติฐานที่ว่า ระดบัความรู้เก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ มี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ พบว่า ความรู้เก่ียวกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไม่มี
ความสมัพนัธ์กบัความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะความคิดเห็นเก่ียวกับรูปแบบ
การท างานของนกัวิเคราะห์งบประมาณมีข้อจ ากดัทางด้านระยะเวลาตามปฏิทินงบประมาณ สง่ผลให้นกัวิเคราะห์
งบประมาณมีการเรียนรู้ด้านการงบประมาณจากประสบการณ์ในการท างานเท่านัน้ โดยยงัไม่มีการเรียนรู้จากคู่มือ 
หลกัเกณฑ์ และการซกัซ้อมท าความเข้าใจแนวทางปฏิบตัิ จึงเป็นผลให้การมีความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ไม่มีความสมัพนัธ์ต่อความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 
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บทสรุป 
1. ความรู้เก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ 

 นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้เก่ียวกบัข้อเท็จจริงและรายละเอียดของกระบวนการจดัสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี สืบเนื่องจากระบบ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์มีผลตอ่การปฏิบตัิงานของนกัวิเคราะห์งบประมาณโดยตรง สง่ผลให้
นกัวิเคราะห์งบประมาณเล็งเห็นความส าคญัและมีความสนใจที่จะหาความรู้เพิ่มเติมจากการฝึกอบรม การขดัเกลา
จากผู้ช านาญด้านกระบวนการงบประมาณ พร้อมทัง้ต้องมีการติดตามข้อมลูขา่วสารในเร่ืองดงักลา่วตลอดเวลา ด้วย
เหตนุีจ้ึงท าให้นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความรู้ในข้อเท็จจริง และรายละเอียดเก่ียวกบัระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น
ผลงานตามยทุธศาสตร์เป็นอยา่งมาก 

2. ความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบงบประมาณแบบมุง่เน้น
ผลงานตามยทุธศาสตร์ 

นกัวิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นเก่ียวกบักระบวนการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามระบบ
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ในลกัษณะเห็นด้วยมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักวิเคราะห์งบประมาณมีความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต ามระบบ
งบประมาณแบบมุง่เน้นผลงานตามยทุธศาสตร์ ทัง้ 6 ด้าน อยูร่ะดบัมาก 5 ด้าน และระดบัปานกลาง 1 ด้าน โดยกลุม่
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นมากที่สดุทางด้านการทบทวนงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.09  และระดับ
ความคิดเห็นรองลงมา คือ การอนุมัติงบประมาณ โดยมีค่าเฉลี่ ย 4.00 นอกจากนีพ้บว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับ        
ความคิดเห็นทางด้านการจดัท างบประมาณ โดยมีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุ เทา่กบั 3.53  

3. ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปได้ดงัตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตัวแปรอิสระ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

Sig เป็นไปตามสมมตฐิาน ไม่เป็นไปตามสมมตฐิาน 
1. ปัจจยัสว่นบคุคล    

1.1 เพศ .155   

1.2 อาย ุ .090   

1.3 ระดบัการศกึษา .027*   
1.4 อายกุารท างาน  .072   

1.5 สถานภาพทางต าแหนง่ .033*   
1.6 รายได้ .440   

2. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้
และความคิดเห็น 

.064   

*คา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05    
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ค าขอบคุณ  
งานวิจยัเลม่นีส้ าเร็จลลุว่งได้ด้วยความกรุณาของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิรดา  ชยัรัตน์ เป็นอย่างสงูที่คอย

ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน รวมทัง้ให้ค าปรึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าในการท าวิจัยครัง้นี ้
นอกจากนีย้งัคอยช่วยขดัเกลา และแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้งานวิจยัเลม่นีม้ีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ โดยอาจารย์ได้มี
การให้ค าแนะน า และท าให้งานวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุว่งไปได้ด้วยดี ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูมา ณ 
ที่นี ้
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ความต้องการสวัสดกิารของนักกีฬาเทนนิสทีมชาตไิทย 
Welfare  Needs of Thai National Tennis Players 
 
ปารมี บ ารุงจิตต์1และ ภิรดา ชยัรัตน์2 
Paramee Bumrungchit1 and Pirada Chairatana2 
 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาครัง้นี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศึกษาความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย เปรียบเทียบ
ความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล ปัญหาและอปุสรรคของการจดั
สวสัดิการ โดยกลุม่ตวัอยา่ง คือ นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจ านวน 100 คน และการสมัภาษณ์ผู้บริหารที่เก่ียวข้องกบั
การจดัสวสัดิการ 5 คน มีการด าเนินการวิจยัแบบผสมผสาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบน 
มาตรฐานและใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าสถิติ t-test และ การวิเคราะห์การแปรปรวนทางเดียวโดยก าหนดระดบันยัส าคญัทาง
สถิติที่ 0.05  
 ผลการศึกษาครัง้นี ้พบว่า นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีความต้องการสวัสดิการอยู่ในระดับมากโดยมี    
ความต้องการสวสัดิการประเภทเศรษฐกิจมากที่สดุ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาได้แก่ สวสัดิการประเภทสขุภาพ
อนามยัมีคา่เฉลี่ยเทา่กบั 4.23 สวสัดิการที่มีคา่เฉลี่ยความต้องการน้อยที่สดุได้แก่สวสัดิการประเภทสนัทนาการ มีคา่เฉลี่ย
เท่ากบั 3.05 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่านกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
ของนักกีฬา ภูมิล าเนา ระยะเวลาการติดทีมชาติไทยและระดับการศึกษา     ที่แตกต่างกันมีความต้องการสวัสดิการ
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ปัญหาและอุปสรรคของการจัดสวสัดิการนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 
ได้แก่ ปัญหาด้านการขาดงบประมาณด้านการจัดสวัสดิการ ปัญหาการจัดระเบียบเก่ียวกับสวสัดิการและปัญหาด้าน  
ความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาที่เปลีย่นไปตามยคุสมยั 
 
ค าส าคญั : ความต้องการสวสัดิการ/นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 

 
Abstract 
 The objectives of this study were to study the welfare needs, to study the opinion about the welfare needs 
of Thai national tennis players, comparison of  welfare needs of Thai national tennis players classified by personal 
factors and study the problems and obstacles in obtaining the welfare of the Thai national tennis players. The 
sample consisted of 1 0 0  Thai national tennis players and interviewing the 5 executives involved in welfare 
arrangements. The research is conducted in Mixed Method The data were collected by questionnaire and analyzed 

                                         
1ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย 
Department of Political Science and Public Administration, Faculty of Social Science, Kasetsart University, Bangkok 10900, Thailand.  
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by statistical software. The statistical tools used were percentage, mean, standard deviation and using statistical 
analysis, t-test statistics and one-way analysis of variance. The level of statistical significance was set at 0.05. 
 The result of this study found that the welfare needs of Thai national tennis were at a high level with the 
need for economic welfare the most with an average of 4.49 followed by health benefits with an average of 4.23. 
The welfare with the least needs is the recreation benefit with an average of 3.05 and the hypothesis test results 
found that Thai national tennis players with different personal factors there are different such as gender, age, 
status of athlete, domicile, and duration of the Thai national team and education level welfare requirements 
at statistical significant level of 05. The problems and obstacles in the welfare of the Thai national tennis players 
include the lack of the budget for the welfare problems in the organization of welfare and the needs of the welfare 
of athletes that change with the times. 
 
Keyword: Welfare Needs/ Thai national tennis players  
 
บทน า 
 สวัสดิการเป็นสิทธิขัน้พืน้ฐานทางสงัคมที่ทุกคนพึงได้รับ การมีสวัสดิการเป็นการสร้างหลกัประกันเพื่อ  
ความมัน่คงและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึน้และการมีชีวิตที่ดี การมีสวสัดิการมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ
และเป็นการให้ความช่วยเหลือเพื่อเป็นการเอือ้ต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ท าให้รู้สึกมีความมั่นคงใน              
การประกอบวิชาชีพ สร้างแรงจูงใจ และสร้างฐานะทางสงัคมและวิชาชีพ (ชลนิทร์ อมรธรรม,2541) ส าหรับอาชีพนกักีฬา
ทีมชาติเป็นอาชีพหนึ่งที่มีความส าคญัส าหรับการกีฬาของประเทศไทยโดยกีฬาเทนนิสเป็นกีฬาอีกชนิดที่ถือวา่เป็นสากล
และได้ รับการยอมรับจากทั่ว โลก โดยกีฬาเทนนิสเป็น 1 ใน 13 ชนิดกีฬาที่ถูก เ ป็นกีฬาที่ เ ป็นกีฬาอาชีพ               
(ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ,2561) มีสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็น                    
ผู้ควบคุมดูแลนักกีฬา เมื่อกีฬาเทนนิสถูกจัดเป็นกีฬาที่สามารถเป็นอาชีพได้ ภาครัฐจึงได้มีการจัดสวสัดิการให้แก่
นักกีฬาทีมชาติตาม พ.ร.บ. การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 หมวดที่ 4 การส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ               
การให้สวสัดิการแก่นกักีฬาทีมชาติ (พ.ร.บ. การกีฬาแหง่ประเทศไทย,2558) นอกจากนีย้งัมีกองทนุพฒันากีฬาแหง่ชาติ
ที่มีสวัสดิการช่วยเหลือนักกีฬาในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ด้านทุนการศึกษา ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความส าคญัของการมีสวสัดิการท่ีจ าเป็นส าหรับนกักีฬาทีมชาติ (กองทนุพฒันากีฬาแหง่ชาติ,2542) 
 สวสัดิการจึงเป็นสิง่ส าคญัที่จะเป็นขวญัก าลงัใจและให้ความช่วยเหลือแก่นกักีฬาทีมชาติ ในสว่นของการจดั
สวสัดิการท่ีรัฐจดัหาให้ มีกองทนุเพื่อสง่เสริมการมีสวสัดิการได้แก่กองทนุพฒันาการกีฬาแห่งชาติ แต่กองทนุนีอ้าจไม่
เพียงพอต่อความต้องการ และไมส่ามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติ 
เพราะเมื่อนักกีฬาเทนนิสทราบถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่ได้รับจากการเลือกที่จะเล่นเทนนิสจนถึงระดับทีมชาติและ       
ความยากล าบากที่จะก้าวไปจนถึงการเลน่กีฬาเทนนิสระดบัทีมชาติได้นัน้ จึงท าให้ถอดใจและไมม่ีก าลงัใจในการเลน่
กีฬาเทนนิสจนถึงระดบัการเป็นนกักีฬาทีมชาติ ท าให้นกักีฬาที่เก่งและมีคณุภาพมีจ านวนน้อยลง(ต่อพงศ์ คลงักรณ์
,2547) การที่ไม่มีสวสัดิการที่เฉพาะเจาะจงส าหรับกีฬาทีมชาติเทนนิสอาจท าให้นกักีฬาทีมชาติขาดแรงจูงใจและ    
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ไม่มีขวญัก าลงัใจในการแข่งขนั หากนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีสวสัดิการที่ตรงตามความต้องการจะช่วยสง่เสริม
นกักีฬาให้มีแรงจงูใจในการแขง่ขนัเพิ่มมากขึน้ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้สอดคล้องกบัปัญหาการวจิยั ผู้วิจยัจึงก าหนดวตัปุระสงค์การวิจยัดงันี ้
 1.เพื่อศกึษาความต้องการสวสัดกิารของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 
 2.เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยจ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  
 3.เพื่อศกึษาปัญหาและอปุสรรคของการจดัสวสัดิการสวสัดิการนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 
 4.เพื่อเสนอแนวทางการแก้ไขหรือก าหนดนโยบายตามความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Method) โดยผู้ศึกษาได้ด าเนินการวิจยัตามวิธีการ โดย
แบง่เป็นการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยัเชิงคณุภาพ ดงันี ้
 การวิจัยเชิงปริมาณ มีวิธีการด าเนินการโดยการศึกษาข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) ได้แก่
การศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ ทัง้ที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  หลงัจากนัน้ใช้        
การวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการศกึษารวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึง่สร้างขึน้ 
จากการทบทวนแนวคิด และผลงานวิจัยที่เก่ียวข้องเพื่อน าไปสร้างเคร่ืองมือในการวิจัย  โดยผู้ วิจัยได้ด าเนิน             
การประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)ในการวิเคราะห์ข้อมลู
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการ
สวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 7 ด้าน ได้แก่ด้าน 1)สวสัดิการประเภทสขุภาพอนามยั 2)สวสัดิการด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 3)สวัสดิการประเภทเศรษฐกิจ 4)สวัสดิการประเภทแรงจูงใจ 5)สวัสดิการประเภท
การศึกษา 6)สวสัดิการประเภทสนัทนาการ 7)สวสัดิการประเภทสภาพแวดล้อม ส าหรับการทดสอบสมมติฐาน ใช้สถิติ
การวิเคราะห์ใช้คา่สถิติ  T-test และ One-Way  ANOVA (F-test) เพื่อเปรียบเทียบคา่ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัสว่น
บคุคลกบัความต้องการสวสัดิการของนกัเทนนิสทีมชาติไทย 
 ส าหรับการวิจยัเชิงคณุภาพโดยเร่ิมจากศกึษารายละเอียดเก่ียวกบัแนวคิด ทฤษฎี เนือ้หา จากเอกสารทาง
วิชาการ ต ารา วารสาร บทความทางวิชาการที่เก่ียวข้องกบัแนวทางการท าวิจยัเชิงคณุภาพและด าเนินการสมัภาษณ์
ผู้บริหารสมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย เลขาสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแหง่ประเทศ
ไทยฯ ผู้บริหารฝ่ายพฒันาเยาวชนลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯและกรรมการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศ
ไทยฯ สมัภาษณ์และเก็บข้อมลูและน าข้อมลูมาวิเคราะห์โดยวิธีสมัภาษณ์แบบตวัต่อตวั (Face to Face) โดยใช้แบบ

สมัภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยมีข้อค าถามได้แก่ ด้านความพอเพียงในการจดัสวสัดิการของรัฐบาล  ด้านแนวทาง
การแก้ปัญหาการจดัสวสัดิการ และแนวทางความเป็นไปได้ในการจดัสวสัดิการในอนาคต 
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ผลการวิจัย  
 ผู้วิจยัได้ด าเนินการส ารวจความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยเพื่อทราบถึงสวสัดิการที่
นกัเทนนิสทีมชาติไทยต้องการ โดยการเก็บรวบรวมข้อมลูจากนกัเทนนิสทีมชาติไทย ปรากฏผลการวิจยัดงันี ้
  
 ตอนที่ 1 ความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย 
 ผลการศึกษาพบวา่นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีความต้องการสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉลีย่ เทา่กบั 
3.92 และเมื่อพิจารณาในรายด้าน พบวา่นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีความต้องการได้รับสวสัดิการ ประเภทเศรษฐกิจ
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 รองลงมาคือ สวัสดิการประเภทสขุภาพอนามัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.23 ส าหรับ
สวสัดิการประเภทสนัทนาการนกักีฬาเทนนิสทีมชาติมีความต้องการในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด
เทา่กบั 3.05 รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความต้องการสวัสดิการรายด้าน 
 

ความต้องการสวัสดิการ  S.D. 
ระดับความ
ต้องการ
สวัสดกิาร 

 
อันดับ 

สวสัดิการประเภทสขุภาพอนามยั 4.23 2..0 มาก 2 
สวสัดิการประเภทความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต 4.16 0.59 มาก 3 
สวสัดิการประเภทเศรษฐกิจ 94.9  2..0 มาก 1 
สวสัดิการประเภทจงูใจ 4.12 0.60 มาก 4 
สวสัดิการประเภทการศกึษา 3.65 0.73 ปานกลาง 6 
สวสัดิการประเภทสนัทนาการ 5.20 0.74 ปานกลาง 7 
สวสัดิการประเภทสภาพแวดล้อม 5..3 2..3 มาก 5 
รวมทุกด้าน 2..3 0.67 มาก  

 
 จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าความต้องการสวสัดิการที่นกัเทนนิสทีมชาติไทยในแต่ละ
ประเภทท่ีนกัเทนนิสทีมชาติไทยที่ต้องการมีความต้องการในสวสัดิการแตล่ะประเภท ดงันี ้
 1) สวสัดิการประเภทสขุภาพอนามยั นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีความต้องการสวสัดิการใน
ระดับมาก โดยมีความต้องการเก่ียวกับการจัดห้องพยาบาลภายในหน่วยงานให้มีเวชภัณฑ์ ยารักษาโรคอย่าง
เพียงพอมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สดุ รองลงมาคือความต้องการสวสัดิการเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลที่ไม่ต้อง
ส ารองจ่าย ส าหรับการจดัตรวจสขุภาพประจ าปีมีค่าเฉลีย่ความต้องการน้อยที่สดุ 
 2) สวัสดิการประเภทความมั่นคงปลอดภัย นักเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง มีความต้องการ
สวสัดิการในระดบัมาก โดยมีความต้องการเก่ียวกับการจัดกองทุนส ารองเลีย้งชีพให้กบันกักีฬาเพื่อความมัน่คงใน  
การด ารงชีพมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจดัหาอาชีพให้กบันกักีฬาหลงัจากหมดอายกุารเล่น

x



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H752 

กีฬา ส าหรับการรับรองการเป็นนกักีฬาทีมชาติเพื่อน าไปประกอบอาชีพในการสอนกีฬามีคา่เฉลีย่ความต้องการน้อย
ที่สดุ 
 3) สวสัดิการประเภทเศรษฐกิจ นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีความต้องการสวสัดิการในระดบั
มาก โดยมีความต้องการเก่ียวกบัเบีย้เลีย้งนกักีฬารายเดือนมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจัด
สวสัดิการเงินกู้ดอกเบีย้ต ่า ส าหรับการจ่ายเงินพิเศษกรณีนกักีฬาเสยีชีวิตมีคา่เฉลีย่ความต้องการน้อยที่สดุ 
 4) สวสัดิการประเภทจงูใจ นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีความต้องการสวสัดิการในระดบัมาก 
โดยมีความต้องการเก่ียวกบัสวสัดิการเงินบ านาญที่เหมือนกบัข้าราชการมีคา่เฉลี่ยความต้องการมากที่สดุ รองลงมา
คือการขยายสวสัดิการให้ครอบคลมุถึง บิดา มารดา สามี ภรรยา และบุตร เช่นเดียวกบัข้าราชการ ส าหรับการจัด
สวสัดิการตามความต้องการของนกักีฬา เช่น การมี ผู้สนบัสนุนด้านอุปกรณ์กีฬาและการจัดสวัสดิการที่แสดงถึง
ความภาคภมูิใจในการเป็นนกักีฬาทีมชาติ เช่น เสือ้ชดุ ทีมชาติไทย หรืออปุกรณ์อื่น ๆ ที่แสดงถึงการเป็นทีมชาติไทยมี
คา่เฉลีย่ความต้องการน้อยที่สดุ 
 5) สวสัดิการประเภทการศกึษา นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีความต้องการสวสัดิการในระดบั
ปานกลาง โดยมีความต้องการเก่ียวกบัการสนบัสนนุทนุการศึกษาของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยภายในประเทศจน
จบปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยความต้องการมากที่สดุ รองลงมาคือการสนบัสนนุทนุการศึกษาของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติ
ไทยภายนอกประเทศ ส าหรับการจัดฝึกอบรมเสริมความรู้วิชาชีพให้นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีค่าเฉลี่ย              
ความต้องการน้อยที่สดุ 
 6) สวสัดิการประเภทสนัทนาการ นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอย่าง มีความต้องการสวสัดิการใน
ระดับปานกลาง โดยมีความต้องการเก่ียวกับการจัดทริปนอกสถานที่เพื่อผ่อนคลายปีละ 1 ครัง้มีค่าเฉลี่ย             
ความต้องการมากที่สดุ รองลงมาคือการจัดกิจกรรมกีฬา งานสงัสรรค์ เพื่อเช่ือมความสมัพนัธ์ระหว่างนกักีฬาและ
ผู้บริหารและมีการจดัสมัมนาและกิจกรรมเพื่อผอ่นคลายให้กบันกักีฬาที่มีคา่เฉลีย่ความต้องการน้อยที่สดุ 
 7) สวสัดิการประเภทสภาพแวดล้อม นกัเทนนิสทีมชาติไทยที่เป็นกลุม่ตวัอยา่ง มีความต้องการสวสัดิการใน
ระดบัมาก โดยมีความต้องการเก่ียวกับสนามฝึกซ้อมและอปุกรณ์การฝึกซ้อมมีคณุภาพดี มีค่าเฉลี่ยความต้องการ
มากที่สุด รองลงมาคือระบบสาธารณูปโภคภายในสนาม กีฬามีความเหมาะสม ส าหรับการเยี่ยมให้ก าลงัใจเมื่อ
พนกังานเจ็บป่วยมีคา่เฉลีย่ความต้องการน้อยที่สดุ 
 จากผลที่ปรากฏความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีความต้องการสวสัดิการอยู่ใน
ระดบัมากสวสัดิการประเภทสขุภาพอนามยัมีค่าเฉลี่ยมากที่สดุอาจเป็นเพราะสขุภาพอนามยัเป็นสิ่งที่ส าคญัส าหรับ
การเลน่กีฬาโดยเฉพาะนกักีฬาทีมชาติที่ต้องอาศยัสภาพร่างกายที่แข็งแรงในการฝึกซ้อมและแขง่ขัน รองลงมาได้แก่
สวสัดิการความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต อาจเป็นเพราะอาชีพนกักีฬาสว่นใหญ่มีระยะเวลาที่สัน้ จึงมีความเสยีงในเร่ือง
ของความมัน่คงปลอดภยัในชีวิต สว่นสวสัดิการประเภทสนัทนาการอาจด้วยเหตผุลที่นกักีฬาเทนนิสทีมชาติมองวา่ไม่
มีความจ าเป็นในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลายให้กับนกักีฬา เนื่องจากนกักีฬาแต่ละคนมีวิธีผ่อนคลาย
ความเครียดและพกัผอ่นของตวัเองแตกตา่งกนัจึงอาจจะจดัการได้ยาก 
 

 ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
เพื่อให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหา วตัถปุระสงค์ ของการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัตัง้สมมติฐานของการศกึษาดงันี ้
 สมมติฐานที่ 1 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจยัสว่นบคุคลแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
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 สมมติฐานท่ี 1.1 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีเพศแตกตา่งกนัมคีวามต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.2 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีอายแุตกตา่งกนัมคีวามต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.3 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีสถานภาพแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
 สมมติฐานท่ี 1.4 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีภมูิล าเนาแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
 สมมติฐานที่ 1.5 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระยะเวลาการติดทีมชาติแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการ
แตกตา่งกนั 
 สมมติฐานที่ 1.6 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนั 
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมุมติฐาน 

* นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .20 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมตุิฐานพบวา่นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีปัจจยัสว่นบคุคลแตกตา่งกนัมี
ความต้องการสวสัดิการท่ีแตกตา่งกนั มีผลปรากฏ ดงันี ้
 
 2.1 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่มีเพศ อาย ุระยะเวลาการติดทีมชาติและระดบัการศึกษาที่แตกต่างกนัมี
ความต้องการสวสัดิการแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั.05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้   
 2.2 นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย ที่มีสถานภาพของนกักีฬาและภมูิล าเนาที่แตกตา่งกนัมีความต้องการสวสัดิการ 
ไมแ่ตกตา่ง ซึง่ไมเ่ป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้   
 

 จากผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ เพศชายและเพศหญิงมีความต้องการสวสัดิการท่ีแตกต่างกนัโดยเพศ
ชายมีความต้องการสวสัดิการมากกวา่เพศหญิง ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุพบว่านกักีฬาเทนนิสที่มีอายุมากกว่ามี
ความต้องการสวสัดิการที่มากกว่านกัเทนนิสที่มีอายนุ้อยกว่า ปัจจยัสว่นบคุคลด้านระยะเวลาการติดทีมชาติพบว่า
นกัเทนนิสที่มีระยะเวลาการติดทีมชาติไทยนานกวา่มีความต้องการสวสัดิการที่มากกว่านกักีฬาเทนนิสที่มีระยะเวลา
การติดทีมชาติน้อยกว่า ส่วนนกัเทนนิสทีมชาติไทยที่มีระดบัการศึกษาระดบัมธัยมต้นมีความต้องการสวัสดิการ
มากกวา่มธัยมปลายและระดบัปริญญาตรีและปริญญาโทมีความต้องการสวสัดิการมากกวา่มธัยมปลาย 
  

ตัวแปรอิสระ 
ความต้องการสวัสดิการ 

ค่านัยส าคัญ เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็น 
ไปตามสมมตฐิาน 

1.เพศ  0.026*   
2. อาย ุ  0.013*   
3. สถานภาพของนกักีฬา  0.170    
4.ภมูิล าเนา  0.277   
5.ระยะเวลาการติดทมีชาติไทย  0.011*   
6.ระดบัการศกึษา  0.000*   
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 ตอนที่ 3 ปัญหาและอปุสรรคของการจดัสวสัดิการนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยสามารถสรุปประเด็นปัญหา
และอปุสรรค โดยแยกออกเป็น 3 ประเด็นหลกั ดงันี ้
 3.1 ประเด็นเก่ียวกับปัญหาการจัดสวสัดิการให้กับนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยมีปัญหาด้านการขาด 
งบประมาณด้านการจดัสวสัดิการเฉพาะส าหรับนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยโดยในสว่นของสมาคมลอนเทนนิสแห่ง 
ประเทศไทยฯ ไม่ได้รับงบประมาณจากการกีฬาแห่งประเทศไทยในการจดัสวสัดิการให้กบันกักีฬาเทนนิสโดยเฉพาะ 
ท าให้ไม่มีสวสัดิการส าหรับเฉพาะกีฬาเทนนิสจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาผู้สนบัสนนุหลกั (Sponsors) จาก 
บริษัทเอกชน ซึ่งท าได้ค่อนข้างยากมากเพราะขาดบริษัทเอกชนท่ีสนใจเข้ามาจดัหาเงินทนุและดแูลการจดัสวสัดิการ 
นกักีฬา 
 3.2 ปัญหาการจดัระเบียบเก่ียวกบัสวสัดิการโดยจากการท่ีนกักีฬาสว่นใหญ่ต้องพึง่พาสวสัดิการจากสโมสร
หรือ สมาคมตามศกัยภาพของแต่ละสมาคมและในบางสมาคมกีฬาซึ่งมีงบประมาณที่สามารถจดัสวสัดิการให้กับ
นกักีฬาได้ตลอดก็สามารถจัดท าสญัญาระเบียบสวสัดิการเป็นลายลกัษณ์อกัษรแต่ส าหรับสมาคมกีฬาลอนเทนนิส
แห่งประเทศไทยฯ ยงัไม่มีการจดัสวสัดิการที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรท าให้นกักีฬาที่ไม่มีสวสัดิการเฉพาะกีฬาขาดขวญั 
ก าลงัใจในฝึกซ้อมและการแข่งขนักีฬาผลงานที่ออกมาจึงไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 
การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาคเอกชนและรัฐบาลจึงควรตระหนกัในการให้ความส าคญักับการจัดสวสัดิการให้แก่ 
นกักีฬาสงักดัสมาคมกีฬาสมคัรเลน่แหง่ประเทศไทยฯ โดยการก าหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในการจดัสวสัดกิารให้ 
ชดัเจนและตรงกบัความต้องการของนกักีฬา 
 3.3 ปัญหาด้านความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาที่เปลีย่นไปตามยคุสมยัเนื่องจากนกักีฬาเทนนิสทีมชาติ
ไทย มีวาระการด ารงต าแหน่งเพียง 1 ปี จึงท าให้ความต้องการสวัสดิการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก        
การเปลี่ยนแปลงตัวของนักกีฬาทีมชาติในแต่ละปี และในเร่ืองของช่วงอายุที่มีความแตกต่างกันท าให้เกิดช่วงวัย           
ที่แตกต่างกันท าให้สวัสดิการที่นักกีฬาต้องการมีความแตกต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาความต้องการสวัสดิการที่ 
แตกตา่งกนัในแตล่ะรุ่นอาย ุ
 

 ส าหรับแนวทางการแก้ปัญหาปัญหาสวสัดิการไม่ตรงตามความต้องการผู้บริหารสมาคมลอนเทนนิสแห่ง 
ประเทศไทยได้มีแนวทางแก้ปัญหา ดงันี ้
 1) ส ารวจสวัสดิการที่นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยต้องการโดยผู้บริหารได้ทราบถึงปัญหาความต้องการ 
สวสัดิการของนกักีฬาทีมชาติและมีหลากหลายหน่วยงานที่เสนอให้รัฐบาลปรับปรุงสวสัดิการของนกักีฬาทีมชาติ 
เช่นกนั เช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอว่าควรจะมีสวสัดิการเลีย้งดูนกักีฬาคนพิการและ
อดีตนกักีฬาทีมชาติ อยา่งเป็นรูปธรรม และควรจะเป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อให้กลุม่อดีตนกักีฬามีหลกัฐานที่มัน่คงใน 
ชีวิต 
 2) การเสนอรูปแบบการจดัสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติให้กับรัฐบาลและชีปั้ญหาความต้องการ
สวัสดิการให้กับรัฐบาลตามแผนงานที่วางไว้หลังจากการส ารวจความต้องการของนักกีฬา เพื่อผลกัดันให้เกิด          
การแก้ไขสวสัดิการและท าให้เกิดการประชุมหารือเก่ียวกบัคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงสวสัดิการให้กับ
นกักีฬาและด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิของนกักีฬาและรับฟังความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจให้กบันกักีฬาและมีการด าเนินการแจ้งสทิธิตา่ง ๆ ลงในเว็บไซต์ เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้กบันกักีฬา 
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ข้อเสนอแนะจากการศกึษา 
 1.จดัหาทนุส าหรับการจดัสวสัดิการส าหรับนกัเทนนิสทีมชาติไทยโดยเฉพาะจากรัฐบาลหรือบริษัทเอกชน 
 2.ส ารวจความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยในทกุปี 
 3.วางแผนการจดัสวสัดิการให้กบันกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยและด าเนินการเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิของนกักีฬา 
 

บทสรุป  
 การศกึษาเร่ืองความต้องการสวสัดิการนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยสามารถสรุปผลการศกึษาได้ดงันี ้นกักีฬา
เทนนิสทีมชาติไทยมีความต้องการสวสัดิการอยูใ่นระดบัมาก โดยความต้องการสวสัดิการประเภทเศรษฐกิจมีคา่เฉลีย่
มากที่สดุ รองลงมาคือ สวสัดิการประเภท สขุภาพอนามยั ส าหรับสวสัดิการประเภทสนัทนาการนกักีฬาเทนนิสทีม
ชาติไทยมีความต้องการได้รับสวสัดิการอยู่ในระดบัปานกลางและมีค่าเฉลี่ยความต้องการน้อยที่สดุ ผลการทดสอบ
สมมติฐานพบว่านกักีฬาเทนนิสทีมชาติที่มีปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ อายุ ระยะเวลาการติดทีมชาติและระดับ
การศึกษาที่แตกต่างกนัมีความต้องการสวสัดิการที่แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตัง้ไว้    
 ส าหรับปัญหาและอุปสรรคของการได้รับสวัสดิการสวัสดิการนัก กีฬาเทนนิสทีมชาติไทยมีปัญหาด้าน       
การขาดงบประมาณด้านการจดัสวสัดิการเฉพาะส าหรับนกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับมา
จากการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับงบประมาณที่จ ากัดส าหรับนักกีฬา จึงต้องหาผู้สนบัสนุนในด้านงบประมาณ
เพิ่มเติม เช่น องค์การด้านเอกชนท่ีจะมาเป็นผู้สนบัสนนุหลกั (Sponsors)ซึง่ท าได้คอ่นข้างยากมากเพราะขาดองค์กร
หลกัที่จะจดัหาและควบคมุและดแูลการจัดสวสัดิการ จึงยงัไมม่ีการจดัสวสัดิการให้กบันกักีฬาโดยเฉพาะและยงัไม่มี
สวสัดิการท่ีเป็นลายลกัอกัษรและยงัไมม่ีนโยบายในด้านการจดัสวสัดิการรูปแบบใหม่ 
 ในขณะที่ความต้องการสวสัดิการของนกักีฬาที่เปลี่ยนไปตามยคุสมยัโดยเกิดจากนกักีฬาเทนนิสทีมชาติ
ไทยมีวาระการด ารงต าแหน่งเพียง 1 ปี จึงท าให้ความต้องการสวัสดิการมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาจาก         
การเปลีย่นแปลงตวัของนกักีฬาทีมชาติในแตล่ะปี และในเร่ืองของช่วงอายนุกักีฬาที่ติดทีมชาติมีช่วงวยัที่แตกตา่งกนั            
ท าให้สวสัดิการท่ีนกักีฬาต้องการมีความแตกตา่งกนั 
 ส าหรับแนวทางแก้ปัญหาการจดัสวสัดิการ ได้แก่ควรจดัให้มีส ารวจสวสัดิการที่นกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย
ทกุปีเพื่อวางแผนการจดัสวสัดิการให้กบันกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทยได้ตามความต้องการของนกักีฬา เทนนิสทีมชาติ
ไทยต้องการเพื่อน ามาวิเคราะห์และวางแผนการจดัสวสัดิการให้กบันกักีฬาเทนนิสทีมชาติไทย และน าเสนอตอ่รัฐบาล 
ชีใ้ห้รัฐบาลเห็นถึงปัญหาความต้องการสวสัดิการ เพื่อผลกัดนัให้เกิดการแก้ไข สวสัดิการและท าให้เกิดการประชุม
หารือเก่ียวกบัคณะกรรมการเพื่อหาแนวทางปรับปรุงสวสัดิการให้กบั นกักีฬา นอกจากนีย้งัต้องด าเนินการเผยแพร่
ข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิของนกักีฬาและอดีตนกักีฬาและรับฟังความต้องการสวสัดิการของนกักีฬา  
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บทคัดย่อ 
การศกึษาเร่ืองปัจจยัทางเศรฐกิจที่มีผลกระทบตอ่ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย และการศกึษา

ความสมัพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกับตราสารหนีภ้าคเอกชนใน
สหรัฐอเมริกา มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอ่ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลในรูปแบบสมาการการถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear Regression) ชนิดข้อมูลอนกุรมเวลา (Time Series 
data) ซึง่ประกอบด้วยการศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (X) หลายตวั กบัตวัแปรตาม (Y) หนึง่ตวั โดยเป็น
การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรง (Linearity) ผลการศึกษา พบวา่ทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อตวัแปร
ตาม อนัได้แก่ อตัราดอกเบีย้นโยบาย (PR)  ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) หนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) 
และ วิกฤตซับไพรม์ (Subprime) ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย                
ในการทดสอบระดบันยัส าคญัทางสถิติอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบัร้อยละ 95 และการศึกษาถึงความสมัพนัธ์เชิงดลุย
ภาพระยะยาวของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนไทยและดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา  พบว่า                   
มีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพตอ่กนั อยา่งมีนยัส าคญัในการทดสอบระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัร้อยละ 95 

ค าส าคญั: ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย, ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศสหรัฐอเมริกา, 
ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว 

 
Abstract 

A study of economic factors affecting to corporate bond index in Thailand and study of A long 
term relations between corporate bond index in Thailand and corporate bond index in the US by objectivity 
to study in economic macro factor which affect to private bond index and to study economic factor that 
affect to corporate bond in Thailand through using Multiple Regression tools (Multiple Linear Regression) 
Data Type is Time Series Data which included Independent Variable Relations and  
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Dependent Variable which is a linearity study that analyzing for relation or prediction or predict 
with one Dependent Variable (Y) from many Independent Variable (X) 

Study result founds relation directions of independent variable to dependent variable, Policy Rate 
(PR) variable, Board Money (M2) variable, Non-Performing Loan (NPL) and Subprime Crisis affected to 
corporate bond in Thailand in significant implication of statistical significance level test. Moreover, from a 
long-term consideration of equilibrium relation between corporate bond in Thailand and corporate bond in 
the US can summarize that corporate bond in Thailand has a long-term equilibrium relation with corporate 
bond in the US 

Keyword: Economic factors, Corporate bond index in Thailand, Corporate bond index in the US, 
A long term relationship between 

 
บทน า  

อตัราเงินเฟ้อในประเทศไทยย้อนหลงัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2546 – 2561 มีแนวโน้มทีต่ ่าลงอยา่งตอ่เนื่อง ข้อมลูจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2561) พบว่า ในปี พ.ศ. 2546 - 2550 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยที่ ร้อยละ 3.2 ในปี             
พ.ศ. 2551 - 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยร้อยละ 3.0 และในปี พ.ศ. 2556 - 2561 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยที่          
ร้อยละ 0.9 โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา อตัราเงินเฟ้อในประเทศไทยเฉลีย่ลดลงอยา่งชดัเจน สาเหตหุลกัมา
จากปัจจยัทัง้ภายนอกและภายใน ได้แก่ ปัจจยัของการลดราคาน า้มนัในตลาดโลก ปัจจยัเศรษฐกิจที่เติบโตช้าลงใน
ประเทศไทยไทยเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตสินเ ช่ือซับไพรม์  (Subprime) วิกฤติหนี ส้าธารณะยุโรป             
(Europe's Sovereign Debt Crisis) ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ และหนีส้นิครัวเรือนของไทยที่ปรับเพิ่มขึน้ 
ด้วยอตัราเงินเฟ้อที่ต ่ากวา่ในอดีต สง่ผลให้ได้รับผลตอบแทนจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคารพาณิชย์ในอตัราที่คอ่นข้าง
ต ่า ท าให้นกัลงทนุเลือกลงทนุในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสงูขึน้เพื่อผลตอบแทนที่สงูขึน้ เช่น การลงทนุในตราสารหนี ้
ส าหรับประเทศไทย ข้อมลูจากส านกังานหนีส้าธารณะ (2561) ระบถุึงการเติบโตขึน้อย่างต่อเนื่องของตลาดตราสาร
หนีไ้ทย โดยมีขนาดมลูค่าถึง 11 ล้านล้านบาท แบ่งสดัสว่นของตราสารหนีรั้ฐบาลคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 36 ตราสาร
หนีภ้าคเอกชนคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 27 และรายงานประจ าปีของสมาคมตราสารหนีไ้ทยปีพ.ศ. 2561 ยงัชีใ้ห้เห็นถึง
การเติบโตอยา่งมากของตลาดตราสารหนีไ้ทย โดยเฉพาะตราสารหนีภ้าคเอกชนทีม่ีการออกตราสารหนีเ้พิ่มขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่อง ตลาดตราสารหนีไ้ทยได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลจนท าให้ตลาดตราสารหนีเ้ติบโตขึน้อยา่งตอ่เนื่อง จึงเป็น
โอกาสที่ดีของผู้ที่ที่มีความต้องการระดมทุนจากตลาดตราสารหนีใ้นประเทศไทย ท าให้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา           
มีผู้ออกตราสารหนีห้น้าใหม่ (Newcomers) เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิน้ปี พ.ศ. 2561 มีบริษัทเอกชนที่เคยออก
ตราสารหนีแ้ล้วรวมกว่า 386 บริษัท ซึ่งผู้ออกตราสารหนีเ้หล่านีม้ีทัง้ที่จดทะเบียน และไม่ได้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ และตลาด MAI ส่งผลให้มีมูลค่าการออกตราสารหนีท้ี่หลากหลาย ตัง้แต่จ านวนร้อยล้านบาทไปจนถึง
จ านวนหมื่นล้านบาท  

การลงทนุในตราสารหนีภ้าคเอกชนจึงถือเป็นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สงูกว่าการฝากเงินกับธนาคาร
พาณิชย์ และการลงทุนในตราสารหนีรั้ฐบาล แต่มีความเสี่ยงที่สูงกว่า นักลงทุนจึงควรจะพิจารณาถึงปัจจัยอื่น
นอกจากจากผลตอบแทน และอนัดบัเครดิตของบริษัทท่ีออกตราสารหนี ้เพื่อประเมินถึงความเสีย่งในการลงทนุ 
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นอกจากนกัลงทนุวดัผลการลงทนุได้จากอตัราผลตอบแทน (Bond Yield) นอกจากนี ้นกัลงทนุยงัสามารถ
วดัผลการลงทนุ หรือติดตามประสิทธิภาพการลงทนุได้จากดชันีตราสารหนี ้ซึ่งจดัท าขึน้โดยสมาคมตราสารหนีไ้ทย
ตัง้แตปี่พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ก าหนดมาตราฐานการค านวณดชันีตราสารหนีจ้ากราคาที่เกิดจากข้อมลูการซือ้ขาย รวมถึง
ตัวแปรอื่น ๆ เพื่อสะท้อน ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวม และของกลุ่มตราสารหนีท้ี่สอดคล้องกับ         
การลงทุนของตนเอง นอกจากนีน้ักลงทุนยังสามารถใช้ดัชนีตราสารหนีเ้ป็นเคร่ืองมือในการเปรียบเทียบ และ           
วดัความสามารถผลการด าเนินงานของตนเมื่อเทียบกบัตลาดโดยรวม ในขณะเดียวกนันกัลงทนุรายย่อยสามารถใช้
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของกองทนุตราสารหนีเ้พื่อช่วยในการตดัสนิใจลงทนุ และยงัสามารถใช้เพื่อวางกลยทุธ์
ในการบริหารการลงทนุได้อยา่งเหมาะสม  

อีกข้อมลูหนึง่ที่น่าสนใจจากสมาคมตราสารหนีไ้ทย (2562) ที่กลา่วถึงอตัราผลตอบแทนในพนัธบตัรรัฐบาล
ไทย (Bond Yield) อายุ 10 ปีในอดีตนัน้มีความเคลื่อนไหวสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับอตัราผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบาลในสหรัฐอเมริกามาโดยตลอด แต่ในช่วงหลงัเกิดวิกฤตเศรษฐกิจซบัไพรม์ (Subprime) หรือวิกฤต
แฮมเบอร์เกอร์ (Hamburger) ปีพ.ศ. 2551  พบว่า ค่าความสัมพันธ์ที่ค านวณได้ (Correlation) ระหว่างอัตรา
ผลตอบแทนตราสารหนีอ้าย ุ10 ปี ของรัฐบาลไทยและสหรัฐอเมริกา มีความสมัพนัธ์เคลือ่นไหวในทิศทางที่สอดคล้อง
กนัน้อยลง นอกจากนี ้ธนาคารกสิกรไทย (2561) ยงักลา่วถึง ประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่มีตลาดตราสารหนีท้ี่ใหญ่เป็น
อนัดบั 1 ของโลก โดยหากอตัราผลตอบแทน (Bond Yield) ของตราสารหนีส้หรัฐอเมริกาปรับตวัสงูขึน้ จะส่งผลให้
อัตราผลตอบแทนตราสารหนีจ้ากประเทศอื่น ๆ สูงขึน้ตาม เพื่อไม่ให้เงินทุนจากประเทศตนเองไหลออกไปยัง
สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ราคา และดัชนีตราสารหนีป้รับลดลง ด้วยเหตุนีผู้้ ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ความสมัพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนในไทย และดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนใน
สหรัฐอเมริกา 
 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 การวิจยัฉบบันีผู้้ศึกษามุง่เน้นการศึกษาถึงปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของดชันีตรา
สารหนีภ้าคเอกชนไทย (Corporate Bond Index in Thailand) และศึกษาถึงความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว
ระหวา่งดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา (Corporate Bond 
Index in the US) โดยประกอบด้วย 2 วตัถปุระสงค์ได้แก่ 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัอนัประกอบด้วย ผลผลติมวลรวมประชาชาติ (GDP) อตัราดอกเบีย้นโยบาย (PR) ปริมาณ
เงินตามความหมายกว้าง (M2) อตัราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลา่สหรัฐ (EXC) ดชันีความเช่ือมัน่ทางธุรกิจ (BSI) 
ดชันีของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) หนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก าไรสทุธิของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ (Net Profit) วิกฤตเศรษฐกิจซบัไพรม์ (SUBPRIME) และวิกฤติหนีส้าธารณะยโุรป (Europe's Sovereign 
Debt Crisis) ที่สง่ผลตอ่ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย 
 2. เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกับ

ดชันีตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา  
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วิธีการด าเนินการวิจัย  
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยมุ่งเน้นการศึกษาปัจจัยทาง

เศรษฐกิจ ที่สง่ผลต่อดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน และเพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหว่างตรา
สารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา จากข้อมลูเชิงสถิติของปัจจยัทางเศรษฐกิจ
ไทย และดชันีตราสารหนีท้ี่ท าการศกึษา ผู้ศกึษาได้น าข้อมลูทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ โดยเลอืกจากอนัดบัความนา่เช่ือถือ
ของตราสารหนีภ้าคเอกชนอยู่ในอนัดบักลุม่น่าลงทนุ ( Investment Grade) ที่มีอนัดบัความน่าเช่ือถือในระดบั BBB 
ซึง่จดัเป็นกลุม่ตราสารหนีท้ี่น่าลงทนุเพราะมีอตัราผลตอบแทนที่ดีแต่มีความเสีย่งในการผิดช าระหนีต้ ่าถึงปานกลาง 
โดยใช้ข้อมลูย้อนหลงัตัง้แตไ่ตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาทัง้หมด 17 ปี 
 
ข้อมูลในการศึกษา  

1. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนตาม
สมมุติฐานที่ 1 มีตัวแปรอิสระทัง้สิน้ 10 ตัวแปร ซึ่งเป็นตัวแปรที่เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจในประเทศไทยที่ได้รับ         
การยอมรับ และถูกให้ความส าคัญเมื่อมีการวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลไตรมาสตัง้แต่ ไตรมาสที่ 1       
พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็นระยะเวลาทัง้หมด 17 ปี และผู้ศึกษายงัได้เช่ือมโยงการศึกษาถึงวิกฤต
เศรษฐกิจอื่น ๆของโลกที่น่าสนใจ ได้แก่ วิกฤตเศรษฐกิจซับไพรม์  (Subprime) และวิกฤติหนีส้าธารณะยุโรป 
(Europe's Sovereign Debt Crisis) โดยมีตวัแปรตาม คือ ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย  

2. ในการศกึษาความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบั
ดชันีตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นสมมตุิฐานท่ี 2 มีตวัแปรทัง้สิน้ 2 ตวัที่ผู้ศกึษาคาดวา่มีความสมัพนัธ์เชิง
ดุลยภาพระยะยาวต่อกันโดยใช้ข้อมูลไตรมาสตัง้แต่ ไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2545 ถึง ไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2562 เป็น
ระยะเวลาทัง้หมด 17 ปี ได้แก่  

ตวัแปรอิสระ หรือตวัแปรที่ 1 ได้แก่ ดชันีตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา 
ตวัแปรตาม  หรือตวัแปรที ่2 ได้แก่ ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย                     

ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณ (Multiple Linear Regression) เนื่องจากเป็นเคร่ืองมือทางคณิตศาสตร์ส าหรับ
การวิเคราะห์เชิงสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระหลายตวัแปร และตวัแปรตาม
เพียงตวัแปรเดียว 

การศึกษาความสมัพนัธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันี
ตราสารหนี เ้อกชนในสหรัฐอเมริกา ผู้ ศึกษาได้เลือกใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว 
(Cointegration) ตามแนวคิดของ Engle and Granger (1987) ซึ่งสามารถใช้วิเคราะห์ชุดข้อมูลได้แม้ข้อมูลไม่มี   
ความหยดุนิ่ง (Non-stationarity) แต่อย่างไรก็ตามชุดข้อมลูดงักลา่วต้องมีการตรวจสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพ
ระยะยาว (Cointegration) ตามกระบวนการก่อน 
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ผลการวิจัย 
สว่นที่ 1 การศกึษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย ด้วย

วิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู (Multiple Linear Regression) 
ตารางที่ 1.1 การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหคุณูของปัจจยัทางเศรษฐกิจที่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงของดชันีตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t P - Value 

B Std. Error Beta 

(Constant) 52.567 12.790  4.110 .000 
ผลผลติมวลรวมประชาชาติ (GDP) .000006021 .000 .124 1.486 .142 
อตัราดอกเบีย้นโยบาย (PR) .057 .027 .056 2.072 .043 
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) .008 .001 .920 11.126 .000 
อตัราแลกเปลีย่นเงินบาทตอ่ดอลลาร์
สหรัฐ์ (EXC) 

-.419 .288 -.040 -1.451 .152 

ดชันีความเช่ือมัน่ทางเศรษฐกิจ (BSI) .093 .099 .011 .945 .348 
ดชันีราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ (SET) -.008 .005 -.084 -1.487 .142 
หนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) .00001934 .000 .055 3.431 .001 
ก าไรสทุธิ (Net Profit) -.000005451 .000 -.010 -.549 .585 
วิกฤตซบัไพรม์ (Sub Prime Cysis) 7.311 1.721 .066 4.248 .000 
วิกฤตยโูรโซน (EURO Zone Cysis)  -.758 1.925 -.008 -.394 .695 

ผลการศึกษาตามสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในประเทศไทย ผู้ ศึกษาสามารถแสดงผลการศึกษา เปรียบเทียบกับสมมติฐานในรูปแบบตารางได้
ดงัตอ่ไปนี ้
ตารางที ่1.2  แสดงผลการศกึษาตามสมมติฐานท่ี 1 เปรียบเทียบกบัสมมตุฐิาน 
ตัวแปรอิสระ  สมมติฐาน   ผลการศึกษา 
อตัราดอกเบีย้นโยบาย ไมส่ง่ผล สง่ผล 
ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง สง่ผล สง่ผล 
หนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ สง่ผล สง่ผล 
วิกฤตซบัไพรม์ สง่ผล สง่ผล 

 
สว่นที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบั
ดชันีตราสารหนีใ้นสหรัฐอเมริกา 
ตารางที่ 2.1 ผลการทดสอบความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว (Cointegration) ระหวา่งดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน
ในประเทศไทย กบัดชันีตราสารหนีใ้นสหรัฐอเมริกา 
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Variable Coefficient Std. Error T-Statistic P-Value 

C 130.4156 46.04794 2.832171 0.0061 

ตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา 0.021293 0.004999 4.259125 0.0001 

AR (1) 0.998602 0.012211 81.78188 0.0000 

ε 5.869098 0.949329 6.182365 0.0000 
R2 = 0.996547,   Adjusted R2= 0.996395, Durbin-Watson stat = 1.518703, F = 6541.757 

จากผลการประมาณค่าข้างต้นพบว่า สมการนีม้ีไม่ปัญหา autocorrelation เนื่องจากค่า Durbin-Watson 
stat เท่ากบั 1.518703 ซึ่งมากกว่า dL เมื่อ Included observations เท่ากบั 72 จากการพิจารณาความสมัพนัธ์เชิง
ดลุยภาพระยะยาวระหวา่งดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา 
พบว่าคา่จริง (P-Value) มีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวตอ่กนัที่ระดบัความส าคญัทางสถิติที่ระดบัร้อยละ 95 
เมื่อพิจารณาจากค่า R2 ยงัสามารถอธิบายได้ว่าหนึ่งในตวัแปรในการศึกษานีไ้ด้สง่ผลต่อตราสารหนีภ้าคเอกชนใน
ประเทศไทยร้อยละ 99  จึงสามารถสรุปได้ว่าตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัตราสารหนีใ้นสหรัฐอเมริกามี
ความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาว  

ผลการศึกษาวตัถปุระสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาปัจจยัทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชน 
พบว่าทิศทางความสมัพนัธ์ของตวัแปรอิสระต่อตวัแปรตาม อนัประกอบด้วย อตัราดอกเบีย้นโยบาย (PR)  ปริมาณ
เงินตามความหมายกว้าง (M2) หนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) และ วิกฤตซบัไพรม์ (Subprime) สง่ผลตอ่ดชันีตราสาร
หนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย ในการทดสอบระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ระดบัร้อยละ 95 โดยสามารถแสดงสมการเชิง
เส้นได้ดงัตอ่ไปนี ้

𝑦 = 52.567 + 0.057(𝑃𝑅) + 0.008(𝐵𝑟𝑜𝑎𝑑 𝑀2) + 0.00001934(𝑁𝑃𝐿) + 7.311(𝑆𝑢𝑏𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒) + 𝜀 
 

ผลการศึกษาวตัถปุระสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา พบวา่จากการพิจารณาความสมัพนัธ์เชิง
ดลุยภาพระยะยาวระหว่างตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย กบัตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา สามารถ
สรุปได้วา่ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย กบัดชันีตราสารหนีใ้นสหรัฐอเมริกามีความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพ
ระยะยาว โดยสามารถสร้างสมการเชิงเส้นได้วา่ 

ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนไทย 𝑡
= 130.4156 + 0.021293 (ดชันีตราสารหนีเ้อกชนในสหรัฐอเมริกา) + 0.998602(𝐴𝑅(1))

+ 5.869098(ε) 
 
สรุปผลการศึกษา 
 จากผลการศึกษา พบว่าทิศทางความสมัพันธ์ของตัวแปรอิสระต่อตัวแปรตาม อันได้แก่อัตราดอกเบีย้
นโยบาย (PR)  ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) หนีไ้มก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) และ วิกฤตซบัไพรม์ (Subprime) 
ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของดัชนีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย ที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 โดยมี    
ความสอดคล้องโดยตรงกบัการศึกษาของ เรวตั ขนัธพร (2561) ซึง่ระบวุ่าอตัราดอกเบีย้นโยบาย สง่ผลตอ่ราคาตรา
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สารหนี ้จึงสง่ผลตอ่ไปยงัดชันีตราสารหนีอ้ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด้ เนื่องจากตราสารหนีน้ัน้ยอ่มต้องมีอตัรผลตอบแทนที่สงู
กวา่อตัราดอกเบีย้นโยบายในประเทศ เพื่อดงึดดูนกัลงทนุน าเงินมาลงทนุในตราสารหนี ้ 

ปริมาณเงินตามความหมายกว้าง (M2) ยงัหมายถึงเงินในบญัชี ทัง้ประเภทออมทรัพย์ และประเภทฝาก
ประจ า ซึ่งเมื่อมีปริมาณเงินในบัญชีมาก แต่เนื่องจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากที่ได้รับมีอตัราที่สอดคล้องตามอตัรา
ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สง่ผลให้อตัราผลตอบแทนที่ได้รับในรูปแบบของดอกเบีย้นัน้ต ่ากว่า
ผลตอบแทนของการลงทนุในตราสารหนี ้จึงสง่ผลให้มีการน าเงินไปลงทนุในตราสารหนีม้ากขึน้ และปริมาณเงินตาม
ความหมายกว้างยงัมีลกัษณะที่คล้ายคลงึกบัการลงทนุในตราสารหนีซ้ึง่ในบางลกัษณะตราสารหนีส้ามารถออกแทน
เงินรับฝากได้อีกด้วย  

สว่นของหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิดรายได้ (NPL) นัน้ได้สร้างสภาวะให้สถาบนัการเงินส ารองเงินมากขึน้ และต้องลด
การใช้จ่ายลง ซึ่งสถาบนัการเงินที่มีหนีไ้ม่ก่อให้เกิดรายได้บางแห่งจ าเป็นต้องส ารองเงินผ่านตราสารหนีบ้างชนิด        
ผู้ออกตราสารจึงต้องออกตราสารหนีเ้พื่อขายให้บริษัทดงักลา่วมากขึน้ จึงเห็นได้วา่ เมื่อปริมาณของหนีท้ี่ไมก่่อให้เกิด
รายได้มีมากขึน้จะสง่ผลให้มีปริมาณตราสารหนีอ้อกขายในตลาดมากขึน้ด้วยเช่นกนั 

วิกฤตซบัไพรม์ (Subprime) สง่ผลให้เศรษฐกิจโลกโดยรวมเข้าสูภ่าวะถดถอยอย่างรุนแรง ณฐัา ปิยะกาญจ์ 
และ อภิวรรต นิ่มละมยั (2552) ได้แสดงถึงความเช่ือมโยงทางการค้าและการเงิน และวัฏจกัรเศรษฐกิจของประเทศ
ต่างๆ ที่เช่ือมโยงกับสหรัฐผ่านช่องทางการค้า และการเงิน โดยกลุ่มประเทศในเอเชียได้รับผลกระทบทางอ้อมจาก  
การเร่งขายทรัพย์สินจ านวนมากของนักลงทุนต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของอุปมา ใจหงส์ (2560)          
ที่ศึกษาถึงการแนวทางการพฒันาพนัธบตัรรัฐบาลเพื่อเพิ่มสดัส่วนนกัลงทุนต่างประเทศ ศึกษาการลงทุนของนัก
ลงทุนต่างประเทศเพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการลงทุนในตลาดตราสารหนีรั้ฐบาลในประเทศไทย โดยผล
การศกึษาระบวุา่ นกัลงทนุจากตา่งประเทศสว่นใหญ่มีการเคลือ่นย้ายเงินลงทนุได้อยา่งรวดเร็ว และยงัสามารถน าเงิน
กลบัคืนได้ทนัทีเมื่อมีเหตกุารณ์ที่สอ่เค้าถึงความไม่มัน่คงของเศรษฐกิจ ที่จะสง่ผลกระทบต่ออตัราผลตอบแทน และ
การลงทนุของนกัลงทนุในประเทศ จึงเป็นปัจจยัที่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ดชันีตราสารหนี ้
 ในประเด็นของความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหว่างดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกับ
ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบว่า ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันี
ตราสารหนีภ้าคเอกชนในสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาวต่อกัน ข้อมูลจากกระทรวงการ
ตา่งประเทศ (2561) ได้ระบถุึง ความสมัพนัธ์ทวิภาคีของประเทศไทยและประเทศสหรัฐอเมริกา ทัง้การทตู การทหาร 
และความสมัพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนต่อกัน ประเทศสหรัฐอเมริกาถือเป็นคู่ค้าอันดับสามของไทย       
(รองจากจีนและญ่ีปุ่ น) มีมูลค่าการค้าระหว่างกันในปี 2559 คิดเป็น 36.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทัง้นีป้ระเทศ
สหรัฐอเมริกายังเป็นตลาดส่งออกที่ส าคัญอันดับหนึ่งของไทย และมีความสมัพันธ์ทางภาคเอกชนต่อกัน โดย
ภาคเอกชนของประเทศสหรัฐอเมริกามีความเช่ือมั่นต่อเสถียรภาพและนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล 
ประเทศสหรัฐอเมริกาจึงต้องการเพิ่มมลูค่าการลงทนุในประเทศไทย ดังนัน้จึงสามารถเช่ือมโยงกบังานวิจยัของณฐัา 
ปิยะกาญจ์ และ อภิวรรต นิ่มละมยั (2552) ที่ชีใ้ห้เห็นถึงความเช่ือมโยงทางการค้าและการเงิน ระหว่างประเทศ
สหรัฐอเมริกากบัประเทศตา่ง ๆ ในโลก และเมื่อประเทศสหรัฐอเมริกามีความเคลือ่นไหวหรือเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ  
จึงสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างหลีกเลีย่งไมไ่ด้ จึงสามารถน ามาเป็นเหตผุลในการอธิบายความสมัพนัธ์เชิงดลุย
ภาพระยาวของดชันีตราสารหนีข้องทัง้สองประเทศที่มีลกัษณะสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะ 
การศกึษาการศกึษาเร่ืองปัจจยัทางเศรฐกิจที่มีผลกระทบตอ่ดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทย และ

การศกึษาความสมัพนัธ์เชิงดลุยภาพระยะยาวระหวา่งดชันีตราสารหนีภ้าคเอกชนในประเทศไทยกบัดชันีตราสารหนี ้
ภาคเอกชนในสหรัฐอเมริกา มีการก าหนดดชันีตราสารหนีใ้นการศกึษาที่ตายตวัโดยมีหลกัเกณฑ์ในการคดักรองดชันี
ตราสารหนีภ้าคเอกชนส าหรับน ามาค านวณดัชนีแต่ละอันดับเครดิตอย่างชัดเจน ซึ่งสามารถชีเ้ฉพาะ รวมถึงมี      
ความสะดวกในการพิจารณาและวิเคราะห์ก็ตาม แต่ยังไม่ครอบคลุมตราสารหนีภ้ายในประเทศไทยทัง้หมด 
การศกึษาในครัง้นีจ้ึงสามารถกลา่วได้วา่ยงัไมค่รอบคลมุการศกึษาตราสารหนีท้กุประเภท และทกุหนว่ยที่จดทะเบียน
ในประเทศไทย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศ    
หลกัการยอร์กยากาตา และพระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรี
และสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) 2) เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ หลกั      
การยอร์กยากาตา และพระราชบญัญตัิความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง) จ านวน 145 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
ในการ   เก็บรวบรวมข้อมลู สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สว่นกลาง) มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ โดยมีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ .77 เร่ืองหลกัการยอร์ก
ยากาตา โดยมีค่าเฉลีย่อยู่ที่ .92 และพระราชบญัญัติความเทา่เทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยมีคา่เฉลี่ยอยู่ที่ .71 
โดยภาพรวมทัง้หมดมีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีปัจจัยสว่น
บคุคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา และอายกุารท างาน ที่แตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความ
หลากหลายทางเพศแตกตา่งกนั ในขณะท่ีบคุลากรท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ ระดบัการศกึษา หนว่ยงานท่ีสงักดั และ
ต าแหนง่ที่แตกตา่งกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาแตกตา่งกนั นอกจากนีบ้คุลากรท่ีมีปัจจยัสว่น
บคุคล ได้แก่ ต าแหน่ง และอายุการท างานที่แตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญัติความเท่าเทียม
ระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 แตกตา่งกนั อยา่งมีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ :  ความรู้ความเข้าใจ ความหลากหลายทางเพศ หลกัการยอร์กยากาตา พระราชบญัญัติความเท่าเทียม 
ระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558  
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Abstract 
 The purposes of this study were: 1) to study the level of knowledge and understanding of Gender 
Diversity, the Yogyakarta principles, and the Gender Equality Act, B.E. 2558 of personnel under the 
Department of Women’s Affairs and Family Development (Central Sector) , 2) to compare the knowledge 
and understanding about the Gender Diversity, the Yogyakarta principles, and the Gender Equality Act, 
B.E. 2558 of personnel under the Department of Women’s Affairs and Family Development (Central Sector) 
classified by personal factors. The sample consisted of 145 government officers at the Department of 
Women’s Affairs and Family Development (Central Sector). The research tools was a questionnaire. 
Statistical tools used for data analysis were percentage, mean, standard deviation, T-test, and One – Way 
ANOVA. The results of the study were as follows: The knowledge and understanding of Gender Diversity 

with mean of .77, the Yogyakarta principles with mean of .92 and the Gender Equality Act, B.E. 2558           
with mean of .71 in all aspect were at a high level. Hypothesis testing revealed that the personnel who had 
difference in the marital status, level of education, and year of experience did difference the knowledge 
and understanding of Gender Diversity. While the personnel who had difference in the level of education, 
divisions, and positions did difference in the knowledge and understanding of the Yogyakarta principles. 
In addition the personnel who had difference in the positions, and year of experience did difference in the 
knowledge and understanding of the Gender Equality Act, B.E. 2558 was statistically significant at the .05 
level. 
 
Keyword: knowledge and understanding, Gender Diversity, Yogyakarta principles, Gender Equality Act, 
B.E. 2558  

 
บทน า 
 สถานการณ์ของกลุม่บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ในปัจจุบนัก าลงัมีการขยายตวัเพิ่มมากขึน้ 
โดยข้อมูลจาก LGBT Capital บริษัทด้านการเงินที่ใ ห้บริการกลุ่ม LGBT เป็นหลัก  ระบุจ านวนกลุ่ม LGBT         
(เฉพาะที่เปิดเผย) มีอยูจ่ านวน 483 ล้านคน โดยอยูใ่นเอเชียมีจ านวน 288 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 60 ของกลุม่ LGBT 
ทัง้หมด โดยประเทศไทยมีจ านวน 4 ล้านคน ซึ่งอยู่ในอนัดบัที่ 4 ของเอเชีย รองจากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจ านวน 85 
ล้านคน อินเดียมีจ านวน 80 ล้านคน และญ่ีปุ่ นมีจ านวน 8 ล้านคน (BLT Bangkok, 2019) ประเทศไทยถือเป็นประเทศมี
การเปิดกว้างและการยอมรับต่อกลุ่ม LGBT ประเทศเทศหนึ่ง แต่สถานการณ์การถูกเลือกปฏิบตัิโดยไม่เป็นธรรม
ระหวา่งเพศและการถกูละเมิดสทิธิตา่ง ๆ ยงัมีให้เห็นทัว่ไปในสงัคมไทย ไมว่่าจะเป็นการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรม
ระหว่างเพศในเร่ืองการจ้างงาน การประกอบอาชีพ ในบางอาชีพยงัไมม่ีการยอมรับส าหรับกลุม่ LGBT เนื่องจากดมูี
ความไม่น่าเช่ือถือ หรือมีการจ ากัดอาชีพให้กับกลุ่ม  LGBT การศึกษาที่ยังไม่เปิดกว้าง หรือมีการจ ากัดเพศ             
การถูกล่วงละเมิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางวาจา การถูกกระท าความรุนแรง รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศ           
(กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2562) 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H768 

 

ด้วยเหตุที่ภารกิจหลกัอันหนึ่งของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นภารกิจเก่ียวกับบุคคลที่มี    
ความหลากหลายทางเพศ ในเร่ืองการสง่เสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหวา่งเพศ มิให้มีการเลือกปฏิบตัิ
ด้วยเหตุแห่งเพศ (กรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว, 2559) และเนื่องจากบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานถือเป็นกลไก
ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมฯ ให้บรรลุเป้าหมายจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเ ก่ียวกับ                  
ความหลากหลายทางเพศ หลกัการยอร์กยากาตา ซึ่งถือเป็นหลกัการว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศในประเด็นวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ (ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2552) และ
พระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ดงันัน้ผู้ วิจัย จึงสนใจศึกษาความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ     
ความหลากหลายทางเพศของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง) เพื่อเป็นแนวทางใน
การแก้ไข ปรับปรุง และพฒันาตอ่ยอดในการขบัเคลือ่นภารกิจของกรมฯ ให้มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลมากขึน้ 

 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ หลกัการยอร์กยากาตา และพระราชบญัญัติ
ความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง)     

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศของบคุลากร หลกัการยอร์กยากาตา 
พระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 และสงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
(สว่นกลาง) จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  

 

วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
จ านวน 233 คน (ข้อมลู ณ วนัที่  กุมภาพนัธ์) ก าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง จ านวน 145 คน โดยใช้วิธีค านวณขนาด
ตวัอยา่งจากสตูรของเครซี่และมอร์แกน 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู คือแบบสอบถาม โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้สว่นที่ 1 
เป็นแบบสอบถามข้อมลูปัจจยัสว่นบคุคล ได้แก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา หนว่ยงานที่สงักดั ต าแหน่ง 
และอายกุารท างาน สว่นที่ 2 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ โดยลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบการเลือกตอบใช่และไม่ใช่ สว่นที่ 3 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยา
กาตา โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบการเลอืกตอบใช่และไมใ่ช่ สว่นที่ 4 เป็นแบบสอบถามวดัระดบัความรู้ความเข้าใจเร่ือง
พระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 โดยลกัษณะค าถามเป็นแบบการเลอืกตอบใช่และไมใ่ช่ 
 วิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
โดยก าหนดคา่นยัส าคญัทางสถิติไว้ที่ระดบั .05 
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ผลและวิจารณ์ 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์ผลการศกึษาปรากฏผลดงัตอ่ไปนี ้
 1) ข้อมลูสว่นบคุคล กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 76.6 กลุม่ตวัอยา่ง
สว่นใหญ่มีอาย ุ31 - 40 ปี จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 57.2 มีสถานภาพโสด จ านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 73.8  
มีระดบัการศึกษาอยู่ที่ระดับปริญญาตรี จ านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 มีหน่วยงานที่สงักัดอยู่ในส านกังาน
เลขานกุารกรม และกองสง่เสริมสถาบนัครอบครัว จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 20.7 กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่อยู่ใน
ต าแหน่งข้าราชการ โดยข้าราชการสว่นใหญ่อยู่ในระดบัช านาญการ จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 มีอายกุาร
ท างานอยูท่ี่ 1 – 5 ปี จ านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0  

2) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศของบุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว (สว่นกลาง) ภาพรวมมีระดบัความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั .77 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศมากที่สดุ คือเพศสรีระ (Sex) 
หมายถึง ลกัษณะทางเพศที่ติดตวัมาตัง้แต่ก าเนิด แบง่ออกเป็นเพศชาย เพศหญิง มีค่าเฉลีย่อยูท่ี่ .99 มีความเข้าใจ
อยู่ในระดบัมาก เนื่องมาจากเร่ืองเพศสรีระเป็นเร่ืองเพศพืน้ฐาน ที่ไม่ลงลึกถึงความหลากหลายทางเพศ จึงท าให้
บคุลากรสว่นใหญ่มีระดบัความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ในขณะท่ีกลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลีย่ความรู้ความเข้าใจเร่ือง
ความหลากหลายทางเพศน้อยที่สุด คือ เควียร์ (Queer) หมายถึง คนที่มีลกัษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน เช่น       
คนที่มีอวยัวะเพศไม่ชดัเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .53 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัปานกลาง เนื่องมาจากประเด็นเร่ือง
ความหลากหลายทางเพศหลกัเกณฑ์ในการแบ่งเพศที่หลากหลาย หรือซบัซ้อนจนท าให้บุคลากร บางส่วนที่ไม่ได้
ปฏิบตัิงานในเร่ืองความหลากหลายทางเพศโดยตรงอาจเกิดความสบัสนได้ 

3) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
(สว่นกลาง) ภาพรวมมีระดบัความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากบั .92 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
กลุม่ตวัอยา่งมีค่าเฉลีย่ความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตา มากที่สดุ คือ กรณีที่บคุคลใดถกูจบักุม บคุคล
นัน้ย่อมมีสิทธิทราบสาเหตุการจับกุมตวั และข้อกลา่วหา มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .99 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก 
เนื่องมาจากเป็นหลกัการยอร์กยากาตา มีพืน้ฐานมาจากหลกัสทิธิมนษุยชนสากล ซึ่งหลกัสทิธิมนษุยชนท่ีเป็นเร่ืองที่
ประชาชนทกุคนควรรู้เบือ้งต้น จึงท าให้มีระดบัความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัมาก ในขณะที่กลุม่ตวัอย่างมีค่าเฉลี่ย
ความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตา น้อยที่สดุ คือทกุคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการเอารัดเอาเปรียบ
ทางเพศเพียงอย่างเดียว มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ .74 ถึงแม้ว่าจะมีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก แต่มีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ
อาจเป็นเพราะข้อค าถามเก่ียวกับหลกัการยอร์กยากาตา ซึ่งหลกัสิทธิมนุษยชนประเด็นวิถีและอตัลกัษณ์ทางเพศ    
ท าให้บคุลากรบางสว่นเกิดความสบัสนโดยมุง่ประเด็นไปท่ีเร่ืองเพศเพียงอยา่งเดียว 
 4) ความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 ของบคุลากร สงักดักรม
กิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง) ภาพรวมมีระดบัความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลีย่ เทา่กับ .71 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเพื่อแสดงระดบัความรู้ความเข้าใจของกลุม่ตวัอย่าง กลุ่มตวัอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ความ
เข้าใจเร่ืองพระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 มากที่สดุ คือนโยบายของหน่วยงานที่จ ากดัสิทธิ
ประโยชน์ของบคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศ ถือเป็นการเลอืกปฏิบตัิ โดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศ มีคา่เฉลีย่อยูท่ี่ 
.97 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก  อาจเนื่องมาจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีภารกิจหลกั
เก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ ซึ่งมีประเด็นเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ รวมทัง้มี         
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การประชาสมัพนัธ์เร่ืองการปฏิบตัิโดยไมเ่ป็นธรรมระหวา่งเพศภายในหนว่ยงานท าให้มีระดบัความรู้ความเข้าใจอยูใ่น
ระดับมาก ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ      
พ.ศ. 2558 น้อยที่สดุ คือบทลงโทษหากผู้ใดไมป่ฏิบตัิตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการวินิจฉยัการเลือกปฏิบตัิโดยไม่
เป็นธรรมระหวา่งเพศจะมีโทษจ าคกุไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาทหรือทัง้จ าทัง้ปรับ  มีคา่เฉลีย่อยู่ที่ .34       
มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดบัน้อย อาจเป็นเพราะข้อค าถามที่ลงลึกถึงบทลงโทษค าถามในเชิงลึกซึ่งบุคลากร
บางสว่นเป็นผู้ที่ปฏิบตัิงานท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้อง โดยตรงอาจไมท่ราบ เกิดความสบัสนและเข้าใจผิดได้ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 บุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกตา่งกนั  มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศแตกตา่งกนั  
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

1.1 เพศ -  
1.2 อาย ุ -  
1.3 สถานภาพสมรส  - 
1.4 ระดบัการศกึษา  - 
1.5 หนว่ยงานท่ีสงักดั -  
1.6 ต าแหนง่ -  
1.7 อายกุารท างาน  - 

 จากตารางที่ 1 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
(ส่วนกลาง) ที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุการท างานแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง         
ความหลากหลายทางเพศแตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจ
เป็นเพราะบุคลากรที่มีสถานภาพสมรสส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานที่ปฏิบตัิหน้าที่เก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศ
โดยตรง จึงท าให้บคุลากรที่มีสถานภาพสมรส มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศมากกวา่บคุลากรที่
มีสถานภาพโสด และบุคลากรที่ท าการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี เป็นผู้ที่
ปฏิบัติงานเร่ืองความหลากหลายทางเพศโดยตรง และผู้ ที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีส่วนใหญ่อยู่ใน
หน่วยงานที่ไม่ได้ปฏิบตัิเนือ้งานเร่ืองความหลากหลายทางเพศโดยตรงซึ่งท าให้มีระดบัความรู้ความเข้าใจน้อยกว่า 
และบคุลากรที่มีอายกุารท างานท างานน้อยกว่า 1 ปี และ 1 – 5  ปี เป็นบคุลากรที่เพิ่งเข้ารับการบรรจใุนกรมกิจการ
สตรีและสถาบนัครอบครัวท าให้ต้องมีการศกึษาข้อมลู ภารกิจตา่งๆที่เก่ียวข้องกบัหนว่ยงาน และบคุลากรท่ีมีอายกุาร
ท างาน 11 – 15 ปี และมากกวา่ 15 ปี มีประสบการณ์ท างานเร่ืองความหลากหลายทางเพศที่นานกวา่ท าให้มีความรู้
ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศมากกวา่บคุลากรท่ีมีอายกุารท างาน 6 – 10 ปี  
 ในขณะที่บคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง) ที่มีเพศ อาย ุหน่วยงานท่ีสงักดั 
และต าแหน่งแตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากเร่ืองความหลากหลายทางเพศเป็นประเด็นที่ก าลงัเป็นท่ีสนใจในสถานการณ์
ปัจจุบนั และเป็นเร่ืองความรู้ทัว่ไป อีกทัง้บคุคลที่มีความหลากหลายทางเพศมีอยูใ่นสงัคมอยา่งกว้างขวาง จึงท าให้
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บคุลากรที่มีเพศ อาย ุหนว่ยงานท่ีสงักดั และต าแหนง่แตกตา่งกนัมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศ
ไมแ่ตกตา่งกนั  

สมมติฐานที่ 2 บุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
แตกตา่งกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาแตกตา่งกนั  
ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

2.1 เพศ -  
2.2 อาย ุ -  
2.3 สถานภาพสมรส -  
2.4 ระดบัการศกึษา  - 
2.5 หนว่ยงานท่ีสงักดั  - 
2.6 ต าแหนง่  - 
2.7 อายกุารท างาน -  
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

(ส่วนกลาง) ที่มีระดับการศึกษา หน่วยงานที่สังกัด และต าแหน่งแตกต่างกัน  มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลักการ           
ยอร์กยากาตาแตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
หลักการยอร์กยากาตา ถึงแม้จะมีพืน้ฐานมาจากหลักสิทธิมนุษยชนสากล แต่ก็อาจมีบางประเด็นที่ผู้ ตอบ
แบบสอบถามยงัเกิดความสบัสนในการตีความประเด็นวิถีอตัลกัษณ์ทางเพศจึงท าให้บคุลากรที่มีการศกึษาระดบัสงู
กว่าปริญญาตรีมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าผู้ ที่มีระดบัการศึกษาในระดบัอื่น บางหน่วยงานไม่ได้ปฏิบตัิงานเร่ือง
ความหลากหลายทางเพศโดยตรง และบคุลากรในต าแหน่งข้าราชการระดบัช านาญการพิเศษ และข้าราชการระดบั
ช านาญการ มีการเข้ารับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์ท างานในเร่ืองความหลากหลายทางเพศมากกว่าบุคลากร
ต าแหนง่อื่น  

ในขณะที่บคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (สว่นกลาง) ที่มีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส 
และอายุการท างานแตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตัง้ไว้ อาจเนื่องมาจากหลกัการยอร์กยากาตา เป็นหลกัการที่มีหลกัสิทธิมนุษยชนสากลเป็นพืน้ฐาน       
ซึง่เป็นเร่ืองที่ทกุคนในสงัคมมีความรู้พืน้ฐานอยูบ้่างแล้ว จึงท าให้บคุลากรท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพสมรส และอายกุาร
ท างานแตกตา่งกนัมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาไมแ่ตกตา่งกนั 

สมมติฐานที่ 3 บคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีปัจจยัสว่นบคุคลต่างกัน  
มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 แตกตา่งกนั  
ตารางที่ 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 

ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

3.1 เพศ -  
3.2 อาย ุ -  
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ตัวแปรอิสระ 
เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

3.3 สถานภาพสมรส -  
3.4. ระดบัการศกึษา -  
3.5 หนว่ยงานท่ีสงักดั -  
3.6 ต าแหนง่  - 
3.7 อายกุารท างาน  - 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 

(สว่นกลาง) ที่มีต าแหน่ง และอายกุารท างานแตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะมีแคบ่างหน่วยงาน ท่ีปฏิบตัิงานเก่ียวกบัพระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยตรง และ
ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในหน่วยงานที่สังกัดดังกล่าวเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติงาน ข้าราชการระดับ
ปฏิบตัิการ และข้าราชการระดบัช านาญงาน จึงท าให้ข้าราชการระดบัดงักลา่วมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าบคุลากร
ต าแหน่งอื่น อีกทัง้พระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ  พ.ศ. 2558 เป็นพระราชบญัญัติที่เพิ่งประกาศใช้ได้        
ไมน่าน ท าให้ข้าราชการบางสว่นยงัไมม่ีความรู้ความเข้าใจมากนกั เนื่องจากบุคลากรท่ีมีอายกุารท างานน้อยกวา่ 1 ปี 
และ 1 – 5 ปี เป็นบคุลากรที่เพิ่งเข้ารับการบรรจใุนกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัวท าให้ต้องมีการศึกษาข้อมลู 
ภารกิจต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน จึงมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบนัมากกว่า อย่างไรก็ตามบคุลากรที่มีอายกุารท างาน
มากกวา่ 15 ปี มีประสบการณ์ท างานเร่ืองความหลากหลายทางเพศที่นานกวา่ และอยูใ่นระดบัท่ีก าหนดนโยบายอาจ
ท าให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองความพระราชบญัญตัิความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 มากกวา่บคุลากรท่ีมีอายุ
การท างาน  6 – 10 ปี  

ส าหรับบุคลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว (ส่วนกลาง) ที่มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา และหน่วยงานที่สงักดัแตกต่างกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558 ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐาน ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากพระราชบญัญัติความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจกรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว ซึ่งบุคลากรในสงักดักรมฯ       
ควรมีความรู้ความเข้าใจเบือ้งต้นเก่ียวกับพระราชบญัญัติฉบบันี ้จึงท าให้บุคลากรที่ มีเพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดบัการศึกษา และหน่วยงานที่สงักดัแตกตา่งกนัมีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศ พ.ศ. 2558 ไมแ่ตกตา่งกนั 
 

สรุป 
ระดับความรู้ความเข้าใจเร่ืองความหลากหลายทางเพศของบุคลากร หลักการยอร์กยากาตา  และ

พระราชบญัญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ของบุคลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนัครอบครัว 
(สว่นกลาง) ในภาพรวมมีความรู้ความเข้าใจอยูใ่นระดบัมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ บคุลากรท่ีมีปัจจยัสว่น
บุคคล ได้แก่ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอายุการท างาน ที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเร่ือง          
ความหลากหลายทางเพศแตกต่างกัน ในขณะที่บคุลากรที่มีปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ระดบัการศึกษา หน่วยงานที่
สงักดั และต าแหนง่ที่แตกตา่งกนั มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองหลกัการยอร์กยากาตาแตกตา่งกนั นอกจากนีบ้คุลากรท่ีมี
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ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ต าแหน่ง และอายุการท างานที่แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองพระราชบัญญัติ       
ความเทา่เทียมระหวา่งเพศ พ.ศ. 2558 แตกตา่งกนั อยา่งมีคา่นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

1) ควรมีการอบรมให้ความรู้ทัง้ผู้ที่ปฏิบตัิงานโดยตรงและไมไ่ด้ปฏิบตัิงานโดยตรง   
2) ควรมีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ ภายในองค์กร เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ

ให้บริการกลุม่เป้าหมายที่ต้องการรับบริการในระดบัเบือ้งต้นก่อน 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ตอ่ไป 

 1. ควรศกึษาความเข้าใจเก่ียวกบัความหลากหลายทางเพศของบคุลากร สงักดักรมกิจการสตรีและสถาบนั
ครอบครัวในส่วนภูมิภาค เพื่อที่จะได้น าผลการวิจยัที่ได้มาปรับปรุงและพฒันาบคุลากร สงักัดกรมกิจการสตรีและ
สถาบนัครอบครัว ให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้บริการกลุม่เป้าหมายได้อยา่งถกูต้องที่สดุ 
 2. ควรศึกษาเร่ืองความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหลากหลายทางเพศ ในหน่วยงานอื่น  ไม่ว่าจะเป็น
หนว่ยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยอาจเพิ่มเร่ืองความเทา่เทียมระหวา่งเพศ การยอมรับความหลากหลายทางเพศ 
เป็นต้น 
 3. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นวิจัยเชิงปริมาณเป็นการเน้นข้อมูลที่เป็นตวัเลขเป็นหลกั ท าให้ทราบเพียงแค่ระดับ   
ความเข้าใจ มาก ปานกลาง และน้อย ซึง่ท าให้ไมท่ราบถึงสาเหตขุองระดบัความเข้าใจอยา่งแท้จริง ดงันัน้การวิจยัครัง้
ตอ่ไปควรเป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ เพื่อช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจของกลุม่ตวัอยา่งให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
 

ค าขอบคุณ 
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การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและความพึงพอใจในการเรียน
โดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 
Developing English reading for comprehension and satisfaction in learning by using Reader’s 
Theatre of Prathomsuksa 5 students 
 
ชตุิมา ชวูงค์1 และ วรสทิธ์ิ รัตนวราหะ2 

Chutima Choowong1 and Worasit Rattanawaraha2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบน
เวที  2) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบ   
การแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 และ 3) ศกึษาความพงึพอใจที่มีตอ่
การเรียนโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนมาบป่าแดง ศนูย์เครือขา่ยโรงเรียนที่ 6 อ าเภอล าทะเมน
ชยั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 
2562 จ านวน 14 คน ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 
1) แผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ  และ                    
3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ (x̅) คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และการทดสอบสถิติ  
t - Test (t-test for dependent และ t-test for one sample) ผลการวิจัยพบว่า  1) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 หลงัการจัดการเรียนรู้ด้วยแนวทางการสอนอ่าน
ประกอบการแสดงบนเวทีสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
5 หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และ 3) ความพงึพอใจที่มีตอ่การเรียนโดย
ใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 อยู่ในระดับมากอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  
ค าส าคัญ : แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที, ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ 
 
ABSTRACT 
 The purposes of this research were 1) to compare of English reading comprehension of 
Prathomsuksa 5 students before and after using Reader’s Theatre 2) to compare of English reading 
comprehension of by using Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students with 70 percent, the standard 
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criteria and 3) to study the satisfaction with learning by using Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students. 
The research samples were Prathomsuksa 5 students studying at Barnmabpadang School, School Network 
Center 6, Lamthamainchai distric, under the office of Nakhon Ratchasima Primary Education Service Area 
7 in the 2nd semester of 2019 academic year by using Cluster Random Sampling. The research instruments 
include of 1) lesson plan 2) English reading comprehension achievement test and 3) a questionnaire 
inquiring the student’s satisfaction about studying by using Reader’s Theatre. The statistical methods for 

data analysis in the research were percentage, the statistical means of Mean (x̅), Standard Deviation (S.D.), 
t-test for dependent and t – test for one sample. The results of the study  were as follows : 1)  English 
reading comprehension of Prathomsuksa 5 students after learning by using Reader’s Theatre higher than 
before learning with statistically significant difference at .05 level. 2)  English reading comprehension of 
Prathomsuksa 5 students after learning by using Reader’s Theatre was higher than 70 percent, the standard 
criteria, with statistically significant difference at .05 level and 3)  The satisfaction for learning by using 
Reader’s Theatre of Prathomsuksa 5 students were at high agreement level with statistically significant 
difference at .05 level. 

  
Keywords: Reader’s Theatre, English reading for comprehension 
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บทน า 
 ภาษาองักฤษเป็นภาษาที่มีความส าคญัในปัจจุบนั เนื่องจากข้อมลูข่าวสาร ศิลปะวิทยาการสมยัใหม่ และ
องค์ความรู้ต่าง ๆ หลากหลายแขนง ล้วนอยู่ในรูปแบบของภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ คนที่มีความรู้ทางด้าน
ภาษาองักฤษยอ่มได้เปรียบเพราะสามารถเข้าถึงข้อมลูขา่วสารเหลา่นัน้ได้โดยง่าย สามารถน าเอาประโยชน์ที่ได้จาก
ข้อมลูขา่วสารเหลา่นัน้มาใช้ได้อยา่งทนัทว่งที ท าให้สามารถก้าวทนัโลกที่เปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเร็วและตลอดเวลา
ได้เป็นอย่างดี ดงันัน้ ภาษาองักฤษจึงมีความส าคญัเป็นอนัดบัต้น ๆ ส าหรับการด ารงชีวิตอยู่ในศตวรรษที่ 21 นี ้โดย
วิจารณ์ พานิช (2555 : 16 - 19) ได้กลา่วไว้ว่า ทกัษะที่ส าคญัต่อการด าเนินชีวิตซึ่งมนษุย์ต้องมีในศตวรรษที่ 21 คือ 
ทกัษะด้านภาษา มีทัง้ทกัษะภาษาแม่และภาษาโลก ซึ่งทกัษะด้านภาษาแม่ ในที่นีค้ือ ทกัษะภาษาไทย และทกัษะ
ภาษาโลก ในที่นีค้ือ ภาษาองักฤษ ทัง้นีเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือติดต่อสื่อสารระหว่างกนั และเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัของ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกของประชาคมอาเซียน (ASEAN Economics Community - AEC) อีกด้วย  
 การอ่านมีความส าคญัในการเข้าถึงศาสตร์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปัจจุบนันี ้ ศาสตร์ความรู้
หลาย ๆ แขนง รวมทัง้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในปัจจุบนันีล้้วนอยู่ในลกัษณะของเทคโนโลยีรูปแบบต่าง ๆ อาทิเช่น     
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การบนัทกึไว้ในเว็บไซต์ตา่ง ๆ ทางอินเตอร์เน็ต การบนัทกึไว้ในหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือแม้แต่การจดัพิมพ์ออกมา
เป็นรูปเลม่หนงัสอื เป็นต้น  การเข้าถึงศาสตร์ความรู้และข้อมลูขา่วสารเหลา่นีต้้องอาศยัการอา่นทัง้สิน้  คนที่อา่นมาก
ยอ่มรู้มาก และสามารถน าความรู้ที่ได้จากศาสตร์ความรู้และข้อมลูข่าวสารตา่ง ๆ ที่อา่นไปใช้ประโยชน์ได้มากเช่นกนั 
อนัจะสง่ผลตอ่การพฒันาตนเองในด้าน   ตา่ง ๆ ทัง้ในด้านการศกึษา อาชีพ และคณุภาพชีวิต ดงัที่ ฉวีวรรณ  
คหูาภินนท์ (2542 : 11) ได้กลา่วไว้ว่า การอ่านมีความส าคญัต่อชีวิตมนษุย์ตัง้แต่เกิดจนโตและจนกระทัง่ถึงวยัชรา  
การอา่นท าให้รู้ขา่วสารข้อมลู  ตา่ง ๆ  ทัว่โลก ซึง่ปัจจบุนัเป็นโลกของข้อมลูขา่วสารตา่ง ๆ ที่ท าให้ผู้อา่นมีความสขุ  มี
ความหวงั  และมีความอยากรู้อยากเห็น  อนัเป็นความต้องการของมนษุย์ทกุคน  การอ่านมีประโยชน์ในการพฒันา
ตนเอง คือ พัฒนาการศึกษา พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ท าให้เป็นคนทันสมัย ทันต่อเหตุ การณ์ และ                
มีความอยากรู้อยากเห็น  การที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าได้ต้องอาศัยประชาชนที่มีความรู้
ความสามารถ ซึ่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้มาจากการอ่าน  ดงันัน้ การอ่านจึงมีความส าคญัในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั 
เพราะการอ่านท าให้สามารถเข้าถึงศาสตร์ความรู้และข้อมลูข่าวสารต่าง ๆ อนัจะน าไปสู่การน าเอาองค์ความรู้ที่ได้
จากการอา่นมาพฒันาตนเอง 
 การอ่านจะไม่เกิดประโยชน์หากผู้อ่านไม่เข้าใจเร่ืองที่ตนอ่าน ซึ่งกรองแก้ว กรรณสตู (2546 : 19) กลา่วว่า 
ในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษาประจ าชาติ หรือใช้เป็นภาษาที่สอง เช่น ประเทศไทย ความสามารถใน
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ เป็นทกัษะที่จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดขึน้กับชนในชาติ จากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2561(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2561) พบว่าการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียนของ
นกัเรียนไทยในสว่นภมูิภาคมีอตัราการอ่านต ่ากว่าสว่นกลางและกรุงเพมหานครต ่าสว่นใหญ่  ซึ่งสง่ผลต่อการเรียน
ของนักเ รียนไทย และเมื่อพิจารณาจากผลการทดสอบ O-NET (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ              
(องค์การมหาชน), 2561) ประจ าปีการศกึษา 2561 ที่ผา่นมา จะเห็นได้วา่ คะแนนเฉลีย่วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน
ในศนูย์เครือขา่ยโรงเรียนที่ 6 อ าเภอล าทะเมนชยั ต ่ากวา่คะแนนเฉลีย่ระดบัประเทศ  ซึง่หากดผูลการทดสอบ O-NET 
วิชาภาษาองักฤษย้อนหลงัไปอีก 5 ปี ก็จะเห็นได้ว่า คะแนนเฉลี่ยของนกัเรียนก็ต ่ากว่าคะแนนระดบัประเทศมาโดย
ตลอด  ปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนไทยส่วนใหญ่ คือ การที่นักเรียนไม่สามารถท าความเข้าใจ
ข้อความที่อ่านได้อนัเนื่องมาจากการไม่ชอบอ่าน  ไม่สนใจที่จะอ่าน และอ่านหนงัสือไม่ออกหรืออ่านไม่คล่องของ
นกัเรียน 
 การสอนด้วยแนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที เป็นแนวทางการสอนท่ีรวมเอาเทคนิคการเลน่
ละครเข้ากบักิจกรรมการเรียนการสอน จากผลการวิจยัที่ผ่านมาพบว่า แนวทางการสอนนีม้ีประโยชน์ในการพฒันา
ปัญหาด้านทกัษะภาษา หนึง่ในนัน้คือทกัษะการอา่น  ผู้ เช่ียวชาญสรุปวา่ แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบน
เวทีมีผลดีในด้านการอา่นคลอ่ง ความเข้าใจ แรงจงูใจและทศันคติที่มีตอ่การอา่นส าหรับนกัเรียน (Rees, com 2005 ; 
Graves, 2008 ; Visser, 2013)  กลยุทธ์ของแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีนีไ้ด้รับการพฒันาบน
พืน้ฐานของการอา่นซ า้ (Egmon et.al. , 2013) ซึง่แตกตา่งจากการเลน่ละครแบบดัง้เดิม แนวทางการสอนนีเ้ป็น 
การเลน่ละครและฝึกอ่านซ า้ ๆ กบัเพื่อนฝงูโดยไม่มีเคร่ืองแต่งกายหรืออปุกรณ์ประกอบฉากในขณะที่ซ้อมและแสดง
ในที่สาธารณะ (Keehn, 2008) นกัเรียนไมจ่ าเป็นต้องทอ่งจ าบทของพวกเขาเพียงแคอ่่านสคริปต์หน้าชัน้เรียน ท าให้
เด็กนกัเรียนมีความสนุกสนานในการอ่าน ไม่มีความกดดนัในการท่องจ าบท ท าให้มีแรงจูงใจในการเรียนมากขึน้  
เพลสคอตต์ (Prescott, 2003) ชีใ้ห้เห็นว่า แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีไม่เพียงแต่พัฒนา         
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ความคล่องแคล่วในการอ่านของนักเรียน แต่ยงัเพิ่มความมั่นใจและเปลี่ยนผู้ อ่านที่ไม่เต็มใจให้เป็นคนรักหนงัสือ
ภายใต้ค าแนะน าของแนวทางการสอนอา่นนีใ้นชัน้เรียน 
 จากการศึกษาผลการวิจยัเก่ียวกบัการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที ทารา อี วิสเซอร์ (Tara E. Visser, 
2013) ได้วิจัยเก่ียวกับผลกระทบของการใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีที่มีต่อความเข้าใจใน     
การอ่าน ความคล่องแคล่วในการอ่าน และแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาที่เรียนภาษาองักฤษ 
พบว่า การใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีมีผลต่อความคล่องแคลว่ ความเข้าใจ แรงจูงใจ และ
ความส าเร็จในการอ่านของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาที่เรียนภาษาองักฤษ  ครูที่สอนในระดบัประถมศึกษาสามารถ
มัน่ใจได้ว่านกัเรียนจะประสบความส าเร็จในการอา่นเมื่อน าเอาแนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีไปใช้
ในห้องเรียน  แนวทางการสอนนีจ้ะหยดุยัง้ความนา่เบื่อของการนัง่เรียนอยูก่บัโต๊ะ  การฝึกซ้อมและบทละครที่น ามาใช้
ในการเรียนเป็นสิง่ใหมแ่ละนา่ตื่นเต้นส าหรับเด็กนกัเรียน  สว่น ปัญญา เลก็วิไล (2559) ได้ศึกษาผลการใช้ Reader’s 
Theater (RT) เพื่อพฒันาความคลอ่งแคลว่ในการอา่นของนกัเรียนไทยที่เรียนภาษาองักฤษในฐานะภาษาตา่งประเทศ 
ผลการศึกษาพบว่า ความคล่องแคล่วในการอ่านของนักศึกษาพัฒนาขึน้ในช่วง 6 สปัดาห์ของการใช้ Reader’s 
Theater (RT)  โดยเฉพาะในด้านการเว้นวรรคตอนในการอ่าน ผลการศึกษายังพบว่า นักศึกษามีความเห็นว่า 
Reader’s Theater (RT) เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานและสร้างความมัน่ใจในการอ่าน จากการศึกษาผลการวิจัยของ
นกัวิจยัข้างต้นจะเห็นได้วา่ การใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีมีผลในการพฒันาทกัษะการอา่นใน
ด้านตา่ง ๆ ของเด็กนกัเรียน อนัน าไปสูค่วามส าเร็จในการอา่นท่ีจะติดตวันกัเรียนไปตลอดชีวิต 
 จากข้อมูลดังที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ว่า ผลสมัฤทธ์ิด้านการอ่านวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนในศูนย์
เครือขา่ยโรงเรียนที่ 6 สงักดัส านกังานเขตการศกึษาประถมศกึษานครราชสมีาเขต 7ยงัต ่ากวา่เกณฑ์เมื่อเทียบจากผล
คะแนนการทดสอบระดับชาติ ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่า นักเรียนยังบกพร่องในด้านความเข้าใจในการอ่านในวิชา
ภาษาองักฤษ  ดงันัน้ ในการพฒันาความสามารถในด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ  ผู้วิจยัจึงสนใจน า
แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีมาใช้ในการวิจยัเพื่อศึกษาผลการพฒันาความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
5 ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 สงักัดส านักงานเขตการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 7 รวมทัง้ศึกษาระดับ    
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีด้วย  เพื่อเป็นประโยชน์ใน            
การพฒันาแนวทางการจดัการเรียนการสอนตอ่ไป 

  
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
5 ก่อนเรียนและหลงัการจดัการเรียนรู้ด้วยแนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที   
 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอ่าน
ประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียน กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H779 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 1.1 ประชากร ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ศนูย์เครือขา่ยโรงเรียนที่ 6 อ าเภอล า

ทะเมนชัย สงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 ซึ่งมีทัง้หมด 22 โรงเรียน จ านวน

นกัเรียนทัง้หมด 354 คน 

 1.2 กลุ่มตวัอย่าง ได้แก่ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมาบป่าแดง ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ 6 

อ าเภอล าทะเมนชยั สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครราชสมีา เขต 7 ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียน

ที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 14 คน ได้มาจากการสุม่แบบกลุม่ (Cluster Random Sampling) 

 2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิยั 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมลู ประกอบด้วย 

           2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง เป็นแผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้แนวทางการสอนอ่าน

ประกอบการแสดงบนเวทีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาชัน้ปีที่ 5 จ านวน 1 แผน ใช้เวลารวม 8 ชั่วโมง โดยผู้ วิจัย

ด าเนินการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ตามขัน้ตอนการสร้าง จากการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ผลปรากฏว่า 

แผนการจดัการเรียนรู้โดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวที มีคา่ประเมินคณุภาพของเคร่ืองมืออยูท่ี่ 

4.71 ซึง่แปลผลได้วา่เคร่ืองมือมีคณุภาพและความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ 

 2.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจก่อนและหลังเ รียน                  

(Pre Test - Post Test) โดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 เป็น

ปรนยัชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ

ความเข้าใจของ ชุติมา ชาเนตร (2556 : 119 - 135) ซึ่งเป็นแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ

เพื่อความเข้าใจ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ ใช้ในการวิจยัวิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาหลกัสตูรละการสอน มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ.2556 โดยแบบทดสอบนีม้ีคา่ดชันีความสอดคล้อง (IOC) 

อยู่ระหว่าง 0.67-1.00 คา่ความยากง่าย (p) อยูร่ะหว่าง 0.50 - 0.75 และค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.25 – 0.92 

และคา่ความเช่ือมัน่เทา่กบั 0.83 ซึง่สามารถแปลผลได้วา่ แบบทดสอบวดัความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อ

ความเข้าใจฉบบันีผ้า่นเกณฑ์คณุภาพการประเมิน สามารถน าไปใช้ทดลองได้   

 2.3 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนภาษาองักฤษโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบ

การแสดงบนเวทีของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้เองโดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   

(Rating scale) แบง่ระดบัความพึงพอใจเป็น 5 ระดบั คือ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ ประกอบด้วยข้อ

ค าถามจ านวน 15 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  1. ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้  2. ด้านเนือ้หา  3. ด้านการวดั

และประเมินผล  4. ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้  ผ่านการตรวจสอบพิจารณาความเหมาะสม

แล้วได้คา่ IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00  

 3. การด าเนินการทดลอง 

 ผู้วิจยัได้ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
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 3.1 ชีแ้จงให้นกัเรียนเข้าใจถึงจุดประสงค์ และบทบาทหน้าที่ของนกัเรียนในระหว่างการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้โดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที 

 3.2 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) โดยใช้แบบทดสอบความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ

ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 30 ข้อ ใช้เวลาในการสอบ 1 ชัว่โมง บนัทึกผลการสอบของนกัเรียนแต่ละ

คนไว้เป็นคะแนนทดสอบก่อนเรียนส าหรับการวิเคราะห์ผล 

 3.3 ผู้ วิจัยด าเนินการทดลองการจัดการเรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ      

ความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ซึง่ผู้วิจยัสร้างขึน้

ทัง้หมด 1 แผน ซึง่ใช้เวลาในการทดลอง 4 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 2 วนั วนัละ 1 ชัว่โมง รวมทัง้สิน้ 8 ชัว่โมง 

 3.4 ทดสอบหลงัเรียน โดยใช้แบบทดสอบฉบบัเดียวกบัก่อนเรียน เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้ว น ามาตรวจแล้ว

น าผลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธีทางสถิติ 

 3.5 ให้นกัเรียนตอบแบบสอบถามความพงึพอใจที่มีตอ่แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวที 

 4. สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู 

 สถิติที่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมลูในการวจิยัครัง้นี ้ประกอบด้วย 

 4.1 สถิติที่ใช้วเิคราะห์ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ มีดงันี ้

  4.1.1 คา่ร้อยละ (Percentage) 

  4.1.2 คา่เฉลีย่ (Mean : x̅) 

  4.1.3 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

  4.1.4 คา่ t - test 

 4.2 สถิติที่ใช้วเิคราะห์ความพงึพอใจที่มตีอ่แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียน มี

ดงันี ้

  4.2.1 คา่เฉลีย่ (Mean : x̅) 

  4.2.2 คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

  4.3.3 คา่ t - test 

  

ผลการวิจัย 
 1. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบน

เวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 14 คน มีคะแนนเฉลีย่ก่อนเรียน เท่ากบั 14.71 ค่า S.D. เท่ากบั 4.27 

และคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนเทา่กบั 22.78 คา่ S.D. เทา่กบั 3.35 และคา่การทดสอบทางสถิติ (t – test) เทา่กบั 14.967* 

 2. หลงัการเรียนโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

นกัเรียนมีคะแนนเฉลีย่หลงัเรียนเทา่กบั 22.78 ค่า S.D. เท่ากบั 3.35 และเมื่อน ามาทดสอบทางสถิติกบัเกณฑ์ร้อยละ 

70 จะได้คา่การทดสอบทางสถิติ (t – test) เทา่กบั 1.99* 
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 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 ด้านการจดักิจกรรมการเรียนรู้ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.32 คา่ S.D. เทา่กบั 1.04 ด้านเนือ้หา มีคา่เฉลีย่

เท่ากับ 3.88 ค่า S.D. เท่ากับ 1.40  ด้านการวดัและประเมินผล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ค่า S.D. เท่ากับ 1.11 และ  

ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่า S.D. เท่ากับ 1.21 โดยภาพรวมมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24 คา่ S.D. เทา่กบั 1.19 และเมื่อน ามาทดสอบทางสถิติกบัเกณฑ์ระดบัมากที่ 3.51 คา่การทดสอบ

ทางสถิติ (t – test) เทา่กบั 10.03*  

  

 บทสรุป 
 1. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบน

เวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้แนวทางการสอนอา่นประกอบการแสดงบน

เวทีของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แนวทางการสอนอ่านประกอบการแสดงบนเวทีของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 อยูใ่นระดบัมาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยเร่ืองนีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยาย    
ที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจันทร์ จ านวน 7 เร่ือง ได้แก่ เจ้าจันท์ผมหอม นิราศพระธาตุอินทร์แขวน หุบเขากินคน 
หมู่บ้านอาบจันทร์ เมืองลบัแล หัวใจพระเจ้า ลูกป่า และเขีย้วเสือไฟ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา 
ปรากฏผลการวิจยั ดงันี ้
  ภาพสะท้อนสังคมจากวรรณกรรมมี 4 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ แสดงให้เห็นถึงปัญหาความยากจน         
ในการด าเนินชีวิต การถูกเอารัดเอาเปรียบและความไม่เป็นธรรมในสงัคม ด้านการศึกษา แสดงให้เห็นถึงการขาด
โอกาสทางการศกึษาเนื่องจากขาดแคลนทนุทรัพย์ ให้ความส าคญัของการเช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่และบรรพบรุุษ      
ด้านการปกครอง แสดงให้เห็นถึงการปกครองแบบเจ้าขุนมูลนาย และด้านค่านิยม ให้ความส าคญัในการสกัตาม
ร่างกาย การมีสจัจะตอ่การประกอบอาชีพ และระบบอปุถมัภ์ 
  ลกัษณะเดน่ด้านวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ พบวา่ผู้ เขียนได้สะท้อนวฒันธรรม ด้านการประกอบอาหาร
จากสมนุไพรพืน้บ้าน การประดิษฐ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้จากภูมิปัญญาท้องถ่ินรวมทัง้วฒันธรรมด้านการแต่งกายของ
เจ้านายฝ่ายหญิงที่จะเน้นความสวยงาม ด้านการเลือกคู่ครองให้ความเคารพสามี ด้านภาษามีการใช้ภาษาถ่ิน      
การใช้ส านวนสภุาษิตในการอบรมสัง่สอนและมีการเรียกค าน าหน้าช่ือที่แฝงไปด้วยความหมาย ด้านการละเลน่ดนตรี
มีการขับจ๊อยและขับโคลง ด้านความเช่ือให้ความส าคัญของการนับถือผี จารีตประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ               
ส่วนด้านการอบรมสัง่สอนให้มีความรักความกตญัญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ มีความสามัคคีในหมู่คณะ และรักใน
เผา่พนัธุ์ของตนเอง 
 
ค าส าคัญ : ภาพสะท้อนสงัคม, วฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ, นวนิยาย 
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ABSTRACT 
  The objective of this research was to explore the social and cultural reflections of the northern 
region in seven awarded novels by Mala Khamchan. The novels include Chaochan Phomhom, Nirat 
Phathat In Khwaen, Hup Khao Kin Khon, Moo Ban Apchan, Muang Lap Lae, Huajai Phrachao, Luk Pa, 
and Khiaw Sua Fai. A descriptive analysis was used to analyze the data and the research results are as 
follows. 
  There are four aspects of social reflections from the novels. The economic aspect reflects the 
problem of poverty, being taken advantage of, and social injustices. The educational aspect reflects a 
lack of educational opportunities due to lack of financial resources, and the importance of obeying 
parents and ancestors. The administrative aspect reflects the feudalistic administration. The value aspect 
reflects the importance of body tattoo, career commitment, and the patronage system.  

  For the northern cultural aspects, it was found that the novelist reflected cooking from 
medicinal herbs, invention of tools and utensils from local wisdom, and elaborate dress of female royal 
members. For partner selection, wives should respect their husbands. In terms of language, the local 
dialect is used, proverbs are exploited to teach desirable behaviors, and titles are addressed with 
connotative meanings. For plays and music, verbal literature is illustrated with or without the 
accompaniment of music. The belief system reflects the importance of animism, customs and 
supernatural entities. For education, the focus is on love and gratitude toward those to whom one has 
been indebted, group unity, and love of their ethnicity.  
  
Keywords: The Reflection of Society, The Culture of Local Northern Society, Novels 

 

บทน า 
  วรรณกรรมเป็นสิ่งผกูพนักบัสงัคมและเป็นสมบตัิร่วมของคนในสงัคมทกุยคุทกุสมยั การศึกษาวรรณกรรม
จึงต้องควบคู่กบัสงัคม วรรณกรรมมีความสมัพนัธ์กับสงัคม วรรณกรรมสะท้อนประสบการณ์ชีวิตในยุคสมยั ไม่ว่า
นักเขียนจะจงใจสะท้อนสังคมหรือไม่ก็ตาม ดังที่  ตรีศิลป์ บุญขจร (2547 : 5 – 6) กล่าวว่า วรรณกรรมเป็น     
ภาพสะท้อนของสงัคมทัง้ในด้านรูปธรรมและนามธรรม ด้านรูปธรรม หมายถึง เหตกุารณ์ทัว่ไปท่ีเกิดขึน้ในสงัคม สว่น
ด้านนามธรรมหมายถึงค่านิยมในชีวิตจิตใจของคนในสงัคม ตลอดจนความรู้สกึนึกคิดของผู้ เขียน ดงันัน้วรรณกรรม
จึงเป็นการตอบสนองทัง้ทางด้านการกระท าและความคดิของมนษุย์ตอ่สงัคม นกัเขียนบางคนจึงมีความรับผิดชอบตอ่
สงัคมเป็นอย่างมาก วรรณกรรมของเขาฉายให้เห็นสิ่งที่เรียกว่าอุดมการณ์ ดงันัน้การพิจารณาวรรณกรรมในฐานะ
เป็นภาพสะท้อนของสงัคมจึงควรให้ความส าคญักบัตวัวรรณกรรมและกลวิธีในการเสนออดุมการณ์ที่อาจปรากฏใน
วรรณกรรมชิน้นัน้ ๆ ด้วยวรรณกรรมกบัชีวิต วรรณคดีกบัสงัคม ซึ่งสอดคล้องกบั วิทย์ ศิวะศริยานนท์ (2531 : 118)  
ได้กลา่วว่า วรรณกรรมเป็นผลงานการสร้างสรรค์ของมนษุย์ วรรณกรรมและมนษุย์ต่างเป็นผลผลิตของสงัคม เราจึง
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สามารถศึกษาสงัคมได้จากวรรณกรรม และวิทย์ ศิวะศริยานนท์ ยงัให้ค ากล่าวสนบัสนุนอีกว่า “วรรณคดีเป็นแสง
สะท้อน หรือฉายาของชีวิต ทุกแง่ทุกมุมของชีวิตจะต้องไปปรากฏในวรรณคดีเสมอ” จึงถือได้ว่างานเขียนนัน้เป็น
กระจกเงาสะท้อนสภาพสงัคมไทยผ่านสายตาของนกัเขียนที่จะบนัทึกและถ่ายทอดเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวของ
สงัคมประสบการณ์ ตลอดจนความรู้สกึนกึคิดของตนออกมาในรูปแบบของวรรณกรรมประเภทนวนิยาย 
  นวนิยายเป็นรูปแบบงานเขียนแบบหนึ่งของวรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี โดยที่ผู้ เขียนได้น าสภาพ
เหตุการณ์บ้านเมือง การด าเนินชีวิต ค่านิยมของผู้ คนในสังคมนัน้ ๆ มาเป็นวัตถุดิบส าหรับการเขียนนวนิยาย          
นวนิยายจึงเป็นเร่ืองแต่งที่มีความสมจริง ดงัที่ กหุลาบ มลัลกิะมาส (2543 : 50) ได้กลา่วถึงคณุค่าของนวนิยายไว้ว่า     
คือเหตกุารณ์ตา่ง ๆ หลายเหตกุารณ์ที่ผู้แตง่น ามาแตง่เป็นเร่ืองราวตอ่เนื่องกนัตัง้แตต้่นจนจบ เนือ้หาที่น ามาแตง่ยอ่ม
กล่าวถึงเร่ืองชีวิตเสมอ ซึ่งท าให้ผู้อ่านมองดคูวามเป็นไปในโลกมนุษย์ (โลกทศัน์) ท าให้เกิดความประจักษ์ โดยใช้
เนือ้หาจากวรรณกรรมเป็นเคร่ืองมือสื่อสารจึงมีคุณค่าต่อผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง  นกัเขียนที่ดีย่อมแสดงโลกทัศน์หรือ       
ชีวทศัน์และคุณค่าของเร่ืองอย่างเด่นชัด จนผู้อ่านได้ทราบว่าอะไรเป็นความคิดส าคญัของวรรณกรรมเร่ืองนี  ้ดงันัน้    
นวนิยายกบัสงัคมย่อมมีความผูกพนักันในฐานะกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมไว้อย่างชัดเจน นอกจากนี  ้  
นวนิยายยงัให้ความรู้ความกระจ่างเก่ียวกบัอดีตในด้านวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม คา่นิยม ตลอดจนวิถีการด ารงชีวิต
ของคนทัง้ในอดีตและปัจจุบนัถือเป็นมมุมองที่สะท้อนให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สกึของผู้คนในยุคสมยัหนึ่ง ผลงานที่
ถ่ายทอดชีวิตและสังคมดังกล่าวย่อมขึน้อยู่กับแนวคิดของนักประพันธ์ที่มีต่อชีวิตและสังคมในแต่ละยุคสมัย            
ซึง่ผลงานการประพนัธ์ของนกัประพนัธ์แต่ละคนนัน้ยอ่มแตกต่างกนัไปตามความรู้สกึนึกคิดและการเข้าใจความเป็น
จริงของสงัคม 
  มาลา ค าจนัทร์ เป็นนกัเขียนที่มีผลงานโดดเดน่ในการสะท้อนภาพสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ 
เนื่องจาก มาลา ค าจันทร์ เป็นคนในท้องถ่ินภาคเหนือ ดงันัน้ย่อมรู้จกัและเข้าใจความเป็นท้องถ่ินภาคเหนือได้เป็น
อยา่งดีจากตวัตนที่เป็นอยูแ่ละสงัคมแวดล้อม ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือผา่นทางวรรณกรรม
ประเภทนวนิยายนัน้จะสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือได้อย่างแจ่มชดัแค่ไหนย่อมขึน้อยู่กบัการเรียบ
เรียงและการเขียนที่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สกึนึกคิดของผู้ เขียน มาลา ค าจนัทร์ เป็นนกัเขียนนวนิยาย
ร่วมสมยัชาวล้านนาผู้หนึ่งที่มีความสามารถมีช่ือเสยีงเป็นท่ีรู้จกักนัดีในแวดวงวรรณกรรมและคนทัว่ไป เพราะผลงาน
ของ มาลา ค าจันทร์ นัน้ไม่ได้มุ่งน าเสนอด้านความบันเทิงเท่านัน้ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสงัคมวฒันธรรม
ท้องถ่ินภาคเหนือผ่านทางงานเขียนนวนิยายหลายเร่ือง ดงัที่ เสถียร จนัธิมาธร (2538 : 12) ได้กลา่ววา่ ณ วนันีภ้าพ
ของภาคเหนือได้สะท้อนผา่นงานของ มาลา ค าจนัทร์ อยา่งพร้อมมลู อีกอยา่งหนึ่งก็คือ เขามิได้เพียงรู้จกัแต่ปัจจุบนั 
หากเพียงจะย้อนไปยงัอดีต มาลา ค าจนัทร์ ประจกัษ์ในสจัจะแห่งความเป็นมนษุย์ได้อยา่งถ่องแท้และไม่ลงัเลแม้แต่
น้อยที่จะอาศัยความเป็นพืน้ถ่ินแห่งภาคเหนือ เพื่อสะท้อนความเป็นมนุษย์อันเป็นสากลออกมา นวนิยายของ      
มาลา ค าจนัทร์ จึงมีความเป็นตวัตนที่สะท้อนภาพสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือซึง่ถือเป็นสิง่ที่แปลกใหม ่ 
  มาลา ค าจันทร์  ได้ใช้นวนิยายเป็นเคร่ืองมือในการน าเสนอภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ิน
ภาคเหนือให้ผู้คนในสงัคมได้รับรู้และเข้าในวฒันธรรมท้องถ่ินในภาคเหนือ ซึง่งานเขียนประเภทนวนิยายสามารถท า
ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ชีวิตได้ดีเพราะเป็นเร่ืองราวที่จ าลองมาจากชีวิตจริงของคนภาคเหนือ ซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณค่าของ    
นวนิยายอยา่งหนึ่ง ดงัที่ ร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์ (2542 : 29) ได้กลา่วถึงนวนิยายไว้วา่ นวนิยายจะมีเนือ้หาสมจริงเป็นสิง่ที่
ใกล้ตวั เนือ้หาสว่นใหญ่เก่ียวกบัความรัก การเมือง สะท้อนชีวิตและสงัคม และอาจเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของ
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สงัคม ดังนัน้การมองเห็นคุณค่าของนวนิยายนัน้ขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้อ่านที่สามารถเข้าถึงนวนิยายเร่ืองนัน้  ๆ   
ด้วยวยั ประสบการณ์ ความรู้ที่ดี จะช่วยให้เก็บเก่ียวคณุคา่และประโยชน์จากนวนิยายได้ดีที่สดุ 
  จากข้อมูลข้างต้นนัน้แสดงให้เห็นว่า มาลา ค าจันทร์ เป็นนักเขียนที่มีความสามารถและประสบ
ความส าเร็จในการเขียนนวนิยายในเชิงน าเสนอภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในมุมมอง    
ด้านต่าง ๆ ทัง้ในอดีตและปัจจุบนัผา่นทางนวนิยายมากมายหลายเร่ือง ทัง้นีก็้เพราะ มาลา ค าจนัทร์ ได้พบเห็นและ
ได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ หลากหลายแง่มุมในท้องถ่ินภาคเหนือด้วยตนเอง จึงถ่ายทอดสิ่งที่เรียนรู้นัน้ผ่านทางงานเขียน        
นวนิยายจนได้งานเขียนที่มีคณุคา่ มาลา ค าจนัทร์ จึงเป็นนกัเขียนที่สะท้อนชีวิตจริงและสอดแทรกวฒันธรรมท้องถ่ิน
ภาคเหนือในวรรณกรรมได้อย่างเด่นชัด จนได้รับการยกย่องในระดบัชาติ ดงัที่ สมพร วรรธนะสาร (2546 : 20 – 21) 
ได้กล่าวถึงผลงานของ มาลา ค าจันทร์ ไว้ว่าในบรรดาวรรณกรรมไทยที่เป็นวรรณกรรมสมัยเก่า  และวรรณกรรม
สมัยใหม่ มีวรรณกรรมที่สะท้อนถึงความคิดจิตใจ ประเพณี ความเช่ือ ภาษา และวัฒนธรรมของผู้คนในท้องถ่ิน
ภาคเหนือหรือล้านนาอยู่น้อยมาก โดยเฉพาะวรรณกรรมที่ได้รับความสนใจและอ่านกันอย่างแพร่หลาย หากภาค
อีสานมีค าพูน บุญทวี เป็นกระจกเงาสะท้อนภาพชีวิตของคนในท้องถ่ินนัน้ ในปัจจุบนั มาลา ค าจันทร์ เห็นจะเป็น
ตวัแทนสะท้อนภาพผู้คนในภาคเหนือได้เป็นอยา่งดี การอา่นวรรณกรรมของ มาลา ค าจนัทร์ คือ การอา่นวิถีชีวิตและ
ความเช่ือทัง้มวลของคนในท้องถ่ินภาคเหนือเท่าที่คน ๆ หนึ่งได้ใช้ชีวิตคลกุคลีเติบโต ซึมซบัเอาเร่ืองเหลา่นีม้าตัง้แต่
เด็กจะพึงประมวลได้ ย่อมเป็นเคร่ืองยืนยนัได้ว่าวรรณกรรมของ มาลา ค าจันทร์ สมควรที่จะน ามาศึกษาวิเคราะห์   
โลกทศัน์ ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือที่ปรากฏในนวนิยาย  
  การศึกษาภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ ของ มาลา ค าจนัทร์ จึงนบัได้ว่าเป็นเร่ืองที่
นา่สนใจศกึษาค้นคว้าเพราะว่าวฒันธรรมท้องถ่ินในภาคเหนือนัน้ ถือเป็นวฒันธรรมที่มีความเก่าแก่ มีเอกลกัษณ์ทาง
วฒันธรรมที่โดดเด่นเป็นของตนเอง และมีวิวฒันาการอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลายาวนาน จึงเป็นแรงบนัดาลใจให้
ผู้ วิจัยสนใจที่จะน านวนิยายที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจันทร์ มาศึกษาภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรม ท้องถ่ิน
ภาคเหนือ โดยวิเคราะห์จากเนือ้หา ข้อความ บทสนทนา และทรรศนะของผู้ เขียน ในนวนิยายที่ได้รับรางวลัทัง้ 7 เร่ือง 
คือ เจ้าจนัท์ผมหอม : นิราศพระธาตอุินทร์แขวน หุบเขากินคน หมู่บ้านอาบจนัทร์ เมืองลบัแล หวัใจพระเจ้า ลกูป่า 
และเขีย้วเสือไฟ เพื่อจะได้ทราบว่า มาลา ค าจันทร์ มุ่งสะท้อนภาพสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในเร่ือง
อะไรบ้าง อนัจะเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้เรียนรู้และเข้าใจภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือจาก     
นวนิยายของ มาลา ค าจนัทร์ ได้เป็นอยา่งดี 
 

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพื่อศกึษาภาพสะท้อนสงัคมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจนัทร์  
  2.  เพื่อศกึษาวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจนัทร์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ศกึษาต ารา หนงัสอื และงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัแนวคิดภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ิน 
  2. สร้างแบบบนัทกึการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ 
  3. น าแบบบันทึกข้อมูลภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือเสนอผู้ เช่ียวชาญเพื่อ
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ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม โดยได้คา่คณุภาพเคร่ืองมือคือ มีความสอดคล้องเหมาะสมเทา่กบั 1 
  4. น าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น มาปรับปรุงแก้ไข 
  5. น าแบบบนัทึกข้อมลูภาพสะท้อนสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวตัถปุระสงค์ 

 
ผลการวิจัย 
  จากการศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวัล ของ         
มาลา ค าจันทร์ ผู้ วิจัยพบว่านวนิยายที่ได้รับรางวัลของ มาลา ค าจันทร์ ได้สะท้อนภาพสังคมไว้ 4 ด้าน คือ            
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศกึษา ด้านการปกครอง และด้านคา่นิยม สว่นลกัษณะเด่นของวฒันธรรมในท้องถ่ินภาคเหนือ
มี 5 ด้าน คือ ด้านวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือ  ด้านภาษา ด้านการละเล่นและดนตรี ด้านความเช่ือ และ     
ด้านการอบรมสัง่สอน  

 
บทสรุป 
  การศึกษาภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ ได้ รับรางวัล  ของ                
มาลา ค าจนัทร์ สรุปผลได้ดงันี ้
  1. จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนสงัคมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจันทร์ 
พบว่า นวนิยายดังกล่าวได้ท าหน้าที่สะท้อนภาพสังคมในแง่มุมต่าง ๆ ทัง้วิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์            
สมดังแนวคิดของ อิงอร สุพันธุ์ วณิช (2548 : ค าน า) ที่กล่าวว่า วรรณกรรมกับสงัคมมีความเก่ียวข้องกันหลาย
ลกัษณะ คือ วรรณกรรมจะสะท้อนสงัคมให้เรารับรู้เกิดสิ่งใด ๆ ขึน้ในสงัคมขณะนัน้ ในขณะที่สงัคมอาจมีอิทธิพลต่อ
วรรณกรรมได้ และวรรณกรรมก็อาจสง่อิทธิพลตอ่สงัคมได้เช่นกนั จากการศึกษาภาพสะท้อนสงัคมท้องถ่ินภาคเหนือ
ในนวนิยายที่ได้รับรางวลั ของ มาลา ค าจนัทร์ พบวา่มีภาพสะท้อนสงัคมอยู่ 4 ด้าน คือ 
  ภาพสะท้อนด้านเศรษฐกิจ ผู้ เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความยากจนในการด าเนินชีวิต ผู้ที่มีฐานะ
ยากจนต้องเกรงใจคนที่มีฐานะดีกว่า ท าให้เกิดการมีหนีส้ิน การถูกเอารัดเอาเปรียบ ดงัตวัอย่างเร่ือง เขีย้วเสือไฟ        
ในตอนที่ว่า “อย่านะแก้วเฮือน” “แม่รู้แม่ด่ามึง บุญของพ่อเลี้ยงมันท่วมหัวเรา หนักนิด เบาหน่อยก็ทนเอา”  
“เอะอะอะไรก็ยอมลงให้พ่อเลีย้งมนัทกุอย่าง ค าก็นา สองค าก็บญุคณุได้เหยี่ยนได้ปลาไดก้บได้กุ้งอนัได ถา้พ่อเลี้ยง
อยากไดแ้ม่ก็รีบลนลานเอาไปให้ ของเกิดกบันาแม่ว่าคร่ึงหน่ึงย่อมเป็นของเจ้านาเป็นธรรมดา (มาลา ค าจนัทร์ 2549, 
น.18)และยงัพบว่ามีการตีค่าหรือความเหลื่อมล า้ในการใช้แรงงานเด็กที่ไม่เท่าผู้ ใหญ่ท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สงัคม ดงัในตอนที่ว่า “สามพี่นอ้งเหน็บเคียวเข้าเอวไปลงแรงแลกมื้อ สามคนตีค่าเท่ากบัแรงผูใ้หญ่เต็มตวัสองคน” 
(มาลา ค าจนัทร์ 2549, น.89) ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ นิศารัตน์ ศิลปะเดช (2540 : 105) ได้กลา่วถึงเศรษฐกิจไว้
วา่ เศรษฐกิจเป็นเร่ืองของการจดัปัจจยัขัน้พืน้ฐานท่ีจะท าให้ชีวิตอยูร่อดถึงแม้จะต้องแลกด้วยแรงงานเพื่อให้ชีวิตอยู่ดี
มีคณุภาพสมกบัความเป็นมนษุย์ ภาพสะท้อนทางด้านเศรษฐกิจสว่นมากจึงเป็นภาพที่เก่ียวกบัการประกอบอาชีพ 
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของแต่ละสงัคมที่ ต้องอาศัยปัจจัยในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นตัวช่วยให้ชีวิตด ารงอยู่ได้ในสงัคม
ปัจจบุนั  
  ภาพสะท้อนด้านการศึกษา ผู้ เขียนได้สะท้อนให้เห็นถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กชนบทที่อยู่    
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บนพืน้ที่สงู ไม่มีโรงเรียน รวมถึงปัญหาในด้านการขาดแคลนทนุทรัพย์ เด็กในชนบทจึงต้องเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต 
และให้ความส าคญัของการเช่ือฟังค าสัง่สอนของพอ่แม่ และบรรพบรุุษ การศึกษาเลา่เรียนจึงไมใ่ช่เป็นสิง่ส าคญัที่สดุ   
ดังตัวอย่างเร่ือง เขีย้วเสือไฟ ในตอนที่ว่า “อย่าเอาแต่เล่นกับอ่านหนงัสือชีวะ หดัช่วยกันเสาะใส่ปากใส่ท้องบ้าง”   
“เรียนหนังสือเก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องหากินเก่งท างานเก่งมันถึงจะเอาตัวรอด” (มาลา ค าจันทร์ 2549, น.13)     
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ กฤษณา เพชรอ าไพและคณะ (2541 : 14) ที่ได้กล่าวถึง “ สภาพการศึกษาในสงัคมไทย
ส่วนใหญ่จบการศึกษาเพียงชัน้ประถม ไม่มีโอกาสเรียนต่อในชัน้ที่สูงขึน้ เนื่ องจากอยู่ในครอบครัวชาวไร่ชาวนามี
งบประมาณรายจ่ายด้านการศกึษาไมเ่พียงพอนกัเรียนไมส่ามารถปรับตนเองตามสภาพที่ครูและผู้ปกครองต้องการได้” 
  ภาพสะท้อนด้านการปกครอง ผู้ เขียนได้สะท้อนการปกครองแบบเจ้าขนุมลูนายถือเป็นการปกครองที่ท าให้
คนในชุมชนเกรงกลวัตอ่การท าผิดกฎหมายเนื่องจากมีบทลงโทษที่ชดัเจนและเน้นการลงโทษตามข้อบญัญตัิจริงหาก
คนท าผิด จึงท าให้คนในสงัคมหรือชมุชนเกรงกลวัตอ่การท าผิดกฎหมาย ดงัตวัอยา่งเร่ือง เจ้าจนัท์ผมหอม: นิราศพระ
ธาตอุินแขวน ในตอนที่ว่า “ฆ่าคนแล้วบ่อมีโทษ อีฟองค าจะฆ่ามนัตายเสียแต่ยามนี้” (มาลา ค าจนัทร์ 2558, น.34)  
รวมทัง้ยงัพบว่ามีการปกครองที่ใช้ระบบผู้น าที่ได้จากคนในชุมชนเลือกตัง้กนัเอง บคุคลที่ได้รับเลือกถือเป็นบคุคลที่  
ทกุคนในหมู่บ้านให้ความเคารพนบัถือในการปกครอง และการเป็นผู้น าไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายก็ตาม ดงัตวัอย่าง
เร่ือง เมืองลบัแล  ในตอนท่ีวา่ “เจ้าอปุราชเมืองเชียงใหม่ประกาศแต่งตัง้พ่อแคว่นหรือก านนัประจ าต าบลโดยถามจาก
ชาวบ้านว่าต้องการใครเป็นพ่อแคว่นชาวบ้านก็ตกลงพร้อมใจกนัเลือกพ่อแคว่น” (มาลา ค าจันทร์ 2545, น.113)    
ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ทินพนัธุ์ นาคะตะ (2553 : 33-41) ที่กลา่วถึงระบบการปกครองแบบเจ้าขนุมลูนายของ
สงัคมไทยว่ามีการแบ่งชัน้วรรณะ กลา่วคือทกุคนต้องรู้จกัที่ต ่าที่สงู ไม่ควรตีเสมอผู้ ใหญ่ ผู้ น้อยจะต้องเคารพเช่ือฟัง 
ยกยอ่งและให้ความเคารพนบัถือผู้ที่เป็นผู้น าหรือผู้ปกครอง 
  ภาพสะท้อนด้านคา่นิยม ผู้ เขียนได้สะท้อนคา่นิยมการสกัตามร่างกายแบบอยา่งสงัคมล้านนาโดยผู้ชายจะ
สกัหมกึด าเป็นรูปลายต่าง ๆ พร้อมลงคาถาอาคมที่สง่ผลตอ่ความเช่ือวา่จะแคล้วคลาดปลอดภยัและมีความสง่างาม
สมศักดิ์ศรีความเป็นลูกผู้ ชายเต็มตัวจึงไม่เกรงกลวัต่อสิ่งชั่วร้ายใด ๆ ดังตัวอย่างเร่ือง เมืองลับแล ในตอนที่ว่า    
“พรานวงมีลายสกัรูปสิงห์ รูปมอมเต็มอกเยีย่งผูช้ายรอยสกัคือใบประกาศความเป็นลูกผูช้าย ชายใดไม่มีรอยสกัถือว่า       
ข้ีขลาด กลัวกระทั่งปลายเข็ม” (มาลา ค าจันทร์ 2545, น.16) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล ด าริห์กุล       
(2542 : 110) ได้กลา่วถึงความเช่ือในเร่ืองไสยศาสตร์และเวทมนต์ คาถาอาคม การสกัและความเช่ือในโชคลางซึ่ง
ความเช่ือต่าง ๆ เหลา่นีไ้ด้มีอิทธิพลอยา่งส าคญัตอ่วิถีการด าเนินชีวิตของชาวล้านนาเป็นอยา่งมาก และยงัสะท้อนให้
เห็นถึงค่านิยมในการมีสจัจะต่อการประกอบอาชีพ หยิ่งในศกัดิ์ศรี ซึ่งแสดงออกมาในรูปแบบของความหยิ่งทระนง 
และความภาคภมูิใจในสายเลอืด นอกจากนีผู้้ เขียนยงัได้สะท้อนค่านิยมด้านระบบอปุถมัภ์ รู้ส านึกในบญุคณุของผู้ที่
คอยช่วยเหลอืหรือผู้ที่มีฐานะดีกวา่  
  ผลการวิจยัภาพสะท้อนสงัคมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวลั ของ มาลา ค าจนัทร์ เป็นไปตาม
แนวคิดและหลกัการที่กลา่วมาข้างต้น อีกทัง้ยงัสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระนพบรีุ  มหาวรรณ์ (2549) ได้ศึกษา 
ภาพสะท้อนโลกทศัน์ของชาวล้านนาในนวนิยายของ มาลา ค าจนัทร์ ผลการศกึษาพบวา่ โลกทศัน์เก่ียวกบัความเช่ือ
ทางศาสนา ชาวล้านนาเช่ือในเร่ือง บาป บุญ คุณ โทษ ภูตผีปีศาจ เร่ืองคาถาอาคม การสกัหมึกด า ความเช่ือเร่ือง  
โชคลาง นรกสวรรค์ เช่ือในสิง่เหนือธรรมชาติและชาวล้านนาชอบเข้าวดั ท าบญุ อนัเป็นจดุเดน่ของสงัคมล้านนาที่ดี 
  2. จากการวิ เคราะห์ลักษณะเด่นวัฒนธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ ได้ รับรางวัล ของ               
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มาลา ค าจันทร์ พบว่าคนในท้องถ่ินภาคเหนือมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและประหยัด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกิน       
การประกอบอาชีพ การสร้างบ้านที่อยู่อาศยั การแต่งกาย และการเลือกคู่ครอง นอกจากนีย้งัพบว่าคนในท้องถ่ิน
ภาคเหนือยงัชอบการท าบุญ การสกัการะพระธาตุประจ าปีเกิด การเคารพผู้อาวุโส ซึ่งอาจเป็นเพราะคนในท้องถ่ิน
ภาคเหนือมีวฒันธรรมประเพณีอนัดีงามมาตัง้แต่โบราณกาล ประเพณีวฒันธรรมบางอย่างยงัคงปฏิบตัิสืบทอดมา
จนถึงทุกวันนี  ้ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ สุรพล ด าริห์กุล  (2542 : 170) ได้กล่าวว่า ล้านนาเป็นดินแดนที่            
อดุมสมบรูณ์ไปด้วยมรดกทางศิลปวฒันธรรมและประเพณี ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความงามที่แสดงออกถึงเอกลกัษณ์เป็น
ของตนเองเป็นผู้คนท่ีอาศยัอยูใ่นดินแดนแหง่นีม้ีวิถีชีวิตและแบบแผนทางวฒันธรรมที่คล้ายคลงึกนั สะท้อนให้เห็นถึง
วิถีการด าเนินชีวิต ความคิด ความเช่ือของชาวล้านนาไม่ว่าจะเป็นเร่ืองอาหารการกิน การประกอบอาชีพ และ         
การสร้างบ้านท่ีอยูอ่าศยั รวมถึงการนุง่ผ้าและการแตง่กายของชาวล้านนากบัศิลปะการแสดงพืน้เมืองล้านนาอนัเป็น
มรดกทางวฒันธรรมประเภทหนึ่งที่มีแบบแผนและมีลกัษณะเป็นของตนเอง รายละเอียดของเร่ืองราวทางศิลปะและ
วฒันธรรมเหลา่นีจ้ะช่วยท าให้เกิดความรู้ความเข้าใจในสงัคมและวฒันธรรมในท้องถ่ินภาคเหนือมากยิ่งขึน้ 
  ด้านภาษาพบว่า มาลา ค าจนัทร์ ใช้ภาษาถ่ินในการสื่อสารท าให้ผู้อา่นสามารถจินตนาการถึงภมูิประเทศ 
ถ่ินฐาน บรรยากาศกลิ่นอายของความเป็นท้องถ่ินภาคเหนือที่ใช้ในการเลา่เร่ืองราว พรรณนา และใช้ในบทสนทนา
ของตวัละครเพื่อน าเสนอภาพวิถีชีวิตและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือที่ผู้ เขียนมีความคุ้นชินมากที่สดุ ทัง้นีอ้าจเป็น
เพราะว่าผู้ เขียนเป็นคนในท้องถ่ินภาคเหนือจึงสามารถหยิบยกเร่ืองราวต่าง ๆ โดยใช้ข้อมูลทางสงัคมวัฒนธรรม       
ของท้องถ่ินที่ตนเป็นส่วนหนึ่งของเร่ืองราวเหล่านัน้จึงท าให้ผู้ อ่านเข้าใจสภาพท้องถ่ินภาคเหนือได้เป็นอย่างดี               
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ นิตยา มาศะวิสุทธ์ิ (2534 : 39) คณะกรรมการซีไรต์กล่าวไว้ว่า “มีอะไรแปลกใหม่
เหมือนกบัเป็นการเขียนนวนิยายแนวใหม ่ซึ่งเราไมเ่คยมีมาก่อนคอืใช้ขนบเกา่ ๆ  ของไทยมาเลา่เร่ืองคนรุ่นใหม ่ๆ และ
ขนบต่าง ๆ มาดดัแปลงพลิกผนัได้อย่างเหมาะสม และชอบมากคือ ตลอดเวลาการเดินทางในเร่ืองจะมีวรรณกรรม 
เก่า ๆ ปนอยูซ่ึง่ทางเหนือเรียกวา่ขบัลือ้จะมีคนขบัลือ้ ร้องเพลงเป็นเทคนิคแปลกใหมไ่มม่ีนวนิยายเลม่ไหนท ามาก่อน” 
  ในด้านการอบรมสัง่สอน คนในท้องถ่ินภาคเหนือเช่ือในค าสอนทางศาสนาของพระพทุธองค์และที่มาจาก
พระภิกษุสงฆ์ อีกทัง้ค าสอนของบรรพบรุุษ แสดงให้เห็นวา่คนในท้องถ่ินภาคเหนือให้ความส าคญัตอ่การอบรมสัง่สอน
ตลอดจนพระสงฆ์องค์เจ้าที่จะต้องอบรมสัง่สอนให้คนในสงัคมประพฤติปฏิบตัิตนในสิ่งที่เหมาะสม ซึง่สอดคล้องกบั
ค ากลา่วของ เรณ ูอรรถาเมศร์ (2548 : 231) ได้กลา่วว่า การอบรมสัง่สอนหมายถึงการสัง่สอนให้สมาชิกในสงัคมได้
เรียนรู้ระเบียบของสงัคมล้านนาเพื่อให้เป็นไปตามการพฒันาพฤติกรรมอนัเป็นที่ยอมรับในสงัคมล้านนา โดยต้อง
ปฏิบตัิตามค าสัง่สอนของครอบครัวและสงัคม ได้แก่ การเช่ือฟังผู้อาวโุส ความกตญัญูต่อบพุการี การอบรมสัง่สอน
เน้นในด้านการเห็นคณุคา่ศรัทธาในพระพทุธศาสนา  
  ผลการวิจยัลกัษณะเดน่วฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในนวนิยายที่ได้รับรางวลัของ มาลา ค าจนัทร์เป็นไป
ตามแนวคิดและหลกัการท่ีกลา่วมาข้างต้น อีกทัง้ยงัสอดคล้องกบังานวิจยัของ สนัติวฒัน์ จนัทร์ใด (2550) ได้ศึกษา 
การใช้วฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือในการสร้างสรรค์นวนิยายของ มาลา ค าจนัทร์ ผลการศกึษาพบวา่ มาลา ค าจนัทร์ 
สร้างสรรค์นวนิยายโดยสอดผสานวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือเข้าไว้ในเร่ืองได้เป็นอย่างดี มีการสร้างตวัละครให้
สอดคล้องกบัเนือ้เร่ือง เร่ิมต้นด้วยการเรียกช่ือตวัละครด้วยภาษาท้องถ่ิน จากนัน้ก็สร้างบทบาทตวัละครให้มีวิถีชีวิต
เช่นเดียวกบัคนในท้องถ่ิน ด้วยเหตุที่นวนิยายทัง้หมดเป็นเร่ืองราวของคนในภาคเหนือจึ งสามารถน าเสนอแนวคิด
เก่ียวกบัความเช่ือพืน้ฐานของคนภาคเหนือและแนวคิดที่เป็นภาพสะท้อนวิถีชีวิตในสงัคมภาคเหนือ โดยผสมผสาน
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ระหวา่งสถานท่ีจริงและฉากที่สร้างสรรค์ขึน้ในเร่ือง ตลอดจนได้สอดแทรกวิถีชีวิตท้องถ่ินเข้าไว้ได้อยา่งกลมกลนื  
  จากการศึกษาสามารถสรุปได้วา่ นวนิยายของ มาลา ค าจนัทร์ เป็นเสมือนสื่อกลางในการน าเสนอวิถีชีวิต
ที่สะท้อนภาพสงัคมและวฒันธรรมท้องถ่ินภาคเหนือได้อย่างชดัเจน ท าให้ผู้คนในสงัคมได้รับรู้และเข้าในวฒันธรรม
ท้องถ่ินภาคเหนือ มีส านึกร่วมทางสงัคม ท าให้ผู้ อ่านได้มองย้อนถึงท้องถ่ินของตนเองในฐานะที่เป็นคน ท้องถ่ิน
ภาคเหนือ ได้กลิ่นอายของความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดี ถือเป็นภาพสะท้อนอนัทรงคณุค่าแก่การน าเอาไปปฏิบตัิ
และด ารงให้คงอยูส่บืไป 
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การสร้างหนังสือสารคดีท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
สู่ประเทศไทย 
Creating the Tourism Documentary about the Maritime Silk Road From China to Thailand 
 
Xiaofan Wang1, สนิท สตัโยภาส2 และ วรรณิดา ถึงแสง3 
Xiaofan Wang1, Sanit Satayopat2 and Wanida Thungsaeng3 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ เพื่อสร้างหนงัสือสารคดีท่องเที่ยว เร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผ่านเส้นทางสายไหม
ทางทะเล” และเพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้ อ่านที่มีต่อหนังสือที่ผู้ วิจัยสร้างขึน้ โดยหลงัจากได้น าเสนอ
ผู้ เช่ียวชาญ 5 คนตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว น าไปทดลองใช้กับคนไทยที่ก าลังศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีอายุอยู่ระหว่าง   
20 - 29 ปี 30 - 39 ปี 40 - 49 ปี และอายุ 50 ปีขึน้ไป โดยแต่ละช่วงอายุใช้จ านวน 10 คน รวมจ านวนทัง้สิน้ 40 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีป้ระกอบด้วย หนังสือสารคดีท่องเที่ยว เร่ือง “จีนสู่ไทยโดยผ่านเส้นทางสายไหม       
ทางทะเล” จ านวน 1 เลม่ แบบประเมินคณุภาพของหนงัสือ จ านวน 1 ชดุ และแบบสอบถามระดบัความพงึพอใจของ
ผู้อ่านหนงัสือ จ านวน 1 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
  ผลการวิจยั พบว่า หนงัสือสารคดีท่องเที่ยว เร่ือง “จีนสู่ไทยโดยผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเล” ที่ผู้ วิจัย
สร้างขึน้มีคณุภาพอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.39 และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.51 โดยมีการสร้าง
อย่างมีระบบ ท าให้หนงัสอืมีคณุภาพเหมาะส าหรับน าไปประกอบใช้ในการศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวได้ เมื่อวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ อ่านหนังสือ พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 และ                  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 เพราะมีเนือ้หาน่าสนใจ ผู้ อ่านได้รับทัง้ความรู้และความเพลิดเพลิน             
ซึง่สามารถใช้เป็นแนวทางการท าวิจยัเก่ียวกบัการศกึษาเส้นทางการทอ่งเที่ยวอื่นท่ีนา่สนใจในแถบเอเชียใต้อีกตอ่ไป 
 

ค าส าคัญ : เส้นทางสายไหมทางทะเล, หนงัสอืสารคดีทอ่งเที่ยว, จีนสูไ่ทย 

 

ABSTRACT 
  The objectives of this research were to create a tourism documentary book, entitled “From China 
to Thailand through the Maritime Silk Road” and to examine the satisfaction levels of readers with the book. 
After conducting revision recommendations from five experts, the book was tried with 40 students and 
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faculty members at Chiang Mai Rajabhat University from January to February, 2020. They included ten 
representatives each from the age ranges of 20-29 years, 30-39 years, 40-49 years and 50 years and over. 
The research instruments consisted of the book, the book quality assessment form, and the satisfaction 
questionnaire. The data were statistically analyzed for arithmetic mean, and standard deviation.  
  The research findings revealed that the quality of the book was at a high level with the mean of 
4.39 and the standard deviation of 0.51, since it was created systematically and was suitable for 
investigating the travel route. For the satisfaction of the readers, it was found that it was generally at a high 
level with the mean of 4.42 and the standard deviation of 0.60. This was because the contents were 
interesting, providing readers with both knowledge and entertainment. It could also be used as a research 
guideline for investigating other travel routes in South Asia. 
 

Keyword: Maritime Silk Road, Tourism Documentary Book, China to Thailand 

 

บทน า 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนมีมายาวนานตัง้แต่สมัยโบราณ โดยประเทศไทย        
เป็นที่หมายแห่งหนึ่งของคนจีนโพ้นทะเลอพยพครอบครัวเข้ามาท ามาหากินในประเทศไทยบริเวณเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต้ ซึง่ปรากฏขึน้ตัง้แตส่มยัราชวงศ์ถงัของจีน โดยเฉพาะนบัตัง้แต่สมยัรัชกาลที่ 5 แหง่ราชวงศ์จกัรี หรือช่วงสมยั
ราชวงศ์ชิงของจีน เมื่อชาวแมนจูชิงอ านาจจากราชวงศ์ หมิงได้ส าเร็จและขึน้ปกครองแผ่นดินจีน บรรดาเชือ้พระวงศ์
แห่งราชวงศ์หมิง ขุนนางและราษฎรที่จงรักภกัดีจึงหนีออกจากประเทศบ้านเกิดโพ้นทะเลสูต่่างแดนเป็นจ านวนมา    
(อูจี๋เ้ยียะ, 2553) จากนัน้ครอบครัวชาวจีนได้ขยายครอบครัว มีลกูมีหลานสร้างครอบครัวอีกมากมาย 
  การที่ชาวจีนโพ้นทะเลเข้ามาในประเทศไทยมีเส้นทางหนึง่ที่เป็นที่รู้จกักนัดีคือ เส้นทางสายไหมทางทะเล 
ซึ่งเป็นเส้นทางที่ เ ช่ือมโยงประเทศจีนกับประเทศอารยธรรมที่ส าคัญต่าง ๆ อันก่อให้เกิ ดการแลกเปลี่ยน                   
ในด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านศาสนา ด้านประวตัิศาสตร์ และด้านประเพณีวฒันธรรม เป็นต้น 
  เหลียงเอ้อผิง  (2017) กล่าวไว้ว่า แนวความคิดเร่ืองเส้นทางสายไหมทางทะเลมาจากหนังสือ    
“Documents sur les Tou-kiue (Turcs) occidentaux” โดยนักประวัติศาสตร์ชาวฝร่ังเศสเอ็ดเวิร์ด ชาวานส์ ซึ่งมี
เนือ้หาระบไุว้ว่า “เส้นทางสายไหมแยกเป็น 2 เส้นทาง คือ เส้นทางทางบกกบัเส้นทางทางทะเล” ถือว่าเป็นต้นก าเนิด
ของแนวคิดเส้นทางสายไหมทางทะเล นอกจากนีเ้ส้นทางนีย้ังมีช่ือฉายาว่า “เส้นทางสายเคร่ืองปัน้ดินเผา” และ 
“เส้นทาง       สายเคร่ืองเทศ” เนื่องจากการค้าขายที่เจริญก้าวหน้าผา่นเส้นทางนี ้ประเทศจีนสง่ออกสนิค้าที่ขึน้ช่ือไป
ทัว่โลก เช่น เคร่ืองปัน้ดินเผา ผ้าไหม ใบชา ภาพวาด เป็นต้น และในขณะเดียวกันก็น าเข้าสินค้าจากนานาประเทศ
ด้วย เช่น งาช้าง เพชรพลอย เคร่ืองเทศ เป็นต้น จึงท าให้ประเทศจีนได้กระชบัความสมัพนัธ์กบัต่างประเทศมากขึน้ 
รวมทัง้แลกเปลีย่นวฒันธรรมอยา่งลกึซึง้จนสง่เสริมวฒันธรรมหลากหลายมากขึน้ 
  ถาวหงเลี่ยง (2017) กล่าวถึงประวตัิความเป็นมาของเส้นทางสายไหมทางทะเลว่า เส้นทางสายไหม     
ทางทะเลนัน้มีมาตัง้แต่สมยัราชวงศ์ฉินฮั่น เนื่องจากประเทศจีนมีพืน้ที่กว้างขวาง เส้นฝ่ังทะเลยาวเหยียด ข้ามทัง้    
เขตอบอุน่ แถบภมูิภาคใกล้โซนร้อน และเขตร้อน มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างอดุมสมบรูณ์ ท าให้บรรพบรุุษ
สามารถแสวงหาวัสดุจากทะเลเพื่อการอยู่รอดและการใช้ชีวิต จนกระทัง่ส่งเสริมฝีมือการสร้างเรือพร้อมบุกเบิก
เส้นทางสายไหมทางทะเลเพื่อด าเนินชีวิตให้ดีขึน้ เส้นทางสายไหมทางทะเลเข้าสู่สมยัเจริญรุ่งเรืองในสมยัราชวงศ์ถงั
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และราชวงศ์ซ่ง เมืองที่อยู่แถบภาคตะวนัออกเฉียงใต้ของจีน เช่น เมืองกวางโจว เมืองเฉวียนโจว ได้รับการพฒันา
อยา่งรวดเร็วจนกลายเป็นเมืองทา่ที่ส าคญัและขึน้ช่ือในด้านการค้าขายระหวา่งประเทศ เมื่อมาถึงสมยัราชวงศ์หยวน 
เส้นทางสายไหมทางทะเลได้พัฒนาถึงขัน้เจริญสูงสุด นักเดินเ รือที่ โด่งดังช่ือ  มาร์โค โปโล (Marco Polo)       
จากประเทศอิตาลี ช่ืนชมกบัสภาพการค้าขายระหว่างประเทศผ่านทะเล และประทบัใจกบัความเจริญของเมืองท่า  
เฉวียนโจว ต่อมาในสมยัราชวงศ์หมิง เจิง้เหอน ากองเรือคณะทูตเดินทางไปมหาสมุทรตะวันตกโดยผ่านเส้นทาง     
สายไหมทางทะเลเพื่อเจริญสมัพนัธ์กบันานาประเทศและพร้อมกบัเผยแพร่ความยิ่งใหญ่ด้วยประเพณีวฒันธรรมของ
ประเทศจีนรวมทัง้หมดมีการเดินทางมากถึงจ านวน 7 ครัง้ในประวตัิศาสตร์ และครัง้ที่ 2 ของการเดินทางได้ไปถึง   
กรุงศรีอยธุยเมื่อปี ค.ศ. 1407 แต่ในสมยัราชวงศ์ชิง เปิดเพียงเมืองท่ากวางโจวเป็นด่านตรวจสอบเพื่อด าเนินธุรกิจ
การค้าในเชิงทางการเท่านัน้ เนื่องจากราชส านกัชิงประกาศนโยบายห้ามออกทะเลโดยสว่นบคุคล ในขณะเดียวกัน
ชาวตะวนัตกเข้ามารุกรานและสร้างสงครามกบัชาวจีน จึงท าให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจการค้าขายระหว่างประเทศ 
และเส้นทางสายไหมทางทะเลท่ีมีมานานนัน้ลม่สลายในท่ีสดุ 
  ใน พ.ศ. 2556 รัฐบาลจีนตระหนกัถึงความส าคญัของเส้นทางสายไหมทางทะเลนนี ้จึงเร่ิมฟืน้ฟวูฒันธรรม
ด้วยการสร้างเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่  21 ในกรอบ “One Belt One Road” โดยการสร้าง            
ความเช่ือมโยง และความร่วมมือรอบด้านกับนานาประเทศ (ปณต แสงเทียน , 2558) ภายใต้แนวคิดการค้าเสรี     
อาจท าให้เศรษฐกิจการค้าและการลงทนุระหวา่งประเทศในอนาคตเปลีย่นโฉมใหม ่กลายเป็น “การค้าและการลงทนุ
ไร้พรมแดนที่มีการเช่ือมต่ออย่างแท้จริง” ซึ่งเห็นได้ชัดจากการก่อสร้างเส้นทางคมนาคมทางรถไฟเช่ือมต่อระหว่าง
โครงการระเบียงเศรษฐกิจอนภุมูิลุม่แม่น า้โขงและเส้นทางสายไหมใหม่ที่จะเข้าสูภ่มูิภาคอาเซียนวา่ เส้นทางสายไหม
ใหมต่อนใต้นีจ้ะเช่ือมต่อระหวา่งเมืองคนุหมิงลงมาที่สิบสองปันนา มุง่หน้าเข้าสูห่ลวงน า้มาที่ประเทศลาวตอนเหนือ 
แล้วเข้าสู่เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก จนถึงกรุงเทพฯ ของประเทศไทย และจะขยายไปสู่ประเทศมาเลเซียและ
สิงคโปร์ (ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์, 2560) เพราะฉะนัน้ ประเทศไทยที่เป็นสมาชิกหนึ่งและมีบทบาทส าคัญใน             
กลุ่มอาเซียนย่อมได้รับอิทธิพลจากนโยบายของเส้นทางสายไหมใหม่ในรอบด้าน เช่น อุตสาหกรรม  การท่องเที่ยว  
การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นต้น อาจจะท าให้ความสัมพันธ์ของทัง้  2 ประเทศกระชับมากขึน้   
การติดตอ่ค้าขายและการเดินทางไปมาหาสูก่นัจะสะดวกมากขึน้โดยทางถนน รถไฟ และทางทะเล (อูฮ๋วาฉนุ, 2558) 
ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสืบค้นข้อมูลจากเอกสารและต านานได้แรงบันดาลใจจากการอ่าน “มุ่งไกลในรอยทราย”                 
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี จึงเกิดความสนใจที่จะน าสาระความรู้และประสบการณ์ที่ได้
ออกเผยแพร่สูส่าธารณะในวงกว้าง อีกทัง้ไม่ค่อยพบงานวิจัยที่ศึกษาเก่ียวกับเส้นทางสายไหมทางทะเลนี ้จึงท าให้
ผู้วิจยัสนใจจะศึกษาและแนะน าสถานที่เชิงท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมทางทะเลนี ้เพื่อน าเร่ืองราวมาเขียนเป็น
หนงัสือสารคดีแนะน าสถานที่ตามเส้นทางดงักล่าวให้ผู้อ่านได้รับรู้ในวงกว้าง รวมทัง้เป็นแนวทางในการส่งเสริม      
การทอ่งเที่ยวตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างหนงัสอืสารคดีทอ่งเที่ยวเร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผา่นเส้นทางสายไหมทางทะเล”  
2. เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อหนังสือสารคดีท่องเที่ยว เร่ือง “จีนสู่ไทยโดยผ่าน

เส้นทางสายไหมทางทะเล” ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้ 
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วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวกบัการสร้างหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวพร้อมกับรวบรวมข้อมลูภาคสนาม
จากสถานที่จริง และศึกษาทฤษฎี วิธีการสร้างแบบประเมินคณุภาพ แบบส ารวจ แบบสอบถามความพึงพอใจจาก
หนงัสอืเก่ียวกบัการวดัผลและการวิจยัเบือ้งต้น 
  2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยั ได้แก่หนงัสอืสารคดีทอ่งเที่ยวเร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผา่นเส้นทางสายไหม
ทางทะเล” แบบประเมินคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยวตามเส้นทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนสูป่ระเทศไทย จ านวน 20 ข้อ และแบบสอบถามระดบัความพึงพอใจของผู้อ่านหนงัสอืสารคดีท่องเที่ยว
ตามเส้นทางสายไหมทางทะเลจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสูป่ระเทศไทย จ านวน 10 ข้อ ดงัตารางที่ 1 และ 2 
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ทดลองใช้หนังสือฉบบัร่างกับกลุ่มทดลอง 8 คนพร้อมปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของกลุ่มทดลอง แล้วน าหนงัสือฉบับสมบูรณ์เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญ 5 คนประเมินคุณภาพของหนงัสือ 
จากนัน้จึงน าไปให้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 40 คนอา่นและประเมินระดบัความพึงพอใจที่มีตอ่หนงัสอืที่ผู้วิจยัสร้าง 
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์หาระดับคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยวด้วยสถิติค่าเฉลี่ย 
(Mean) และค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าข้อมูลจากแบบประเมินคณุภาพของหนงัสือ 
และวิเคราะห์ระดบัความพงึพอใจของกลุม่ตวัอย่างที่มีต่อหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวที่ผู้วิจยัสร้างด้วยค่าเฉลี่ย (Mean) 
และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าข้อมลูจากแบบสอบถามระดบัความพงึพอใจ 
 
ตารางที่ 1 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือสารคดีท่องเที่ยว 
 

รายการประเมิน 
ระดับ 

ความคดิเห็น 
5 4 3 2 1 

ลักษณะของรูปเล่มหนังสือ      
1 ความกว้างและความยาวของรูปเลม่มีความเหมะสม      
2 ความแข็งแรงทนทานของรูปเลม่      
3 ความสวยงามและความนา่สนใจของรูปเลม่      
ลักษณะของเนือ้หา      
4 โครงสร้างของเนือ้เร่ืองมีความชดัเจนถกูต้อง      
5 เนือ้หาสาระมีความนา่สนใจ      
6 เนือ้เร่ืองช่วยเสริมสร้างความรู้ให้แก่ผู้อา่น      
7 เนือ้หาให้ข้อเท็จจริงอยา่งถกูต้องและมีแหลง่อ้างอิงนา่เช่ือถือ      
การใช้ภาษา      

8 ใช้ภาษาได้อยา่งถกูต้องเหมาะสม      
9 ใช้ภาษาสือ่ความหมายได้อยา่งชดัเจนและเข้าใจง่าย      
ภาพประกอบ      
10 ภาพมีความคมชดั นา่สนใจ      
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11 ขนาดของภาพมีความเหมาะสม      
12 ภาพกบัเนือ้หามีความสอดคล้องกนั และสง่เสริมให้เนือ้หาเดน่ชดัยิง่ขึน้      
13 ค าบรรยายภาพถกูต้องชดัเจน และเหมาะสม      
สีและตัวอักษร      
14 ขนาดตวัอกัษรมีขนาดเหมาะสม อา่นง่าย      
15 รูปแบบของตวัอกัษรท่ีใช้น าเสนอมีความเหมาะสม      
16 การใช้สขีองตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
คุณค่าและประโยชน์ที่ ผู้อ่านได้รับ      
17 มีคณุคา่ด้านความคิดสร้างสรรค์      
18 ได้รับทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิ      
19 สามารถน าไปประกอบใช้ในการศกึษาเส้นทางทอ่งเที่ยว      
20 ให้ข้อคิดแก่ผู้อา่น      

 
ตารางที่ 2 แบบสอบถามระดับความพึงพอใจของผู้อ่านหนังสือสารคดีท่องเที่ยว 
 
ข้อที่ 

 
รายการประเมิน 

ระดับ 
ความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีม้ีขนาด รูปเลม่ เหมาะสม สวยงาม      

2 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีม้ีเนือ้หานา่สนใจ ชวนอา่น      

3 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีม้ีเนือ้หาให้ข้อเท็จจริงอยา่งถกูต้อง      

4 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีใ้ห้ทัง้ความรู้และความเพลดิเพลนิ      

5 ภาพประกอบของสารคดีเลม่นีม้ีความคมชดัและขนาดที่เหมาะสม      

6 เนือ้หาของสารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีส้อดคล้องกบัภาพประกอบ      

7 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีใ้ช้ภาษาได้ถกูต้องและเหมาะสม      

8 สารคดีท่องเที่ยวเลม่นีใ้ช้ภาษาในการอธิบายสื่อความหมายชดัเจน
และเข้าใจง่าย 

     

9 ตัวหนังสือของสารคดีท่องเที่ยวเล่มนีม้ีขนาด สี และรูปแบบ
เหมาะสม 

     

10 สารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีใ้ห้ข้อคิดแก่ทา่นและสามารถน าไปประกอบใช้
ในการศกึษาเส้นทางทอ่งเที่ยวได้ 
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ผลการวิจัย 
  1. ผลการสร้างหนงัสือ ได้หนงัสือสารคดีท่องเที่ยว เร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผา่นเส้นทางสายไหมทางทะเล” 
จ านวน 1 เลม่ที่มีความยาว 101 หน้า เนือ้หาประกอบด้วยการให้ความรู้ในด้านประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม ประเพณี 
คติความเช่ือ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถ่ินตามเส้นทางที่เดินทางผ่าน มีภาพถ่ายจากสถานที่จริง
ประกอบที่สอดคล้องกบัเนือ้หา โดยมีตวัอยา่งหนงัสอืดงันี ้

  2. ความคิดเห็นของผู้ เช่ียวชาญในการประเมินคุณภาพของหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวเร่ือง “จีนสู่ไทย  
โดยผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเล” อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน         
เทา่กบั 0.51 
  3. ผู้อ่านหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวเร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผ่านเส้นทางสายไหมทางทะเล” มีความพึงพอใจ
อยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่ เทา่กบั 4.42 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทา่กบั 0.60 
 

บทสรุป 
  1. ผลการประเมินระดบัคณุภาพของหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวเร่ือง “จีนสูไ่ทยโดยผา่นเส้นทางสายไหม
ทางทะเล” พบวา่ โดยภาพรวมมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดี มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.39 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากหนงัสอืดงักลา่วได้
ผ่านกระบวนการสร้างหนงัสือสารคดีท่องเที่ยวอย่างมีระบบ และวิธีที่เหมาะสม โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาเอกสาร 
ต าราที่เ ก่ียวกับการสร้างหนังสือสารคดีท่องเที่ยว  ศึกษาหลักการ วิธีการน าเสนอและการเขียน เพื่อด าเนิน     
การคดัเลือกข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพืน้ที่จริงแล้วก าหนดโครงสร้างเนือ้หาให้เหมาะสมกับหนงัสือสารคดี
ท่องเที่ยว โดยก าหนดเนือ้เร่ืองเป็นเร่ืองที่ให้ทัง้สาระความรู้ แง่คิดแก่ผู้อ่าน และความเพลิดเพลินอีกด้วย ใช้ส านวน
ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย คัดเลือกภาพประกอบที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนือ้เร่ือง  มีความคมชัด สีสัน
สวยงาม ขนาดของภาพประกอบและตวัอกัษรมีความเหมาะสม ขนาดของรูปเลม่หนงัสอืมีความเหมาะสมและพกพา
ได้อย่างสะดวก พร้อมกบัได้ผ่านการทดลองใช้หนงัสือสารคดีท่องเที่ยวฉบบัร่างกับกลุม่ทดลองจ านวน 8 คน และ  
การพิจารณาคณุภาพและกลัน่กรองจากผู้ เช่ียวชาญ 5 คนเป็นอยา่งดี 
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เนือ้หาสาระมีความน่าสนใจ อยู่ในระดบัดีมาก มีคา่เฉลีย่เท่ากบั 4.80 
ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะภาพประกอบส่งเสริมเนือ้หาให้มีความน่าอ่านมากยิ่งขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ            
ถวลัย์ มาศจรัส (2545) ที่เสนอไว้ว่า ภาพประกอบจะช่วยเสริมให้เนือ้หาของสารคดีที่เขียนนัน้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึน้ เป็นการดึงดูดความสนใจในการอ่าน และเน้นข้อความของเนือ้หาให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึน้ นอกจากนี ้
หนงัสอืมีคณุคา่ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยูใ่นระดบัดีมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.80 อาจเป็นเพราะสารคดีทอ่งเที่ยวที่มี
เนือ้หาเก่ียวกับเส้นทางสายไหมทางทะเลนีเ้ป็นความรู้ใหม่ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้ อ่านชาวไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธัญญา สงัขพนัธานนท์ (2553) ที่อธิบายไว้ว่า คุณลกัษณะของสารคดีท่องเที่ยวที่ดีควร
ประกอบด้วยลกัษณะมีความสดและใหม่ คือ เป็นเร่ืองที่เขียนด้วยมมุมองแปลกใหม ่เป็นเร่ืองที่ไม่เคยมีใครเขียนถึง
มาก่อน หรือมีเนือ้หาที่ไม่ค่อยปรากฏในหนังสือน าเที่ยวทั่วไป ทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ จาง หยวน       
(Zhang Yuan, 2559) ที่ท าวิจัยเร่ือง “การสร้างหนงัสือเสริมประสบดารณ์ภาษาไทย เร่ืองเทศกาลส าคญัของจีน” 
พบว่า การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เร่ือง เทศกาลส าคัญของจีน มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก          
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.56 เหมาะส าหรับการน าไปใช้ในวงกว้างเช่นกนั 
  2. ผลการประเมินระดบัความพึงพอใจ พบวา่ ผู้อ่านมีความพงึพอใจตอ่หนงัสอืสารคดีท่องเที่ยวเลม่นี ้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สารคดีท่องเที่ยวเล่มนีใ้ห้ทัง้
ความรู้และความเพลิดเพลิน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อาจเนื่องจากในเนือ้หามีการสอดแทรกเกร็ดความรู้และ
ประสบการณ์ที่สนกุสนาน ซึง่สอดคล้องกบัแนวคิดของ ธญัญา สงัขพนัธานนท์ (2553) ที่กลา่วไว้วา่ สารคดีทอ่งเที่ยว
ที่ดีจะต้องสร้างความสมัพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ อ่านกับผู้ เขียน ให้ความบันเทิงและให้ความรู้ต่อผู้ อ่าน ท าให้ผู้ อ่านมี
ความสขุ และเนือ้หาของสารคดีทอ่งเที่ยวเลม่นีส้อดคล้องกบัภาพประกอบ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.53 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ
ได้เก็บรวบรวมข้อมลูโดยการลงพืน้ที่จริงเพื่อเดินทางไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ และน าประสบการณ์จริงมาเขียน
เป็นเนือ้เร่ือง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถวัลย์  มาศจรัส (2545) ที่กล่าวไว้ว่า ภาพถ่ายประกอบสารคดีควรมี
ลกัษณะเป็นภาพถ่ายจากแหล่งข้อมูลโดยตรง หรือส าเนามาจากภาพถ่ายในอดีตที่เก่ียวกับเนือ้หาที่มีการเขียนถึง 
และภาพกับเนือ้หาเป็นเร่ืองเดียวกัน ทัง้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณัฐชาดา สภุามูล (2559) ท างานวิจัยเร่ือง  
“การสร้างหนังสือเสริมประสบการณ์ ส าหรับชาวต่างประเทศ ชุด เที่ยวเมืองเหนือ ” พบว่า การสร้างหนังสือ          
เสริมประสบการณ์ส าหรับชาวต่างประเทศ ชุด เที่ยวเมืองเหนือ โดยผู้อ่านมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากเช่นกัน      
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.32 
 

เอกสารอ้างอิง 
จาง หยวน. (2559). การสร้างหนงัสือเสริมประสบการณ์ภาษาไทย เร่ืองเทศกาลส าคัญของจีน. วิทยานิพนธ์     

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม.่ 
ณัฐชาดา สุภามูล.(2559). การสร้างหนงัสือเสริมประสบการณ์ ส าหรับชาวต่างประเทศ ชุด เที่ยวเมืองเหนือ. 

วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม.่ 
ณฐัพงศ์ สวุรรณอินทร์. (2560). จีนกบัความพยายามในการจดัระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ :  เสน้ทางสายไหมและทิศ

ทานโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศของไทย. วารสารการเมือง การบริการ และกฎหมาย ปีที่ 9 ฉบบัท่ี 1 : 
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา. 

 



 

การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H799 

 
ถวลัย์ มาศจรัส. (2545). ตวัอย่างการเรียนเร่ืองบนัเทิงคดีและสารคดีส าหรับเด็กและเยาวชน : ผนึกความคิดของ

นกัวิชาการ – นกัเขียน 26 รางวัลระดับชาติ “งานเขียนสอนการไม่ได้แต่แนะน าได้”. พิมพ์ครัง้ที่ 2. 
กรุงเทพฯ: ธารอกัษร. 

                      . (2545). สารคดีและการเขียนสารคดี. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: ธารอกัษร. 
ธญัญา สงัขพนัธานนท์. (2553). การเขียนสารคดีภาคปฏิบติั. พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ: อินทนิล. 
ปณต แสงเทียน. (2558).ยุทรศาสตร์เส้นทางสายไหมทางทะเลของจีน : ความเกี่ยวข้องต่อเอเชียตะวันออก     
  เฉียงใต.้รัฏฐาภิรักษ์: วารสารราย 4 เดือน, ฉบบัท่ี 3. 
อู ๋จี ้เยียะ. (2553). 60 ปีโพน้ทะเล. กรุงเทพฯ: โพสต์บุ๊กส์. 
อู๋ ฮวา ฉนุ. (2558). การศึกษาโอกาส อปุสรรค และแนวโน้มความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนไทย - จีนภายใต้        
  นโยบายเสน้ทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที ่21. วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจีน
  ในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลยันวตักรรมสงัคม บนัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัรังสติ. 

Liang Er’ping (梁二平 เหลยีง เอ้อ ผิง). (2016). The 2000-Year History Of Maritime Silk Road (海上丝

绸之路 2000年). เซี่ยงไฮ้ (Shanghai): มหาวิทยาลยัเซี่ยงไฮ้เจียวทง (上海交通大学出版

社). 

Tao Hongliang (陶红亮 ถาว หง เลี่ยง). (2017). The Maritime Silk Road (海上丝绸之路). ปักก่ิง 

(Beijing): Oceanpress (海洋出版社). 
 



 

 
การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H800 

 

วัจนลีลาของบทเพลงที่แสดงความอาลัยรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร        
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 
The Style of Lamented Love Song for Phra Bat Somdet Phraboromchanakathibej Maha 
Bhumibol Adulyadej Maharaj Borommanat Bobitra 
 
ปรียาภรณ์  ถาวะระ1, นราวลัย์  พลูพิพฒัน์2 และ สนิท สตัโยภาส3 
Preeyaporn Tawara1, Narawan Poonpipat2 and Sanit Satayopat3 
 

บทคัดย่อ 
  การวิจยัเร่ืองนีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาวจันลลีาและการประกอบสร้างของบทเพลงที่แสดงความอาลยัรัก
ต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แหลง่ข้อมลูที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ บทเพลงที่แสดงความอาลยัรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ตในช่วงวนัที่ 13 ตุลาคม 2559 – 31 ตุลาคม 2559 จ านวน 57 บทเพลง โดยใช้
เคร่ืองมือในงานวิจยั คือ แบบบนัทกึการวิเคราะห์วจันลลีาและแบบบนัทกึการวิเคราะห์การประกอบสร้าง 
  ผลการวิจัยพบว่า วัจนลีลาในบทเพลงที่แสดงความอาลยัรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร    
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีการใช้ภาษาระดบักึ่งทางการในการแต่งบทเพลง การใช้ค า พบว่า      
มีการใช้ค าภาษาถ่ิน ค าราชาศพัท์ ค าซ้อน ค าซ า้ ค าที่ท าให้เห็นภาพ ด้านการใช้ส านวน พบว่ามีการใช้ส านวนและ     
ค าที่มีความหมายโดยนัย ด้านการใช้โวหารภาพพจน์ พบว่ า มีการใช้ภาพพจน์ อุปมา อุปลักษณ์ อติพจน์ 
บคุลาธิษฐาน สว่นด้านการประกอบสร้างของบทเพลง พบว่า ในด้านของโครงสร้างของบทเพลง มีการเร่ิมเร่ืองโดย
การใช้ค าถาม บรรยายความต่าง ๆ ความรู้สกึของผู้ประพนัธ์ การกระท าของผู้ประพนัธ์ การด าเนินเร่ือง มีการด าเนิน
เร่ืองตามล าดับเวลา และการจบเร่ือง มีการจบเร่ืองแบบธรรมดา คือ จบแบบให้ผู้ ฟังสามารถรู้ถึงเหตุการณ์จาก
เร่ืองราวที่ด าเนินมาตัง้แต่ต้น ประกอบด้วย การให้ค าสญัญา และการให้ข้อคิด สว่นในด้านกลวิธีการประกอบสร้าง
ของค าที่แสดงถึงความอาลยัรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร มีการประกอบสร้างค าด้วยค า กลุม่ค า และการประกอบสร้างด้วยประโยค 
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ABSTRACT 
  The objective of this research was to investigate speech styles and formation of the songs that 
express love toward Phra Bat Somdet Phraboromchanakathibej Maha Bhumibol Adulyadej Maharaj 
Borommanat Bobitra. The data consisted of 57 songs publicized in the internet from October 13-31, 2016. 
The research instruments were composed of the speech style and song formation analysis forms. 
  The research results revealed that, for the speech styles, the language use was semi-formal in 
addition to dialect words, royal lexicons, repetitive words, elaborative words, and figurative words. It was 
also found to use expressions and words with connotative meanings. For poetic expressions, simile, 
metaphor, hyperbole and personification were utilized. For the formation of the songs, it was found that it 
started with questions, descriptions, feelings and actions of the composers. The theme progression was 
temporally linear and the ending was ordinary with listeners realizing the events from the beginning to the 
end, which consisted of promises and lessons. For the word-formation strategy that expressed love toward 
the late king, it consisted of single words, phrases, and sentences. 
Keyword : Style, Formation, Lamented love, Songs 

 

บทน า 
  ตลอดระยะเวลา 70 ปี แหง่การครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ประชาชนชาวไทย ต่างซาบซึง้ในพระมหากรุณาธิคณุของพระองค์ และมีความรู้สกึร่วมกนั
คือ “เรารักพระเจ้าอยู่หัว” มีเหตุผลมากมายที่คนไทยจะให้ค าตอบแก่ตนเองถึงความรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จ        
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แต่หนึ่งในเหตุผลส าคญัคือ พระองค์เป็นศนูย์  
รวมใจและเป็นหลกัของชาติ สมเกียรติ รักษ์มณี (2549 : 18) ได้กลา่วว่า นบัแตพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพล   
อดลุยเดชฯ ได้เสด็จเถลิงถวลัยราชสมบตัิ พระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่ทรงบ าเพ็ญเพื่อปวงพสกนิกรชาวไทยล้วนแล้ว   
แตม่ีคณุคา่อเนกประการ และยงัประโยชน์น้อยใหญ่ให้เกิดขึน้ในบ้านเมืองสบืมาช้านาน อีกทัง้ยงัมีโครงการตามแนว
พระราชด าริในด้านต่าง ๆ ของพระองค์ ที่เก่ียวเนื่องกบัการพฒันาประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที่ห่างไกล 
และทุรกันดาร ไม่เพียงแต่จะยงัความปลืม้ปีติในหมู่พสกนิกรชาวไทยเท่านัน้ แม้แต่องค์การระหว่างประเทศและ
สถาบนัการศกึษาทัว่โลก ตา่งก็ตระหนกัถึงพระอจัฉริยภาพของพระองค์เช่นกนั 
    เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต 
ด้วยความรักของคนไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
และมีความปรารถนาที่จะสื่อสารให้คนในสงัคมรับทราบเร่ืองราว ข้อมูล ความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ท่าน จึงเกิด
ปรากฏการณ์ด้านการสื่อสารรูปแบบหนึ่งในสังคมไทย คือการสื่อสารเพื่อเทิดพระเกียรติและอาลัยรักต่อ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผ่านเสียงเพลง โดยผู้ประพนัธ์
เพลงท าหน้าที่สร้างชุดความหมายที่เก่ียวข้องกบัพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช 
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บรมนาถบพิตร สง่เป็นเนือ้เพลง ผสมผสาน กบัทว่งท านองดนตรี และการขบัร้องของศิลปิน เพื่อสือ่ความคิด อารมณ์ 
และความรู้สกึไปยงัคนไทยในประเทศและตา่งประเทศ 
    บทเพลงมีบทบาทส าคญัมานาน ตัง้แตส่มยัประวตัิศาสตร์ บทเพลงเป็นเคร่ืองมือแสดงถึงสติปัญญาและ
คณุธรรมของประเทศชาติ บทเพลงเป็นสื่อกลางในการติดต่อ และสร้างความเข้าใจกนัได้ดี และบทเพลงเป็นเคร่ือง
พฒันาอารมณ์ให้เบิกบาน แจ่มใส เสียงและท านองของเพลง เป็นการแสดงออกถึงความช่ืนชมยินดี หรือ  ความ     
เศร้าโศกเสยีใจ การร้องเพลงเป็นการให้ความสขุและความพงึพอใจทัง้ผู้ ร้องและผู้ ฟัง บทเพลงเป็นสือ่ปรุงแตง่อารมณ์ 
ความรู้สึกของมนุษย์ตัง้แต่แรกเกิดบทเพลงที่มีคุณค่าย่อมสามารถช่วยปรุงแต่งนิสยัของมนุษย์  และพามนุษย์ให้
ด าเนินไปตามครรลองที่ถกูต้อง 
   สริุนทร์ ภาคศิริ  (2549 : 19) ได้กลา่วถึงเร่ืองนีว้่า การแต่งเพลงจะเน้นจินตนาการมากกวา่ความจริง เช่น 
เศร้า เสยีใจ ผิดหวงั ขมขื่น สว่นใหญ่จะเป็นการสร้างอารมณ์ในการเขียนบทเพลง เพื่อให้เกิดความนิยมชมชอบ จนไม่
ค านงึถึงความเป็นจริง ใสส่สีนัความรัก ความฝัน ความหวงั หรือตลกเบาสมอง เพื่อสนองอารมณ์ของผู้ ฟัง 
    นอกจากนี ้เพลงสากลสมยันิยม จะเน้นเนือ้หาเก่ียวกบัชีวิตของคน คนท่ีฟังเพลงประเภทนีก็้จะมีอารมณ์
ร่วมเฉพาะที่ตรงกับชีวิตประจ าวัน โดยธรรมชาติของมนุษย์จะคิดว่าตนเป็นตัวเอกเป็นเหมือนเนือ้เพลงที่ว่านัน้       
หากเพลงเศร้าก็พลอยเศร้าไปด้วย ท าให้ยิ่งทุกข์มากยิ่งขึน้ บางเพลงตรงกับชีวิตในอดีตที่เคยขื่นขม เมื่อฟังเพลง
ประเภทนีก็้กลบัเป็นวา่เอาอดีตนัน้มาท าให้ปัจจบุนัเป็นทกุข์ ไมย่อมไมอ่ยากลืม บทเพลงจะเน้นไปในทางลบมากกว่า
ทางบวก เป็นการต่อว่าตนเอง ท้อถอย หมดหวงั ส่วนมากเพลงที่จะให้ก าลงัใจนัน้จะมีน้อยมาก ในชีวิตประจ าวนั 
เพลงมีผลตอ่อารมณ์ เพลงจึงมีความส าคญัมาก 
    ดงันัน้ บทเพลงจะมีคณุคา่เป็นทวีคณูถ้ารู้จกัใช้เพลงให้เหมาะสมกบังาน เช่น การใช้เพลง ในการถ่ายทอด
ความรู้ ความเข้าใจ การใช้เพลงเพื่อการบนัเทิง การใช้เพลงเพื่อการรณรงค์ เป็นต้น บทเพลงนัน้เป็นสื่อที่ใช้ได้ทุก
สถานการณ์ ขึน้อยูก่บัผู้ เลอืกใช้จะใช้กบัใคร เพื่ออะไร เมื่อไร และใช้อยา่งไร เมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต จึงมีบทเพลงเทิดพระเกียรติและแสดงความอาลยัได้
ประพนัธ์ขึน้เพื่อเผยแพร่สูส่งัคม สร้างกระแสแห่งความจงรักภกัดี เป็นจุดเร่ิมต้นเป็นแรงบนัดาลใจให้หลาย ๆ คนท า
ความดีเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแดพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
    จากเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้สร้างความเศร้าโศกเสยีใจแก่พสกนิกรชาวไทยทัง้แผน่ดิน เพราะเป็นท่ีทราบกนัดวีา่
เมื่อครัง้พระองค์ยงัด ารงพระชนม์ชีพ พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคณุอย่างล้นพ้นแก่บรรดาไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ 
ดงัจะเห็นได้จากพระราชกรณียกิจตา่ง ๆ ตลอดจนโครงการ อนัเนื่องมาจากพระราชด าริกวา่ 4,000 โครงการ ซึง่แสดง
ให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ นอกจากนี  ้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป่ียมล้นด้วยพระอัจฉริยภาพทุกด้าน พระองค์จึงทรงเป็น
แบบอย่างที่ดีของประชาชนชาวไทยตลอดการครองราชสมบตัิ 70 ปี ท าให้ประชาชนชาวไทยรู้สกึส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุเสมอมา และหนึง่ในการแสดงออกถึงความจงรักภกัดีของคนไทยที่มีตอ่พระองค์คือการถ่ายทอดความรัก
ผา่นเพลงเพื่อพอ่ บทเพลงที่แทนความรู้สกึจากใจคนไทยทัง้ชาติ  ที่อยูภ่ายใต้แผน่ดินของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นผู้ ให้อย่างแท้จริง เมื่อเวลาผ่านไปบทเพลงที่
เก่ียวข้องกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะเป็นส่วนช่วย
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บนัทกึเหตกุารณ์ ความคิด ความรู้สกึของประชาชนชาวไทยไว้ด้วย 
    ผู้วิจัยจึงสนใจเพลงที่แสดงความอาลยัรัก ในฐานะที่เป็นสื่อสะท้อนความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงได้รวบรวมบทเพลงเพื่อน ามาศกึษาวจันลีลา
ของบทเพลง การใช้ภาษา ใช้ค า ใช้ส านวน ใช้ภาพพจน์โวหาร และการแสดงความรู้สึกนกึคิด สือ่ความหมายเก่ียวกบั
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผา่นบทเพลง ซึง่สะท้อนให้เห็นถึง
ความรู้สึกนึกคิดของประชาชนคนไทยว่าประชาชนคนไทยนัน้รักพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต ประชาชนคนไทยเป็นอย่างไร โดยการศึกษาครัง้นี  ้     
จะช่วยบนัทกึสภาพสงัคมและความจงรักภกัดีของประชาชนคนไทยที่มีตอ่สถาบนัพระมหากษัตริย์ได้อยา่งชดัเจน 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.   เพื่อศึกษาวัจนลีลาของบทเพลงที่แสดงความอาลยัรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร         
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
  2.   เพื่อศึกษาการประกอบสร้างบทเพลงที่แสดงความอาลยัรักต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวข้องกบัวจันลลีาของบทเพลงและศกึษาวิธีการสร้างแบบบนัทกึข้อมลู 
  2.  สร้างแบบบนัทกึข้อมลู เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์  
  3.  น าแบบบันทึกข้อมูลเสนอผู้ เ ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมแล้วได้           
คา่คณุภาพของแบบบนัทกึข้อมลูเทา่กบั 1 
  4.  น าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาปรับปรุงแก้ไขแบบบนัทกึข้อมลู 
  5.  น าแบบบนัทกึข้อมลูไปวิเคราะห์ข้อมลูตามวตัถปุระสงค์ 
  6.  รายงานผลการศกึษาตามวตัถปุระสงค์ 
 

ผลการวิจัย 
  1. การศึกษาวจันลลีาในบทเพลง การใช้ภาษาและการใช้ค า มีการใช้ภาษาระดบักึ่งทางการ เช่น “เหน่ือย
มากแล้ว พอ่ท่านเหนื่อยมากแล้วและไมแ่คล้ว ถึงคราพกัใจกาย” การใช้ค า พบวา่ มีการใช้ค าภาษาถ่ิน ได้แก่ ภาษา
อีสาน เช่น “นัง่เบิ่งเทียนชยั ที่จุดไว้หน้ารูปในหลวง” ค าราชาศพัท์ เช่น “ยอมทุ่มเทพระวรกายแลกกบัครองแผ่นดิน
โดยธรรม” ค าซ้อน เช่น “ชาวโลกเศร้าโศกเสียใจ พ่อของเผ่าไทยไม่หวนคืนมา” ค าซ า้ เช่น “ส่งพ่อหลวงเสด็จสู่
สวรรคาลยั ชาตินี ้ชาติหน้า ชาติไหน คือพอ่ของไทยในใจตลอดกาล” และค าที่ท าให้เห็นภาพ เช่น “13 ตลุา ที่ผนัผา่น 
หวัใจฉนัแตกสลาย ตะวนัท่ีเคยสอ่งแสง ดบัมืดมิดลงทนัใด พอ่ของแผน่ดินไทย จากไปแล้ว” สว่นการใช้ส านวน พบวา่
มีการใช้ส านวน และค าที่มีความหมายโดยนัยแฝงอยู่  การศึกษาบทเพลงท าให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์                
โดยผู้ประพนัธ์ได้เลอืกภาษา ค า และส านวน น ามาใช้ได้เหมาะสมในการสร้างสรรค์บทเพลง สามารถน าค ามาตกแตง่
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ร้อยเรียงให้ไพเราะ สละสลวย และมีความหมายดี ลกึซึง้กินใจผู้ ฟัง ซึง่จะเป็นลกัษณะเฉพาะของผู้ประพนัธ์แตล่ะทา่น 
ท าให้ผู้ ฟังรู้สกึสะเทือนอารมณ์ เข้าถึงบทเพลงนัน้ ๆ ได้ง่าย 
  ด้านการใช้โวหารภาพพจน์พบว่ามีการใช้ภาพพจน์อุปมา เช่น “ดัง่แสงตะวนั ดุจแสงสว่าง น าทางชีวิต   
ของตน” อปุลกัษณ์ เช่น “พระภมูิพลราชาคือพ่อผู้ ให้อนัยิ่งใหญ่” อติพจน์ เช่น “ไม่มีสิง่ใดจะทดแทนได้ให้กบัลกูไทย
ทัว่หล้า เหมือนดังฟ้าฟาด ใจแทบขาดหนอชาวประชา” และบุคลาธิษฐาน เช่น “ความหม่นหมองครอบครองอยู่       
ทัว่ไทย แม้แต่ฟ้าก็ยงัร้องไห้เหมือนรู้ใจคนไทยอาลยัอาวรณ์” ท าให้บทเพลงนัน้ ๆ ง่ายต่อการจดจ า ในบทเพลงของ
ผู้ประพนัธ์แต่ละท่านนัน้ พบการใช้โวหารภาพพจน์แตกต่างกนั โดยการประพนัธ์ขึน้ มีเจตนาเพื่อระบายความในใจ
หรือถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สกึ เศร้าโศกเสยีใจ อาลยัรัก ตอ่การสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 9  
ที่มใีนขณะนัน้ผา่นบทเพลง โดยการน าภาพพจน์มาใช้เพื่อท าให้บทเพลงนา่สนใจ และผู้ประพนัธ์ ยงัสามารถถ่ายทอด
ความรู้สกึได้ลกึซึง้ สร้างจินตนาการให้แก่ผู้ ฟังได้อยา่งชดัเจน 
  2. การประกอบสร้างของบทเพลง พบว่า ในด้านของโครงสร้างของบทเพลง มีการเร่ิมเร่ืองโดยการใช้
ค าถาม บรรยายความต่าง ๆ  ความรู้สกึของผู้ประพนัธ์ การกระท าของผู้ประพนัธ์ การด าเนินเร่ือง มีการด าเนินเร่ือง
ตามล าดบัเวลา และการจบเร่ือง มีการจบเร่ืองแบบธรรมดา คือ จบแบบให้ผู้ ฟังสามารถรู้ถึงเหตกุารณ์จากเร่ืองราว     
ที่ด าเนินมาตัง้แต่ต้น ประกอบด้วย การให้ค าสญัญา และการให้ข้อคิด และในด้านกลวิธีการประกอบสร้างของค า      
ที่แสดงถึงความอาลยัรัก มีการประกอบสร้างค าด้วยค าและกลุ่มค า เช่น “ร้องไห้” “เสียใจ” “อาลยั” โดยค าที่แสดง    
ถึงความอาลยัรัก ที่พบมากที่สดุคือค ากริยา และการประกอบสร้างด้วยประโยค เช่น “ผมรักพระเจ้าอยู่หวั” “น า้ตา
ไหลริน” “น า้ตาลกูไหล” เป็นต้น 

 
บทสรุป 
  1. ผลการวิจยัพบวา่ ด้านการใช้ภาษา ผู้ประพนัธ์ได้ใช้ภาษาระดบักึ่งทางการในการแตง่ค าประพนัธ์ ทัง้นี ้
อาจเป็นเพราะผู้แต่งต้องการให้ผู้ ฟังเข้าใจได้ง่าย ด้านการใช้ค าผู้ประพนัธ์ได้ใช้ค าภาษาถ่ิน เป็นภาษาที่ใช้พดูจากนั
ในท้องถ่ินต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากการใช้ภาษาเพื่อการสื่อความหมาย ความเข้าใจกนัระหว่างผู้คนที่อาศยัอยู่ตามท้องถ่ิน
นัน้ ๆ และเป็นเอกลกัษณ์ของท้องถ่ิน นอกจากนี  ้ยงัมีการใช้ค าราชาศพัท์ในการประพนัธ์ ซึ่งค าราชาศพัท์นัน้เป็น
ค าศัพท์หลวง ศัพท์ราชการ และหมายรวมถึงค าสุภาพซึ่งน ามาใช้ให้ถูกต้องตามชัน้หรือฐานะของบุคคล ทัง้นี  ้        
อาจเป็นเพราะบทเพลงเป็นบทเพลงที่ประพนัธ์ขึน้เพื่อพระมหากษัตริย์จึงต้องใช้ค าราชาศพัท์เพื่อให้ถกูต้องเหมาะสม
กบับคุคล มีการใช้ค าซ้อน ประกอบด้วย ค าซ้อนเพื่อเสียง ค าซ้อนเพื่อความหมายเพื่อให้บทเพลงมีความไพเราะและ 
มีความหมาย มีการใช้ค าซ า้เป็นการเลน่ค าเพื่อให้บทเพลงเกิดความไพเราะน่าฟัง และมีการใช้ค าที่ท าให้เห็นภาพ 
โดยการแต่งค าประพนัธ์ที่ท าให้เห็นภาพท าให้ผู้ ฟังเกิดความคิดจินตนาการ เข้าใจถึงบทเพลงที่ผู้ประพนัธ์ต้องการ
ถ่ายทอด การศึกษาบทเพลงท าให้เห็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ ที่ผู้ ประพันธ์สามารถเลือกใช้ภาษาและค า ได้อย่าง
เหมาะสม สามารถท าให้ผู้ ฟังเกิดอารมณ์ความรู้สึกสะเทือนใจ ซาบซึง้ใจ คล้อยตามไปกบับทเพลงที่มีความหมาย
ลึกซึง้กินใจ บทเพลงที่แสดงถึงความจงรักภักดี ความอาลัยรัก ของประชาชนชาวไทยที่มีต่อพระบาทสมเด็จ            
พระเจ้าอยูห่วัรัชกาลที่ 9 ถือเป็นกลวิธีในการประพนัธ์บทเพลงที่ท าให้เกิดความสะเทือนอารมณ์แก่ผู้ ฟังบทเพลง 
  จากผลการวิจยั แสดงให้เห็นวา่บทเพลงแตล่ะเพลง ผู้ประพนัธ์จ าเป็นต้องมี การศกึษาการใช้ภาษา การใช้
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ถ้อยค า การใช้ประโยค และใช้เป็นแบบแผนในการประพันธ์เพื่อให้ ผลงานออกมาเป็นที่ยอมรับและมีคุณค่า 
สอดคล้องกับแนวคิดของ ธิดา โมสิกรัตน์  (2533 : 431-432) กล่าวถึงคุณสมบัติการใช้ถ้อยค าในการประพันธ์      
สรุปได้ว่า คุณสมบัติการใช้ถ้อยค าในการประพันธ์มี 2 ประการ คือ รสค าและรสความ รสค าคือ การน าค ามา        
เรียบเรียงอยา่งเช่ียวชาญอย่างจงใจ เกิดเสียงเสนาะที่มีความหมายโดยวิธีการเลน่ค า การเลน่ค า  สามารถท าได้โดย
การซ า้ค า ซ า้ความ และซ า้อกัษร เช่นการเล่นค าโดยใช้ค าเดียวกนัให้มีความหมายหลายอย่าง รสความคือ การใช้
ถ้อยค าที่มีความหมายซาบซึง้โดยใช้ถ้อยค าน้อยแตกิ่นความมากและมีความสอดคล้องกบัเนือ้ความและลกัษณะของ
ร้อยกรองแตล่ะชนิด 
  การใช้ส านวน พบว่า มีการใช้ส านวน และค าที่มีความหมายโดยนยัแฝงอยู ่ทัง้นี ้อาจเป็นเพราะผู้แตง่เห็น
ว่าส านวนนัน้มีความหมายตรงกับสิ่งที่ผู้ แต่งต้องการสื่อสาร ซึ่งการแต่งบทประพนัธ์สามารถใช้ส านวนในการสื่อ
ความหมายของบทเพลงให้บทเพลงมีความหมายที่ลึกซึง้กินใจ ส านวนเป็นถ้อยค าที่กะทดัรัด คมคายกินใจผู้ ฟัง 
ไพเราะสละสลวย สอดคล้องกับแนวคิดของ ขนิษฐา จิตชินะกุล (2545 : 62) ได้กล่าวถึงส านวน สุภาษิตและ            
ค าพงัเพยไว้ว่า ส านวน สภุาษิตและค าพงัเพยเป็นค ากล่าวที่ไพเราะ คมคาย มีการใช้ถ้อยค าที่สัน้ กะทดัรัด แต่ให้
ความหมายที่ลกึซึง้ ทัง้นี ้เพื่อเป็นคติสอนใจ รวมทัง้อาจเป็นถ้อยค าที่กลา่วประชดประชนัเปรียบเทียบ 
  การใช้โวหารภาพพจน์ พบว่า มีการใช้ภาพพจน์ อุปมา อุปลกัษณ์ อติพจน์ บุคลาธิษฐานผู้ประพันธ์
ต้องการจะสือ่ความหมายผา่นบทเพลงให้ผู้ ฟังโดยการใช้ภาพพจน์ในการประพนัธ์เพลงภาพพจน์ คือ ค า หรือ กลุม่ค า 
ที่สร้างขึน้จากกลวิธีในการใช้ค า เพื่อให้ปรากฏภาพที่เด่นชัดและลึกซึง้ขึน้ในใจท าให้ผู้อ่านและผู้ ฟังเกิดจินตภาพ
คล้อยตาม การสร้างภาพพจน์เป็นศิลปทางภาษาขัน้สงูของการแต่งค าประพนัธ์ โดยผู้แต่งใช้กลวิธีการเปรียบเทียบ   
ที่คมคายในลกัษณะต่าง ๆ สอดคล้องกบัแนวคิดของ วิเชียร เกษประทุม (2557: 312-314) กล่าวถึงภาพพจน์ที่กวี
นิยมใช้นอกจาก อปุมา อปุลกัษณ์ บคุลาธิษฐาน สาธก เปรียบวิเคราะห์แล้วยงัมีอติพจน์คือ การกลา่วเกินความจริง 
เพื่อเน้นข้อความให้มีน า้หนกัยิ่งขึน้และท าให้มีความรู้สกึเพิ่มขึน้ 
  2. ผลการวิจยัด้านการประกอบสร้างบทเพลง พบวา่ ด้านโครงสร้างของบทเพลง ประกอบไปด้วย การเร่ิม
เร่ือง การด าเนินเร่ือง และการจบเร่ือง โดยเพลงเป็นการจัดกระท าต่อเสียงให้อยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจมี     
เนือ้ร้องหรือไม่มีก็ได้ โดยมีผลต่อผู้ที่ได้รับฟังในรูปแบบต่าง ๆ กันไปตามประเภทและรูปแบบของเพลง โดยเพลง
สามารถสร้างสรรค์จากดนตรีและการขบัร้อง มีเนือ้หาที่สามารถสื่อถึงผู้ ฟังได้หลากหลายอารมณ์และหลากหลาย
ความหมาย สอดคล้องกบัแนวคิดของสกุญัญา สจุฉายา (2557) กลา่วถึง องค์ประกอบในการเลา่เร่ืองมกัจะด าเนิน
เร่ืองตามล าดบัปฏิทิน คือเหตุการณ์ต่าง ๆ มีความสมัพนัธ์เก่ียวเนื่องกันไป มีขัน้ตอนคือ การเปิดเร่ืองถือเป็นการ
เร่ิมต้น ในวรรณคดีมกัมี 2 แบบ คือเปิดเร่ืองโดยมีผู้น าเร่ิมจากการบชูาสิ่งที่ตนเคารพสงูสดุ แบบที่สองเปิดเร่ืองโดย
น าเข้าสูเ่นือ้หาหรือเนือ้เร่ืองทนัที การเดินเร่ือง มกัใช้กลวิธีการพรรณนาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึน้ และการจบเร่ือง
หรือปิดเร่ือง มี 2 แบบ คือ จบแบบมีบทสง่ท้ายคือบอกจุดประสงค์ในการแต่งและความรู้สกึของผู้แต่ง และจบแบบ
ประชมุชาดกคือกลา่ววา่ตวัละครใดไปเกิดเป็นใครในสมยัพทุธกาล 
  ด้านกลวิธีในการประกอบสร้าง พบว่า มีการประกอบสร้างค าด้วยค าและกลุ่มค า ประกอบสร้างด้วย
ประโยค เป็นการสร้างค าที่แสดงถึงความอาลยัรักที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ท าให้ผู้ ฟังเกิดความรู้สกึเศร้าโศกเสียใจต่อการสวรรคต ซึ่งผู้ประพนัธ์ต้องแต่งบทประพนัธ์
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โดยคดัเลอืกค า กลุม่ค า เพื่อร้อยเรียง ออกมาเป็นบทเพลงที่แสดงถึงความอาลยัรักตอ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
รัชกาลที่ 9 สอดคล้องกบัแนวคิดของ วรวรรธน์  ศรียาภยั (2557: 2-20) กลา่วถึงค าและกลุม่ค า สรุปได้วา่ ค าประกอบ
ขึน้ด้วยเสียงหรืออกัษรในภาษาไทย ได้แก่ เสยีงพยญัชนะ เสียงสระ และเสยีงวรรณยกุต์ โดยค าจะต้องมีความหมาย
ด้วย เนื่องจากค ากับความหมายมีความสมัพนัธ์กันอย่างแยกไม่ออก เมื่อเสียงหรือรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์      
มาประกอบกันเป็นพยางค์แล้วมีความหมายก็จะกลายเป็นค าในการสื่อสารด้วยภาษาไทย การพูดหรือการเขียน    
เป็นค า ๆ ค าแตล่ะค าต้องมีความหมายด้วยจึงจะสือ่ความกนัได้เข้าใจ 
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บทคัดย่อ 
  การวิจยัเร่ืองนี ้มีวตัถปุระสงค์เพื่อศกึษาจินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ 
จ านวน 292 เร่ือง โดยใช้เคร่ืองมือในงานวิจัย คือ แบบบันทึกการวิเคราะห์การประกอบสร้างกวีนิพนธ์ และแบบ
บนัทกึการวิเคราะห์จินตภาพในกวีนิพนธ์ 
  ผลการวิจยัพบวา่ จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ มีโครงสร้างกวีนิพนธ์
แบ่งเป็น 3 สว่น คือ การเปิดเร่ือง พบว่า การเปิดเร่ืองโดยการพรรณนามากที่สดุ ได้แก่ พรรณนาสถานที่ บรรยากาศ 
และความคิดความรู้สกึและอารมณ์ รองลงมาคือ การเปิดเร่ืองโดยการบรรยาย ได้แก่ บรรยายลกัษณะทัว่ไป และ
ขัน้ตอนการท า สว่นการด าเนินเร่ือง นิยมใช้การด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลามากที่สดุ และรองลงมาคือ การด าเนินเร่ือง
ตามสถานที่ และการปิดเร่ือง พบว่า ปิดเร่ืองแบบสขุนาฏกรรมมากที่สดุ รองลงมาคือแบบโศกนาฏกรรม และแบบ   
ทิง้ท้ายให้คิดตามล าดบั ในสว่นกลวิธีการประกอบสร้างกวีนิพนธ์ พบว่านิยมใช้ค า 2 ชนิด คือ ค ากริยา ค าวิเศษณ์ 
และกลุม่ค าที่นิยมน ามาใช้ คือ กลุม่ค านาม กลุม่ค ากริยา และกลุม่ค าวิเศษณ์ สว่นจินตภาพในกวีนิพนธ์ แบ่งเป็น 2 
ประเด็น จินตภาพโดยการใช้ค า คือ การใช้ค าซ้อนเพื่อแสดงอาการ เพื่อแสดงสภาพ เพื่ออารมณ์ความรู้สึก            
การเล่นค า เพื่อให้มีสีสนัแห่งท่วงท านองแต่ง ได้แก่ การซ า้ค า การเลน่เสียง การเล่นค าสมัผสั การใช้ค าบอกแสง ส ี
การใช้ค าภาษาถ่ิน การใช้ค าที่มีความตรงข้ามกัน และจินตภาพโดยใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลกัษณ์ 
บุคลาธิษฐาน อติพจน์ และสทัพจน์ พบว่ามีจินตภาพในกวีนิพนธ์ คือ  ความรักและความภูมิใจในถ่ิน ความเช่ือ
เก่ียวกบัศาสนา พิธีกรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ค าส าคัญ : จินตภาพ, การประกอบสร้าง, กวีนิพนธ์ 
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ABSTRACT 
  The objective of this research was to investigate the Imaginiation in 292 poems in the “Khian 
Phaen Din” poetry of Naowarat Phongphaiboon. The research tools consisted of a poem formation 
analysis record and a poem imagination analysis record. The structures of the poetry are composed of 
three parts: the opening, the progression, and the closing. For the opening, it is found that description is 
mostly used to describe place, atmosphere, thoughts, feelings, emotions, general aspects, and 
procedures. For the progression, chronological order is mostly used and followed by the progression of 
place. For the closing, it is revealed that happiness is mostly used and followed by tragedy and 
questioning respectively. Regarding the formation methods, it is found that verbs and adjectives are used 
at the lexical level, while, at the phrasal level, noun clauses, verb clauses and adjective clauses are used. 
The imagery in the poetry is divided into two types. For the imagination by using words, semantic 
compounds are used to indicate actions, states, emotions, and feelings. Pun is also used to make poetic 
rhythms more colorful, consisted of repetition of words and phones, consonantal and vocalic rhyming, 
color words, local words, and antonyms. The figurative styles in imagination are consisted of simile, 
metaphor, personification, hyperbole, and onomatopoeia. It is found that the Imaginiation in the poetry 
consists of love and pride in locality, religious beliefs and rituals, and international relationship. 

Keywords: Imaginiation, Formation, Poetry 

 

บทน า 
  กวีนิพนธ์เป็นสว่นหนึ่งของวรรณกรรม และเป็นมรดกทางปัญญาที่มีคณุคา่ตอ่สงัคม การแสดงเอกลกัษณ์
ทางวฒันธรรม การใช้ภาษาของคนในชาติ โดยกวีใช้ภาษาวรรณศิลป์มาถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด และ
ความรู้สู่ผู้อ่านกวีนิพนธ์ในแต่ละยุคสมยั และกวีแต่ละท่านย่อมมีลกัษณะเฉพาะของตน จึงท าให้กวีนิพนธ์มีหลาย
รูปแบบ มีพฒันาการอยูต่ลอดเวลา และเป็นงานวรรณศิลป์ที่ทรงคณุคา่  
  กวีนิพนธ์ในรูปแบบทางศิลปะที่มนษุย์ใช้ภาษาเพื่อคณุประโยชน์ด้านสนุทรียะ อนัเพิ่มเติมจากเนือ้หาทาง
ความหมาย และนบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของวรรณกรรม โดยเป็นค าประพนัธ์ที่กวีแต่งเป็นงานเขียนที่มีวรรณศิลป์เร้าให้
สะเทือนอารมณ์ได้ ซึ่งค าที่มีความหมายท านองเดียวกัน คือ ร้อยกรอง หมายถึง ถ้อยค าที่เรียบเรียงให้เป็นระเบียบ
ตามบญัญัติแห่งฉันทลกัษณ์ ค าประพนัธ์ที่แต่งขึน้และแต่งได้ดีพร้อม ไม่ว่าจะมีการจารึกไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษร
หรือไม่มีการจารึกไว้ก็ตาม ภาษาและลีลาของการแต่งอาจจะเป็นร้อยกรอง  ร้อยแก้ว หรือลีลาใหม่ ๆ ก็ได้ จึงมี
ขอบขา่ยกว้างขวางคลมุงานประพนัธ์ทกุรูปแบบ แตโ่ดยทัว่ ๆ ไปท่ีปรากฏมกัจะเป็นร้อยกรอง 
  เมื่อผู้ อ่านบทกวีนิพนธ์แล้ว จะมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกันกับผู้ ประพันธ์เลยทีเดียวไม่ได้ แต่อาจมี
ความรู้สึกนึกละม้ายคล้ายคลึงมากที่สุด โดยคิดถึงภาพตามที่ผู้ ประพันธ์มุ่งสร้างสรรค์ด้วยจินตนาการ  ฉะนัน้ 
ผู้ประพนัธ์มีความรู้สกึอย่างใดแล้วต้องสร้างเป็นภาพด้วยจินตนาการของตนเสียก่อน แล้วจึงสร้างผลงานนัน้ออกมา
เป็นถ้อยค าอันเป็นกระจกเงาฉายภาพนัน้เข้าไปในจิตใจของผู้ อ่าน และเมื่อผู้ อ่านเข้าใจความหมายที่ผู้ประพันธ์
ต้องการสือ่ เพราะ “วรรณกรรมหาใช่เป็นเพียงการแสดงความคิด ความเห็น ความรู้สกึของผู้แตง่ออกมาตามอ าเภอใจไม ่
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หากเป็นการแสดงความรู้สึกของตนให้สบอารมณ์ผู้อื่นหรืออย่างน้อยให้ผู้อื่นเข้าใจ” (วิทย์ ศิวะศริยานนท์. 2531: 98) 
ดงันัน้ การสร้างงานประพันธ์ที่ดีผู้ประพนัธ์จึงต้องพิถีพิถันในการเลือกใช้กลวิธีที่เหมาะสมในการน าเสนอ เพื่อให้
ผู้อา่นเข้าใจสารนัน้ ๆ ได้มากขึน้  
  จินตภาพมีความส าคัญทัง้กับผู้ สร้างและผู้ อ่าน กล่าวคือในฐานะผู้ สร้างได้ใช้จินตภาพให้เกิดผลตาม
เจตจ านงของการสื่อสารด้วยภาพและความ โดยเบือ้งต้นของการใช้จินตภาพเป็นไปเพื่อสื่อความทัง้ความที่เป็น
สาระส าคญัของเร่ือง ความคิดหรือทศันคติของกวีและเพื่อสร้างความหมายที่ลกึซึง้ อีกทัง้เป็นเคร่ืองมือแสดงออกซึ่ง
เป็นนามธรรมหรืออารมณ์ที่ซบัซ้อนให้เห็นเป็นรูปธรรม โดยเป็นการสือ่ความเข้าใจได้ง่ายขึน้ ในฐานะผู้อา่นจินตภาพ
ช่วยให้ใช้จินตนาการมองเห็นภาพและเข้าใจเร่ืองราวที่ผู้ เขียนต้องการน าเสนอ และจินตภาพยงัเป็นพลงัที่ท าให้ผู้อา่น
เกิดอารมณ์ความรู้สกึ อนัจะน าไปสูก่ารรับรู้และเข้าถึงแนวคิดหรือสาระของเร่ืองได้มากขึน้ ตลอดจนกระตุ้นให้ผู้อา่น
เข้าถึงอารมณ์และความคิดของสารในกวีนิพนธ์ นอกจากนีก้ารสร้างจินตภาพของกวีนิพนธ์เป็นไปเพื่อสร้างความ
งดงามแก่บทประพนัธ์และแสดงถึงความสามารถของผู้สร้าง ผู้ประพนัธ์จะสามารถสื่อจินตภาพจากถ้อยค าที่มีพลงั
กระตุ้นให้เกิดจินตภาพ เร้าอารมณ์ผู้อา่นได้อยา่งประณีตพิถีพิถนัในการสร้างผลงานได้อยา่งมีคณุคา่ 
  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ  สาขาวรรณศิลป์ 
ประจ าปีพทุธศกัราช 2536 จากกรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม (มปป.: ออนไลน์) บ่งบอกถึงความเป็น
ปราชญ์ทางภาษาและการสร้างสรรค์สนุทรียารมณ์อนังดงาม บทกวีที่ประพนัธ์ขึน้จึงล้วนแต่มีคณุภาพ ใช้ถ้อยค าที่
ง่ายตอ่การเข้าใจแต่ทรงพลงั มีความหมายลกึซึง้ตอ่ผู้อา่น เรียกได้ว่าเป็นบทกวีที่บรรจงในการสรรค าและเรียงร้อยได้
อย่างวิเศษยิ่ง จนท าให้ผู้อ่านช่ืนชอบ ช่ืนชม สามารถเกิดจินตภาพจากถ้อยค าที่มีพลงักระตุ้น เร้าอารมณ์ผู้อ่านได้
อยา่งประณีตพิถีพิถนัในการสร้างผลงานได้อยา่งมีคณุคา่ 
  ด้วยเหตนุี ้จึงเป็นท่ีนา่สนใจวา่จินตภาพของบทกวีนิพนธ์จะมีลกัษณะอยา่งไร และผู้ เขียนมีวิธีการ แนวคิด
ในการสร้างจินตภาพอยา่งไร เมื่อผู้อา่นเข้าใจวิธีการและความคิดเก่ียวกบัจินตภาพของผู้แตง่กวีนิพนธ์แล้ว ก็จะท าให้
เข้าใจเร่ืองราวหรือสาระส าคัญของเร่ือง ตลอดจนเข้าใจแนวคิด และโลกทัศน์ของผู้ แต่งกวีนิพนธ์ด้วย ซึ่งผลงาน      
กวีนิพนธ์ เฉลิมพระเกียรติในรูปแบบใหม่ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ได้รวบรวมบทกวีเก่ียวกับธรรมชาติในแต่ละ
จังหวัดของประเทศไทย โดยประมวลความงาม ความส าคัญของแผ่นดินไว้มากที่สุด ด้วยศิลปะเชิงวรรณศิลป์         
ให้ผู้อ่านได้ช่ืนชมความงามอย่างมีสุนทรียรส ดังนัน้ ผู้ วิจัยจึงสนใจจะศึกษาจินตภาพในกวีนิพนธ์ว่ามีการใช้ค า   
โวหารภาพพจน์ และการประกอบสร้างกวีนิพนธ์อยา่งไร 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1. เพื่อศกึษาการประกอบสร้างกวีนิพนธ์ “เขียนแผน่ดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ 
  2. เพื่อศกึษาจินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผน่ดิน" ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  1. ศึกษาข้อมูลจากหนังสือกวีนิพนธ์ไทย “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ พิมพ์ครัง้ที่  3 
ส านกัพิมพ์ เกีย้ว-เกล้า พิมพการ ซึง่มีจ านวนทัง้หมด 292 เร่ือง  
  2. ศึกษาต ารา หนังสือ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการสร้างเคร่ืองมือแบบบนัทึกจินตภาพในกวีนิพนธ์ 
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และแบบบนัทกึกลวิธีการประกอบสร้างกวีนิพนธ์ 
  3. น าแบบบันทึกจินตภาพและแบบบันทึกกลวิธีการประกอบสร้างเสนอผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้องและเหมาะสม โดยได้ประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเคร่ืองมือ ได้คา่คณุภาพ คือ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องเทา่กบั 1 
  4. น าข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น มาปรับปรุงแก้ไข 
  5. น าแบบบนัทึกจินตภาพและแบบบนัทึกกลวิธีการประกอบสร้างกวีนิพนธ์ มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามวตัถปุระสงค์ด้วยการเขียนน าเสนอแบบบรรยายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 
 

ผลการวิจัย 
  1. การประกอบสร้างกวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ มีโครงสร้างกวีนิพนธ์ 3 สว่น 
คือ การเปิดเร่ือง พบว่า มีการเปิดเร่ืองโดยการพรรณนามากที่สดุ ได้แก่ พรรณนาสถานที่ พรรณนาบรรยากาศ และ
พรรณนาความคิด ความรู้สึกและอารมณ์ รองลงมาคือ การเปิดเร่ืองโดยการบรรยาย ได้แก่ บรรยายลกัษณะทัว่ไป 
บรรยายขัน้ตอนการท า สว่นการด าเนินเร่ืองนัน้ พบวา่ ผู้แตง่นิยมใช้การด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลา และรองลงมาคือ        
การด าเนินเร่ืองตามสถานที่ และในสว่นการปิดเร่ืองของกวีนิพนธ์นี ้พบว่า ใช้การปิดเร่ืองแบบสขุนาฏกรรมมากที่สดุ 
รองลงมาคือแบบโศกนาฏกรรม และแบบทิง้ท้ายให้คิดตามล าดบั ในสว่นกลวิธีการประกอบสร้างกวีนิพนธ์ พบกลวิธี
การประกอบสร้างกวีนิพนธ์โดยการใช้ค าที่นิยมน ามาใช้ ได้แก่ ค ากริยา ค าวิเศษณ์ และการใช้กลุ่มค า ได้แก่         
กลุม่ค านาม กลุม่กริยา และกลุม่ค าวิเศษณ์  
  2. จินตภาพในกวีนิพนธ์ “เขียนแผน่ดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ ผลการศกึษาเก่ียวกบัการจินตภาพใน
กวีนิพนธ์ พบว่า มีจินตภาพโดยการใช้ค า ได้แก่ 1) การใช้ค าซ้อน โดยมีการใช้ค าซ้อนเพื่อแสดงอาการ เช่น ส าเริง
ส าราญ  แย้มยังยิม้อิ่มเอ่อ การใช้ค าซ้อนเพื่อแสดงสภาพ เช่น หยดหยาด เว้าแหว่ง การใช้ค าซ้อนเพื่ออารมณ์
ความรู้สึก เช่น ดีอกดีใจ กรุ้มกร่ิม เป็นต้น 2) การเล่นค า เพื่อให้กวีนิพนธ์มีสีสนัแห่งท่วงท านองแต่ง ได้แก่ การใช้     
ซ า้ค า เช่น ริว้ริว้ เลื่อมเลื่อมเลื่อนเลื่อน การใช้ค าเล่นเสียง เช่น ผะผ่าว คะครึม้คะคลบั การเลน่ค าสมัผสัพยญัชนะ 
เช่น ฟุ้ งฟางฟาย เต้นไต้  ส่วนสัมผัสสระ เช่น สาดหาดทราย เป็นต้น 3)  การใช้ค าบอกแสง สี เพื่อที่ช่วยขยาย
รายละเอียดของแสง เช่น ระยิบระยบั วะวาว มลงัเมลอืง สวา่งพราย และบอกสเีพื่อช่วยให้เห็นผู้อา่นเห็นรายละเอียด
ของสมีากขึน้ ให้ชดัเจนยิ่งขึน้และให้ผู้อา่นมองเห็นภาพ เช่น มวัมนมา่นมืด ครึม้คล า้ ครามเขียว สคีร่ัง เป็นต้น 4) การใช้
ค าภาษาถ่ินเพื่อต้องการความสมจริง และให้ความรู้สกึใกล้ชิดกบัสภาพความเป็นจริงตามสถานการณ์ในเร่ืองมากขึน้ 
เช่น คิดฮอด ฮกั เด้อ และ 5) การใช้ค าที่มีความตรงข้ามกนั เป็นการใช้ค าที่มีความหมายตรงข้ามกนัมาเปรียบเทียบกนั 
เพื่อให้เกิดความหมายชดัเจน เช่น ความเงียบกึกก้อง สงูสดุต ่าสดุ ฟ้าดิน เป็นต้น 
  ในส่วนจินตภาพในการใช้โวหารภาพพจน์ ได้แก่ อุปมา อุปลกัษณ์ บุคลาธิษฐาน อติพจน์ และสทัพจน์    
ที่สะท้อนให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพในกวีนิพนธ์ พบว่าเกิดจินตภาพ ได้แก่ ความรักและความภูมิใจในถ่ิน ความเช่ือ
เก่ียวกบัศาสนา พิธีกรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
  ความรักและความภูมิใจในถ่ิน จากการศึกษาพบว่า การต่อสู้กบัภยัธรรมชาติอย่างไม่ย่อท้อ ความหวง
แหนถ่ินก าเนิด คนในชุมชนมีความภูมิใจของตัวเองและพัฒนาให้มีคุณค่าจนเกิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ส านึกรัก    
บ้านเกิด มองถึงประโยชน์สว่นรวมของชมุชน อนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมอนัดีงามให้สบืทอดไปยงัรุ่นหลงั และการอนรัุกษ์
ป่าธรรมชาติ 
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  ความเช่ือเก่ียวกับศาสนา พิธีกรรม จากการศึกษาพบว่า มีความเช่ือเร่ืองการขอพรพระพรหม เทพยดา   
วิถีชีวิตของคนอีสานที่ก่อนท านาจะมีพิธีขอฝน พิธีไหว้ครูก่อนการแสดง ความศรัทธาทางศาสนาอนักล้าแกร่ง การท า
ความดี มีจิตใจท่ีบริสทุธ์ิตามพระสมัมาสมัพุทธเจ้า เพ่ือแสวงหาความสขุทางจิตใจ การกราบไหว้บูชาสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ 
และความเช่ือเร่ืองเทวดาเป็นสิง่ที่อยูบ่นสวรรค์อาศยัอยูใ่นธรรมชาติสถานท่ีตา่ง ๆ คอ่ยปกป้องรักษาภยัอนัตราย 
  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จากการศึกษาพบว่า เป็นความสัมพันธ์ระหว่างไทย กับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศมาเลเซีย ให้   
ความใกล้ชิดมีการเคารพซึ่งกันและกัน มีผลประโยชน์ร่วมกันโดยมีปัจจัยเกือ้กูล ได้แก่ ความใกล้ชิดทางเชือ้ชาติ 
ศาสนา ภาษา อาชีพ ภมูิประเทศ และวฒันธรรม เป็นพนัธมิตรที่ให้การสนบัสนนุไทยในระหวา่งประเทศตา่ง ๆ ด้วยดี 
 

บทสรุป 
  การศึกษากวีนิพนธ์ “เขียนแผ่นดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ 2 ประเด็น คือ    
การประกอบสร้างกวีนิพนธ์ และจินตภาพในกวีนิพนธ์ ดงันี ้
  การประกอบสร้างกวีนิพนธ์ พบโครงสร้างกวีนิพนธ์ ได้แก่ การเปิดเร่ือง การด าเนินเร่ือง และการปิดเร่ือง 
ส าหรับการเปิดเร่ือง พบว่า มีการเร่ิมเร่ืองโดยการพรรณนามากที่สดุ ได้แก่ พรรณนาสถานที่ พรรณนาบรรยากาศ 
และพรรณนาความคิด ความรู้สกึและอารมณ์ รองลงมาคือ การเร่ิมเร่ืองโดยการบรรยาย ได้แก่ บรรยายลกัษณะทัว่ไป 
บรรยายขัน้ตอนการท า สว่นการด าเนินเร่ืองนัน้ พบวา่ ผู้แตง่นิยมใช้การด าเนินเร่ืองตามล าดบัเวลา และรองลงมาคือ 
การด าเนินเร่ืองตามสถานที่ และในส่วนการปิดเร่ืองของกวีนิพนธ์นี ้พบว่า การปิดเร่ืองแบบสขุนาฏกรรมมากที่สดุ 
รองลงมาคือแบบโศกนาฏกรรม และแบบทิง้ท้ายให้คิดตามล าดับ สอดคล้องกับแนวคิดของสุกัญญา  สุจฉายา 
(2557 : 183-209) ทีก่ลา่วถึงองค์ประกอบทางโครงสร้าง สรุปได้วา่ องค์ประกอบทางโครงสร้างเป็นไปตามขัน้ตอนคือ 
การเร่ิมเร่ือง เป็นการเปิดเร่ืองโดยน าเข้าสูเ่นือ้หาหรือเนือ้เร่ือง จากนัน้มีการด าเนินเร่ืองหรือการเดินเร่ือง  ที่จะใช้กลวิธี
การพรรณนาเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ที่เกิดขึน้ และด าเนินเร่ืองจนถึงจดุสดุยอดแล้วคลีค่ลายลงในท่ีสดุเข้าสูก่ารปิดเร่ือง 
  ในสว่นกลวิธีการประกอบสร้างกวนีิพนธ์ พบกลวิธีการประกอบสร้างกวีนิพนธ์โดยการใช้ค า ได้แก่ ค ากริยา 
ค าวิเศษณ์ และการใช้กลุ่มค า ได้แก่ กลุ่มค านาม กลุ่มกริยา และกลุ่มค าวิเศษณ์ พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ
นกัวิชาการ 3 ท่าน คือ เรืองเดช  ปันเขื่อนขตัิย์ (2541 : 239-240) วรวรรธน์  ศรียาภยั (2557: 2-20) และ วนัเพ็ญ  
เทพโสภา (2546 : 61-71) กล่าวโดยสรุปว่า การประกอบสร้างท าให้สามารถสื่อสาร เข้าใจ และนึกเห็นภาพได้        
เกิดจากค าประกอบขึน้ด้วยเสียงหรืออกัษร แต่ละค าต้องมีความหมายสื่อความเข้าใจได้  โดยค าในภาษาไทยแบ่ง
ออกเป็น 7 ชนิด ได้แก่ ค านาม ค าสรรพนาม ค ากริยา ค าวิเศษณ์ ค าบุพบท ค าสนัธาน และค าอุทาน และผลงาน
งานวิจัยพบว่าสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปฏิพันธ์ อุทยานุกุล (2559) ศึกษาค าสาปแช่งในวรรณคดีไทย โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื่อวิเคราะห์การประกอบสร้างค าสาปแช่งในวรรณคดีไทยพบวา่มีการใช้ค า 3 ชนิด คือ ค ากริยา ค าช่วย
กริยา และค าวิเศษณ์  โดยค าที่ใช้ประกอบค าสาปแช่งมีหน้าที่ส าคญั 2 ประการ คือ เป็นค าที่ช่วยแสดงความหมาย
ของกริยาหรือประโยคนัน้ให้ชดัเจนขึน้ และท าหน้าที่สื่อความหมายวา่ตวัละครมีการกระท า มีอาการหรืออยูใ่นสภาพ
เช่นไร ขณะเดียวกนั พบวา่สอดคล้องกบั อริยานวุตัน์  สมาธยากลุ (2559) ทีศ่กึษากลวิธีประกอบสร้างส านวนไทยเชิง
อ านาจ เพื่อวิเคราะห์ที่มาของส านวนไทยเชิงอ านาจ ศึกษาการประกอบสร้างค าส านวนไทยเชิงอ านาจ และศึกษา
ภาพลกัษณ์เชิงซ้อนส านวนไทยเชิงอ านาจ สรุปได้ว่าโครงสร้างส านวนไทยเชิงอ านาจ ได้แก่ หน่วยค าที่ท าหน้าเป็น 
บทกริยา และบทช่วยกริยา  ประโยค ได้แก่ ประโยคสามญั ประโยคซบัซ้อน และประโยคผสม ส่วนหน่วยวลี ได้แก่ 
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กริยาวล ีสถานวล ีและส านวนไทยเชิงอ านาจที่มีโครงสร้างรูปธรรมและนามธรรม 
  สว่นผลการวิจยัจินตภาพในกวีนิพนธ์ พบจินตภาพโดยการใช้ค า คือ การใช้ค าซ้อนเพื่อแสดงอาการ เพื่อ
แสดงสภาพ เพื่ออารมณ์ความรู้สกึ การเลน่ค า เพื่อให้มีสสีนัแหง่ทว่งท านองแตง่ ประกอบด้วย ซ า้ค า เลน่เสยีง เลน่ค า
สมัผัส การใช้ค าบอกแสง สี การใช้ค าภาษาถ่ิน การใช้ค าที่มีความตรงข้ามกัน พบว่าสอดคล้องกับแนวคิดของ          
ศิวกานท์ ปทมุสตูิ (2548: 45) สรุปได้ว่า การใช้ค าต้องใช้ภาษาที่ให้ความหมาย สื่อสารในผลงานให้ได้ การเลือกใช้
ค าเชิงสร้างสรรค์ที่ดีจะสามารถตรงใจผู้อ่านให้มีความสขุและความเพลิดเพลิน เช่นเดียวกบัวนัเนาว์  ยเูด็น (2532: 
89-105) อธิบายหลกัการใช้ค า กล่าวโดยสรุปว่า การใช้ค าจากเสียงของค า ท าให้เกิดภาพ สร้างความรู้สึกและ
อารมณ์ โดยจากการใช้ค าซ า้ การวางจังหวะเสียงของค า มีลีลาการใช้ค า เลือกใช้ค าเหมาะสมกบังานเขียน มีการ
สร้างค าใหม่ การแผลงค าให้ความรู้สึก เช่นการเล่นค าในลกัษณะพ้องรูป พ้องเสียง หรือสมัผสัอกัษร และมีความ
ประณีตในการใช้ค า และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของดลฤทยั  ขาวดีเดช (2540) ที่ศึกษาลกัษณะของภาษา   
จินตภาพในเร่ืองสัน้ของ อัศศิริ  ธรรมโชติ ชีใ้ห้เห็นการสร้างภาษาจินตภาพ พบว่า ภาษาในเร่ืองสัน้ของอัศศิริ       
ธรรมโชติ มีลกัษณะตา่ง ๆ ทีท่ าให้ผู้อ่านเกิดจินตภาพที่ชดัเจนลกึซึง้ โดยผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจ ได้แก่ การเลน่
เสียงสมัผสัคล้องจองและจงัหวะ การใช้ค าซ้อน การใช้ค าบอกแสง สี การใช้ค าท าเนียบกวี การใช้ค าที่มีความหมาย
ตรงกนัข้าม การซ า้ค า การใช้ประโยคซ า้ความ การใช้ประโยคค าถาม การใช้ประโยคยาว การสร้างความสมดลุทาง
โครงสร้างประโยค การใช้ภาพพจน์และสญัลกัษณ์ ลกัษณะการใช้ภาษาทัง้หมดนี ้มุ่งสร้างจินตภาพที่สอดคล้องกบั
สารส าคญัของเร่ือง มีสมัพนัธภาพและเป็นเอกภาพเพื่อเช่ือมโยงไปสูก่ารตีความ และเข้าใจสาระส าคญัของเร่ืองอยา่ง
ลกึซึง้ชดัเจน 

ส าหรับจินตภาพที่ เกิดจากการใช้โวหารภาพพจน์  พบโวหารภาพพจน์ ได้แก่  อุปมา อุปลักษณ์ 
บคุลาธิษฐาน อติพจน์ และสทัพจน์ ท่ีสะท้อนให้ผู้อา่นเกิดจินตภาพในกวีนิพนธ์ ได้แก่ ความรักและความภมูิใจในถ่ิน 
ความเช่ือเก่ียวกบัศาสนา พิธีกรรม และความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ สอดคล้องกบัแนวคิดของ ชมุสาย  สวุรรณชมภ ู
(2540 : 44-48) กลา่วถึงโวหารภาพพจน์วา่ หมายถงึ ถ้อยค าที่ท าให้เกิดภาพในใจ โดยใช้กลวิธีหรือชัน้เชิงในการเรียบ
เรียงถ้อยค าให้มีพลงัที่จะสมัผสัอารมณ์ของผู้ อ่าน จนเกิดความประทบัใจ เกิดความเข้าใจลึกซึง้ และเกิดอารมณ์
สะเทือนใจมากกวา่ถ้อยค าที่กลา่วอยา่งตรงไปตรงมา โดยมีภาพพจน์ ได้แก่ อปุมา อปุลกัษณ์ สญัลกัษณ์ นามนยั อติ
พจน์ บุคลาธิษฐาน ปฏิทรรศน์ ปฏิพจน์ ค าถามวาทศิลป์ การเลียนเสียงธรรมชาติ สมัพจนยั และการกล่าวอ้างถึง 
และสอดคล้องกบังานวิจยัของนิตยา  แก้วคลัณา (2551) ศึกษาการสืบสรรค์จินตภาพในกวีนิพนธ์ไทย เพื่อชีใ้ห้เห็น
ความส าคญัของการสร้างจินตภาพ และวิธีคิดของกวีที่ปรากฏในกวีนิพนธ์ โดยศึกษาจินตภาพที่ปรากฏในตวับท คือ
สมยักวีนิพนธ์ไทยตัง้แต่สมัยสโุขทัยถึงปัจจุบัน สรุปได้ว่า การสร้างจินตภาพในกวีนิพนธ์ไทยเป็นการสืบทอดและ    
การสร้างใหม่โดยมีรากฐานเก่าเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นการบ่งชีถ้ึงพลงัของจินตภาพว่าสามารถน ามาสร้างใหม่ได้
หลากหลายมิติ กวีใช้การสืบสรรค์จินตภาพเพื่อสร้างบรรยายการและให้เห็นภาพชัดเจนขึน้ แสดงถึงความสมัพนัธ์   
โยงใยระหวา่งตวับทและความสมัพนัธ์กบับริบททางสงัคมและวฒันธรรมแตล่ะยคุสมยั 
  ดงันัน้จึงกลา่วได้ว่า กวีนิพนธ์ “เขียนแผน่ดิน” ของเนาวรัตน์  พงษ์ไพบลูย์ ให้คณุคา่ทัง้ทางด้านจิตใจและ
ทางสงัคม ทางด้านจิตใจท าให้ผู้ที่อ่านเกิดความสนุกเพลินเพลิดเสมือนได้ท่องเที่ยวช่ืนชมธรรมชาติ และสถานที่
ส าคญัตา่ง ๆ ในแต่ละจงัหวดัของประเทศไทย โดยเกิดจากการใช้ค า โวหารภาพพจน์อยา่งมีวรรณศิลป์ สว่นทางด้าน
สงัคมสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิต สภาพสงัคม และภมูิประเทศในแตล่ะยคุสมยัจากประสบการณ์ของผู้ เขียน 
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บทคัดย่อ 
 บทคดัย่อ 

   สารนิพนธ์เร่ืองนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านจับใจความของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหทู านบ สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาบรีุรัมย์เขต 3 เคร่ืองมือที่ใช้
ในการวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติ
ที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที   ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที 5 ที่ได้รับการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R  มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน 
9.03 คะแนน และคา่เฉลีย่สมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 20.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน พบวา่ คา่เฉลี่ย
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .05  
ค าส าคัญ  เทคนิคการสอนแบบ SQ4R, การสอนอา่นจบัใจความ  

 
ABSTRACT 
  The objectives of this individual study were to compare comprehension reading ability of 
Prathomsuksa 5 Students’ pretest scores and posttest scores in the use of SQ4R learning technique. The 
sample was Prathomsuksa 5 Students at Baanhootamnob School under Buriram Primary School Office 
Area 3. Statistics consisted of frequency, mean, standard deviation, and t-test. The finding were as follows: 
 Mathayomsuksa 5 students who received learning management by using SQ4R learning technique had 
the learning achievement before learning 9.03 points and the learning achievement average after 20.12 
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points out of 30 points. Found that the average learning achievement academic after learning was 
significantly higher than before learning at .05. 
Keywords :  SQ4R teaching technique, reading comprehension 

 
บทน า 

การจดักิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทย ผู้ เรียนต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาในการสือ่สารได้เป็น
อย่างดี สามารถอ่าน เขียน ฟัง ดู และพดู ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตผุล และคิด
อยา่งเป็นระบบ มีนิสยัรักการอา่น  การเขียน การแสวงหาความรู้ ใช้ภาษาในการพฒันาตน และสร้างสรรค์งานอาชีพ 
ตลอดจนตระหนกัในวฒันธรรม การใช้ภาษาและความเป็นไทย มีความภมูิใจและช่ืนชมในวรรณคดีและวรรณกรรม 
ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทย สามารถน าทักษะทางภาษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ถกูต้องตามสภาพการณ์และบคุคล อีกทัง้เป็นผู้มีมนษุย์สมัพนัธ์ที่ดี และสร้างความสามคัคี ภมูิใจในความเป็นไทยมี
คณุธรรม จริยธรรม  วิสยัทศัน์ที่กว้างไกล และลกึซึง้  ดงันัน้ การจดัการเรียนการสอนภาษาไทยจ าเป็นต้องมุง่เน้นให้
ผู้ เรียนมีทักษะทัง้ 4 ด้าน คือ การฟัง  การพูด การอ่าน และการเขียนอย่างสมัพันธ์กัน เรียนรู้เร่ืองต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถอ่านออกเสียง  และอ่านในใจเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการอ่านได้รวดเร็ว 
ตามเวลาที่ก าหนด อธิบายซกัถามรายละเอียด ความคิดเห็นตลอดจนใจความส าคญัและนยัของข้อความและเร่ืองที่
อา่น เพื่อให้มีความรู้เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์ในการอา่น มีทกัษะในการอา่นในใจ และอา่นออกเสยีงได้ถกูต้องคลอ่งแคลว่ 
รวดเร็ว  สามารถถ่ายทอดอารมณ์ และความรู้สึกจากเร่ืองราวที่อ่านได้ สามารถจับใจความส าคญั คิดเชิงวิจารณ์ 
และวิเคราะห์ใจความ ปฏิบตัิตนจนเป็นนิสยัที่ดีในการอา่นหนงัสอืและรักการอา่น   
  การอ่านจับใจความ เป็นทกัษะที่ส าคญัที่สดุในการแสวงหาความรู้ การฝึกฝนการอ่านจับใจความท าให้
ผู้อ่าน อ่านหนังสือเป็น นอกจากนีก้ารอ่านจับใจความยงัเป็นเคร่ืองมือที่ท าให้ผู้ที่มีความรู้ สามารถปรับตัวและ
ด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมปัจจุบนัได้อย่างมีความสขุ (สมถวิล วิเศษสมบตัิ. 2555 : 73) ซึ่งนกัวิชาการหลายๆ ท่านได้
กลา่วถึงความส าคญัของการอา่นจบัใจความไว้เช่น  สมบตัิ มหารศ (2553 : 43) กลา่วว่า การอา่นจบัใจความ  ท าให้
คนเรามีความฉลาด รอบรู้ และเป็นนกัปราชญ์ได้ในอนาคต ดงันัน้ ต้องให้นกัเรียนเห็นความส าคญัของการอ่านจับ
ใจความว่า การอ่านจับใจความเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความพร้อมและพฒันานิสยั การอ่านจบัใจความบ่อย ๆ 
ย่อมท าให้เข้าใจความหมายของค า จ าได้ดีและอ่านได้เร็วขึน้ ตลอดจนเป็นการเพิ่มความสนใจในการอ่านหนงัสือ
ประเภทตา่ง ๆ วาวแวว โรงสะอาด (2550 : 38) กลา่ววา่ ความส าเร็จในการเรียนของนกัเรียนขึน้อยูก่บัความสามารถ
ในการอา่นจบัใจความ นกัเรียนที่อ่านไม่เข้าใจและจบัใจความส าคญัไมไ่ด้จะเบื่อหน่ายตอ่การเรียน มีเจตคติไม่ดีต่อ
การเรียน รวมไปถึงไม่เกิดนิสยัรักการอ่านและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร ถนอมวงศ์ ล า้ยอดมรรคผล 
(2549 : 55) กลา่ววา่ การอา่นจบัใจความนบัเป็นหวัใจของการอา่น  เพราะถ้าอ่านแล้วจบัใจความส าคญัไมไ่ด้ ย่อม
ไม่เข้าใจเร่ืองที่อ่าน หากต้องใช้ประโยชน์จากการอ่านนัน้ก็ต้องกลบัมาอ่านใหม่ท าให้เสียเวลา หากอ่านแล้วจับ
ใจความได้ จ าไว้หรือบนัทึกไว้ได้ก็จะใช้ประโยชน์ได้ทนัที และ แววมยรุา เหมือนนิล (2551 : 15) ที่กลา่วว่า การอ่าน
จบัใจความเป็นพืน้ฐานส าคญัมากส าหรับการอ่านระดบัสงูตอ่ไป เช่น ถ้านกัเรียนจบัใจความเร่ืองที่อา่นไมไ่ด้ คือ ไม่รู้
เร่ืองก็คงไมส่ามารถอา่นเพื่อวิจารณ์วา่เร่ืองนัน้ดีหรือไมด่ีได้เลย   
  จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารต าราที่เก่ียวข้องกบัการสอนอ่านเพื่อจบัใจความ พบว่า  การเรียนการ
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สอนโดยใช้วิธีสอนอ่านแบบ SQ4R (Survey, Question, Read, Record, Recite, and Reflect) ของ Robinson F.P. 
(1970) ช่วยพฒันาความเข้าใจในการ อา่น ช่วยสร้างนิสยัการอา่นท่ีดีและมีประสทิธิภาพ ท าให้ผู้ เรียนเรียนรู้ที่จะจบั
ใจความของเร่ืองอย่างรวดเร็ว เข้าใจเนือ้หาที่มีความยากได้ง่ายขึน้ ผู้ เรียนจดจ าเร่ืองที่อ่านได้นาน ช่วยให้รู้จักการ
คาดเดาค าถามที่จะพบในแบบทดสอบ  นอกจากนีย้งัช่วยอ่านได้เร็วขึน้ ในขณะเดียวกนัการสอนโดยใช้ SQ4R ยงั
สง่เสริมให้ผู้ เรียนใช้ทฤษฎีโครงสร้าง ความรู้ เพราะโครงสร้างความรู้มีหน้าที่ช่วยให้ผู้อ่านค้นหา และเลือกข้อมูลที่
ต้องการตอบค าถามและยงัช่วยตีความเร่ืองราวที่อา่นอีกด้วย หากมีข้อมลูบางสว่นหายไป การใช้โครงสร้างความรู้ จะ
ช่วยทบทวนข้อมลูจากความทรงจ าของตนเองเพื่อท าให้เร่ืองราวที่ขาดหายไปสมบรูณ์ขึน้ (จิราพร หนลูาย, 2551: 41) 
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ SQ4R จะมีขัน้ตอนเร่ิมจากการให้นักเรียนได้อ่านอย่างคร่าวๆ (Survey)  เพื่อส ารวจหา
ใจความส าคญัของเร่ืองที่อ่าน จากนัน้จะเป็นการตัง้ค าถาม (Question) โดยเปลี่ยนจากใจความส าคญัของเร่ืองเป็น
ค าถาม จากนัน้ให้นกัเรียนได้อา่นบทอา่นเพื่อหาค าตอบโดยละเอียด (Read) แล้วให้นกัเรียน ได้จดบนัทกึข้อมลูตา่ง ๆ  
(Record) ตอ่จากนัน้ให้นกัเรียนได้มีโอกาสเลา่เร่ืองจากข้อมลูที่ได้บนัทึกไว้ (Recite)  และขัน้ตอนสดุท้ายให้นกัเรียน
ได้แสดงความคิดเห็นจากบทอา่นท่ีนกัเรียนได้อา่น (Reflect) (สนุทร อตุมหาราช, 2557 : 3)     
 ดงันัน้ จากแนวคิดของนกัวิชาการดงักลา่วข้างต้น จึงสามารถสรุปได้วา่การอา่นจบัใจความ เป็นทกัษะทาง
ปัญญาที่มีความส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะความสามารถในการจบัใจความของเร่ืองที่อา่น หรือเร่ืองราวที่ได้รับการสง่สาร
มาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะท าให้การสื่อสารเต็มไปด้วยคณุภาพและประสิทธิภาพ สง่ผลให้เกิดความส าเร็จอย่าง
แท้จริงในการสือ่สารนัน้ๆ โดยความสามารถหรือศกัยภาพในการอา่นจบัใจความส าคญัของเร่ืองราวต่างๆ ที่ได้รับเข้า
มา สามารถพฒันาให้เป็นไปอย่างเต็มศกัยภาพได้ด้วยรูปแบบการสอนอา่นเพื่อจบัใจความ ซึง่มีหลากหลายเทคนิค 
โดยที่การเรียนการสอนโดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ก็เป็นอีกเทคนิคการสอนหนึ่งที่สามารถช่วยในการ
พฒันาทกัษะในการอา่นจบัใจความของผู้ เรียนได้อยา่งมีประสทิธิภาพอยา่งแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอา่นจบัใจความของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลงัเรียน  
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
  ความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 

SQ4R หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อพฒันาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนกัเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R  
  1. กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหูท านบ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 จ านวน 34  คน    
  2. เคร่ืองมือในการวิจยัแบ่งออกเป็น 2 สว่น คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทดลอง ได้แก่ แผนการจดัการ
เรียนรู้ภาษาไทย เร่ือง การอา่นจบัใจความด้วยเทคนิคการเรียนรู้แบบ  SQ4R  ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 มีจ านวน 4 แผน 
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รวมทัง้สิน้ 8 ชัว่โมง  และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอา่นจบั
ใจความ จ านวน 30 ข้อ มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.43 - 0.77 คา่อ านาจจ าแนก เทา่กบั 0.52 - 0.83 และมีความ
ความเช่ือมัน่ของข้อสอบทัง้ฉบบั (KR-20) 0.82 
  3. ด าเนินการเก็บข้อมลูในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563  

  4. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ของนักเรียนชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัเรียนใช้สถิติ t-test dependent ซึง่ผู้วิจยัได้ทดสอบความเป็นปกติของข้อมลู พบว่า 

ข้อมลูมีการกระจายเป็นปกติ 

ผลการวิจัย 
 1. การวดัความสามารถทางการเรียนการอา่นจบัใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิค

การเรียนรู้แบบ SQ4R ก่อนเรียนและหลงัเรียน พบว่าก่อนเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 9.03 คะแนน หลงัเรียนมีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 20.12 คะแนน ตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลงั

เรียนของนกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  ดงัตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1    ความสามารถทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R 

       *มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
  

อภปิรายผล 
 จากการวิจยัเร่ืองการพฒันาความสามารถในการอา่นจบัใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 โดยใช้
เทคนิคการเรียนรู้ SQ4R  สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้ 
  จากผลการวิจยัพบว่า ความสามารถทางการเรียนการอ่านจบัใจความ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 

โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R มีความสามารถทางการเรียนของนักเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 ทัง้นีอ้าจเนื่องมาจากการจดัการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R เป็นการจดัการ

เรียนรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนเข้าใจแนวคิดของเร่ืองได้อย่างมีประสิทธิภาพในแต่ละขัน้ตอนนัน้จะช่วย

พฒันาทักษะของผู้ เรียนได้เป็นอย่างดีโดยหลงัจากการเรียนรู้โดยเทคนิคการเรียนรู้แบบ  SQ4R  แสดงว่าวิธีการ

เทคนิคการเรียนรู้แบบ SQ4R สามารถท าให้ผู้ เรียนมีการพฒันาในด้านการอ่านจบัใจความส าคญัได้เป็นอย่างดี ซึ่ง

สอดคล้องกบังานวิจยัของ บ าเพ็ญ มาตราช (2554 : บทคดัย่อ) ได้ท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาการอ่านจบัใจความ 

คะแนน จ านวน 
(คน) 

คะแนน
เตม็ 

Χ  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 34 30 9.03 4.10 45.465* 0.000 
หลงัเรียน 34 30 20.12 4.34 
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โดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R กลุม่สาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียน ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ที่ได้เรียนการอา่นจบัใจความโดยใช้วิธีสอนแบบ SQ4R หลงัเรียนสงูกวา่ก่อน

เรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 และสอดคล้องกบั ผลการศึกษาของ เมขลา ลือดสภา (2555) ที่ศึกษา

เร่ือง การพฒันาการอ่านจบัใจความ ด้วยวิธีการสอนแบบ SQ4R พบว่า ความสามารถในการอ่านจับใจความหลงั

เรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 
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ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี 
วิทยาการค านวณ เร่ือง การน าเสนอข้อมูลแผ่นพับ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิ ร์ด           
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 
Results of Using Multimedia Lesson Based on Project Based Learning Concepts in 
Technology Computational Science in The Presentation of Brochure with Microsoft Word for 
Prathomsuksa 4 

 
คงฤทธ์ิ ชฟัูก1  
Kongrit choofak1 
    

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นแบบกึ่งทดลองโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยใช้แนวคิด          
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ เร่ืองการน าเสนอข้อมูลแผ่นพบั  ด้วยโปรแกรม
ไมโครซอฟต์เวิร์ด ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย กับการเรียนปกติ และ 3) ความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอ
ข้อมูล กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย กับกลุ่มที่เรียนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นนักเรียน
โรงเรียนวดัสระแก้ว นครราชสีมา โดยแบ่งกลุ่มตวัอย่างในการหาประสิทธิภาพ 39 คน กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง   
40 คน และกลุ่มควบคุมจ านวน 38 คน ส าหรับเคร่ืองมือทดลอง ได้แก่ บทเรียนมลัติมีเดีย แบบทดสอบผลสมัฤทธ์ิ 
แบบประเมินความสามารถในการสร้างชิน้งาน  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ       
การทดสอบค่าที (t-test for independent group) ผลการศึกษาพบว่า 1) บทเรียนมลัติมีเดียฯ มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ คือ 74.07/75.78  2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ สงูกว่ากลุม่ที่เรียน
แบบปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) เปรียบเทียบความสามารถในการสร้างชิน้งาน  และ       
น าเสนอข้อมูล ของนกัเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ สงูกว่ากลุ่มที่เรียนแบบปกติอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .05  
 
ค าส าคัญ  : บทเรียนมลัตมิีเดยี การเรียนรู้แบบโครงงาน โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด   
 

Abstract 
 This purposes of this experimtal were 1) to develop multimedia lessons based on project-based 
learning concepts in Technology Computational Science the Presentation of Brochure with Microsoft Word 
for Prathomsuksa 4 ; 2) to compare students’ learning achievement in Technology Computational Science 
subject use multimedia lessons based on project-based learning in Preparation of Brochure with Microsoft 
word via traditional methods; and 3) to conpar the ability to create a workpiece, and present information 

                                         
1 สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา นครราชสีมา 30000 ประเทศไทย 
  Educational Technology and Communications, Nakhon Ratchasima Rajabhat University, Nakhon Ratchasima 30000, Thailand. 
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between groups studied with multimedia lessons based on project-based learning concept and traditional 
method. Samples use were students of Watsakaew School, Nakhon Ratchasima Province. The samples 
gwere divide groups; One for efficiency testing (39 cases) and the other two groups; experimental groups 
(40 cases). and control group (38 cases). Mean, standard deviations, and t-test for independent group 
were used for data analysis. The findings were as follows : 1) The efficiency of the Multimedia lesson based 
on project-based learning concepts in technology computationall Science Subiect in The Presentation of 
Brochure with Microsoft Word for Prathomsukas 4 was 74.07/75.78 within the specified criterion 75/75 ; 2) 
The students’ learning achievement in multimedia lessons based on project-bast learning concepts were 
significantly higher than those who leamed by traditional methods at the .05 level; 3) The Students' abilityy 
to create workpieces and presenting information multimedia lessons based project-bast learning concepts 
were significantly higher than those  who lessons learmed by traditional methods at the .05 level. 
 
Keyword: Multimedia Lesson, Project Based Learning, Program Microsoft Word 
 
บทน า 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทลัส่งผลต่อระบบโครงสร้างการพฒันาคุณภาพการศึกษาในปัจจุบนัสู่
นวัตกรรมใหม่ในศตวรรษที่  21 ในการพัฒนาทักษะพืน้ฐานและความสามารถการใช้เทคโนโลยี ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ.2560) ในวิชาพืน้ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาการค านวณ สอดคล้องกบัความมุง่หมายในการพฒันานกัเรียนมีทกัษะการคิดเชิงค านวณ สามารถคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหาอยา่งเป็นขัน้ตอนและประยกุต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ 2561,                        
น.15) การสง่เสริมความสามารถในการสร้างองค์รู้ด้วยตนเอง โดยการสร้างนวตักรรม หรือมีโครงงานอย่างน้อย 1 
ผลงานตามความสนใจของนกัเรียน ในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความตระหนกัในความรู้
และการด ารงชีวิตของนกัเรียน ด้วยกระบวนการทางเทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิผลของการท างานร่วมกนัโดยการใช้
โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด เพื่อพฒันาไปสู่การลงมือปฏิบตัิจริงและใช้ประกอบการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ 
(โรงเรียนวดัสระแก้ว, 2562, น. 9) 

ปัญหาของนกัเรียนสว่นใหญ่ยงัขาดทกัษะพืน้ฐานและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการน าเสนอ
ข้อมลู ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ซึง่มีความจ าเป็นท่ีก าหนดไว้ตามหลกัสตูร แตม่ีข้อจ ากดัของการฝึกปฏิบตัิและ
เวลาค่อนข้างน้อย ท าให้นักเรียนยังขาดการฝึกทักษะการใ ช้งานคอมพิวเตอร์ ขาดแรงจูงใจในการเรียน ท าให้มี
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีต ่าลง (ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 2553, น. 13-14) สง่ผลตอ่เนื่องในการเรียนรู้
ของนกัเรียนในเชิงคณุภาพ ขาดการฝึกทกัษะที่แปลงความรู้สูท่กัษะการปฏิบตัิที่เพียงพอ นอกจากนีย้งัพบวา่นกัเรียน
ยงัมีความบกพร่องเร่ืองความรู้ความเข้าใจในสาระและยงัขาดทกัษะกระบวนการและการน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้
เพียงบางสว่น จากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มีคะแนนต ่ากวา่ค่าเฉลีย่ ท าให้ผลในการจดั
การศกึษาไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ (พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ และพเยาว์ ยินดีสขุ, 2558, น. 1)  
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จากข้อจ ากดัของเวลาในการแก้ปัญหาในด้านนวตักรรมและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเข้ามาบรูณา
การแก้ปัญหาและพฒันาทกัษะพืน้ฐานให้นกัเรียนท่ีมีความแตกตา่งกนัในการเรียนรู้และยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนให้สูงขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดียฯ สามารถดึงความสนใจท าให้เห็นภาพประกอบได้เข้าใจง่ายขึน้ และ
ประหยดัทรัพยากรได้อยา่งคุ้มคา่ และเป็นประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ และใช้ฝึกทกัษะเพิ่มประสบการณ์ให้เรียนรู้ได้อยา่ง
อิสระตามต้องการ (ณฐักร  สงคราม, 2554, น. 12 ; ทวีป  อภิสทิธ์ิ, 2556, น. 157 ; พิสณ ุ ฟองศรี, 2558, น. 77) 

การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นการสนบัสนนุนกัเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ ความถนดั และจดักิจกรรมตาม
เนือ้หาสาระจากเนือ้หาในชัน้เรียนน ามาเป็นแนวทางเพื่อการก าหนดหวัข้อโครงงานในการปฏิบตัิจริงจากประสบการณ์ 
สอดคล้องกบัการสง่เสริมการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในสถานศกึษา โดยการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เป็น
เคร่ืองมือค้นคว้าหาความรู้ในการออกแบบการผลิตเชิงนวัตกรรมโดยมีพืน้ฐานส าคัญการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
นกัเรียนสามารถลงมือปฏิบตัิจริงสง่ผลให้นกัเรียนเกิดประสบการณ์จากการเรียนรู้ที่เกิดขึน้ได้อยา่งรวดเร็วที่สร้างด้วย
ตนเองและมีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ (รสริน พิมลบรรยงก์ , 2559,     
น. 184 ; ส านกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน, 2559, น. 9) 

การพฒันาเทคโนโลยีมลัติมีเดียฯ เป็นอีกแนวคิดของนกัการศึกษาที่น ามาใช้ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน โดยเน้นการน าเสนอเนือ้หาความรู้ควบคูไ่ปสูก่ารปฏิบตัิตามความถนดัและการเรียนแบบรายบคุคล
และสร้างแรงจงูใจให้แก่นกัเรียน ได้เรียนรู้มีการโต้ตอบปฏิสมัพนัธ์กบับทเรียน ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอยา่งอิสระ ท าให้
ทราบความก้าวหน้าและยกระดบัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพ่ิมขึน้ ช่วยกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และดึงดดูความสนใจได้ตลอดเวลา โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอด้วยกราฟิก สี เสียง ภาพเคลื่อนไหวได้
และยงัทบทวนบทเรียนได้ซ า้หลายครัง้ตามที่ต้องการ เป็นเรียนรู้กบัสื่ออนัทนัสมยัเป็นสิ่งใหม่ และมีความเร้าใจให้
อยากเรียนรู้ ท าให้มีผลการเรียนเพิ่มขึน้ (ชยัวฒัน์  สทุธิรัตน์, 2557, น. 189 ; ณฐักร  สงคราม, 2557, น. 6) 

การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เป็นการเปิดโอกาสให้นกัเรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ และส่งเสริมทกัษะ    
การท างานร่วมกนัให้บรรลเุป้าหมาย พร้อมด้วยสื่อนวตักรรม และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์
เวิร์ด ซึ่งเป็นโปรแกรมประยุกต์ใช้ที่มีคุณสมบตัิ พิมพ์ข้อความสร้างเอกสาร รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการน าเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบแผ่นพบัสื่อประชาสมัพันธ์ จึงจ าเป็นอย่างยิ่ งที่นักเรียนต้องได้รับการฝึกทกัษะความสามารถใน      
การสร้างชิน้งาน การวางแผนการปฏิบตัิลงมือท า และการน าเสนอข้อมลูจากการศกึษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองสามารถ 
สรุปองค์ความรู้ข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ ลงในแผ่นพับ ที่น่าสนใจเกิดความเข้าใจในเนือ้หาวิชา ผู้ วิจัยได้พัฒนา
บทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ เร่ืองการน าเสนอ
ข้อมูลแผ่นพบั ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ให้นกัเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะ
ความสามารถในการสร้างชิน้งาน และการน าเสนอข้อมลู แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ได้ 
 

วัตถุประสงค์ 
.1  เพื่อพฒันาบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยา       

การค านวณ เร่ืองการน าเสนอข้อมลูแผน่พบั ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 ให้มีประสทิธิภาพ
ตามเกณฑ์ 75/75 
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.2  เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ระหว่างนกัเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดีย กบันกัเรียนที่
เรียนด้วยวิธีปกติ 

3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอข้อมูล ระหว่างนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนมลัติมีเดียฯ กบันกัเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
บทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ เร่ือง

การน าเสนอข้อมลูแผน่พบั ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด การวิจยัครัง้นีใ้ช้เป็นแนวทางการเรียนการสอนที่สามารถ
ตอบสนองต่อการเรียนรู้ของนักเรียนที่แตกต่างกันโดยมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างบทเรียนรวมถึงการประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือที่ส าคัญในการท าโครงงานร่วมกับกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายจากกระบวน         
การท างาน และการสร้างชิน้งานในรูปแบบแผ่นพับประชาสมัพันธ์ที่ต้องใช้ความสามารถ ซึ่งเป็นการฝึกทักษะ        
การปฏิบัติให้มีความช านาญมากยิ่งขึน้ และเป็นแรงจูงใจภายใน เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ ให้มี
ความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอข้อมลู และผลงานของนกัเรียนให้สงูกว่านกัเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ  
สรุปกรอบแนวคิดในการวิจยัได้ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพกรอบแนวคดิในการวจิยั 
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัแบบกึง่ทดลอง โดยมกีารด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้

1. ประชากร คือ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนทัง้สิน้ 380 คน ที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรียนวดัสระแก้วจงัหวดันครราชสมีา จ านวน 8 ห้องเรียน 

2. กลุม่ตวัอย่าง นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 ห้องเรียน ห้องละ 40 คน ได้มาโดยสุม่แบบกลุม่ 
คละความสามารถ โดยจับฉลากเพื่อเลือกกลุ่มหาประสิทธิภาพ กลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ได้เป็น 3 กลุ่ม ซึ่ง
ประกอบด้วย  
          2.1 กลุม่ตวัอย่างในการใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียฯ คือนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/2 
จ านวน 39 คน 1 ห้อง  
         2.2 กลุ่มทดลองเป็นนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4/6 จ านวน 40 คน        
1 ห้อง  

 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
วิธีเรียน 2 รูปแบบ 
1. การเรียนรู้ด้วยบทเรียนมลัตมิีเดียโดยใช้แนวคิด  
    การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
 
2. การเรียนด้วยวิธีปกต ิ

ตวัแปรอิสระ ตวัแปรตาม 

ความสามารถในการสร้าง 
ชิน้งาน 
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         2.3 กลุม่ควบคมุนกัเรียนทีเ่รียนด้วยวิธีปกติ คือนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4/5 จ านวน 38 คน 1 ห้อง 
 3. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ตัวแปรอิสระ คือ วิธีเรียน 2 รูปแบบ ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียน
มลัติมีเดียฯ และการเรียนด้วยวิธีปกติ 2 ตวัแปรตาม คือ ผลการใช้บทเรียนมลัติมีเดียฯ ได้แก่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
เร่ืองการน าเสนอข้อมลูแผน่พบั ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอข้อมลู 
 4. ระยะเวลาทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 จ านวน 5 ครัง้ ๆ ละ 1 ชัว่โมง  
 5. เนือ้หาที่ใช้ในการศึกษา ใช้เนือ้หาเป็นบทเรียนมัลติมีเดียฯ สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ             
การสือ่สาร รหสัวิชา ง.14101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 รวบรวมข้อมลูและน าเสนอข้อมลูโดยใช้ซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวนั ตามหลกัสตูรสถานศกึษาโรงเรียนวดัสระแก้ว กลุม่สาระการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 4 มีดังนี ้ 5.1) การปฏิบัติการสร้างแผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1 ชั่วโมง,  5.2) หลักการสร้างและ        
การออกแบบแผน่พบั  1 ชัว่โมง,  5.3) การใช้เคร่ืองมือโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด 2 ชัว่โมง,  5.4) การน าเสนอผลงาน  
แผน่พบัประชาสมัพนัธ์ 1 ชัว่โมง 

6. เคร่ืองมอืวิจยั ได้แก่  
           6.1 บทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ 
เร่ืองการน าเสนอข้อมูลแผ่นพับ ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิ ร์ด ชัน้ประถมศึกษาปีที่  4 ค่าประสิทธิภาพ                
E1/E2 = 74.67/75.75 

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 มี
ขัน้ตอนการสร้างและด าเนินงานอยา่งเป็นระบบด้วย ADDIE Model (ADDIE Model, 2015) ดงันี ้  

6.1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้1) วิเคราะห์หลกัสตูร 
สถานศกึษาในกลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รายวิชาวิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ และมาตรฐานการเรียนรู้ที่
เก่ียวข้อง วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4  2) วิเคราะห์และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
ค าอธิบาย โครงสร้างรายวิชา และหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวชีว้ัดที่ก าหนดในหลกัสูตร            
3) วิเคราะห์เนือ้หาในหนว่ยการเรียนรู้ และวางโครงเร่ือง สร้างโครงร่างผงัการท างาน (Flow Chart) จดัท าสตอร่ีบอร์ด 
(Storyboard) ร่างแบบลกัษณะ (Template) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้านเนือ้หาตรวจสอบความสอดคล้องกบักิจกรรม
และเนือ้หาในบทเรียน 
  6.1.2 การออกแบบ (Design) ด าเนินการออกแบบตามโครงร่างผงัการท างานต่าง ๆ ตามเนือ้หา
ในบทเรียนที่ได้ก าหนดไว้ 
  6.1.3  การพฒันา (Development) มีการด าเนินการดงันี ้1) ด าเนินการสร้างบทเรียนมลัติมีเดีย
โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานตามโครงร่างและเนือ้หาที่ก าหนดไว้ และให้สอดคล้องกับกิจกรรม     
การท าโครงงานตามขัน้ตอน น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 2) น าบทเรียนมัลติมีเดีย ที่พัฒนาขึน้ให้ผู้ เช่ียวชาญ
ตรวจสอบ ในประเด็นหลกั ด้านสว่นน าของบทเรียน ด้านมลัติมีเดีย ด้านการมีปฏิสมัพนัธ์ ด้านการออก ซึ่งบทเรียน
มัลติมีเดียฯ ที่พัฒนาขึน้อยู่ในเกณฑ์ดี และน ามาปรับปรุงภาพ เสียง ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ โดยแก้ไขตาม
ค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญก่อนน าไปทดลองหาประสทิธิภาพ 

6.1.4 การน าไปใช้ (Implementation) น าบทเรียนมลัติมีเดียฯ ที่สร้างเรียบร้อยแล้วน าเสนอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอค าแนะน าและปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้  
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  ส าหรับการหาประสิทธิภาพบทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
ด าเนินการดงัต่อไปนี ้1) น าบทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่สร้างเรียบร้อยแล้ว 
เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า จากนัน้น าไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ตรวจสอบในด้านบทเรียนมลัติมีเดียและด้าน
เนือ้หาได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องในเนือ้หาและกระบวนการเรียนรู้ และท าการผลิตสื่อบทเรียน
มลัติมีเดีย 2) น าข้อบกพร่องบทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว 
น าเสนอผู้ เช่ียวชาญและท าการปรับปรุงแก้ไขโดยผ่านการตรวจสอบก่อนน าไปใช้กบักลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการทดลอง
เพื่อหาประสทิธิภาพกบันกัเรียน ที่ไมเ่คยเรียนมาก่อน  

ส าหรับขัน้ตอนการด าเนินการทดลอง มีดงันี ้1) ขัน้ทดลองรายบคุคล โดยน าบทเรียนมลัติมีเดีย    
ที่พฒันาขึน้ไปท าการทดลองกบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ท่ีไม่เคยเรียนมาก่อนและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนใน
ระดับเก่ง ปานกลาง อ่อน รวมทัง้สิน้ 3 คน จากการสงัเกตข้อบกพร่องของบทเรียนมัลติมีเดียจากผู้ เรียน พบว่า     
ความสนใจของผู้ เรียนในการอ่านตัวหนังสือ สีรูปภาพประกอบ การเช่ือมโยงเนือ้หา และเสียงบรรยาย เป็นต้น          
ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของขัน้ตอนการทดสอบรายบคุคล ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 75.33/75.56 
และพบว่า สีของพืน้หลังค่อนข้างอ่อน ตัวอักษรเล็กไม่เด่นชัด และมีข้อความมากเกินไปท าให้อ่านยาก และ            
เสียงบรรยายที่เบามาก ผลที่เกิดขึน้ผู้วิจัยได้น าไปปรับปรุงแก้ไข ในสว่นของการปรับเปลี่ยนพืน้หลงั และขนาดของ
ตวัอกัษรให้ใหญ่ขึน้ และปรับเพิ่มเสียงบรรยายให้ชดัมากขึน้  แล้วน าไปทดลองกลุ่มเล็ก  2) ขัน้ทดสอบกลุม่เล็ก น า
บทเรียนมลัติมีเดีย ที่ปรับแก้ไขแล้วไปท าการทดลองกับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่เคยเรียนมาก่อนและ        
มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนในระดบัเก่ง ปานกลาง อ่อน ระดบัละ 2 คน รวมทัง้สิน้ 6 คน เมื่อทดลองเรียบร้อยแล้ว น า
ผลที่ได้จากการทดสอบก่อนเรียน และหลงัเรียน มาตรวจสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ฯ จากผล       
การวิเคราะห์ ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 74.67/76.67 พบว่า การเช่ือมโยงเนือ้หาเมนูหลงั ภาพเคลื่อนไหว 
วีดิโอใช้เวลามาก ท าให้ยังไม่กระตุ้นความสนใจของผู้ เรียน จึงได้ปรับปรุงข้อความและปรับภาพเคลื่อนไหว และ    
ปรับวีดิโอให้สัน้ลง ก่อนน าไปทดลองภาคสนาม 3) ขัน้ทดสอบภาคสนาม โดยน าบทเรียนมลัติมีเดีย ที่ปรับปรุงแก้ไข
ใหม่แล้วน าไปท าการทดลองกับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ไม่เคยเรียน จ านวน 30 คน เพื่อใช้ในการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คือ 75/75 โดยผลการวิเคราะห์ ได้ค่า
ประสทิธิภาพ E1/E2 เทา่กบั 74.07/75.78 ซึง่พบวา่ อยูใ่นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจยัจึงน าไปทดลองจริง 
  6.1.5 การวัดและประเมินผล (Evaluation) น าบทเรียนมัลติมี เดีย ที่ผ่านกระบวนการหา
ประสิทธิภาพ ไปทดลองกับกลุ่มทดลอง เพ่ือประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียน
มลัติมีเดีย ท่ีพฒันาขึน้วา่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีก าหนดไว้ โดยท าการวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิติ  
            6.2 แผนการจัดการเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนมัลติมีเดียฯ และแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีปกติ  มี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้  
   6.2.1  การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ทัง้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 
แผนการจดัการเรียนรู้ส าหรับการเรียนโดยใช้บทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ
แผนการจดัการเรียนรู้โดยวิธีปกติ จ านวน 4 แผน รวม 5 ชัว่โมง มีดงันี ้1.1) ศึกษาและวิเคราะห์นกัเรียน โครงสร้าง
หลกัสตูรสถานศึกษา กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ เอกสารตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้อง 1.2) ก าหนดวิเคราะห์มาตรฐาน
การเรียนรู้ ตวัชีว้ดั จดุประสงค์ ค าอธิบายรายวิชา ศึกษาโครงสร้างรายวิชาเทคโนโลยีฯ หนว่ยการเรียนรู้ สาระส าคญั 
เพื่อศกึษาการเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ 1.3) วิเคราะห์ศกึษาเนือ้หา ก าหนดเป้าหมาย หนว่ยการเรียนรู้ฯ  
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6.2.2 การออกแบบ (Design) ประกอบด้วยขัน้ตอน 1) ออกแบบและ จดัท าแผนการจดัการ 
เรียนรู้ด้วยวิธีการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และด้วยวิธีการเรียน
แบบปกติ 2) ด าเนินออกแบบและเขียนแผนการจดัการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้   

6.2.3  การพฒันา (Development) ประกอบด้วยขัน้ตอน ดงันี ้1) ด าเนินการพฒันาแผนการ 
จัดการเรียนรู้บทเรียนมัลติมีเดีย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ 
ตามล าดบัเนือ้หา 2) น าแผนการจดัการเรียนรู้บทเรียนมลัติมีเดีย โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และ
ด้วยวิธีการเรียนแบบปกติ ท่ีพฒันาขัน้มาให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ ในด้านเนือ้หา ด้านสือ่และแหลง่เรียนรู้ ซึง่แผนการ
จดัการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้อยูใ่นเกณฑ์ดี ท าการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ ก่อนน าไปใช้ทดลองเพื่อ
หาประสทิธิภาพ 
  ส าหรับการหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ทัง้ 2 รูปแบบ มีขัน้ตอนการหาคุณภาพของ
แผนการจดัการเรียนรู้ โดยน าแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างเรียบร้อยแล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอค าแนะน า  
  6.2.4  การน าไปใช้ (Implementation) ประกอบด้วยขัน้ตอนตา่ง ๆ ดงันี ้1) น าแผนที่ปรับปรุงแก้ไข
ไปให้ผู้ เช่ียวชาญ ด้านแผนการจดัการเรียนรู้และด้านเนือ้หา จ านวน 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความถกูต้องสอดคล้องของ
เนือ้หา และกิจกรรมการเรียนรู้ และมาตรฐาน ตวัชีว้ดักบัการวดัและประเมิน และท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้
ทดลอง  2) น าข้อบกพร่องของแผนการจัดการเรียนรู้ท าการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ กับกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการ
ทดลองอีกครัง้   
            6.3 แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียน แบบปรนยั 4 ตวัเลือก 15 ข้อ มี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้  
  6.3.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาเนือ้หา วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชีว้ัดและ
วตัถปุระสงค์ ท่ีได้ก าหนดไว้ในแผนการจดัการเรียนรู้ ของเนือ้หาวิชา และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
  6.3.2 การออกแบบ (Design) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแบบปรนยั 
  6.3.3 การพฒันา (Development)  ด าเนินการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจาก
เนือ้หาวิชาเทคโนโลยี วิทยาการค านวณ เร่ืองการน าเสนอข้อมลูแผน่พบัด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด โดยพิจารณา
ถึงความสอดคล้องกบัเนือ้หาและจดุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ เป็นแบบปรนยัชนิดเลอืกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 
15 ข้อ ซึง่แต่ละข้อจะมีเพียงค าตอบที่ถกูต้อง 1 ข้อได้ 1 คะแนน ในข้อที่ตอบถกูต้อง สว่นข้อที่ตอบผิดจะไม่มีคะแนน
และแบบอตันยั 1 ข้อ  
  6.3.4 การหาคุณภาพของแบบทดสอบด าเนินการตามล าดับดังนี  ้1)  น าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสร้างเสร็จแล้วเสนอตอ่อาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาก่อนท่ีจะน าสง่ให้ผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 ทา่น 
ได้ตรวจสอบและพิจารณาความสอดคล้องของเนือ้หาและจุดประสงค์การเรียนรู้ พิจารณาให้ความเห็นและให้คะแนน 
ดงันี ้(คา่ IOC)  +1 เมื่อแนใ่จวา่ข้อค าถามนัน้วดัได้ตรงตามจดุประสงค์ , 0 เมื่อไมแ่นใ่จวา่ข้อค าถามนัน้วดัได้ตรงตาม
จุดประสงค์ , -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนัน้วัดไม่ตรงตามจุดประสงค์ จากนัน้น าคะแนนที่ได้ค านวณหาดัชนี           
ความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์ (IOC) ของคะแนนรายข้อ แล้วคดัเลือกข้อค าถามที่มีค่าตัง้แต่ 0.50 
ขึน้ไป  น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข จากนัน้น าแบบทดสอบไปทดสอบกบันกัเรียนที่ผา่นการเรียนเนือ้หานีม้าแล้ว 
แล้วท าการตรวจคะแนนก าหนดให้ข้อที่นักเรียนตอบค าถามได้ถูกต้องได้ 1 คะแนน และข้อที่นกัเรียนตอบผิดได้         
0 คะแนน วิเคราะห์คา่ความยากง่าย (p) และคา่อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบเป็นรายข้อ ซึ่งค่าความยากง่าย 
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(p) ให้ได้ค่าอยูใ่นระหวา่ง 0.20 – 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) 0.20 ขึน้ไป จ านวน 26 ข้อ ได้ค่าความยากง่าย (p) 
อยูร่ะหวา่ง  0.22 – 0.44  และคา่อ านาจจ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.56 – 0.78 และหาคา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
โดยใช้สตูร KR-20 ของ Kuder Richardson ได้ค่าความเช่ือมัน่ KR-20 = 0.66 และด าเนินการจดัพิมพ์ก่อนน าไปใช้
ทดลอง  
           6.4 แบบประเมินความสามารถในการสร้างชิน้งาน ก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบอัตนยั 1 ข้อ มี
ขัน้ตอนการด าเนินงาน ดงันี ้  
       6.4.1 การวิเคราะห์ (Analysis) ประกอบด้วย 1)  ศึกษาหลักการ ทฤษฎี และแนวคิด และ       
วิธีการประเมินผลโครงงาน การประเมินแบบรูบริค จากหลกัสตูรสถานศึกษา เอกสารที่เก่ียวข้องกบัวดัและประเมิน
ทกัษะการปฏิบตัิ การสร้างแบบทดสอบ 2) วิเคราะห์ศกึษาเนือ้หา จากหนงัสอืคูม่ือและแนวทางการปฏิบตัิการจดัการ
เรียนรู้ และเอกสารที่เก่ียวข้อง 
   6.4.2 การพฒันา (Development)  ขัน้ตอนด าเนินการดงันี ้1) สร้างแบบทดสอบวดัความสามารถ
ในการสร้างชิน้งาน ให้สอดคล้องกบันิยามศพัท์เฉพาะ ซึง่เป็นแบบอตันยั 1 ข้อ  2) น าแบบทดสอบเสนอต่ออาจารย์ที่
ป รึกษาเพื่อพิจารณาหาข้อบกพร่องและท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ป รึกษา                             
3) น าแบบทดสอบท่ีปรับปรุงแล้วไปเสนอตอ่ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน เพื่อวดัความตรงตามเนือ้หา ด้วยการหาดชันี
ความสอดคล้องระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์ 4) ท าการคดัเลอืกข้อสอบท่ีผา่นการพิจารณาจากผู้ เช่ียวชาญทีม่คีา่ 
IOC ตัง้แต่ 0.50 ขึน้ไป ส่วนข้อสอบที่ต ่ากว่า 0.50  ท าการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 5) น าแบบทดสอบมาปรับปรุงแก้ไข 
จากนัน้น าแบบทดสอบไปทดสอบกับนกัเรียนที่ผ่านการเรียนเนือ้หานีม้าแล้ว แล้วท าการตรวจหาข้อบกพ ร่องและ  
ปรับปรับแก้ไขใหม่ 6) การตรวจให้คะแนนพิจารณาจากความสามารถในการสร้างชิน้งานโดยการประเมิน ก าหนด
รายการประเมินผลงาน มี 4 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างและรูปแบบ , 2) การจัดวางข้อความ , 3) ความสมบูรณ์ของ
เนือ้หา , 4) การจัดองค์ประกอบ  7) ก าหนดเกณฑ์ในการให้คะแนนของชิน้งานและก าหนดระดบัคะแนน  ลดหลัง่
ระดบัตัง้แต่ 3, 2, และ 1 มีดงัต่อไปนี ้1) เกณฑ์การประเมิน มีดงันี ้ระดบัคณุภาพ 3 หมายถึง ดี , ระดบัคณุภาพ 2 
หมายถึง พอใช้ , ระดบัคุณภาพ 1 หมายถึง ปรับปรุง และเกณฑ์การให้คะแนน มีดงันี ้ระดบัเกณฑ์การให้คะแนน      
9-12 หมายถึง ดี , คะแนน 5-8 หมายถึง พอใช้ , คะแนน 1-4 หมายถึง ปรับปรุง 
  6.4.3 การน าไปใช้ (Implementation) น าไปทดสอบกับนกัเรียนแล้วตรวจหาความถูกต้องและ
ด าเนินการจดัพิมพ์แบบทดสอบวดัความสามารถในการสร้างชิน้งาน ก่อนใช้เป็นแบบประเมินชิน้งานในการให้คะแนน
สอบปฏิบตัิ  

7. การเก็บรวบรวมข้อมูล ในการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือมี 3 ขัน้ตอน คือ 1) ขัน้ตอนรายบุคคล           
2) ขัน้ตอนกลุ่มเล็ก 3) ขัน้ตอนภาคสนาม และการเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างในการทดลอง เป็นนักเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 4 โรงเรียนวดัสระแก้วจงัหวดันครราชสมีา ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562       
 8. การวิเคราะห์ข้อมูล ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียฯ โดยการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ กบัการเรียนด้วยวิธีปกติ และเปรียบเทียบความสามารถใน
การสร้างชิน้งานของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียฯ กับนักเรียนที่เรียนด้วยวิธีปกติ สถิติที่ผู้ วิจัยใช้ใน          
การวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (t-test for independent 
group) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
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สรุปผลการวิจัย 
ตารางที่ 1 ผลการหาประสทิธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียฯ การทดสอบรายบคุคล ทดสอบกลุม่เลก็ ทดสอบภาคสนาม 

การทดลอง จ านวนนักเรียน ค่าประสิทธิภาพ E1 ค่าประสิทธิภาพ E2 
ทดสอบรายบคุคล 3 75.33 75.56 
ทดสอบกลุม่เลก็ 6 74.67 76.67 
ทดสอบภาคสนาม 30 74.07 75.78 

จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย ได้ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ในขัน้ทดสอบ
รายบคุคล พบวา่ ได้คา่ประสทิธิภาพเทา่กบั 75.33/75.56 อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สว่นขัน้ทดสอบกลุม่เลก็ พบวา่ ได้
คา่ประสิทธิภาพเท่ากบั 74.67/76.67 อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ สว่นขัน้ทดสอบภาคสนาม พบว่า ได้ค่าประสิทธิภาพ
เทา่กบั 74.07/75.78 ซึง่เห็นได้วา่ อยูใ่นเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 75/75   
 
ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการเรียนก่อนเรียน ระหวา่ง กลุม่ทดลองและกลุม่ควบคมุ   

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า p 

กลุม่ทดลอง 40 9.85 3.07 6.10* .095 
กลุม่ควบคมุ 38 6.16 2.18 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 2 พบว่า ผลการทดสอบก่อนเรียน ระหว่างกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียฯ และ   

กลุม่ควบคมุที่เรียนปกติ พบว่า กลุม่ทดลอง มีค่าเฉลีย่ ก่อนเรียน X= 9.85 กลุม่ควบคมุ มีคา่เฉลี่ย ก่อนเรียน X= 6.16 
พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนของนกัเรียนทัง้สองกลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบทางการเรียนหลงัเรียน ระหวา่ง กลุม่ทดลอง และกลุม่ควบคมุ      

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า p 

กลุม่ทดลอง 40 11.48 2.55 1.154* 0.01 
กลุม่ควบคมุ 38 10.95 1.23 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการทดสอบหลงัเรียน ระหว่าง กลุม่ทดลองที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ และ

กลุ่มควบคุมที่เรียนปกติ พบว่า กลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ย หลงัเรียน X= 11.48 กลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ย หลงัเรียน             
X= 10.95 พบว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน สงูกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอข้อมลู กลุม่ที่เรียน
ด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย กบักลุม่ที่เรียนปกติ 
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กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า p 

กลุม่ทดลอง 40 7.55 1.60 2.71* .008 
กลุม่ควบคมุ 38 6.66 1.28 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถในการสร้างชิน้งาน ก่อนเรียน ระหว่างกลุม่ที่เรียนด้วย

บทเรียนมลัติมีเดียฯ และกลุม่ที่เรียนปกติ พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน  X= 7.55 
กลุม่ที่เรียนปกติ มีคา่เฉลีย่ ก่อนเรียน X=  6.66 พบวา่ ความสามารถในการสร้างชิน้งาน ก่อนเรียนของนกัเรียนทัง้สอง
กลุม่ ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบคะแนนผลการทดสอบความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอข้อมลู หลงัเรียน 
ระหวา่ง กลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย กบักลุม่ที่เรียนปกติ 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

จ านวน
นักเรียน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t ค่า p 

กลุม่ทดลอง 40 15.05 2.49 2.79* .007 
กลุม่ควบคมุ 38 13.61 2.04 

* มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
     จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบความสามารถในการสร้างชิน้งาน และการน าเสนอข้อมลูหลงัเรียน 
ระหว่างกลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียฯ และกลุ่มที่เรียนปกติ พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ มี
ค่าเฉลี่ย หลงัเรียน X= 15.05 กลุ่มที่เรียนปกติ มีค่าเฉลี่ย หลงัเรียน X= 13.61 พบว่า กลุ่มที่เรียนด้วยบทเรียน
มลัติมีเดียฯ มีความสามารถในการสร้างชิน้งาน และการน าเสนอข้อมูล หลงัเรียนสงูกว่ากลุ่มที่เรียนปกติ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 

อภปิรายผล 
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยี 

วิทยาการค านวณ เร่ืองการน าเสนอข้อมลูแผน่พบั ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 4 มีคา่ E1/E2 
เท่ากบั 74.07/75.78 ซึง่อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 75/75 เนื่องจากบทเรียนที่น าเสนอเนือ้หาผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ โดย
การออกแบบโครงสร้างอย่างเป็นขัน้ตอน เน้นการฝึกทกัษะประสบการณ์และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตาม
ต้องการ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ราตรี เกลี่อนเมือง (2554) ศิริกัลยา อุดมรัตน์ (2555) ได้วิจัยการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์รายวิชาคอมพิวเตอร์ และสนุนัทา สร้อยสวสัดิ์ (2556) ได้ศกึษาการสร้างการพฒันาและผลการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีการออกแบบบทเรียนที่มีลกัษณะเดียวกันส่งผลให้
บทเรียนมลัติมีเดียมีประสทิธิภาพเป็นไปตามที่ก าหนด 

2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน กลุ่มที่เรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียฯ สงูกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยวิธีปกติ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นเพราะบทเรียนมลัติมีเดียฯ มีความแปลกใหม่ และช่วยเสริมความรู้นกัเรียนที่
เรียนออ่นและเรียนช้าได้ซึ่งมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้มีผลการเรียนที่เพิ่มขึน้ สอดคล้องกบังานวิจยัของ อรุณ  ศรีสทิธิ
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ชชูาติ (2557) ได้ศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบโครงงานเพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ณฐักฤดา ดลุวิทย์ (2554) ได้
ศกึษาการศึกษาผลการจดัการเรียนรู้ ท าให้เกิดการเรียนรู้ด้วยความสนใจในบทเรียนมลัติมีเดียโดยใ ช้แนวคิดการเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน สามารถท าให้นกัเรียนกลุม่ท่ีเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงู
กวา่กลุม่ที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

3. ความสามารถในการสร้างชิน้งาน การน าเสนอผลงานของนกัเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดีย  โดยใช้
แนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน มีความสามารถสงูกวา่นกัเรียนท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 เนื่องจากนกัเรียนน าความรู้และความสามารถในการสร้างชิน้งานโดยการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้
นกัเรียนเข้าถึงเนือ้หาได้ดี สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชตุิมนัต์ บ ารุงศิลป์ (2557) การศกึษาผลการเรียนรู้พบวา่ มีระดบั
คุณภาพของชิน้งานในระดับดี มีความก้าวหน้าและมีความคิดสร้างสรรค์หลังเรียนสูงขึน้ รัชนี  ชุ่มก่ิง ( 2557)  
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนรู้แบบโครงงานหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนและนกัเรียนมีทกัษะกระบวนการหลงัการจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานสงูขึน้ จึงสามารถสรุปได้ว่า หลงัจากการจดักิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมลัติมีเดียฯ สามารถ
ท าให้นกัเรียนกลุม่ที่เรียนด้วยบทเรียนมลัติมเีดียฯ มีความสามารถในการสร้างชืน้งานได้สงูกวา่กลุม่ที่เรียนด้วยวิธีปกติ 

 

ข้อเสนอแนะ  
 การปรับเปลีย่นหลกัสตูรใหม่ฯ ท าให้การผลติบทเรียนมลัติมีเดียฯ มีข้อจ ากดั ดงันัน้ควรมีการวางแผนงานที่
ชดัเจนเพื่อให้นกัเรียนได้เรียนรู้และเช่ือมโยงกบัความสนใจในสาระส าคญัฯ ของบทเรียนฯ โดยแบ่งเนือ้หาย่อยเป็น
ส่วน ๆ ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดกิจกรรมโครงงานฯ อย่างเป็นขัน้ตอน โดยส่งเสริมพฒันาทกัษะ
ความสามารถในการสร้างชิน้งานให้บรรลผุลส าเร็จ  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป      
 การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียฯ ควรเพิ่มรูปแบบการแก้ปัญหาหรือในสถานการณ์ที่นกัเรียนให้ความสนใจ
เรียนรู้ฯ ในขณะปัจจุบนั ให้สอดคล้องกบัหลกัสตูรฐานสมรรถนะสูก่ารพฒันานกัเรียนในศตวรรษที่ 21 และสิ่งใหม่ที่
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวนั (New normal) ในการเรียนรู้แบบโครงงานฯ ที่มีความท้าทาย สูก่ารคิดและลงมือปฏิบตัิเพื่อ
แก้ปัญหาได้ด้วยตนเองโดยมีองค์ความรู้และมีความสามารถในการสร้างนวตักรรม เป็นแบบอย่างให้กับกลุม่สาระ
การเรียนรู้อื่น ๆ นอกจากนีส้ามารถพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียฯ ส าหรับการเรียนในระบบออนไลน์ และใช้อินเทอร์เน็ต
เพื่อการศกึษาและค้นคว้าแสวงหาความรู้ได้ทกุที่ทกุเวลา ซึง่เป็นโอกาสทางการศกึษาได้อยา่งหลากหลายมากขึน้ 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนักเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัว
ราษฎร์บ ารุง) 
Development of Student’ s Time Attendance System A Case Study of Watbanluang School 
(Buaratbumrung) 
 
ฐิติกาญจน์ พนัธ์การุ่ง1 

Thitikan Phankarung 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีม้ีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) เพื่อศกึษาและพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา 

โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน 
กรณีศึกษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ผู้วิจยัน าหลกัการพฒันาระบบแบบ SDLC (System Development Life 
Cycle) มาใช้เพื่อออกแบบและพฒันาระบบ กลุม่ตวัอยา่งเป็นครูประจ าชัน้ จ านวน 16 คน นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 3/2 ปี
การศึกษา 2562 จ านวน 28 คน โดยผู้ วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 2) แบบ
ประเมินความพงึพอใจของระบบ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่ และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

ผลการวิจยัพบว่า 1) ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน ส าหรับครู ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลีย่เทา่กบั 4.26 และ
ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.68 2) ความพึงพอใจของผู้ ใช้งาน ส าหรับนกัเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ค่าเฉลี่ย
เทา่กบั 4.18 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.69 
ค าส าคัญ : การพฒันาระบบสารสนเทศ, การลงเวลาเรียน, เทคโนโลยีบาร์โค้ด 
 
Abstract  

The objectives of this research were to 1) Study and develop Student’s Time Attendance System A Case 
Study of  Watbanluang School (Buaratbumrung).  2) Study the satisfaction with Student’s Time Attendance System 
A Case Study of  Watbanluang School (Buaratbumrung). The researchers used the System Development Life Cycle 
(SDLC) to design and develop systems.  The sample group was 16 class teachers and 28 students of Prathomsuksa 
3/2 in academic year 2019.  The researchers selected as the sample of this research by using purposive sampling.  
Tools used in this research consist of 1) Student’s Time Attendance System A Case Study of Watbanluang School 

                                                           

1สาขาวิชาสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร นครปฐม 73000 ประเทศไทย 
  Educational Informatics, Graduate School, Silpakorn University, Nakhonpathom 73000, Thailand. 
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(Buaratbumrung)  and 2 )  satisfaction questionnaire.   The statistics that bring to analyze the data; there are the 
average and standard deviation. 

The findings showed that 1) Overall class teachers satisfaction were at a high level with average was 4.26 
and standard deviation was 0.68.  2) Overall students satisfaction were at a high level with average was 4.18 and 
standard deviation was 0.69. 
Keywords: Development System, Time Attendance, Barcode Technology 
 

บทน า 
โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ได้จดัการเรียนการสอนตัง้แตร่ะดบัชัน้อนบุาลศกึษาปีที ่ 2 จนถึงระดบัชัน้

ประถมศกึษาปีที่ 6 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ได้ด าเนินการจดัการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 
หมวดที่ 4 แนวการจดัการศกึษา มาตรา 26 ให้สถานศกึษาจดัการประเมินผู้ เรียนโดยพจิารณาจากพฒันาการของผู้ เรียน ความ
ประพฤติ การสงัเกตพฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคูไ่ปในกระบวนการเรียนการสอนตามความ
เหมาะสมของแตล่ะระดบัและรูปแบบการศกึษา (พระราชบญัญตัิการศกึษาแหง่ชาติ, 2553) การท าสถิติการมาเรียนของ
นกัเรียนถือเป็นระเบียบข้อบงัคบั และเป็นภารกิจที่ส าคญัอนัดบัต้น ๆ ของโรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ปัญหาที่พบ
สว่นใหญ่ คือ 1. ครูเวรประจ าวนัต้องรอข้อมลูจากครูประจ าชัน้ให้ครบทกุห้องก่อนท าการบนัทกึ แตบ่อ่ยครัง้ปราก วา่ครูประจ า
ชัน้บางคนแจ้งจ านวนเด็กลา่ช้า สง่ผลให้การบนัทกึลา่ช้า 2. การค านวณจ านวนนกัเรียน เกิดความผิดพลาดเสมอ ๆ ท าให้
เสยีเวลาในการหาสาเหตขุองการผิดพลาด 3. การบนัทกึจ านวนนกัเรียนในแตล่ะวนัถ้าลา่ช้า หรือผิดพลาดจะสง่ผลกบัการ
จดัเตรียมอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียน 

นอกจากนีค้รูประจ าชัน้ทกุคนต้องท าแบบบนัทกึการมาเรียนของนกัเรียน เพื่อใช้เป็นสว่นหนึง่ในการตดัสนิผลการ
เรียน ซึง่เป็นการท างานซ า้ซ้อน และบางครัง้เกิดการบนัทกึผิดพลาด ต้องเสยีเวลาในการแก้ไขข้อมลู สว่นสถิติที่บนัทกึการลากิจ 
ลาป่วย หรือการขาดเรียนจะน ามาพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ในกรณีผู้ เรียนมีเวลาเรียนน้อยกวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทัง้หมด (กระทรวงศกึษาธิการ, 2552)
ทางโรงเรียนจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องจดัสอนซอ่มเสริมเพื่อให้ตรงตามหลกัเกณฑ์การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลกัสตูร 
แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงมีความสนใจเทคโนโลยีบาร์โค้ด ที่จะพฒันาระบบเพื่อ
แก้ปัญหาดงักลา่วข้างต้น จึงท าวจิยัช่ือวา่ การพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดั
บ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) เพือ่แก้ปัญหาการบนัทกึเวลาเรียนของครูเวรประจ าวนั ครูประจ าชัน้ และนกัเรียน ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย และเพิ่มประสทิธิภาพในการน าข้อมลูไปใช้ได้ทนัเวลาอยา่งเป็นระบบ โดยใช้เทคโนโลยบีาร์โค้ด 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวดับ้านหลวง 

(บวัราษฎร์บ ารุง) 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ผู้วิจยั
ได้น าหลกัการพฒันาระบบแบบ SDLC มาเป็นแนวทางในการพฒันา (โอภาส เอี่ยมสริิวงศ์, 2555) ดงันี ้

1.การวางแผนโครงการ (Project Planning) การก าหนดปัญหา จากการท่ีศกึษาระบบงานเดิม พบปัญหาดงันี ้ 1. ครู
เวรประจ าวนัต้องรอข้อมลูจากครูประจ าชัน้จนครบทกุห้องก่อนท าการบนัทกึ แตบ่อ่ยครัง้ปราก วา่ ครูประจ าชัน้บางคนแจ้ง
จ านวนเด็กลา่ช้า สง่ผลให้การบนัทกึลา่ช้า 2. การค านวณจ านวนนกัเรียน เกิดความผิดพลาดเสมอ ๆ ท าให้เสยีเวลาในการหา
สาเหตขุองการผิดพลาด 3. การบนัทกึจ านวนนกัเรียนในแตล่ะวนัถ้าลา่ช้า หรือผิดพลาดจะสง่ผลกบัการจดัเตรียมอาหาร
กลางวนัส าหรับนกัเรียน  

2. การวิเคราะห์ (Analysis) ท าการศกึษาและวิเคราะห์ระบบงานเดิม โดยศกึษาระบบงานเดิมวา่มขีัน้ตอนการท างาน
อยา่งไร จากการสมัภาษณ์ผู้อ านวยการโรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) พบวา่ ระบบเดิม ครูเวรประจ าวนัต้องรอข้อมลู
นกัเรียนทัง้หมดของโรงเรียนจากแอปพลเิคชนัไลน์ผา่นทางกลุม่ของโรงเรียน บอ่ยครัง้เกิดความลา่ช้าของข้อมลู ท าให้ไม่
สามารถรู้ข้อมลูนกัเรียนทัง้หมดได้ สง่ผลให้การจัดอาหารกลางวนัส าหรับนกัเรียนโรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ลา่ช้า 
และผิดพลาด นอกจากนัน้งานอืน่ ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัจ านวนการมาเรียนของนกัเรียนก็จะผิดพลาดไปด้วย 

การพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 
หลงัจากได้ วิเคราะห์ระบบโดยรวม เป็นแบบ context Diagram เป็นดงันี ้  

 
รูปท่ี 1 context diagram ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน 

กรณีศกึษา โรงเรียน วดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 
3. การออกแบบ (Design) ผู้ใช้ได้เลอืกใช้โปรแกรม Xampp จ าลอง Server โปรแกรม Notepad เพื่อใช้เขียนภาษา 

PHP และ HTML โปรแกรมฐานข้อมลู MySQL เพื่อจดัการฐานข้อมลูของระบบ และโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ google chrome 
เพื่อแสดงผลระบบท่ีได้ท าขึน้ การออกแบบฐานข้อมลู (ER-Diagram) และพจนานกุรมข้อมลู (Data Dictionary)  
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หลงัจากทีเ่ราออกแบบระบบเรียบร้อยแล้ว ท าให้ผู้วิจยัทราบวา่มกีระบวนการท างานดงัตอ่ไปนี ้ 
 1. ผู้ดแูลระบบ มีหน้าที่ เข้าสูร่ะบบ และสร้าง ลบ แก้ไขข้อมลูครู และนกัเรียนได้ ในโรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์
บ ารุง) 
 2. ครู มีหน้าที่ เข้าสูร่ะบบ สามารถดเูวลาการมาเรียนของนกัเรียน บนัทกึ แก้ไข ลบข้อมลูการมาเรียนของนกัเรียน 
สบืค้นข้อมลูการมาเรียนของนกัเรียน ค้นหาข้อมลูประวตัิของนกัเรียน จดัพิมพ์สถิตกิารมาเรียนของนกัเรียน และจดัพมิพ์
รายงานการมาเรียนของนกัเรียนตามแบบ โดยจะเลอืกรายงานเป็นวนั เดือน หรือปีการศกึษาก็ได้ 
 3. นกัเรียน มีหน้าที่ สแกนบาร์โค้ดบตัรนกัเรียนตอนเช้ากอ่นเข้าห้องเรียน 
สถาปัตยกรรมการพฒันาระบบบาร์โค้ด ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง 
(บวัราษฎร์บ ารุง) 

 
รูปท่ี 2 สถาปัตยกรรมการพฒันาระบบบาร์โค้ด ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน 

กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 
ค าอธิบาย ผู้วิจยัได้ท าการสร้างเว็บแอพลเิคชนัส าหรับครู และผู้ดแูลระบบเขียนโปรแกรมภาษา PHP รับ สง่ข้อมลูไป

ยงั Web Server โดยมี ผู้ดแูลระบบมีหน้าที่จดัการข้อมลูครู และนกัเรียน เก็บไว้ฐานข้อมลู PHP MyAdmin ครูมีหน้าที่จดัการ
ข้อมลูเด็กนกัเรียนและการเข้าออกนกัเรียนผา่นระบบบาร์โค้ด โดยเก็บไว้ฐานข้อมลู PHP MyAdmin และนกัเรียนท าการน าบตัร
นกัเรียนสแกนบาร์โค้ดเข้าและออกโรงเรียน ระบบจะสง่ไปยงั Web Server เพื่อบนัทกึข้อมลูการเข้าและออกโรงเรียนวดับ้าน
หลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) 

4. การน าไปใช้ (Implementation) เมื่อผู้วิจยัได้ท าการวเิคราะห์ข้อมลูแบบประเมินความพงึพอใจกบักลุม่ตวัอยา่ง
เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจยัท าการแก้ไขระบบให้มีประสทิธิภาพมากขึน้ตามที่ผู้ เช่ียวชาญได้กลา่ว และกลุม่ตวัอยา่งได้กลา่วข้างต้น 
จากนัน้ผู้วจิยัจดัท าคูม่ือการใช้งานระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวั
ราษฎร์บ ารุง) โดยเป็นระบบบาร์โค้ด ในการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน 

5. การบ ารุงรักษา (Maintenance) เมื่อน าระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดั
บ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ท าการติดตัง้ระบบ และน าไปใช้งานจริง หากมีปัญหาผู้วิจยัท าการแก้ไขระบบให้มีความถกูต้อง
มากขึน้ ตามระยะเวลาของงานวจิยัที่ก าหนดมา เพื่อลดความผิดพลาดของระบบ และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน 
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ผลการวิจัย  
1. ผลการพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศึกษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์

บ ารุง) ดงันี ้
1.1 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบ ดงัภาพท่ี 3 

 
ภาพท่ี 3 แสดงหน้าจอการเข้าสูร่ะบบ 

 
1.2 แสดงหน้าจอหลกั 

 

ภาพท่ี 4 แสดงหน้าจอหลกั 
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2. ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดั
บ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง)  

ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา 
โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ส าหรับครู 

รายการประเมินความพงึพอใจ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ด้านคณุภาพเนือ้หา (Content) 4.22 0.68 มาก 
2. ด้านการออกแบบตดิตอ่กบัผู้ใช้ (Design) 4.41 0.67 มาก 
3. ด้านแสดงผลที่ถกูต้อง (Correctness) 4.15 0.69 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน 4.26 0.68 มาก 
จากตารางที่ 1 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา 

โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ส าหรับครู พบวา่ ด้านการออกแบบติดตอ่กบัผู้ใช้ ด้านคณุภาพเนือ้หา และด้านแสดงผล

ที่ถกูต้อง มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.41 S.D.=0.67) ( x =4.22 S.D.=0.68) และ ( x =4.15 S.D.=0.69) 
ตามล าดบั ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.68  

ตารางที่ 2 ผลการวเิคราะห์ความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา 
โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ส าหรับนกัเรียน 

รายการประเมินความพงึพอใจ x  S.D. ระดบัความพงึพอใจ 
1. ด้านคณุภาพเนือ้หา (Content) 4.20 0.71 มาก 
2. ด้านการออกแบบตดิตอ่กบัผู้ใช้ (Design) 4.25 0.67 มาก 
3. ด้านแสดงผลที่ถกูต้อง (Correctness) 4.08 0.69 มาก 

ความพงึพอใจในภาพรวมทัง้ 3 ด้าน 4.18 0.69 มาก 
จากตารางที่ 12 การประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา 

โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ส าหรับนกัเรียน พบวา่ ด้านการออกแบบตดิตอ่กบัผู้ใช้ ด้านคณุภาพเนือ้หา และด้าน

แสดงผลที่ถกูต้อง มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.25 S.D.=0.67) ( x =4.20 S.D.=0.71) และ ( x =4.08 S.D.=0.69) 
ตามล าดบั ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 
0.69 
 

สรุป 
 การพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง)  
สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ได้ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา : โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ซึง่ท าให้
ครูประจ าชัน้ได้รับความสะดวกในการจดัท าข้อมลูบนัทึกเวลาเรียน โดยเอกสารออกมาในรูปแบบรายงาน นอกจากนีย้งัน าผล
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จากการประมวลข้อมลูการเข้าเรียนเพื่อให้ครูผู้ใช้ระบบสามารถตรวจสอบเวลาเรียนของนกัเรียน และสามารถติดตามนกัเรียน
ได้ถ้านกัเรียนขาดติดตอ่กนัเป็นเวลานาน โดยใช้งบประมาณต ่าเหมาะสมกบับริบทของโรงเรียนขนาดเลก็ 

2. ในสว่นความพงึพอใจตอ่ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน: กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวั
ราษฎร์บ ารุง) พบวา่ผู้ใช้มคีวามพงึพอใจของผู้ใช้ระบบส าหรับครู ในภาพรวมทัง้ 3 ด้านมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  
มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.26 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.68 ผู้ใช้มีความพงึพอใจของผู้ใช้ระบบส าหรับนกัเรียนใน
ภาพรวมทัง้ 3 ด้านมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 4.18 และคา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 0.69  
เนื่องจากขัน้ตอนของระบบง่ายตอ่การใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่การน ามาใช้ในระบบสารสนเทศของโรงเรียนวดับ้านหลวง 
(บวัราษฎร์บ ารุง) 
 

อภปิรายผลการวิจัย  
 1. ศึกษาและพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์
บ ารุง) ผู้วิจยัได้ใช้วิธีการออกแบบระบบและพฒันาระบบแบบ SDLC ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสิริวงศ์ (โอภาส  เอี่ยมสิริ
วงศ์, 2555) มาใช้ในการพฒันาระบบ จึงท าให้ระบบมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้นีจ้ะต้องมีระบบ WIFI ทัง้โรงเรียน เพื่อให้
สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ และมีการใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดในโรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดาวรถา วีระพนัธ์ 
(2561), วีรชน นามโคตร (2553), อดุลย์ จนัทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นทัธร ศรีบญุเรือง, คมสนั ค าบนัลือ และสมคิด สขุ
สวสัดิ์ (2558), T. Sriram, K. Vishwanatha Rao, S. Biswas and B. Ahmed (1996) และ Greenfield, Elizabeth (1992) ใน
การทดสอบระบบ ระบบได้ผา่นประเมินการทดสอบระบบจากผู้ เช่ียวชาญพบวา่ ความต้องการของผู้ เช่ียวชาญรวมมีข้อค าถาม
วดัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์สามารถใช้งานได้ดี เนื่องจากผู้วิจยัได้ใช้สถิติการวิเคราะห์ข้อมลูของ Siriwat Chanakhu (2017) มา
ใช้งาน และวิธีการออกแบบระบบและพฒันาระบบแบบ SDLC ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสริิวงศ์ (2555) 
 2. ประเมินความพงึพอใจในระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวั
ราษฎร์บ ารุง) ท่ีพฒันาขึน้ ระบบได้ผา่นการประเมินความพงึพอใจจากกลุม่ตวัอยา่งของครู โดยภาพรวมพบวา่อยูใ่นระดบัมาก 
พิจารณารายละเอียดเป็น 3 ด้านดังนี ้ด้านการออกแบบติดต่อกับผู้ ใช้ (Design) อยู่ในระดับมาก ด้านคุณภาพเนือ้หา 
(Content) อยู่ในระดบัมาก และด้านแสดงผลที่ถกูต้อง (Correctness) อยู่ในระดบัมาก ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใช้
ระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียนวดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ในภาพรวมพบวา่ ในทัง้ 
3 ด้านอยูใ่นระดบัมาก พิจารณารายละเอียดเป็น 3 ด้าน ดงันี ้ด้านการออกแบบติดตอ่กบัผู้ใช้ (Design) อยูใ่นระดบัมาก ด้าน
คณุภาพเนือ้หา (Content) อยู่ในระดบัมาก และด้านแสดงผลที่ถกูต้อง (Correctness) อยู่ในระดบัมาก เนื่องจากผู้วิจยัได้ใช้
สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลของ Siriwat Chanakhu (2017) มาใช้งาน และวิธีการออกแบบระบบและพฒันาระบบแบบ SDLC 
ตามแนวคิดของโอภาส เอี่ยมสริิวงศ์ (2555) มาใช้งานจึงท าให้ระบบมีประสทิธิภาพมากขึน้ โดยพฒันาระบบสารสนเทศการลง
เวลาเข้าเรียนของนกัเรียน โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ด ในการบนัทึกข้อมลูการมาเรียนของนกัเรียน ได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 
ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ดาวรถา วีระพนัธ์ (2561), วีรชน นามโคตร (2553), อดลุย์ จนัทร์เจริญ, โอภาส แก้วหล้า, นทัธร 
ศรีบุญเรือง, คมสนั ค าบันลือ และสมคิด สุขสวัสดิ์ (2558), T. Sriram, K. Vishwanatha Rao, S. Biswas and B. Ahmed 
(1996) และ Greenfield, Elizabeth (1992) และพฤติกรรมการเข้าเรียนของนกัเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัของ วิชวาวณั 
ชมภนูชุ และพรหมเมศ วีระพนัธ์ (2560) อยูใ่นระดบัมาก  
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 ดงันัน้ สามารถสรุปผลการประเมินการพฒันาระบบสารสนเทศการลงเวลาเข้าเรียนของนกัเรียน กรณีศกึษา โรงเรียน
วดับ้านหลวง (บวัราษฎร์บ ารุง) ได้วา่ ระบบนีม้ีคณุภาพอยูใ่นระดบัมาก และสามารถน าระบบที่พฒันาแล้วไปใช้ได้จริง 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้ใช้งานควรศกึษาระบบ และควรอา่นคูม่ือก่อนการใช้งาน 
 2. ควรติดตัง้ระบบ WIFI ให้ครอบคลมุทัง้โรงเรียน 
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การใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุยลเดช  
Use of services in The National Archives in Honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadaj  
 
ณฐัพร  หลเีสง็1 
Nattaporn Leeseng 

 
บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนีม้ี วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้บริการของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดช กลุม่ตวัอย่างเป็นแบบฟอร์มใช้ในห้องบริการ ระหวา่งปี พ.ศ. 2560 - 
2562 รวมจ านวนผู้ เข้าใช้บริการจ านวน 72 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบบันทึกข้อมูล  ผล
การศึกษา  พบว่า ผู้ ใช้บ ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิ ง อาชีพที่ เข้ามาใช้บริการมากที่สุด  คือ ข้าราชการ                    
ด้านวตัถปุระสงค์ของการใช้บริการที่ผู้ ใช้บริการระบ ุคือ เพื่อน าไปประกอบการจดัท าหนงัสือและสิง่พิมพ์  เอกสารที่
ติดตอ่ขอท าส าเนามากที่สดุ คือเอกสารโสตทศันจดหมายเหต ุประเภทไฟล์ภาพ 
 
ค าส าคัญ  หอจดหมายเหต ุ  การศกึษาผู้ใช้ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั
ภมูิพลอดยุลเดช  

 
Abstract 
 The objective of this research was to study the use of services in the National Archives in honor 
of His Majesty King Bhumibol Adulyadej. Sample group was the 72 archival service forms from 2017 
through 2019. The research tool was data collecting sheet. The result of this study found that majority of 
user was female. They were government officer. The most requested files are files of the royal event of 
His Majesty the King Bhumibol Adulyadej The Great, with the objective of creating an exhibition of videos, 
calendars and other publications. 
 
Key Words: Archives, User study, The National Archives in honor of His Majesty King 

       Bhumibol Adulyadej. 

 

                                                           
1 หอจดหมายเหตแุห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช  ต.คลองห้า อ.คลองหลวง ปทมุธานี 12120 ประเทศไทย 

The National Archives in honor of His Majesty King Bhumibol Khlong Luang  Pathum Thani 12120 Thailand 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Khlong_Luang_District
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บทน า 
การจดับริการเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตตุ้องมีหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขเฉพาะทัง้นีเ้พื่อให้มีการใช้เอกสาร

จดหมายเหตใุห้เกิดประโยชน์ ในขณะเดียวกนัต้องค านึงถึงการสงวนรักษาเพื่อให้เอกสารจดหมายเหตเุหลา่นัน้อยูใ่น
สภาพเดิมนานที่สดุ สถาบนัจดหมายเหตุจึงจ าเป็นต้องจดัให้มีการบริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหต ุลกัษณะ
การจัดบริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุของแต่ละสถาบันจดหมายเหตุอาจมีความแตกต่างกันตาม
วตัถปุระสงค์และนโยบายการให้ใช้เอกสารจดหมายเหต ุปริมาณและลกัษณะงานจดหมายเหต ุและตามความพร้อม
ทางทรัพยากรของสถาบนัจดหมายเหตแุตล่ะแหง่ (สมสรวง พฤติกลุ: 2539) 

ในการจัดบริการเอกสารจดหมายเหตุนัน้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ กล่าวคือ              
1) นกัจดหมายเหต ุที่ท าหน้าที่ด าเนินงานเก่ียวกบัเอกสารจดหมายเหตตุามหลกัวิชาการ 2) เอกสารจดหมายเหตุที่
พร้อมออกให้บริการและ 3) ผู้ ค้นคว้า ตวับคุคลที่มีต้องการเข้าค้นคว้าวิจยั เอกสารจดหมายเหต ุ (ส านกัหอจดหมาย
เหตแุหง่ชาติ กรมศิลปากร: 2559)   

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดช  เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ ส านักหอจดหมายแห่งชาติ กรมศิลปากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการรวบรวม ประเมินคุณค่าจัด
หมวดหมู่ท าเคร่ืองมือช่วยค้น และอนุรักษ์เอกสารที่เก่ียวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช 
บรมนาถบพิตร และพระบรมวงศ์ บนัทกึ เรียบเรียง จดัพิมพ์ เผยแพร่เหตกุารณ์พระราชพิธี ให้บริการน าชมนิทรรศการ
เฉลมิพระเกียรติ และให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหต ุหอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นกลุ่มงานที่แยกออกมาจากส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในการบริหารงาน 
รวบรวม จดัเก็บ และบริการเอกสารจดหมายเหตโุดยเฉพาะ และมีอาคารท่ีตัง้อยูใ่นต าบลคลองห้า อ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทมุธานี  
 เอกสารจดหมายเหตทุี่ให้บริการค้นคว้าภายในห้องบริการ ได้แก่ เอกสารจดหมายเหตลุายลกัษณ์ ประมวล
ข่าวในพระราชส านักจากหนังสือพิมพ์ และเอกสารข่าวกรมประชาสมัพันธ์ เอกสารโสตทัศนจดหมายเหตุ เช่น 
ภาพถ่าย แถบบนัทึกเสยีง แถบวีดิทศัน์ แผนที่ แผนผงั แบบแปลน ปฏิทิน โปสเตอร์ เป็นต้น  นอกจากนี ้ยงัมีหนงัสือ
และวารสาร ที่ให้บริการในห้องสมุด เอกสารจดหมายเหตุดังกล่าว เป็นเอกสารที่ส าคัญของชาติเก่ียวกับพระราช
ประวตัิและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ
พระบรมวงศ์ เพื่อให้หน่วยงานราชการ องค์การเอกชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป  ได้เข้าศึกษา ค้นคว้า      
การให้บริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตภุายในหอจดจดหมายเหตแุห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯแห่งนี ้ใช้แบบฟอร์ม
รูปแบบเดียวกนัตามที่ส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติก าหนด ส าหรับเป็นข้อมลูผู้ใช้บริการ สถิติการเข้าใช้การบริการ 
และการท าส าเนาเอกสารจดหมายเหต ุ

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างประเทศพบว่า  ผลกระทบจากพฒันาการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
สง่ผลให้ การศกึษาผู้ใช้ (user studies) ของหอจดหมายเหตมุีประเด็นท่ีหลากหลายมากขึน้  

Prom (2004) ศึกษาปฏิสัมพันธ์ของผู้ ใช้ที่มีต่อเคร่ืองมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุแบบออนไลน์          
(on-line archival finding aids) วิธีการศกึษาเป็นแบบผสมผสานทัง้เชิงประมาณและเชิงคณุภาพ วิธีการท่ีใช้คือการ
ส ารวจด้วยแบบสอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ โดยให้กลุม่ตวัอยา่งที่หลากหลายแตเ่ป็นผู้ใช้หอจดหมายเหตุ
มหาวิทยาลยัอิลลินอยส์ทัง้สิน้ (University of Illinois Archives) ประกอบด้วย นกัศึกษา บคุลากรของมหาวิทยาลยั 
และบุคคลภายนอกจ านวนหนึ่ง ตอบแบบสอบถามสัน้เก่ียวกับข้อมูลสว่นตวัและประสบการณ์การใช้คอมพิวเตอร์
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และการใช้บริการหอจดหมายเหตุของตนเอง  และต้องสืบค้นสารสนเทศที่ผู้วิจยัมอบหมายจากเว็บไซต์ แล้วเข้ารับ
การสมัภาษณ์พูดคุยกับผู้ วิจัย  ผลการศึกษาพบว่า  ผู้ ใช้ที่มีประสบการณ์การใช้งานเอกสารจดหมายเหตุจะใช้วิธี    
การสืบค้นที่แตกต่างกบัผู้ ใช้ที่ประสบการณ์น้อยกว่า ผลวิจยัที่ค้นพบจะช่วยให้นกัจดหมายเหตเุข้าใจพฤติกรรมผู้ ใช้
และสามารถน าความเข้าใจนัน้ไปออกแบบสว่นตอ่ประสานท่ีเอือ้ตอ่การสบืค้นของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึน้   

Chassanoff (2013) ศึกษาพฤติกรรมการใช้เอกสารชัน้ต้นของนกัวิชาการประวตัิศาสตร์ในยุคดิจิทลั โดย
ศกึษาจากนกัวิชาการประวตัิศาสตร์ในอเมริกา โดยมีค าถามการวิจยั ดงันี ้1) นกัประวตัิศาสตร์สืบค้นเอกสารอยา่งไร 
2) เอกสารปฐมภมูิชนิดใดที่ต้องการใช้มากที่สดุ 3) มีวิธีการเข้าถึงเอกสารดงักลา่วอยา่งไร และ 4) มีวิธีการประเมิน
เอกสารดิจิทลัที่แปลงมาจากต้นฉบบัเอกสารปฐมภมูิอยา่งไรบ้าง เคร่ืองมือการวิจยัคือแบบสอบถามออนไลน์ ผลวิจยั
วิเคราะห์จากอีเมล์ท่ีตอบแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 86 ชดุ  ผลวิจยัพบวา่ นกัประวตัิศาสตร์ไมอ่าจระบไุด้วา่วิธี
สืบค้นแบบใดมีประโยชน์ที่สดุ แต่แนวทางที่ใช้คือการผสมผสานวิธีต่างๆ ทัง้แบบเดิมและแบบออนไลน์เพื่อเข้าถึง
เอกสารท่ีตนสนใจ อยา่งไรก็ตามผู้ตอบแบบสอบถามยงัเห็นวา่เคร่ืองมือสบืค้นออนไลน์ เช่น Google Search ยงัเป็น
เคร่ืองมือที่ส าคญัในการสืบค้น นอกจากนัน้ ประเภทของเอกสารปฐมภมูิที่ต้องการยงัสง่ผลถึงวิธีการเข้าถึงด้วย เช่น 
หากเป็นเอกสารประวตัิศาสตร์บอกเล่า (oral histories) การบนัทึกเสียง ภาพถ่าย เอกสารเหล่านีเ้ลือกที่จะสืบค้น
ออนไลน์มากกวา่และ  

Rhee (2015) ได้สรุปแนวโน้มของงานวิจยัด้านการศกึษาผู้ใช้ของหอจดหมายเหต ุ(archival user studies) 
โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ การศึกษาความต้องการของผู้ ใช้ (information needs) การแสวงหาสารสนเทศของผู้ ใช้  
(information seeking)และการใช้สารสนเทศ (information use)    

ในส่วนของงานวิจัยเก่ียวกับการศึกษาผู้ ใช้บริการหอจดหมายเหตุในประเทศไทยนัน้ บุศยารัตน์ คู่เทียม 
(2548) ได้ท าการประเมินคณุภาพบริการส านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาติ และศกึษาเปรียบเทียบระดบัความคาดหวงั
กับระดับบริการที่ได้รับจริงของคุณภาพบริการ 5 ระดับ คือด้านผู้ ให้บริการ ด้านความน่าเช่ือถือของบริการ ด้าน
ลกัษณะทางกายภาพ ด้านเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวคิดของเคร่ืองมือ 
SERVQUAL และ LibQUAL มาประยุกต์ใช้ โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และนักวิชาการ
ผู้ปฏิบตัิงานด้านประวตัิศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า ในส่วนแรก เก่ียวกับความคาดหวงัของผู้ ใช้ทัง้ 3 กลุ่ม ในคุณภาพ
บริการทัง้ 5 ด้านในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสงูสดุได้แก่ ด้านเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อจ าแนกตามกลุ่มผู้ ใช้ 
ความคาดหวงัที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุเป็นของนกัศึกษา และนกัวิชาการผู้ปฏิบตัิงานด้านประวตัิศาสตร์ ได้แก่การเข้าถึง
ทรัพยากรสารนิเทศ สว่นของอาจารย์ / นกัวิจยั มีความคาดหวงั 2 ระดบั คือระดบัมาก จ านวน 4 ด้าน และระดบัปาน
กลางจ านวน 1 ด้าน ได้แก่ด้านลกัษณะทางกายภาพ สว่นที่สอง ส าหรับบริการที่ได้รับจริง พบว่าผู้ ใช้ได้รับบริการใน
ระดบัมาก 4 ด้าน โดยมีด้านสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมมีคา่เฉลีย่สงูสดุ และด้านลกัษณะทางกายภาพ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และในสว่นของผลการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลี่ยด้านความหวงัของผู้ ใช้ทัง้ 3 กลุม่ พบวา่ ไมแ่ตกต่าง
กันทัง้ 5 ด้าน การบริการที่ได้รับจริง ไม่ต่างกัน 3 ด้าน แตกต่างกัน 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านลกัษณะทางกายภาพ และ     
การเข้าถึงทรัพยากรสารนิเทศ   

ต่อมา ธนินทร พูนศรีสวัสดิ์ (2549) ศึกษาเร่ืองการใช้บริการและผู้ ใช้บริการในส านักหอจดหมายเหตุ
แหง่ชาติ ช่วงพ.ศ. 2546 ถึง พ.ศ. 2548 เพื่อวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ใช้บริการและการใช้บริการในส านกัหอจดหมาย
เหตแุห่งชาติผลการวิจยัพบว่า ผู้ ใช้บริการสว่นใหญ่เป็นคนไทย เป็นผู้หญิง และเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโทจาก
สถาบันต่างๆ เพื่อมาค้นคว้าท าวิทยานิพนธ์ หัวเร่ืองหรือช่ือเร่ืองที่มีการค้นคว้ามากที่สุด คือ ความเป็นมาของ
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หน่วยงาน องค์กร สถานที่ สิ่งก่อสร้าง อาคารและสิ่งของ ใช้ระยะเวลาในการค้นคว้า 1 – 2 วนั ผู้ ใช้บริการยืมและ   
ท าส าเนาเอกสารจดหมายเหตปุระเภทลายลกัษณ์มากกว่าไมโครฟิล์ม เอกสารลายลกัษณ์ชุดที่ถกูขอท าส าเนามาก
ที่สดุคือ เอกสารกรมราชเลขาธิการ รัชกาลที่ 5 กระทรวงนครบาล (ร.5 น) ปัญหาที่พบในแบบฟอร์มการให้บริการ
ผู้ ใช้บริการคือ ผู้ ใช้บริการไม่ระบุข้อมูลส าคญั โดยเฉพาะเร่ือง วตัถุประสงค์ในการวิจัย และหวัเ ร่ืองหรือช่ือเร่ืองที่
ต้องการค้นคว้าท าให้ส านกัหอจดหมายเหตุแห่งชาติไม่มีข้อมูลที่ถูกต้องในการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงตาม  
ความต้องการของผู้ใช้บริการกลาง    

ภาพิศุทธ์  สายจ าปา (2549) ที่ได้ศึกษาภาพลกัษณ์ของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติในทัศนะของ
นกัศึกษาระดบับณัฑิตวิทยาลยัของมหาวิทยาลยัของรัฐ เพื่อศึกษาภาพลกัษณ์ 4 ด้านของส านกัหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติคือ ภาพลกัษณ์ด้านการประชาสมัพนัธ์ ภาพลกัษณ์ด้านการบริการ ภาพลกัษณ์ด้านเอกสารจดหมายเหต ุ
และภาพลกัษณ์ด้านอาคารสถานที่ พบว่า นักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่มาใช้บริการส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ 
มากกว่าร้อยละ 60 เป็นเพศหญิง ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รู้จักส านักหอ
จดหมายเหตแุหง่ชาติได้จากการแนะน าของอาจารย์  นกัศกึษาบณัฑิตศึกษามีความถ่ีในการเข้าใช้บริการ 1 – 3 ครัง้
ต่อปี และวตัถปุระสงค์ในการมาใช้บริการคือ ท ารายงาน ท าวิทยานิพนธ์ นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาสว่นใหญ่มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับภารกิจและความรับผิดชอบของส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในด้านการประชาสมัพันธ์      
การบริการ ด้านเอกสารจดหมายเหต ุและด้านอาคารสถานท่ีสภาพแวดล้อม มีคา่เฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง    

สุชาดา สุรางคกุล และล าปาง แม่นมาตย์ (2553)  ศึกษาแนวทางการจัดการเอกสารจดหมายเหตุใน
สถาบันอุดมศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลยัขอนแก่น ในด้านนโยบายเก่ียวกับการจัดหา ประเภท วิธีการได้มา 
รูปแบบการจดัการ และโครงสร้าง การบริหารจดัการเอกสารจดหมายเหต ุเก็บรวบรวมข้อมลูโดยการสมัภาษณ์ผู้ ใช้
และผู้ปฏิบตัิงานด้านจดหมายเหต ุผู้ ให้ข้อมูล คือ ผู้ ใช้บริการกลุม่ผู้บริหารมหาวิทยาลยั นกัศึกษาปริญญาเอกและ
โทร อาจารย์และบคุลากร สมัภาษณ์จากผู้มีสถิติการเข้าไปใช้เอกสารจดหมายเหต ุจ านวนวน 27 คน ผลการศึกษา
เฉพาะสว่นที่เก่ียวกับผู้ ใช้บริการพบว่ากลุ่มผู้ ใช้ที่เป็นผู้บริหารและผู้ ใช้อื่นๆ มีความเข้าใจเก่ียวกับความหมายของ
เอกสารจดหมายเหตุ การใช้เอกสารจดหมายเหตุของผู้บริหารมีวตัถุประสงค์ เพื่อใช้ในการบริหารงานประกอบ       
การเขียนประวตัิความเป็นมาของมหาวิทยาลยั เป็นพยาน หลกัฐานทางกฎหมาย รวมทัง้ในเพื่อการประชาสมัพนัธ์
มหาวิทยาลยั ใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่า เพื่อขอให้สนบัสนุนมหาวิทยาลยัและบริจาคเงินเพื่อสนบัสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลยั ผู้ ใช้กลุม่อื่นๆ มีวตัถปุระสงค์การใช้งานเพื่อศึกษาประวตัิศาสตร์ของมหาวิทยาลยั 
ประกอบการปฏิบตัิงานเป็นพยานหลกัฐานข้อมูลในการอ้างอิงเอกสารต่างๆ รวมทัง้ใช้เพื่อจัดท าวารสาร รายงาน
ประจ าปี จัดท าวีดีทัศน์ และการจัดนิทรรศการ ปัญหาที่ผู้ ใช้พบ คือ เอกสารที่จัดเก็บนัน้ไม่ครบถ้วนมีส่วนที่ขาด
หายไป ข้อมลูขาดตอน เนื่องจากการจดัเก็บเอกสารที่ไมเ่ป็นระบบ 

การให้บริการเอกสารจดหมายเหตุจึงเป็นการสรุปรวมผลการปฏิบัติงานตัง้แต่ ต้นจนสุดท้ายว่า                
ผลการปฏิบัติงานจะสัมฤทธ์ิผลดีหรือไม่ การให้บริการความพึงพอใจ การได้รับประโยชน์จากการเรียกใช้ เป็น
เคร่ืองมือวดัผลงานท่ีถกูต้องแน่นอนที่สดุ การน าเอกสารออกบริการ การขอใช้เอกสาร เนือ้หาของเอกสาร เคร่ืองมือที่
ใช้ในการเรียกหาเอกสาร สิ่งเหล่านีจ้ะสะท้อนถึงปัญหาและวิธีการด าเนินงาน ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญเพื่อน าไปหา
แนวทางปรับปรุงแบบปฏิบตัิให้สอดคล้องกบัทฤษฎีและหลกัวิชาการ  (ส านกัหอจดหมายเหตแุหง่ชาติ กรมศิลปากร: 
2559) ผู้วิจยัเห็นวา่ หอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช ยงัไมเ่คย
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มีการศึกษาวิจยัมาก่อน ประโยชน์จากการศึกษาวิจยัท าให้ทราบข้อมลูอนัจะน าไปสูก่ารปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ 
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ หรือเป็นข้อเสนอแนะในการพฒันางานในด้านการบริการให้ดียิ่งขึน้ 
 

วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพล    
อดลุยเดช 
 

วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยระยะแรกนีเ้ป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ (survey research)  โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบฟอร์มที่ใช้ในห้องบริการ ในช่วงปีพ.ศ. 2560 – 2562 จากผู้ใช้บริการ 72 คน ทัง้นีผู้้วิจยัได้สร้างแบบบนัทกึข้อมลู
เพื่อบันทึกข้อมูลการใช้บริการและเก็บรวบรวมการใช้บริการด้วยตนเอง ข้อมูลการใช้บริการประกอบด้วยข้อมูล
ผู้ ใช้บริการและการใช้บริการ เช่น เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา สถานที่ท างาน วตัถปุระสงค์การใช้บริการ หวัเร่ืองที่
ต้องการค้นคว้า ประเภทเอกสารที่ขอท าส าเนา เป็นต้น   
 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการหาค่าสถิติ ร้อยละ โดยการวิเคราะห์ตามแบบนัทึกข้อมูลทีละสว่น ข้อมลูผู้ ใช้  
เพศ อาชีพ สถานท่ีท างาน  ระดบัการศึกษา สาขาวิชา  และข้อมลูการใช้บริการ วตัถปุระสงค์การใช้บริการ หวัเร่ืองที่
ต้องการค้นคว้า ประเภทเอกสารที่ขอท าส าเนา ปริมาณของเอกสารที่ขอท าส าเนา  
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.ได้ทราบข้อมลูการใช้บริการในหอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิ
พลอดลุยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560-2562 
 2.น าผลการวิจยัไปใช้เป็นข้อมลูส าหรับการศึกษาเชิงลกึในกลุม่ผู้ใช้บริการ และน าไปสูก่ารพฒันาคณุภาพ
บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ตอ่ไป 

 

ผลการศึกษา 
 ผลการศึกษาผู้ใช้บริการในหอจดหมายเหตแุห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภมูิพลอ
ดลุยเดช ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2562 พบว่าผู้ ใช้บริการมีเพียงชาวไทย ไม่มีชาวต่างชาติ โดยรวมทัง้ 3 ปี ผู้ ใช้บริการ
สว่นใหญ่เป็นเพศหญิง  (ร้อยละ  59.72) และผู้ ใช้บริการเพศชาย (ร้อยละ 40.29) อาชีพที่เข้ามาใช้บริการมากที่สดุ 
คือ ข้าราชการ ร้อยละ 34.70 สถานท่ีท างานหรือสถาบนัการศกึษาของผู้มาใช้บริการ เป็นหนว่ยงานราชการ มีจ านวน
มากที่สดุ (ร้อยละ 33.33)  ระดบัการศกึษาของผู้ใช้สว่นใหญ่อยูร่ะดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 41.66)  โดยผู้ เข้าใช้บริการ
สว่นใหญ่ไมร่ะบสุาชาวิชา (ร้อยละ 56.94)  
  ผลการศึกษาข้อมลูการใช้บริการยงัพบวา่ รวมทัง้ 3 ปี ด้านวตัถปุระสงค์ของการใช้บริการท่ีผู้ ใช้บริการระบ ุ
คือ เพื่อน าไปประกอบการจัดท าหนงัสือและสิ่งพิมพ์  (ร้อยละ 23.52)   เอกสารที่ติดต่อขอท าส าเนามากที่สดุ คือ
เอกสารโสตทศันจดหมายเหต ุประเภทไฟล์ภาพ (ร้อยละ 93.50)   
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กิตตกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคณุนกัจดหมายเหตแุละเจ้าหน้าที่ของหอจดหมายเหตแุหง่ชาติเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัภูมิพลอดุลยเดชทุกคนที่ให้ความอนุเคราะห์ในการท าวิจัยในสว่นของงานบริการจดหมายเหตุ ตลอดจน
ข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศที่จดัเก็บภายในหอจดหมายเหตแุหง่นีแ้ละขอขอบคณุผู้ใช้บริการทกุทา่นท่ีได้เห็นถึงคณุคา่
และความส าคญัของเอกสารจดหมายเหตุที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมอย่างหนึ่งอนัควรได้รับการจดัเก็บและอนรัุกษ์
สบืไป 
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แนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนวัดตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 
Community-based Tourism Management : Case study of Wat Tarn Community Bangsadej 
Sub-district Pa-Mok district, Ang-Thong Province 
 
เจตนา พฒันจนัทร์1 
Jetana Patanachan 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจยัเร่ืองการท่องเที่ยวโดยชุมชนชน ของชุมชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ จงัหวดัอ่างทอง  มีจุดมุ่งหมาย
หลกัเพื่อท าความเข้าใจบริบทของการทอ่งเที่ยวที่เกิดขึน้ของชมุชนตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั และสร้างองค์ความรู้ให้แก่
กลุม่เป้าหมาย จนน าไปสูก่ารร่วมกนัสร้างแนวทางการพฒันาโดยใช้ทรัพยากรวฒันธรรมและการท่องเที่ยวในชุมชน
เป็นต้นทนุในการพฒันา โดยผู้วิจยัได้ประยกุต์ใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการอยา่งมีสว่นร่วม (Participation Action 
Research) ผลการวิจยัพบว่าการท่องเที่ยวของชุมชนวดัตาล ไม่ได้กระจายการท่องเที่ยวออกไปทัง้ต าบลหรือทัว่ทัง้
หมูบ้่านคงอยู่ในรูปศนูย์การเรียนรู้ การที่ชมุชนมีความเข้าใจวา่ชุมชนของตนเองเป็นชมุชนทอ่งเที่ยวเนื่องมาจาก การ
เกิดขึน้ของที่พักโฮมสเตย์ที่ด าเนินการมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยได้รับการรับรองจากภาครัฐ รวมไปถึงการ
สนบัสนนุปัจจยัต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ องค์กรอิสระ เป็นจ านวนมาก ไมว่่าจะเป็นป้ายบอกสถานที่ 
การออกแบบบรรจุภณัฑ์ของตุ๊กตาชาววงั ปัญหาที่ส าคญัประการหนึ่งของงานพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน คือ
ชมุชนไม่สามารถจดัการตนเองได้ บทความชิน้นีจ้ึงได้น าเสนอแนวทางการจดัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนเพื่อให้ชมุชนได้
เรียนรู้ตนเองจนน าไปสู่การจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมีสว่นร่วม โดยอาศยัแนวทางการพฒันา 5 
ด้าน จากเกณฑ์การพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของประเทศไทย ประกอบไปด้วย 1) ด้านการบริหารการจดัการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการจัดการเศรษฐกิจ สงัคม และคุณภาพชีวิตที่ดี 3) ด้านการอนุรักษ์และส่งเสริม
มรดกทางวฒันธรรมชมุชน 4) ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน 5) ด้าน
คณุภาพการบริการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน 
ค าส าคัญ : วิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม , การท่องเที่ยวโดยชุมชน , ทรัพยากรทางวฒันธรรมและการ
ทอ่งเที่ยว 
 

Abstract 
  This research studies on tourism of the local community, Wat Tan located in Bangadej, Ang 

Thong - aims to understand the context of tourism in the community from the past to the present and 

create knowledge for target group leading to the joint development of the concept of utilizing cultural and 
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tourism resources for development. The research applies participation action research which it was found 

that the tourism in the Wat Tan community is not fully covered throughout the district or the village. The 

people in the community still have an understanding that the increasing tourism rate is due to the growth 

of homestays that have been operating for a long time by being supported from the public sector, as well 

as several various factors from the public, private or independent sectors - such as location signs and 

packaging design of palace dolls. One of the main problems of the tourism development in the 

community is that the people cannot manage themselves, hence, this article presents the concepts of 

tourism management to enable the community to learn and lead the tourism management by applying the 

5 development approaches from the criteria of the community tourism development in Thailand; 1) 

community tourism management, 2) economics, society, and life quality 3) conservation and promotion of 

community’s cultural heritage, 4) systematic and sustainable natural and environmental resource 

management,and  5)tourism service quality within the community. 

Keywords: participation action research, community based tourism, cultural and tourism resources 

บทน า 
 ปัจจบุนัการทอ่งเที่ยวแบบมวลชน (mass tourism) ถกูน ามาใช้ในนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
เพื่อรองรับนกัท่องเที่ยวและรายได้มหาศาลเข้าสู่ประเทศซึ่งถกูผลกัดนัให้ธุรกิจที่เก่ียวข้องเติบโตและขยายตวัอย่าง
ต่อเนื่องกว่า 4 ทศวรรษ ที่ประเทศไทยหันมาพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลังจากโครงการส่งเสริมการ
ทอ่งเที่ยว “Visit Thailand Year” ใน ปี พ.ศ. 2530 และ “Amazing Thailand” ใน ปีพ.ศ. 2547 ท าให้ประเทศไทยเป็น
ที่รู้จกัและกลายเป็นมหาอ านาจประเทศหนึ่งด้านการท่องเที่ยวของภมูิภาคเอเชีย เทิดชาย ช่วยบ ารุง (2551) แม้การ
ทอ่งเที่ยวจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอยา่งมหาศาล แต่ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่า พืน้ที่ใดก็ตาม หากได้รับการพฒันา
หรือมีการทอ่งเที่ยวเกิดขึน้แล้ว ยอ่มที่จะมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพืน้ท่ีนัน้ ๆ มากขึน้ ไมว่า่จะเป็นทรัพยากร
ทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางวฒันธรรม อญัญารัตน์ ธนาวรรณ และ มณีวรรณ ผิวนิ่ม (2557) ได้ชีใ้ห้เห็นถึงผลกระทบ
ทางสงัคมและวฒันธรรม จากการท่องเที่ยวของ อ าเภอเชียงคาน จังหวดัเลย ที่เดิมมีการเปลี่ยนแปลงสงัคมและ
วฒันธรรมไปอย่างช้า ๆ แต่การเพิ่มขึน้ของนกัท่องเที่ยวอย่างรวดเร็วจากรูปแบบการท่องเที่ยวแบบมวลชน (mass 
tourism) ท าให้เชียงคานเร่ิมมีปัญหาขึน้หลายประการ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จากการท่องเที่ยวถือว่าเป็นปัญหา
เร่งดว่นท่ีต้องรีบหาทางแก้ไข ผลกระทบจากการทอ่งเที่ยวในลกัษณะดงักลา่วท าให้เกิดการทบทวนเร่ืองการท่องเที่ยว
ในมิติต่าง ๆ และหนึ่งในนัน้ก็คือ ท าให้เกิดการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม/เฉพาะทาง (Niche Tourism) โดยเฉพาะการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community-Based Tourism) โดยมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนชุมชน
หมู่บ้าน เพื่อพฒันาการชุมชนตนเองเพื่อรองรับการท่องเที่ยว จะเห็นได้จาก บริษัทเอกชนที่ก่อตัง้ขึน้มาเพื่อประกอบ
ธุรกิจการทอ่งเที่ยวทางเลอืกหรือการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนมากขึน้ แม้การสง่เสริมการทอ่งเที่ยวด้านนีจ้ะมีสงูขึน้มาก ใน
อีกด้านหนึ่งชุมชนท่ีเป็นเป้าหมายของโครงการเหลา่นีก็้มีทัง้ที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลวเช่นกนั ปัจจยัหนึง่ของ
การล้มเหลวนัน้คือ ชุมชนไม่ได้เตรียมพร้อมส าหรับการพฒันาที่มีอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเห็นได้จากข่าวสารตามหน้า
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หนงัสอืพิมพ์หรือเว็บไซต์ตา่ง ๆ  เช่นส านกังานขา่วไทยพีบีเอสเสนอ บทสมัภาษณ์ นายเมืองมนต์ สขุพนัธุ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่บ้านกุดตาใกล้พฒันา บอกวา่ “ตัง้แต่เปิดโครงการมายงัไม่มีนกัท่องเที่ยวเข้ามาที่หมู่บ้าน สว่นหนึ่งเป็นเพราะที่นี่
ไมม่ีแหลง่ท่องเที่ยว แตก่ลบัน างบประมาณมาสนบัสนนุด้านนี ้เช่นท าโฮมสเตย์ ทัง้ที่ชาวบ้านต้องการให้สง่เสริมและ
พฒันาผลิตภณัฑ์ของชุมชนอย่างเช่นผ้าย้อมคราม และผ้าทอลายขิดให้เป็นที่รู้จกัในวงกว้างมากขึน้ มีตลาดรองรับ 
สิ่งที่เกิดขึน้จึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านได้”  ไทยพีบีเอส (2563: ระบบออนไลน์) ซึ่งชุมชนวดัตาล 
ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง ก็เป็นชมุชนหนึง่ที่มีหนว่ยงานจากภายนอกต้องการเข้าไปสนบัสนนุใน
ด้านการท่องเที่ยวเช่น การจัดตัง้กลุ่มในการด าเนินการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2561 ซึ่งในปัจจุบันกลุ่ม
ดงักลา่วไมไ่ด้ถกูขบัเคลือ่นและมีบทบาทในการจดัการการทอ่งเที่ยวของต าบล และชมุชนแตอ่ยา่งใด 
 ชมุชนวดัตาลเป็นพืน้ท่ีที่มีความส าคญัเชิงประวตัิศาสตร์และวฒันธรรม เป็นท่ีรู้จกัและมีช่ือเสยีงในด้านของ
การเป็นแหลง่ท าหตัถกรรมตุ๊กตาชาววงั โดยในปี พ.ศ.2519 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
ทรงมีพระราชด าริให้ชาวบ้านประดิษฐ์เป็นอาชีพเสริม นอกจากตุ๊กตาชาววงัแล้วบางเสด็จเป็นพืน้ที่ ท่ีมีความเป็นมา
อย่างยาวนานนบัตัง้แต่สมยักรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมยัรัตนโกสินทร์จนถึง ปัจจุบัน นอกจากนีย้ั งมีทรัพยากรและ
มรดกทางวฒันธรรมรวมถึงภมูิปัญญาท้องถ่ินเป็นจ านวนมาก เช่นจิตรกรรมฝาผนงัที่วดัทา่สทุธาวาส ความเช่ือเร่ือง
เส้นทางข้ามทพัของพระนเรศวรมหาราช ประเพณีการก่อพระเจดีย์ทรายน า้ไหล ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ การท าไม้
ก้านธูปซึง่เป็นอาชีพดัง้เดมิของคนในชมุชน อาหารท้องถ่ินที่ใช้วตัถดุบิในท้องที่เช่นปลาแมน่ า้พืชผกัในชมุชน และการ
ท าสวนเกษตรอินทรีย์ ชุมชนแห่งนีย้งัเป็นเป้าหมายของโครงการในการพฒันาการท่องเที่ยวและอีกหลายด้านของ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรอิสระอีกมากมาย หลายโครงการ ดงันัน้ การวิจยัเร่ืองการจดัการการท่องเที่ยว
โดยชุมชน ชมุชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง จึงเป็นประโยชน์ในการน าเสนอแนวทางการ
จดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้เรียนรู้ตนเองจนน าไปสูก่ารจดัการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยกระบวนการมี
สว่นร่วม 
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 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน ให้แก่ชมุชน 
 3. น าผลวิเคราะห์และองค์ความรู้ มาส่งเสริมการท างานร่วมกัน การแก้ปัญหา และสร้างแนวทางการ
พฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 งานวิจยัเร่ืองแนวทางการจดัการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา ชุมชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอ
ป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผู้ วิจัยประยุกต์ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participation Action 
Research)  
 ขัน้ตอนท่ี 1 การศกึษาเอกสาร (Documentary Study)  
 ข้อมูลในส่วนนีเ้ป็นข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยโดยมีประเด็นที่ท าการศึกษาได้แก่ ลกัษณะทาง
กายภาพ วฒันธรรม ข้อมลูด้านประวตัิศาสตร์ และข้อมลูด้านความส าคญัของพืน้ท่ี อีกทัง้ข้อมลูตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบั
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การทอ่งเที่ยวโดยชมุชนและการทอ่งเที่ยวทางวฒันธรรม โดยรวบรมข้อมลูทัง้จากเอกสารชัน้ต้น (Primary Sources) 
และเอกสารชัน้รอง (Secondary Sources) เพื่อให้ทราบถึงข้อมลูที่เป็นทางการของแต่ละในหวัข้อที่ศึกษาและน าไป
วิเคราะห์สงัเคราะห์ต่อไป จากต ารา บทความวิชาการ รายงานการวิจยั เอกสารหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และฐานข้อมลู
ในอินเตอร์เน็ต 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ข้อมลูจากการลงพืน้ท่ีส ารวจ 
 ข้อมลูสว่นนีผู้้วิจยัจะให้ความส าคญัในประเด็นที่เก่ียวข้องกบัสภาพการณ์สถานภาพของชุมชนที่เก่ียวกับ
การท่องเที่ยวตัง้แต่อดีตจนถึงในปัจจุบันในเขตพืน้ที่ที่ท าการศึกษา ซึ่งเป็นเนือ้หาเก่ียวกับ เร่ืองทัว่ไปเก่ียวกับการ
ท่องเที่ยว ระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์พฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยเพื่อ
ประเมินศกัยภาพของพืน้ท่ีที่ท าการศึกษาในลงส ารวจ เบือ้งต้น โดยประกอบไปด้วย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหาร
การจดัการการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน 2) ด้านการจดัการเศรษฐกิจ สงัคม และคณุภาพชีวิตที่ดี 3) ด้านการอนรัุกษ์และ
สง่เสริมมรดกทางวฒันธรรมชมุชน 4) ด้านการจดัการทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยัง่ยืน 
5) ด้านคณุภาพการบริการการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนและการสมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth interview) เลอืกกลุม่ตวัอยา่ง
แบบเจาะจง โดยสมัภาษณ์บคุคลส าคญั (Key person) ท่ีเป็นสว่นส าคญัในการขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวของชุมชน 
จ านวน 3 คน โดยมีบทบาทในชมุชนคือ ผู้น าแบบทางการ ผู้น าแบบไมท่างการ และผู้ที่ได้รับการยอมรับเคารพนบัถือ
 ขัน้ตอน ที่ 3 สร้างกระบวนการมีสว่นร่วม  หลงัจากผู้วิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมลูและประเมิณศกัยภาพ
เบือ้งต้นแล้วจะท าการน าเสนอข้อมลูทัง้หมดเพื่อสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในการพฒันาต่อไป โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
 1.การให้องค์ความรู้เก่ียวกบัการทอ่งเที่ยวแก่ชมุชน การน าเสนอข้อดีข้อเสยี และกรณีศกึษา  
 2.การสร้างความเข้าใจตนเองโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการส ารวจทรัพยากรทางการท่องเที่ยวและ
วฒันธรรมของตนเอง ประเมินศกัยภาพตนเองด้วยเกณฑ์พฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนประเทศไทย รวมไปถึงการ
วิเคราะห์จดุแข็ง จดุออ่น โอกาส และ อปุสรรคของชมุชน (SWOT Analysis)  
 3. การสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยใช้ทรัพยากรทางวฒันธรรมและการท่องเที่ยวที่ได้มาจาก
กระบวนการมีสว่นร่วมของชมุชน และเป้าหมายของการพฒันาการทอ่งเที่ยวของชมุชนร่วมกนั  
 4.ร่วมกันจัดท าแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ ชุมชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่า
โมก จงัหวดัอา่งทอง  
 

ผลการวิจัย 
 ชมุชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง มีความส าคญัในมิติประวตัิศาสตร์ เนื่องจาก
ในสมยักรุงศรีอยุธยา ชุมชนเป็นหนึ่งในเส้นทางการเคลื่อนทพัของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเป็นเมืองบริวาร 
ด้านเสบียง ด้านการเกษตร และปศสุตัว์ ท่ีส าคญัของพระนครศรีอยธุยาในสมยันัน้ ขณะที่สมยักรุงรัตนโกสินทร์ เป็น

เส้นทางการเสด็จประพาสมณฑลนครสวรรค์และมณฑลกรุงเก่า (พระนครศรีอยุธยา) โดยทางชลมารค  (จังหวัด
อา่งทอง, 2554) อีกทัง้พระบรมวงศานวุงศ์ทกุพระองค์ล้วนแล้วแตเ่คยเสด็จมาที่ ต าบลบางเสด็จทกุพระองค์ และทรง
มีพระราชกรณียกิจเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชนที่ชุมชนแห่งนีจ้ านวนมาก  เช่น อาชีพพระราชทานการปัน้ตุ๊กตา
ชาววงั โรงสพีระราชทาน กระทรวงวฒันธรรม (2559) 
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 ด้านสภาพสงัคมในอดีตเป็นชุมชนเกษตรกรรมและปศสุตัว์ ปัจจุบนัเป็นชุมชนเกษตรกรรมกึ่งเมือง และมี
สภาพสงัคมเป็นสงัคมผู้สงูอาย ุเนื่องมาจากหนุม่สาววยัท างานออกไปท างานนอกชมุชน เช่นโรงงานท่ีจงัหวดัอา่งทอง 
หรือ นิคมโรงงานในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา เป็นต้น  
 ชุมชุมชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง นบัถือศาสนาพุทธเป็นหลกั มีวดัส าคญั
ชุมชน คือวดัท่าสทุธาวาส หรือชาวบ้านจะเรียกติดปากว่า “วดัท่า” สนันิษฐานว่าสร้างขึน้ในสมยักรุงศรีอยธุยา ไม่
ปรากฏประวตัิการสร้าง นอกจากหลกัฐานทางโบราณคดี และโบราณวตัถใุนวดัอาทิเช่นศิลปะกรรมของพระประธาน
ภายในพระอโุบสถซึง่สร้างจากหินทรายแดง ใบเสมาท าด้วยหินทรายแดง เป็นต้น หนงัสือประวตัิวดัทัว่ราชอาณาจกัร
ของกรมการศาสนาระบุว่า “วัดแห่งนีส้ร้างมานานแล้ว สันนิษฐานว่าประมาณ พ.ศ.2175 ได้รับพระราชทาน
วิสงุคามสีมา ประมาณ พ.ศ. 2200” ด้วยลกัษณะสภาพเป็นวดัมายาวนาน จากสมยัอยธุยาถึงปัจจุบนั คงได้รับการ
บูรณปฏิสงัขรตามควรแก่เวลาและความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง สิ่งก่อสร้างและศิลปวัตถุจึงมีทัง้ศิลปกรรมสมัย
อยธุยาและรัตนโกสนิทร์ จึงนบัวา่เป็นวดัที่มีความส าคญัในประวตัิศาสตร์ชาติไทยมาตัง้แต่อดีตตราบจนถึงทกุวนันี ”้  
กระทรวงวฒันธรรม (2559) 
 ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนมีความตัง้ใจที่จะด าเนินการเร่ืองการท่องเที่ยวเนื่องจากต้นทนุของชุมชนในด้าน
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวดงัที่ได้กลา่วไปข้างต้น โดยมีภาครัฐให้การสนบัสนนุในการจดัตัง้กลุม่เช่น การจดัตัง้กลุม่
ในการด าเนินการท่องเที่ยวของชุมชน เมื่อปี พ.ศ.2561 (ค าสัง่อ าเภอป่าโมกที่ 77/2561 เร่ืองแต่งตัง้คณะกรรมการ
และคณะท างานขบัเคลื่อนหมู่บ้าน/ชุมชนท่องเที่ยว ต าบลบางเสด็จ) ปัจจุบนักลุม่ดงักลา่วไม่ได้ถกูขบัเคลื่อนและมี
บทบาทในการจดัการการท่องเที่ยวของต าบล และชุมชนแต่อย่างใด  ผู้จดัการการท่องเที่ยวที่เกิดขึน้คือกลุม่คนและ
คณะกรรมการจากศนูย์ตุ๊กตาชาววงั ซึ่งไม่ได้มีภารกิจหลกัในการพฒันา วางแผน ดแูล อนาคตของการท่องเที่ยวที่
เกิดขึน้ในชมุชน 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว จึงท าให้ชมุชนเป็นเป้าหมายของหนว่ยงานภาครัฐจ านวนมากในการน าโครงการตา่ง ๆ 
ลงมาในพืน้ที่ชุมชน แต่สิง่ที่น่าสนใจคือ  ชมุชนขาดเป้ามายหรือแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวที่ชดัเจน เช่น ป้าย
สือ่ความหมาย หรือป้ายอธิบายแหลง่ทอ่งเที่ยว ซ า้ซ้อน มาจากหลายหนว่ยงาน จะเห็นได้วา่ การพฒันาผลติภณัฑ์ที่
ไม่ตรงตามความต้องการ ชุมชนหรือกลุ่มจ าเป็นต้องรับผลผลิตไว้ จากปัญหาและความส าคญัดังกล่าว บทความ 
เร่ืองนีจ้ึงประยกุต์ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participation Action Research)  โดยเช่ือว่าความรู้
คืออ านาจ โดยมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจต่อชุมชนว่า “ตนเองเป็นใคร” “มาจากไหน” “เราต้องการจะก้าวไปไหน” 
และ “เราจะไปถึงจดุหมายได้อยา่งไรเพื่อให้เกิดสิง่ที่ดีกวา่ปัจจบุนั Smith (1997) ซึง่น ามาสูผ่ลลพัธ์สรุปได้ดงันี ้
 1.ช่วงแรกก่อนเร่ิมกระบวนการให้องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ชุมชนไม่สามารถนิยามตนเองได้ว่าสิ่งที่
ตนเองท าอยู่คือการท่องเที่ยวหรือไม่และอย่างไร การจดัการการท่องเที่ยวในมมุของชุมชนถกูขบัเคลื่อนโดยคนนอก
มาโดยตลอด ดงัเห็นจาก บทสมัภาษณ์ในงานวิจยั เช่น “รู้จกัการท่องที่ยว หรือการท่องเที่ยวโดยชุมชนหรือไม่ แล้วรู้
หรือไม่วา่การทอ่งเที่ยวของชมุชนเราเป็นลกัษณะใด ด าเนินการอย่างไร” ทัง้นีห้ลกัจากจดักระบวนการให้องค์ความรู้
เก่ียวกบัการท่องเที่ยวแก่ชุมชน การน าเสนอข้อดีข้อเสยี และกรณีศกึษาแล้วชุมชนสามารถตอบบทสมัภาษณ์ได้ไปใน
ทิศทางเดียวกันโดยสรุปว่า การท่องเที่ยวของเราจัดอยู่ในประเภทการท่องเที่ยวกระแสหลกั (mass tourism) ใน
รูปแบบของศนูย์เรียนรู้ตุ๊กตาชาววงัเพียงแหง่เดียว ปัจจุบนันกัทอ่งเที่ยวหลกัเป็นผู้ศกึษาดงูานและจดังานอีเว้นท์ เช่น 
งานวิ่ง งานแรลลี่ เป็นสว่นใหญ่ ชุมชนสามารถวิเคราะห์ศกัยภาพตนเองได้ว่า เป็นชุมชนที่มีต้นทนุทางวฒันธรรมที่
แข็งแรง เช่นศนูย์ ตุ๊กตาชาววงั วดัท่าสทุธาวาส อาหารพืน้บ้าน และมีหน่วยงานเป็นจ านวนมากเข้ามาสนบัสนนุใน
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ด้านเศรษฐกิจ รายได้ แตใ่นขณะเดียวกนัในบางครัง้การพฒันาจากหนว่ยงานตา่ง ๆ อาจจะไมต่รงตามความต้องการ
ของชมุชน และมีจุดด้อยของชมุชนคือสภาพสงัคมเป็นสงัคมผู้สงูอายซุึ่งเป็นปัญหาในการด าเนินการพฒันาบางเร่ือง 
เช่น เทคโนโลยี หรือ การใช้ภาษาตา่งประเทศ การจดักิจกรรมให้องค์ความรู้ดงักลา่วเป็นการให้การศกึษาแก่บคุคลใน
ชุมชนเป็นกลุ่มที่มีจ านวนไม่มากนัก มีความสนใจร่วมกัน มีลกัษณะคล้ายคลึงกัน มีการท ากิจกรรมร่วมกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานศึกษาของ สนธยา พลศรี (2547)  กล่าวว่า การพัฒนาชุมชนมีวิธีการส าคัญ 3 วิธี คือการให้
การศกึษาแก่ชมุชน การจดัระเบียบชมุชน และการด าเนินงานในลกัษณะของกระบวนการ 
 2. เมื่อชุมชนทราบถึงสถานะของตนเองแล้วรวมถึงรับทราบหลกัการของแนวคิดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
(Community – Based tourism หรือ CBT) ชุมชนมีความต้องการให้ตนเองมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่เป็น
ระบบ โดยเห็นวา่มีทรัพยากรอีกหลายอยา่งของชมุชนท่ีสามารถน ามาพฒันาการทอ่งเที่ยวของชมุชนได้ ซึง่สอดคล้อง
กับประโยชน์ที่ สถาบันการท่องเที่ยวโดยชุมชน (2561: ระบบออนไลน์) ให้ไว้ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชน” มีส่วน
สนับสนุนการฟื้นฟูวัฒนธรรมท้องถ่ิน “วิถีชีวิตและวัฒนธรรม เป็นสิ่งที่บอกถึงอัตลกัษณ์ความเป็นชุมชน ความ
เข้มแข็งของชุมชนจะท าให้ชุมชนสามารถปรับตวัให้อยู่ในสงัคม โดยที่ยงัคงอนุรักษ์วฒันธรรมและปรับประยกุต์ให้
สอดคล้องกับยุคสมยั มีการสืบทอดสู่คนรุ่นหลงัได้อย่างต่อเนื่อง” CBT เป็นเคร่ืองมือในการสร้างความภาคภูมิใจ
ให้กับชาวบ้านในการน าเสนอ “ของดี” ชุมชนให้คนภายนอกได้รับรู้ ท าให้เกิดการสืบค้น ถ่ายทอด และฟื้นฟู
วฒันธรรมจากรุ่นสูรุ่่น ชมุชนมีการบริหารจดัการและร่วมกนัก าหนดวา่วิถีชีวิตและวฒันธรรมอะไรบ้างที่ชมุชนพร้อม
ในการน าเสนอและสร้างการเรียนรู้แก่ผู้ มาเยือน” ด้วยแนวคิดนีจ้ึงได้เกิดกระบวนการในการสืบค้นหรือน าเสนอ
ทรัพยาการทางวฒันธรรมและการทอ่งเที่ยวที่อยูใ่นชมุชน รวมไปถึงการสร้างแผนท่ีชมุชนหรือแผนท่ีเดินดินจากความ
ทรงจ า เมื่อเสร็จสิน้กระบวนการชุมชนจึงตระหนกัได้ว่ามีทรัพยากรทางวฒันธรรมอีกเป็นจ านวนมากที่มีศกัยภาพ
พอที่จะน ามาพฒันาเป็นกิจกรรมทางการทอ่งเที่ยว นอกเหนือศนูย์ตุ๊กตาชาววงัที่ชมุชนควรหยิบขึน้มาน าเสนอ  และ
เห็นภาพกว้างของพืน้ท่ีชมุชนตนเองจากแผนที่ชมุชนท่ีร่วมกนัสร้าง 
 3. ผู้ศกึษาได้น าเสนอผลการศึกษาในประเด็นต่างๆ โดยประกอบไปด้วย 1) ผลการวิเคราะห์ปัจจยั ภายใน
และภายนอกของชมุชน (SWOT Analysis) 2) ผลการประเมินตนเองโดยใช้เกณฑ์การพฒันาการท่องเที่ยวโดยชมุชน
ของ ประเทศไทย เพื่อร่วมกันพิจารณาและสงัเคราะห์ออกมาเป็นแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของ
ตนเองโดยเร่ิมจากการหากลไก หรือกลุ่มคนที่มีความสนใขในเร่ืองเดียวกนัในที่นีค้ือ กลุม่คนท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการ
ทอ่งเที่ยวโดยชุมชนที่เข้ามามีสว่นร่วมในการศึกษาในครัง้นีต้ามกิจกรรมต่างๆ  ร่วมกนั สอดคล้องกบั พจนา สวนศรี 
(2546) ได้สร้างกระบวนการท างานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (The Process of Facilitating the 
Development of CBT) ซึ่งมีการจัดท าวิสยัทศัน์และแผนยทุธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุนชน เป็นส่วนหนึ่งของการ
พฒันา โดยมีผลการท ากระบวนการคือ กลุ่มเป้าหมายมีการลงมติร่วมกนัเพื่อก่อตัง้กลุม่หรือหน่วยงานที่ท าหน้าที่
ด าเนินการขบัเคลื่อนการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่อไปในอนาคต และก าหนดโครงสร้างพร้อมคดัเลือกบคุลากรเพื่อท า
หน้าที่พฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน โดยให้ใช้ช่ือวา่ “ชมรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนบ้านบางเสด็จ” มีจ านวน 
สมาชิกทัง้หมด 20 คน ประกอบไปด้วย ประธาน 1 คน รองประธาน 2 คน เลขานุการ 1 คน เหรัญญิก 2 คน 
ประชาสมัพันธ์ 2 คน และกรรมการ 12 คน โดยมีวิสยัทัศน์และเป้าหมายในการท างานที่ร่วมกันคิดดังนี ้“ชมรม
สง่เสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางเสด็จ อนุรักษ์ศิลปวฒันธรรมสิ่งแวดล้อม พฒันาศกัยภาพบุคลากร ฟืน้ฟู
เศรษฐกิจ สง่เสริมการทอ่งเที่ยวเพื่อคนทัง้มวล เพื่อความสขุและยกระดบัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนสูส่ากลอยา่งยัง่ยืน ” 
ชมรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนบ้านบางเสด็จ” มีเป้าหมายในการท างาน ดงันี ้
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 1.มีการบริหารจดัการการทอ่งเทีย่วที่เป็นระบบ 
 2.การทอ่งเที่ยวพฒันาเศรษฐกิจชมุชนให้ดียิง่ขึน้ 
 3.เผยแพร่วฒันธรรม ประเพณี ภมูิปัญญา ท้องถ่ิน 
 4.ยกระดบัการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนสูส่ากล 

หลงัจากนัน้ชุมชนได้ร่วมกันคดัเลือกทรัพยากรทางวฒันธรรมและการท่องเที่ยวมาร้อยเรียงเป็นเส้นทาง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ในช่วงเช้าจะเป็นการสมัผัสงานศิลปะและงานฝีมือของชุมชนเช่นการชมจิตรกรรมฝาผนงัที่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สง่มีรับสัง่ให้วาดขึน้พร้อมทัง้ลงฝีพระหตัถ์เอง ทดลอง
ปัน้ตุ๊กตาชาววงัซึ่งเป็นอาชีพพระราชทาน โดยครูผู้สอนเป็นสมาชิกของชุมชน จากนัน้ชมและฟังบรรยายถึงอาชีพ
ดัง้เดิมของคนบางเสด็จคือการท าไม้ก้านธูป รับประทานอาหารกลางวนัโดยมีรายการอาหารพืน้บ้านที่ชมุชนคดัเลอืก
จากฐานทรัพยาที่หาได้ในชมุชนเป็นหลกัสามารถสะท้อนให้เห็นถึงสภาพภมูิศาสตร์ของชุมชนที่มีความอดุมสมบรูณ์ 
เช่นปลาดกุสะเดาน า้ปลาหวาน เนื่องจากในชุมชนมีต้นสะเดาทัง้สะเดามนั สะเดาขม ปลาเห็ด (ทอดมนั) ที่ได้ปลา
กรายจากแหลง่น า้ธรรมชาติในชุมชนเอง แกงคัว่ผกับุ้ง ที่ใช้วตัถดุิบตามบ้านสมาชิก หมี่กรอบทรงเสวย เป็นรายการ
อาหารท่ีท าถวายพระบรมวงศานวุงษ์ ขณะลงพืน้ท่ีปฏิบตัิพระราชกรณียกิจที่ชุมชนแหง่นี ้  พร้อมชมการแสดงร าโทน
ซึ่งเป็นศิลปการร้องร าท าเพลงพืน้บ้านระหว่างรับประทานอาหาร ช่วงบ่าย ตรวจสุขภาพกับหมอชาวบ้านซึ่งเป็น
ปราชญ์ชุมชนด้านการรักษากระดูกและไขข้อเพียงท่านเดียวของหมู่บ้านในปัจจุบนัชาวบ้านยงัเดินทางมาให้หมอ
ชาวบ้านท่านนีช้่วยเหลืออยู่ จากนัน้เข้าสวนเกษตรอินทรี ทดลองท ากิจกรรมแปรรูปผลิตภณัฑ์จากวตัถดุิบในชุมชน
ข้าวเกรียบปลาทบัทิบ และเลอืกซือ้ผกัปลอดสารพิษได้ในสวนเกษตรแหง่นี ้จึงเดินทางเดินทางมาสรุปกิจกรรมที่ศนูย์
ตุ๊กตาชาววงั พร้อมรับตุ๊กตาที่ปัน้และลงสีกลบัไปเป็นของที่ระลกึ โดยใช้ระยะเวลาอยู่ในชุมชนหนึ่งวนั เส้นทางนีเ้ป็น
เส้นทางทดลองการใช้ทรัพยากรของชมุชนตนเอง ซึง่ผลผลติแรก ของ “ชมรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนบ้านบาง
เสด็จ”  

กระบวนการท่ีกลา่วมาทัง้หมดนีผู้้วิจยัมุ่งหวงัให้ชุมชนมีภมูิคุ้มกนัตนเองจากการพฒันาจากภายนอก และ
ตระหนกัรู้วา่วา่ “ตนเองเป็นใคร” “มาจากไหน” “เราต้องการจะก้าวไปไหน” และ “เราจะไปถึงจดุหมายได้อยา่งไร และ
สามารถน าทรัพยากรทางวฒันธรรมและการท่องเที่ยวมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมต่างที่กล่าวมานี ้
สามารถตอบวตัถปุระสงค์ของในงานวิจยันีไ้ด้ครบถ้วน ในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจยัไมไ่ด้มุง่หวงัวา่การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ของ ชุมชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จังหวดัอ่างทอง จะประสบความส าเร็จเป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพและสมบูรณ์แบบ ทัง้นีต้้องอาศัยความต่อเนื่องของชุมชนเอง และการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก
ภายใต้แนวทางการพฒันาที่ ” ชมรมสง่เสริมการทอ่งเที่ยวโดยชมุชนบ้านบางเสด็จ” ได้ร่วมกนัด าเนินการไว้ การดแูล
เอาใจใสจ่ากองค์กรพี่เลีย้งอย่างใกล้ชิด เช่นการติดตามประเมินผลภายหลงัที่ด าเนินการตามแนวทางดงักลา่วเมื่อ
ด าเนินการครบหนึง่ปี 
สรุป 
 กระบวนการหรือผลลพัธ์ต่าง ๆ ที่ได้จากวิจัยเร่ืองแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนกรณีศึกษา 
ชมุชนวดัตาล ต าบลบางเสด็จ อ าเภอป่าโมก จงัหวดัอา่งทอง ผู้วิจยัประยกุต์ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่น
ร่วม (Participation Action Research)  โดยมองว่าความรู้คืออ านาจ และมุ่งหวงัว่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนจะเป็น
เคร่ืองมือในการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนตามแนวคิดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน  โดยชุมชนสามารถวิเคราะห์
ตนเองได้ด้วยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้และใช้กระบวนการมีสว่นร่วมระดมความคิดเห็นจากคนในชุมชนเอง 
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โดยมีผู้ วิจัยเป็นผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) และครูผู้สอน (Teacher) โดยการใช้เคร่ืองมือในการวิเคราะห์
ตนเองเช่น SWOT Analysis เกณฑ์การพฒันาการทอ่งเที่ยวโดยชมุชน ประเทศไทย และเคร่ืองมือในการส ารวจชมุชน
อย่างง่ายเช่นการท าแผนที่เดินดินหรือแผนที่ชุมชน โดยร่วมกันสร้างหน่วยงานเล็กๆซึ่งเป็นองค์กรระดบัชุมชนที่มี
หน้าที่บริหารจัดการและก าหนดแนวทางการพฒันาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ของชุมชนตนเองขึน้มาอย่ างไม่เป็น
ทางการในขณะนี ้มีเป้าหมายและแนวทางการพฒันาที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม โดยผู้ศึกษาได้น าแนวทางการ
พฒันาที่ผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมชิน้นีม้อบให้แกห่นว่ยงานท่ีมภีารกิจและหน้าที่โดยตรงในการพฒันาการทอ่งเทีย่ว
และการพฒันาชุมชน คือ ส านกังานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวดัอ่างทอง และพฒันาชุมชนอ าเภอป่าโมก เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพฒันาจากชุมชนโดยมีรากฐานจากเคร่ืองมือของรัฐเองคือการเกณฑ์การพฒันาการท่องเที่ยวโดย
ชมุชน ประเทศไทย และความต้องการของชมุชน 
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การส่ือสารความรู้ผ่านนวัตกรรม QR code : กรณีศึกษาแหล่งโบราณคดีเพงิผาบ้านไร่ อ าเภอปาง
มะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Innovation QR code to Encourage Knowledge: a case study of Ban Rai Rockshelter Archaeology 
Site Pang Mapha, Mae Hong Son province 
ศภุร ชทูรงเดช1 
Suporn Shoosongdej 

บทคัดย่อ 
งานวิจยันีเ้ป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ ประยกุต์การวิจยัเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) เพื่อค้นหาค าตอบในการ

สือ่สารความรู้จากผลงานวิจยัทางโบราณคดี “แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่” ผา่นนวตักรรม QR code เพื่อแก้ปัญหาการ
เข้าถึงความรู้ของคนในพืน้ที่ มีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อรวบรวมความรู้จากผลงานวิจยัมาจดัการอย่างเป็นระบบ แล้วน าเสนอ
เป็นความรู้พร้อมใช้ (knowledge delivery) ให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และ 2) ออกแบบและพัฒนา
นวัตกรรม QR code ด้วยแนวคิดการคืนข้อมูลและกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ผู้ วิจัย
สงัเคราะห์และถอดองค์ความรู้ในการคืนข้อมลูแก่ชมุชน โดยค านงึถึงกลุม่เป้าหมายหลกั คือ เยาวชนโรงเรียนศนูย์ปางมะ
ผ้าในโครงการตามพระราชด าริ และกลุม่เป้าหมายรองคือ กลุม่ทอ่งเที่ยวและกลุม่โฮมสเตย์ชมุชนบ้านไร่ สว่นการออกแบบ
เนือ้หาแบ่งเป็น 3 ชุดความรู้ คือ วฒันธรรมโลงไม้ แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ และเส้นทางเวลาจากเพิงผาสูบ้่านไร่ 
น าเสนอด้วยอินโฟกราฟิก สร้างแบบร่างทดสอบนวตักรรม ผา่นการจดักิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการร่วมกบักลุม่เป้าหมาย
หลกั และทดลองฝึกปฏิบตัิการทดสอบนวตักรรมบนเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวตัวิถี ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายรอง 
สรุปผลศกึษาพบวา่ การสร้างนวตักรรมสือ่สารความรู้จากผลงานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน ควรต้องถอดความรู้
ผลงานวิจยั และจดัการผา่นกระบวนการมีสว่นร่วมในท างานออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งาน นวตักรรม 
QR code มีศกัยภาพในการเข้าถึงความรู้ที่สะดวกรวดเร็ว เกิดประโยชน์ทัง้ด้านการศึกษาส าหรับนกัเรียนในท้องถ่ิน และ
สง่เสริมประสบการณ์ใหมส่ าหรับทอ่งเที่ยวชมุชน การน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม ด้านการศกึษาต้องพฒันา
ทัง้โครงข่ายสญัญานอินเตอร์เน็ตในพืน้ที่ให้มีประสิทธิภาพ และนกัสื่อสารชุมชนใช้นวตักรรมให้เกิดประโยชน์ด้านการ
ทอ่งเที่ยวชมุชน 

ค าส าคัญ : คิวอาร์โค้ด, แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่, บ้านไร่, กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

Abstract 
This project is a qualitative research. Applied Action research attempts to find answers in 

disseminating information of archaeological research on “Ban Rai Rockshelter archaeological sites." by the 
applying an innovative QR code to solve the problem of the knowledge accessibility of local communities. The 
objectives aim 1 )  to collect knowledge from research outcomes in order to be organized and performed as 
knowledge delivery, by the needs of the local community and 2) to design and develop QR code innovation 
using Research Utilization and Design Thinking Process theoretical concepts. The researcher synthesized the 
knowledge utilization to the community with focus on the primary target group, the youth at Soon Pang Mapha 
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Nai Krongkarn tam Prarachadumri Secondary school. Correspondingly, the practice of QR code innovation 
testing on the OTOP community tourism route, as a secondary target, Ban Rai community tourism and homestay 
groups. The knowledge designed is divided into 3 sets of contents, including a meaning of the Log Coffin 
Culture, Ban Rai Rockshelter archaeological sites, and the timeline from Rockshelter to Banrai village, are 
presented in the infographic design.  The innovation draft was examined through the organized workshop with 
the primary target group and the trial practice of innovation testing on the OTOP community tourism route. The 
findings are as follows: Innovative communication of knowledge from research dissemination was utilized by 
the local community. The knowledge should be transcribed based on research and then complete this process 
by involving community participation before in the design thinking process in order to meet the user’s needs.  
The QR code innovation has an efficacy solution to access knowledge, convenience and fast. It benefits both 
local educational practice and encourages a new experience for a community tourism. However, the innovative 
utilization will be useful in education require develop the internet network in the area to be effective. Also, the 
community guides use the QR code innovation to benefit community tourism. 

Keyword : QR Code, Ban Rai Rockshelter Archaeological Site, Ban Rai village 
 

บทน า 
ปัจจบุนัเทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจ าวนัของคนในสงัคมยคุดิจิทลัมากขึน้ ท าให้เกิดการเปลีย่นแปลงหลาย

มิติ เช่น การพฒันาระบบสารสนเทศเพื่อสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงอนรัุกษ์ด้วยบาร์โคดสองมิติ วนอทุยานภเูขากระโดงไฟ 
(เปรม อิงคเวชชากุล และจิรวดี โยยรัมย์,2556) การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคิวอาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
ส าหรับศนูย์รวมสายพนัธุ์กล้วยเฉลมิพระเกียรติ จงัหวดัก าแพงเพชร (ขวญัจฑุา ค าบนัลือ วิวฒัน์ มีสวุรรณ์ และพิชญาภา 
ยวงสร้อย, 2560) การเปลี่ยนแปลงดงักลา่วสะท้อนให้เห็น เทคโนโลยีดิจิทลัก าลงัจะกลายเป็นสว่นหนึ่งในวิถีชีวิตของคน
ชนบท เช่น การศกึษา e-learning หรือสือ่ประชาสมัพนัธ์ออนไลน์ YouTube และ QR code ของหมูบ้่านตา่ง ๆ  ในโครงการ
ชมุชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี  เป็นต้น รวมถึงหมูบ้่านบ้านไร่ ต าบลสบป่อง อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่่องสอนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการดงักลา่ว 

หมูบ้่านบ้านไร่ ตัง้อยูท่ี่ราบลุม่ระหวา่งหบุเขาบ้านไร่ มีความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ประกอบด้วย ไทใหญ่ ปกา
เกอะญอ ม้ง ลซีู ลาหู ่และคนเมือง คนไทยจากภาคตา่ง ๆ ท าให้มีความโดดเด่นในด้านภมูิปัญญาและวฒันธรรม เช่น ภมูิ
ปัญญาอาหารที่หลากหลาย  ไก่ทอดสมุนไพรสตูรม้ง ไก่อุ๊ปปกาเกอะญอ ถั่วลายเสือลีซู เป็นต้น ประกอบกับมีที่ตัง้อยู่
ปลายสายแม่น า้ลางจึงมีความอุดมสมบูรณ์สร้างผลิตผลทางการเกษตรได้ดลอดปี ลึกลงไปในหุบเขา บ้านไร่มีแหล่ง
โบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์ในวฒันธรรมโลงไม้ที่ส าคญั คือ “แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่” เป็นทรัพยากรวฒันธรรมที่มี
คณุค่าทางโบราณคดี ประวตัิศาสตร์ มานษุยวิทยา ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ขึน้มากมายทางวิชาการ ผลการวิจัยจากการ
ส ารวจและขดุค้นทางโบราณคดีน าโดย รัศมี ชทูรงเดช ปี พ.ศ. 2541-2549 รวมถึงการร่วมมือกบัชุมชนจดัตัง้ “พิพิธภณัฑ์
บ้านไร่” (รัศมี ชูทรงเดช,2551 : 62-63) และการจัดการแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ สู่โครงการเผยแพร่ความรู้จาก
ผลงานวิจยัระหวา่งปี พ.ศ. 2549-2557 ก่อให้เกิดการเรียนรู้และคณุปูการในพืน้ท่ี ด้านกิจกรรมกบัเยาวชน และการจดัท า
หลกัสตูรท้องถ่ินร่วมกบัคณะครูจากโรงเรียนศนูย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ และโรงเรียนบ้านถ า้ลอด กบัคณะ
นกัวิชาการด้านการศกึษา (รัศมี ชทูรงเดช,2551 : 35-36) 
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การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในชุมชน2 เช่น การยบุ-ย้ายพิพิธภณัฑ์บ้านไร่ การดูแลรักษาป้ายประชาสมัพนัธ์ ป้าย
สือ่สารความรู้ในแหลง่โบราณคดี ทีเ่สื่อมโทรมจากวสัดแุละภยัธรรมชาติ น าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงนโยบายหมู่บ้านทีห่นัไป
สนบัสนุนด้านการเกษตรที่ให้ผลเชิงเศรษฐกิจมากขึน้ ขาดพืน้ที่ของการสื่อสารความรู้ ท าให้เกิดอุปสรรคในการเข้าถึง
ความรู้ ขาดความตอ่เนื่องตอ่การสง่ตอ่ความรู้แก่เยาวชนและคนในชมุชน ตอ่มาปี พ.ศ 2561 หมูบ้่านบ้านไร่ได้รับเลอืกเข้า
ร่วม “โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถี” โดยกรมการพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การสร้างกระบวนการและ
ขัน้ตอนผา่นการอบรมเชิงปฏิบตัิการร่วม กระตุ้นให้ชมุชนได้กลบัมาส ารวจตวัตน เอกลกัษณ์ อตัลกัษณ์ และองค์ความรู้ใน
ชมุชน โดยเฉพาะองค์ความรู้ของแหลง่โบราณคดี ซึ่งเป็นแหลง่ความรู้ที่จะน าไปสูก่ารใช้ประโยชน์กบัการทอ่งเที่ยวชมุชน 
แตไ่มส่ามารถเข้าถึงความรู้ได้ เป็นผลจากการเปลีย่นแปลงที่ผา่นมา 

การสือ่สารความรู้ผา่นนวตักรรม QR code : กรณีศกึษาแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดั
แมฮ่่องสอน เป็นงานวิจยัเชิงคณุภาพ มีลกัษณะเชิงปฏิบตัิการ (Action Research) ด้วยกระบวนการวิจยัเพื่อค้นหาค าตอบ
ในการสร้างพืน้ที่ใหม่ด้วยการสื่อสารความรู้จากผลงานวิจัยทางโบราณคดีผ่านนวตักรรม QR code เพื่อน าไปสูก่ารใช้
ประโยชน์ตอ่ชมุชน 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้จากผลงานวิจยัทางโบราณคดีก่อนประวตัิศาสตร์ แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ น ามา
จดัการอยา่งเป็นระบบ เพื่อสง่ตอ่เป็นความรู้ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของชมุชน 

2. เพื่อออกแบบและพฒันารูปแบบนวตักรรม QR code เช่ือมต่อการเข้าถึงความรู้ ถ่ายทอดความรู้เก่ียวกบัแหลง่
โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ให้เกิดประโยชน์ ด้านการศึกษาส าหรับนักเรียนในท้องถ่ิน ท่องเที่ยว การอนุรักษ์
แลกเปลีย่นเรียนรู้เชิงวฒันธรรม เพื่อการน าสูก่ารใช้ประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

การด าเนินการวิจัย 
การด าเนินการวิจยัแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอนหลกั คือ ขัน้ตอนที ่1 แบง่การศกึษาออกเป็นสองแนวทาง คือ แนวทาง 

(1) ศึกษาแนวคิดการคืนข้อมลูวิจยัให้ชุมชน และแนวคิดสื่อสารงานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนพืน้ท่ีวิจยั พร้อม
ทัง้ด าเนินการเก็บข้อมลูภาคสนามศึกษาบริบทพืน้ที่วิจยั ส ารวจแหลง่โบราณคดี ด้วยเคร่ืองมือวิจยัเชิงคณุภาพ ด้วยการ

สมัภาษณ์เชิงลกึแบบเจาะจงกลุม่ (focus group) และชาวบ้านในชมุชน การสงัเกตการณ์ทัง้แบบมีสว่นร่วมและไมม่ีสว่น

                                                           
2 สิวราช แก่นแก้ว,ผู้ใหญ่บา้นหมู่บา้นบ้านไร่, สัมภาษณ์, เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561. 

ภาพที่ 1 ผงัวิธีด าเนินงานวิจยั 
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ร่วม แบบประเมิน สูก่ารท าความเข้าใจชมุชนโดยออกแบบกิจกรรมร่วมกบัชมุชน  แนวทาง(2) ส ารวจเอกสารและทบทวน
ผลงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ถอดความรู้ ด้วยการจัดจ าแนกเนือ้หา ที่สอดคล้องกบัความต้องการเรียนรู้ของชุมชน โดยน าผล
การศกึษาบริบทชมุชนมาก าหนดกลุม่เป้าหมาย ขัน้ตอนที ่2 ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) 
เป็นกระบวนการแปรรูปความรู้สูก่ารออกแบบ การวิเคราะห์ปัญหาผู้ ใช้งาน การออกแบบเนือ้หา ระดมความคิดออกแบบ 
ค้นหาวิธีการน าเสนอ ท าแบบร่างเพื่อการทดสอบ ทดลองแบบร่างด้วยการออกแบบกิจกรรมกบักลุม่เป้าหมายหลกัและ
ทดสอบนวตักรรมร่วมกบักลุม่เป้าหมายรอง ประเมินผลจากการทดสอบใช้จริงในเส้นทางท่องเที่ยว วิเคราะห์และอภิปราย
ผลเพื่อการแก้ไขเป็นต้นแบบสมบรูณ์ 

 

ผลการวิจัย  
ขัน้ตอนแรก ใช้แนวคิดการคืนข้อมลูวิจยัให้ชมุชน เป็นการท าความเข้าใจกบัเอกสารและทบทวนผลงานวิจยัที่

เก่ียวข้องกบัแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ อ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่่องสอนระหวา่งปี พ.ศ. 2530-2557 สรุปได้ดงันี ้
การท างานโบราณคดีในช่วงแรก ระหว่างพ.ศ. 2529-2530 กรมศิลปากร (2530)ได้ส ารวจถ า้ต่าง ๆ ในจงัหวดั

แม่ฮ่องสอนจ านวน 7 ถ า้ หบุเขาบ้านไร่ (เพิงผาบ้านไร่) ถ า้ที่พบมีการเขียนผงัและภาพประกอบโดยละเอียด ตอ่มา พ.ศ. 
2530 สรุศกัดิ์ อนนัต์เวทยานนท์ ได้ค้นคว้า มีสารนิพนธ์เร่ือง “การศึกษารูปแบบเรือขดุ ที่พบบริเวณวนอทุยานถ า้น า้ลอด 
ต าบลสบป่อง อ าเภอเมือง จงัหวดัแมฮ่่องสอน” 

ระหวา่งปี พ.ศ.2541-2543 โครงการส ารวจและการจดัท าระบบฐานข้อมลูเก่ียวกบัถ า้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน (สทิธิ
พงษ์ ดิลกวณิชและคณะ, 2543) ได้บกุเบิกการศกึษาวฒันธรรมโลงไม้ อยา่งเป็นระบบและหลายมิติ พบถ า้ทางโบราณคดี
ทัง้สิน้ 37 แหลง่ 8 ภาพเขียนสี 3 และแหลง่ที่อยู่อาศยั พบโลงไม้ภายในถ า้หรือเพิงผาสงู และหลกัฐานทางโบราณคดี เช่น 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ภาชนะดินเผา กระดกูมนษุย์ กระดกูสตัว์ เพิงผาบ้านไร่ถกูบนัทึกในช่ือ แหลง่โบราณคดีหมายเลข 20 
(กึ๊ดน า้ลาง) มีการบนัทกึรายละเอียดและพิกดัที่ตัง้อยา่งเป็นระบบ 

ปี พ.ศ.2544-2549 โครงการโบราณคดีบนพืน้ที่สงูในอ าเภอปางมะผ้า จงัหวดัแมฮ่่องสอน ระยะที่ 1-2 โดย รัศมี 
ชูทรงเดช (2550) เป็นงานวิจัยแบบสหวิทยาการด้านโบราณคดี มานษุยวิทยากายภาพ วงปีไม้และสิ่งแวดล้อมโบราณ 
ชาติพนัธุ์วรรณนาทางโบราณคดี ได้ส ารวจ ขดุค้น และวิเคราะห์แหลง่โบราณคดี 2 แหลง่ คือ แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้าน
ไร่ และแหล่งโบราณคดีเพิงผาถ า้ลอด ได้นิยามว่า“วฒันธรรมโลงไม้” ตรงกบัยคุก่อนประวตัิศาสตร์สมยัเหล็กและสร้าง
ความรู้เก่ียวกบัวฒันธรรมโลงไม้ 

ปี พ.ศ. 2550-2551 โครงการจดัการแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่และเพิงผาถ า้ลอดในอ าเภอปางมะผ้า จงัหวดั
แมฮ่่องสอน (รัศมี ชทูรงเดช, 2551) ได้จดัการแหลง่โบราณคดีทัง้สองแก่ท้องถ่ิน และสร้างกระบวนการมีสว่นร่วมกบัชมุชน 
ผา่นกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงท่องเที่ยวและการศึกษา เช่น กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการให้กบัเยาวชน พฒันา
หลกัสตูรท้องถ่ิน การจดันิทรรศการทางศิลปะการจดัวาง “มาจาก(คนละ)ฟากฟ้าของเพิงผา สูก่ารทลายเส้นแบ่งของวิธี
วิทยาทางโบราณคดี วลใีนมานษุยวิทยา และมายาในศิลปกรรม” (สายณัห์ แดงกลม 2550)ในหมูบ้่านในพืน้ที่วิจยั 2 แห่ง
คือ หมูบ้่านบ้านไร่และหมูบ้่านถ า้ลอด 

ปี พ.ศ. 2550 - 2556 โครงการสืบค้นและจัดการมรดกทางวฒันธรรมอย่างยัง่ยืนในอ าเภอปาย–ปางมะผ้า–
ขนุยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ระยะที่ 1–3 (รัศมี ชูทรงเดชและคณะ, 2550, 2552,2556) เป็นโครงการพฒันาแหลง่เรียนรู้
และการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน น าองค์ความรู้จากฐานงานวิจยัทางโบราณคดี ประวตัิศาสตร์ มานษุยวิทยา จากผลการวิจยั
ที่แสดงถึงพฒันาการทางวฒันธรรมตอ่เนื่องจากยคุก่อนประวตัิศาสตร์มาสูก่ารสบืค้นทางประวตัิศาสตร์ การตัง้ชมุชน และ
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ความหลากหลายทางชาติพนัธุ์ในปัจจบุนั และจดัการมรดกทางวฒันธรรมอยา่งมีสว่นร่วม โดยมีการวางแบบแผนข้อเสนอ
เชิงนโยบายแนวทาง อนรัุกษ์ ตลอดจนกิจกรรมการเผยแพร่การใช้ประโยชน์สาธารณะ 

จากการรวบรวมความรู้จากงานวิจยัต้นฉบบั รวมถึงเนือ้หาสาระที่น าเสนอสูส่าธารณะผา่นกิจกรรมการเผยแพร่ 
ด้วยแนวคิดการน าผลงานวิจัยไปใ ช้ประโยช น์  (Research Utilization) การเผยแพร่ผลงานวิจัย  (Research 
Dissemination) ด้วยเคร่ืองมือสื่อสาร (Communication Tools) ท าความเข้าใจลกัษณะเนือ้หาของงานวิจยั ถอดความรู้
จ าแนกเนือ้หาออกเป็น 10 หวัข้อการเรียนรู้ คือ 1) วฒันธรรมโลงไม้ 2) มนุษย์โบราณ 3) สิ่งแวดล้อมโบราณ 4) แหล่ง
โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ 5) ภาพเขียนส ี6) การท าโลงไม้ 7) หลกัฐานทางโบราณคดีจากการขดุค้น 8) ความเช่ือเก่ียวกบัผี
แมน 9) ชาติพนัธุ์พรรณวรรณนา 10) การท างานของนกัโบราณคดี ร่วมกบัเก็บข้อมลูภาคสนามพืน้ท่ีวิจยั 2 ครัง้ท าความ
เข้าใจกบัสถานการณ์คืนข้อมลูชมุชน  ท าความเข้าใจชมุชนผา่นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการพฒันานกัสือ่สารความหมาย
ชมุชน เร่ือง “การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นเจ้าบ้านชวนเที่ยวบ้านไร่” สนบัสนนุการอบรมโดยนายศิวราช แก่นแก้ว 
ผู้ ใหญ่บ้านบ้านไร่ ร่วมกับโครงการมนุษย์ก่อนประวตัิศาสตร์และพลวัตทางวฒันธรรมบนพืน้ที่สงูในอ าเภอปางมะผ้า 
จงัหวดัแมฮ่่องสอน โดยท าความความเข้าใจกลุม่เป้าหมายหลกั (primary target group) คือ กลุม่นกัเรียนในโรงเรียนศนูย์
ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ และกลุ่มเป้าหมายรอง  (secondary target group)  พร้อมการลงภาคสนาม
จ านวน 3 ครัง้ เพื่อการพฒันาโจทย์ในพืน้ที่ ส ารวจสญัญานโทรศพัท์  ตรวจสอบความต้องการความรู้กับชุมชนบ้านไร่ 
ตรวจสอบเนือ้หาด้วยการสมัภาษณ์เชิงลกึ ครู ผู้ใหญ่บ้าน นกัเรียน ชาวบ้านบ้านไร่ เจ้าของโฮมสเตย์ คนน าทาง และผู้ เคย
ร่วมกิจกรรมอบรมร่วมกบันกัโบราณคดีในอดีต  

ชัน้ตอนที่สอง ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking Process) ด าเนินการ (Emphasize) เข้าใจ
ผู้ ใช้งาน (Define) วิเคราะห์เนือ้หาให้ตอบสนองความต้องการกับกลุ่มเป้าหมาย (Ideate) การออกแบบเนือ้หา ระดม
ความคิด และออกแบบผลงาน (Prototype) ท าแบบร่างเพื่อการทดสอบ (Test) ทดสอบแบบร่าง ประเมินผล จากทดลอง
ใช้จริง โดยด าเนินการ ดงัตอ่ไปนี ้

เข้าใจผูใ้ช้ (Empathize) เป็นการท าความเข้าใจตอ่กลุม่เป้าหมายเพื่อสร้างความชดัเจนก่อนการลงมือออกแบบ
และพฒันานวัตกรรม ผ่านการลงพืน้ที่ภาคสนามด้วยการสงัเกตการณ์ (Observe) และการพาตนเองเข้าไปอยู่ร่วมใน
สถานการณ์ (Immerse) โดยขึน้อยูก่บัช่วงเวลาและโอกาส เพื่อสร้างความรู้สกึร่วมกบักลุม่เป้าหมาย  

วิเคราะห์ (Define) จากการด าเนินงานในขัน้ตอนแรกพบว่า เนือ้หาที่ตอบสนองความต้องการ  สรุปจากผล
ประเมินครัง้ที่ 1และครัง้ที่ 2 โดยก าหนดให้ผู้ ร่วมตอบแบบสอบถามตัวเลือกอิสระใน 10 หัวข้อความรู้ไม่จัดล าดับ
ความส าคัญ ได้ผลรวมเป็นร้อยละจากหัวข้อที่ถูกเลือกทัง้หมด 186 ครัง้พบว่า หัวข้อ มนุษย์โบราณร้อยละ 21.82
วฒันธรรมโลงไม้ร้อยละ 20.90 การท าโลงไม้ร้อยละ 18.68 สิง่แวดล้อมโบราณร้อยละ 14.61 แหลง่โบราณคดีโลงไม้ร้อย
ละ 10.98  ภาพเขียนสร้ีอยละ 9.13 เป็นเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการของกลุม่เป้าหมาย  

คน้หาค าตอบ (Ideate) น าผลการวิเคราะห์มาประเมินเนือ้หาและรูปแบบการคืนข้อมลูชมุชน ระดมความคิดและ
แนวทางในการแก้ปัญหาด้วยการคดัเลอืกและจดัระบบข้อมลู โดยใช้ปัจจยัเนือ้หาที่จะช่วยกระตุ้นให้ชุมชนได้เกิดการขบ
คิด/ทบทวนตอ่ประเด็นงานวิจยั (กาญจนา แก้วเทพ, 2560 : 62) จากผลการลงพืน้ที่ภาคสนาม ผนวกกบัผลการประเมิน
สะท้อนความเข้าใจตอ่เนือ้หาที่ส าคญั มีความเช่ือมโยงกนัของเพิงผาบ้านไร่และถ า้ผีแมนที่พบกระจายอยูใ่นท้องถ่ินอ าเภอ
ปางมะผ้า คือ ความเข้าใจเก่ียววฒันธรรมโลงไม้ และเนือ้หาความส าคญัต่อแหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ในประเด็น   
ต่าง ๆ การส่งต่อความรู้พร้อมใช้งาน (knowledge delivery) ที่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายที่ง่ายและกระชับ ผู้ วิจัยจึงจัด
เนือ้หา (contents) ออกเป็น 3 ชดุความรู้ ท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์กนัดงันี ้
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ชุดความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมโลงไม้ นิยามความของวฒันธรรมโลงไม้ ลกัษณะและองค์ประกอบ คือ โลงไม้ เสา 
ท าเลที่ตัง้ การปลงศพ การแกะสลกัหวัโลง และของอทุิศ และคลปิวีดีทศัน์ความยาว 2 นาที รัศมี ชทูรงเดช 

ชุดความรู้ แหล่งโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ประกอบด้วย 2 เนือ้หาหลกัคือ การใช้พืน้ที่ของคนโบราณ และแสดง
ลกัษณะเดน่ของแหลง่โบราณคดีคือ การเป็นสสุานเปิดที่ใหญ่ที่สดุเทา่ที่พบ ภาพเขียนสี โครงกระดกูมนษุย์โบราณ และใช้
ข้อมลูอธิบายรายละเอียดส าคญัในแตล่ะด้านตา่ง ๆ รวมถึงวีดีทศัน์ เพื่อสร้างประสบการณ์ในการข้ามพรมแดนสูอ่ดีต ชม
เหตกุารณ์ในท่ีช่วงขดุพบมนษุย์โบราณ 

ชุดความรู้ เส้นทางเวลาจากเพิงผาสู่หมู่บ้านไร่ รวบรวมข้อมลูจากงานวิจยั น ามาเรียบเรียงเพื่อสร้างเส้นทางเวลา
จากแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่เพื่อประกอบสร้างให้เห็นความสมัพนัธ์ระหว่างพืน้ท่ีและชมุชนโดยน าเสนอที่เน้น ตวัเลข
ของเวลาและเนือ้หาที่กระชบัจดจ าง่าย 

สร้างตน้แบบ (Prototype) กิจกรรมทดสอบสถานภาพความรู้ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 1-3 โรงเรียนศนูย์ปาง
มะผ้าในโครงการตามพระราชด าริ เมื่อวนัที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 ส ารวจจากการสมัภาษณ์เชิงลกึกบัครูอย่างไม่เป็น
ทางการ พบว่าปัญหาและอปุสรรคในแต่ละช่วงของปีการศึกษาจะมีการเปลี่ยนแปลงบคุลากรอยู่เสมอ สง่ผลกระทบกับ
เนือ้หาและวิธีการสอนที่ปรับเปลีย่นตามทรัพยากรบคุคล ผู้วิจยัท าการทดสอบการเรียนรู้แหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่กบั
นกัเรียนมธัยมปีที่ 1-3 จ านวน 33 คน และครู 3 คน โดยมีการด าเนินการแบ่งเป็น ก่อนการทดสอบ-ทดสอบ-หลงัการ
ทดสอบ การทดสอบความรู้พืน้ฐานความรู้เก่ียวกบัโลงไม้ที่นกัเรียนรู้จกั และการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนกัวิจัย
โบราณคดี จากนัน้จึงด าเนินการทดลองใช้งานผ่านแบบจ าลอง QR Code ผลประเมินในส่วนของการทดลองใช้งาน
นวตักรรม QR Code ตอบสนองความต้องการของการเรียนรู้ตามอธัยาศยัได้ดี เข้าถึงได้ง่ายส าหรับสาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 
ลดภาระครูในการค้นคว้า สืบค้นสาระความรู้ สรุปผลงานโบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ท าให้การถ่ายทอดความรู้เป็นไปอย่าง
ตอ่เนื่อง โดยไมไ่ด้รับผลกระทบจากการลด-เพิ่มบคุลากรในอนาคต 

ทดสอบ (Test) การทดลองฝึกปฏิบตัิการทดสอบ QRCode: เส้นทางท่องเที่ยวชมุชน OTOP นวตัวิถีบ้านไร่เมื่อ
วนัที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ.2563 ผู้วิจยั กลุม่ท่องเที่ยวและกลุ่มโฮมสเตย์ชุมชนบ้านไร่ประชุมร่วมวางแผนงานก าหนด
โปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว เตรียมกิจกรรมลว่งหน้า 1 เดือน เลือกเส้นทางทอ่งเที่ยวชุมชน OTOP นวตัวิถี มีลกัษณะ
เป็นวงกลม คือ ชมบ้านไร่ -ชมวิถีชีวิตชาวลีซูและทะเลหมอก-บ้านน า้บ่อสะเป่- ชมแหลง่โบราณคดีเพิงบ้านไร่ -ถ า้พทุโธ-
หมูบ้่านไร่ ด าเนินการเตรียมงาน แบ่งการออกเป็น 2 สว่น คือการแก้ไข ปรับปรุงนวตักรรม QR code 3 ชุดความรู้ ส าหรับ
การทดสอบเพื่อการท่องเที่ยว ท าคลิปประชาสมัพนัธ์ ทางกลุม่ชุมชนเตรียมความพร้อมเส้นทาง โปรแกรมการท่องเที่ยว 
สถานที่ท่องเที่ยว ที่พกัทัง้โฮมสเตย์น า้บ่อสะเป่และโฮมสเตย์บ้านไร่ โดยติดต่อสื่อสารผ่านทางโซเชียลมีเดีย มีการเสนอ
การสร้างสะพานข้ามน า้ลางและสถานท่ีพกัผอ่นรับประทานอาหารกลางวนั 
 ผู้ ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวรวม 8 คนสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และวัฒนธรรม นักวิจัยนักวิชาการด้าน
วฒันธรรม  นกัโบราณคดี และครอบครัวนกัท่องเที่ยวชาวสวีเดน 5 คน อายเุฉลีย่เกิน 50 ปีขึน้ไป 5 คน เด็กอายไุม่เกิน 13 
ปี 2 คน  และนกัวิจยัอาย ุ30 ปี  

ส ารวจเสน้ทาง เตรียมงานลว่งหน้า 3 วนั ในวนัที่ 22 มกราคม พ.ศ.2563 คณะส ารวจประกอบด้วย คนน าทาง
ชาวไต เยาวชนผา่นการอบรมเจ้าบ้านชวนเที่ยว เยาวชนผู้สนใจอาชีพน าทาง ผู้ วิจยัและหวัหน้ากลุม่โฮมสเตย์ รวม 5 คน 
เดินเท้ารวมระยะทาง 7-8 กิโลเมตร ใช้เวลา 14 ชัว่โมง สูก่ารปรับแผนการท่องเที่ยวโดยค านึงถึงเร่ืองเวลาและศกัยภาพ
ของนกัทอ่งเที่ยวเป็นหลกั ตดัการน าชมถ า้พธุโธที่ระยะเดินเท้าไกลไมม่ีการปรับปรุงด้านความปลอดภยั 
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การทดลองฝึกปฏิบัติการทดสอบการใช้งาน QR code กับกลุ่มเป้าหมายรอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง 
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับการใช้งานทัง้เนือ้หาสาระ ประสิทธิภาพ และท างานร่วมกับเป้าหมายในการสร้างทักษะ
ประสบการณ์ เรียนรู้อุปสรรคร่วมกันชุมชนกับเส้นทางท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี และถอดบทเรียนร่วมกับ
นกัทอ่งเที่ยวเพื่อทราบสภาพปัญหา 

ผลการทดสอบนวตักรรมได้ข้อค้นพบ 2 ประเด็น คือ 1) ส่วนการใช้งานจริง การฝึกใช้งานร่วมกับนักสื่อสาร
ความหมายชุมชน ในการอธิบายขยายความรู้จากนวตักรรม QR code  ซึ่งจะเป็นการท าให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการใช้
งานการท่องเที่ยว พบว่านกัท่องเที่ยวต้องการเนือ้หาเพิ่มเติม 2) พืน้ท่ีแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ เป็นพืน้ท่ีอบัสญัญาน
โทรศพัท์ ไมส่ามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ การใช้งาน QR code นกัทอ่งเที่ยวต้องดาวโหลดเนือ้หาในแต่ละชดุความรู้เก็บ
ลงในโทรศพัท์มือถือใช้ดปูระกอบการบรรยายเนือ้หา แบบออฟไลน์สามารถเก็บภาพ จะท าหน้าที่ได้ดีในการสือ่สารจากสื่อ
ภาพในอดีต และวีดีทศัน์ที่สามารถค้นหาเพิม่ได้เมื่อมีสญัญาณอินเตอร์เน็ต อีกทัง้ภาพในโทรศพัท์สามารถน าไปสบืค้นต่อ
ความรู้เพิ่มเติมได้ในภายหลงั 

     
ภาพที่ 2 นวตักรรม QR code 3 ชดุความรู้ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 กระบวนการจดัการองค์ความรู้จากงานวิจยัเพื่อการใช้ประโยชน์ ผ่านแนวคิดการคืนข้อมลูวิจัยสูชุ่มชนต้องท า
ความเข้าใจกับองค์ความรู้ ท าการย่อยข้อมูล ออกแบบเนือ้หา พร้อมกบัท าความเข้าใจกลุม่เป้าหมาย การศึกษาบริบท
พืน้ที่และแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ ด้วยเคร่ืองมือวิจยั การสมัภาษณ์เชิงลกึ การสงัเกตการณ์แบบมีสว่นร่วมและไม่มี
สว่นร่วม รวบรวมและตีความน าไปสู่เนือ้หาที่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างเนือ้หา 3 ชุดความรู้ 
ก าหนดรูปแบบการน าเสนอที่ร่วมสมยัด้วยนวตักรรมการสื่อสาร QR code การออกแบบกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาเนื อ้หาและตรวจสอบประสิทธิภาพ 3 ชุดความรู้ เ ป็นรูปแบบการสื่อสารแบบสองทาง (two-way 
communication) กระตุ้นชมุชนให้เกิดการทบทวนความรู้ในการน าสูก่ารใช้ประโยชน์ในอนาคต   

องค์ความรู้ที่มีประโยชน์ส าหรับการจดัการทรัพยากรทางวฒันธรรมในท้องถ่ิน  จะไมม่ีความส าคญัส าหรับชมุชน 
หากความรู้นัน้ไม่สื่อสารตอบสนองตอ่ความต้องการในกระบวนการเรียนรู้ของชมุชน หรือชุมชนขาดประสิทธิภาพตอ่การ
เข้าถึงความรู้นัน้จากข้อจ ากดัของเคร่ืองมือสื่อสารในอดีต นวตักรรม QR code มีศกัยภาพเป็นเคร่ืองมือสื่อสารเช่ือมโยง
ความรู้ผลงานวิจยัของแหลง่โบราณคดีเพิงผาบ้านไร่ น าความรู้แปรรูปสูก่ารใช้ประโยชน์ ทัง้ด้านการศึกษาตอ่โรงเรียนและ
ต่อชุมชนบ้านไร่ แนวคิดการคืนข้อมูลแก่ชุมชน (Research Utilization) และการสื่อสารผลงานวิจัย (Research 
Dissemination) เรียนรู้ท าความเข้าใจทัง้ผลงานวิจัยและเนือ้หาที่น าคืนกลบัสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 



 

การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H863 

(Design Thinking Process)ในการสร้างความเข้าใจและเรียนรู้ความต้องการของกลุม่เป้าหมายผา่นการท างานในแต่ละ
ขัน้ตอน ตรวจสอบผา่นการออกแบบกิจกรรม 2 ครัง้และทดสอบประสทิธิภาพผ่านการทดลอง ใช้งานภายใต้สถานการณ์
และเง่ือนไขจริงจากการจดัการท่องเที่ยว ผลการทดลองพบว่านวตักรรม QR code หากน า ไปสูก่ารใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพต้องมีการปรับปรุงสญัญาณโทรศพัท์ให้ครอบคลมุในทุกพืน้ที่ และพฒันา การใช้งานนวตักรรม QR code 
ร่วมกบันกัสือ่สารชมุชนในการขยายความรู้เนือ้หาที่นวตักรรมบรรจแุบบกระชบัข้อมลู  

การสร้างนวัตกรรมสื่อสารความรู้จากผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ของชุมชน เป็นงานต้นแบบที่ประสบ
ความส าเร็จ ที่แสดงให้เห็นว่าควรถอดความรู้ผลงานวิจยัอย่างเข้าใจ แล้วจึงจัดการผ่านกระบวนการมีสว่นร่วมในการ
ท างานออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งาน นวตักรรม QR code เป็นการท าให้องค์ความรู้ แปรเป็นสารให้
สอดคล้องกระบวนการสร้างการเรียนรู้ชุมชนต้องอาศยัการจดัการออกแบบเนือ้หา การน าเสนอ การทดลองและทดสอบ 
สร้างเคร่ืองมือให้เกิดช่องทางการเข้าถึงที่ง่าย สะดวก ลดอปุสรรคทัง้สถานที่และเวลา ตอบสนองความต้องการผู้ เรียนรู้ 
น าไปสูก่ารจดัการทรัพยากรวฒันธรรมอยา่งมีประสทิธิภาพ 
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บทคัดย่อ 
บทความนีมุ้่งน าเสนอสาระส าคัญของศกุนตโลปาขยานที่ปรากฏในวรรณคดีมหาภารตะ ซึ่งถือเป็น        

วรรณคดีอิติหาสะที่ยิ่งใหญ่และส าคัญของชาวอินเดียที่มีเ ร่ืองสัน้แทรกอยู่หลายเร่ือง  ศกุนตโลปาขยานเป็น             
วรรณคดีสนัสกฤตที่มีช่ือเสียงและได้รับความนิยมมากที่สดุเร่ืองหนึ่งของโลก เนือ้หาของศกุนตโลปขยานเป็นเร่ืองราว
ความรักที่ต้องฝ่าฟันอปุสรรคของศกุนตลาและกษัตริย์ทษุยนัต์ ยิ่งไปกว่านัน้ ในศกุนตโลปาขยานยงัปรากฏภาพสะท้อน
ทางสงัคมอินเดียในหลายแง่มุม เช่น ปรัชญา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดเก่ียวกับ
ความส าคัญของผู้หญิงในฐานะภรรยาของศกุนตลาซึ่งเป็นบทบาทส าคัญหลกัในเร่ือง  ความส าคัญของภรรยาใน       
ศกุนตโลปาขยานปรากฏในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภรรยาเป็นผู้ เสียสละ ภรรยาเป็นผู้ ให้ก าเนิด ภรรยาเป็นผู้ ดูแล        
ปรนนิบัติสามี ภรรยาคือปุรุษารถะ 4 ประการ  ภรรยาคือส่วนส าคัญในพิธีกรรม ภรรยาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ                           
(ความสขุและความสบายใจ)  ภรรยามีความผกูพนัทางจิตวิญญาณในโลกหน้า และภรรยาคือพลงัอ านาจของสตรีที่เป็น
คร่ึงหนึ่งของบุรุษ ศกุนตโลปาขยานจึงถือเป็นวรรณคดีที่สะท้อนลกัษณะทางสงัคมครอบครัวระหว่างเพศหญิงและ        
เพศชายในศาสนาฮินด ู

 
ค าส าคัญ : ศกนุตลา, ศาสนาฮินด,ู มหาภารตะ, อินเดยี, สงัคม, วรรณคดีสนัสกฤต 
 

Abstract 
This article aims to present the essence of Śakuntalopākhyāna in the Mahābhārata literature. 

Mahābhārata is considered a great and important literature of the Indian people with many short stories 
inserted. Śakuntalopākhyāna is one of the most famous and popular sanskrit literature in the world. The 
content of Śakuntalopākhyāna is a love story that has to overcome the obstacles of Śakuntalā and King 

                                                        
1 นกัศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสตูรสนัสกฤตศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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Duṣayanta. Moreover, there are still many reflections on Indian society in the story such as Philosophy, laws, 
customs and traditions. Especially the importance of women as wives of Śakuntalā which is the main 
character in the story. The importance of wives in Śakuntalopākhyāna appears in many forms: the wife is 
person who sacrifices oneself, wives gave birth, wives is the attendant of the husband, the wife is the 4 object 
of human pursuit (Puruṣārtha), the wife is an important part of religious ceremonies, wife is a precious 
treasure (happiness and peace of mind), wives have spiritual attachment in the next world, and wives are the 
power of women who are half of men. Śakuntalopākhyāna, therefore be considered a literature that reflects 
the social, family characteristics between females and males in Hinduism. 

 
Keywords: Sakuntala, Hinduism, Mahabharata, India, Society, Sanskrit Literature 
 

บทน า  
มหาภารตะเป็นวรรณคดีสนัสกฤตที่ส าคญัยิ่งของชาวอินเดีย โดยเฉพาะชาวอินเดียที่นบัถือศาสนาฮินด ูจดัเป็น

วรรณคดีประเภท “อิติหาสะ” หรือวรรณคดีมหากาพย์ มีเนือ้หาเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์ที่เ ช่ือว่าเกิดขึน้จริง                 
เป็นวรรณคดียอพระเกียรติของกษัตริย์หรือการอวตารของเทพเจ้าองค์ส าคญัในยคุปรุาณะ มีความยาวประมาณ 200,000 
โศลก เนือ้หาของเร่ืองไมไ่ด้เป็นเพียงการพรรณนาถึงสงครามระหวา่งพี่น้องสองตระกลูเทา่นัน้ แต่ยงัมีเร่ืองสัน้ต่างๆ แทรก
อยูม่ากมาย เช่น นิยายโบราณเก่ียวกบัเทพ กษัตริย์ และฤๅษี ทฤษฎีเก่ียวกบัการสร้างจกัรวาลและเทววิทยา การบรรยาย
ปรัชญาหลายสาขารวมทัง้ภควทัคีตา กฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี และหน้าที่ของคนในวรรณะกษัตริย์ พร้อมทัง้     
อปุาขยานหรือเร่ืองแทรกหลายเร่ืองที่มีช่ือเสยีง เช่น ศกนุตโลปาขยาน 

ศกุนตโลปาขยาน คือ อปุาขยานเร่ืองศกุนตลา อยู่ในอาทิบรรพของมหาภารตะ ประกอบด้วยค าประพนัธ์ 325 
โศลก2 เนือ้หาของศกุนตโลปขยานเกร่ินน าด้วยการกลา่วถึงท้าวชนเมชยะที่ขอให้ฤๅษีไวศมัปายนะเลา่ความเป็นมาของ
กษัตริย์ฝ่ายปรุุ ซึง่เป็นบรรพบรุุษของตน ฤๅษีจึงได้เลา่เร่ืองกษัตริย์ทษุยนัต์พบรักกบัศกนุตลา และเร่ืองราวความรักที่ต้อง
ฝ่าฟันอปุสรรคของทัง้คู ่จนกระทัง่ประสตูิพระโอรสนามวา่ “ภรต” อนัเป็นกษัตริย์ต้นวงศ์ภารตะ3 

ศกุนตโลปาขยานเป็นหนึ่งในอุปาขยานที่มี ช่ือเสียงมากที่สุด นอกเหนือจากเร่ืองราวความรักระหว่าง         
กษัตริย์ทษุยนัต์และศกุนตลาแล้ว ในศกุนตโลปาขยานยงัมีเร่ืองราวย่อยๆ เก่ียวกบัลกัษณะการแต่งงานที่พึงกระท าของ
วรรณะทัง้ 4 เร่ืองของนางอปัสรเมนกา และความส าคญัของฤๅษีวิศวามิตร รวมถึงที่มาของช่ือ “ภารตะ” อนัมีที่มาจาก
พระภรต ลูกชายของศกุนตลา ความยิ่งใหญ่ของพระภรตและวงศ์ภารตะจึงกลายเป็นช่ือเรียกของประชาชนและ      
ประเทศอินเดียด้วย 

                                                        
2 Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, (Delhi: Anand Parbat, 2013), 205-228. 
3 ธวชัชยั ดลุยสจุริต. “การศึกษาวิเคราะห์บทละครสนัสกฤต อภิชฺญานศากนฺุตลมฺ องก์ท่ี 1-2.” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาภาษาตะวนัออก สาขาวิชาภาษา  
สนัสกฤต มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2554), 18. 
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ศกุนตโลปาขยานได้ถกูดดัแปลงจากต้นฉบบัเพื่อใช้เป็นบทละคร ช่ือว่า อภิชฺญานศากุนฺตลมฺ โดย กาลิทาส ที่
แปลครัง้แรกโดย Sir William Jones ในปี ค.ศ. 1789 ถือเป็นบทละครสนัสกฤตเร่ืองแรกที่แปลเป็นภาษาตะวนัตก 
จนกระทัง่ในปี ค.ศ. 1889 บทละครได้รับการแปลและบรรยายเป็นภาษาต่างๆ อีกหลายภาษา4 เร่ืองราวของศกุนตลาจึง
เป็นท่ีคุ้นเคยของผู้อา่นวรรณคดีสนัสกฤตเป็นอยา่งดี 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อปริวรรตและแปลศกนุตโลปาขยานจากภาษาสนัสกฤตเป็นภาษาไทย และเพื่อศกึษาความส าคญัของภรรยา

ที่ปรากฏใน “ศกนุตโลปาขยาน” 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิเคราะห์ศกุนตโลปาขยานในมหาภารตะ จากหนงัสือวรรณคดีสนัสกฤตเร่ืองมหาภารตะ ฉบบัของ 

M.N. DUTT, Mahābhārata Sanskrit text and English translation (Delhi: Anand Parbat, 2013). ผู้ศึกษาใช้วิธี
การศึกษาโดยการส ารวจเอกสาร การปริวรรต การแปล และการวิเคราะห์  ศึกษาวิเคราะห์ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร 
น าเสนอผลงานด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ เพื่ออธิบายและบรรยายองค์ความรู้ที่ได้จากการแปลศกุนตโลปาขยานใน     
มหาภารตะ 

 

ผลการวิจัย  
จากการปริวรรตและแปลศกนุตโลปขยานในมหาภารตะ ผู้ศกึษาพบวา่ศกนุตโลปาขยานเป็นวรรณคดีที่แสดงถึง

รายละเอียดเก่ียวกบัความเช่ือในศาสนาฮินดไูด้อยา่งชดัเจนเร่ืองหนึง่ ศาสนาฮินดเูป็นศาสนาที่มีระบบวรรณะทัง้ 4 ได้แก่ 
พราหมณ์ กษัตริย์ แพศย์ และศูทร แต่ละวรรณะมีข้อก าหนดในหน้าที่ของตนอย่างชัดเจน คนในสังคมจะด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัด้วยค าสอนของพระผู้ เป็นเจ้าที่ปรากฏในคมัภีร์ทางศาสนาต่างๆ เช่น คมัภีร์สมฤติ คมัภีร์ธรรมศาสตร์ เป็น
ต้น หากไมท่ าตามข้อควรปฏิบตัิตามทีพ่ระเป็นเจ้าได้ก าหนดไว้ก็จะมีความอปัมงคลเกิดขึน้แก่คนและวงศ์ตระกลูนัน้  

ศาสนาฮินดมูีพิธีกรรมทางศาสนาที่เก่ียวเนื่องกบัทกุช่วงของชีวิตตัง้แต่เกิดจนตาย สง่ผลให้เกิดกฎเกณฑ์ต่าง ๆ 
ขึน้เพื่อไมใ่ห้คนในสงัคมมีการผสมผสานวรรณะกนั ในทรรศนะของชาวฮินดู ผู้หญิงเป็นตวัแปรส าคญัและมกัถกูคาดหวงั
จากสงัคมวา่จะต้องเป็นผู้ประพฤติถกูต้องตามกฎเกณฑ์อยา่งเคร่งครัด บทบาทและความส าคญัของผู้หญิงในมหาภารตะ
มีความขดัแย้งกบัสภาพสงัคมปิตาธิปไตยเข้มข้นอยา่งอินเดียในปัจจบุนัอยูบ่างประการ ภาพของผู้หญิงในอินเดียปัจจุบนั
มกัแสดงให้เห็นถึงความล าบากแร้นแค้นทางสทิธิเสรีภาพและถกูกดขี่ทางสงัคม แตใ่นมหาภารตะพบว่าบาทบาทของสตรี
มีพลงัอ านาจและมีความส าคญัตอ่บรุุษในหลายๆแง่มมุ และมีความส าคญัไมแ่พ้กนั เช่น ในอปุขยานเร่ืองสาวิตรี พระนาง
สาวิตรีเป็นผู้มีความฉลาดเฉลียวมากจนสามารถช่วยเหลือสามีคนรอบตวัของพระนางไว้ได้ นางทมยนัตีที่มีความรักอนั

                                                        
4 Vikram Dhillon, 8 Facts About Abhigyan Shakuntalam, A Sanskrit Play By Kalidas. Accessed 20 October 2562. Available from http://topyaps.com/n-

facts-about-abhigyan-shakuntalama-sanskrit-play-by-kalidas 
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แน่วแน่และซื่อสตัย์ต่อพระนลจนสามารถเลือกพระนลตวัจริงมาเป็นสามีได้  หรือพระนางเทราปที ผู้ เป็นตวัละครหลกัใน
มหาภารตะ ก็มีอ านาจสาปผู้ที่เหยียดหยามพระนางตอ่หน้าธารก านลัอยา่งพี่น้องตระกลูเการพให้ตายโดยฝีมือของสามทีัง้ 
5 ของพระนาง อนัเป็นชนวนเหตขุองมหาสงครามที่ทุง่กรุุเกษตร และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในศกนุตโลปาขยานเอง ศกุนตลา
ก็เป็นผู้ มีความกล้าหาญ มีความรอบรู้ และสามารถโต้เถียงกับกษัตริย์ทุษยันต์เพื่อยืนหยัดในความถูกต้อง และเพื่อ
อธิบายคณุสมบตัิอนัมีคา่ของภรรยาที่มีตอ่สามีของเธอเอาไว้อยา่งครบถ้วน ดงันัน้ บทบาทหน้าที่ของสตรีที่ปรากฏในมหา
ภารตะจึงมีความสามารถและมีคณุคา่ตอ่บรุุษเป็นอยา่งมาก  

จากการวิเคราะห์ภาพสะท้อนทางสงัคม วฒันธรรม และประเพณี ของศกุนโลปาขยานในมหาภารตะ ผู้ศึกษา
พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น หนึ่งในนัน้คือการอธิบายถึงความส าคญัของผู้หญิงในฐานะภรรยาที่มีรายละเอียด
อยา่งพิสดารอยูห่ลายโศลก โดยความส าคญัของผู้หญิงในฐานะภรรยาปรากฏในระหวา่งที่ศกนุตลาได้โต้เถียงและอธิบาย
ความส าคญัของตวันางเองแก่กษัตริย์ทษุยนัต์ ที่แสร้งท าเป็นลมืวา่พระองค์ได้เป็นสามีของนาง ดงัตวัอยา่ง 

 

1.ภรรยาคือผู้เสียสละ 

ตามจารีตประเพณีแต่โบราณก าหนดให้สตรีมีบทบาทส าคญั 2 ประการเท่านัน้ กลา่วคือ “บตุรี” และ “ภรรยา” 
ช่วงชีวิตของสตรีใกล้เคียงกบัอดุมคติความคาดหวงัทางสงัคม ซึง่ก าหนดไว้ในวรรณคดีตา่งๆ มากกวา่บรุุษที่มีหลกัอาศรม 

45 เป็นหลกัปฏิบตัิ6 จากโศลกหนึง่ที่พบในศกนุตโลปขยาน  ฤๅษีกณัวะกลา่วไว้วา่เมื่อสตรีแต่งงานแล้วก็ควรจะต้องไปอยู่

ในบ้านของสามี  
นารีณ า จิรวาโส หิ พานฺธเวษุ น โรจเต ฯ 

กีรฺติจาริตฺรธรฺมฆฺนสตฺสมฺานฺนยต มา จิรมฺ ๚๚7 (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่12) 

มนัไม่เหมาะส าหรบัผูห้ญิงทีจ่ะมีชีวิตอยู่ตลอดไปในบ้านของพ่อหรือแม่ มนัท าลายชื่อที่ดีงาม ความประพฤติดี
งาม และคณุธรรม ดงันัน้จงพาเธอไปทีบ่า้นสามีของเธออย่าไดช้้า 

 

2. ภรรยาเป็นผู้ให้ก าเนิด 

นางอธิบายวา่ภรรยาเป็นผู้ให้ก าเนิด อธิบายศพัท์ ชายา จาก ชนฺ ธาต ุ(เกิด) + ย ปัจจยั + อา ดงันี ้
ภารฺย า ปติะ สมฺปรฺวิศฺย ส ยสมฺาชฺชายเต ปนุะ ฯ 

ชายายาสตฺทฺธิ ชายาตฺว  เปาราณาะ กวโย วิทะุ ๚๚8 (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่37) 

                                                        
5 อาศรม 4 ได้แก่ 1.พรหมจรรย์ คือขัน้การศึกษาเลา่เรียนของผู้อยูใ่นวยัการศึกษา จะต้องปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีวา่ด้วยการศึกษา เรียกผู้อยูใ่นขัน้นีว้า่ พรหมจารี มีอายุ
ตัง้แต่เกิดถึง 25 ปี 2.คฤหัสถ์ คือขัน้ตอนการครองเรือนหลงัจากส าเร็จการศึกษาเลา่เรียนแล้ว จะต้องปฏิบติัตามหลกัธรรมท่ีวา่ด้วยการครองเรือน เรียกผู้อยูใ่นขัน้นีว้า่ 
คฤหสัถ์ หมายถึง ผู้ครองเรือน มีอาย ุ26-50 ปี 3.วานปรัสถ์ คือขัน้การแยกตวัออกไปปฏิบติัธรรมอยูใ่นป่าหลงัจากครองเรือนจนมีสมบติัพอสมควร ครอบครัวมีฐานะ
มัน่คงและมีลกูหลานท่ีจะสืบตระกลูแล้ว เรียกผู้อยูใ่นขัน้นีว้า่ วานปรัสถ์ มีอาย ุ51-75 ปี 4.สันยาสี คือขัน้การออกบวชหลงัจากออกไปบ าเพ็ญธรรมอยูใ่นป่าพอสมควร
แล้ว และมีศรัทธาแก่กล้าจนเสียสละทกุอยา่ง เรียกผู้อยูใ่นขัน้นีว้า่ สนัยาสี มีอาย ุ76-100 ปี 

6 ชานป์วิชช์ ทดัแก้ว, “คนธรรพวิวาห์และสยมุพร: เสรีภาพในการเลือกคู่ครองของสตรีอินเดียโบราณ?” ใน พลังผู้หญิง แม่เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพแทน 
(กรุงเทพฯ: ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 2559), 175. 

7 Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, (Delhi: Anand Parbat, 2013), 219. 
8 Ibid., 221. 
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กวีเก่าแก่พูดว่า เมื่อสามีเขา้ไปสู่ภรรยาแลว้ ย่อมใหก้ าเนิดซ่ึงบตุร ดงันัน้ภรรยาจึงถูกเรียกว่าชายา  
 

3. ภรรยาเป็นผู้ดูแลปรนนิบัตสิามี 
นางอธิบายถงึคณุลกัษณะของภรรยาที่มีคณุคา่แก่สามี เป็นผู้ดแูลปรนนิบตัิสามี และมีความซือ่สตัย์ตอ่สามี 

ดงันี ้
สา ภารฺยา ยา คฤเหทกฺษา สา ภารฺยา ยา ปรฺชาวตี ฯ 

สา ภารฺยา ยา ปติปรฺาณา สา ภารฺยา ยา ปติวฺรตา ๚๚9  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่40) 

เธอเป็นแม่บ้านที่ดี (คฤหทกัษา) เธอเป็นผู้ให้ก าเนิด (ประชาวดี) เธอเป็นภรรยาที่ทุ่มเททัง้ชีวิตเพื่อสามี         
(ปติปราณา) เธอเป็นผูซ่ื้อสตัย์ต่อสามี (ปดิวรดา) 
 
4. ภรรยาคือปุรุษารถะ 4 ประการ 

นางกลา่ววา่ภรรยาคือ "ปรุุษารถะ" 4 ประการ อนัเป็นจุดมุ่งหมายอนัสมควรในชีวิตของมนุษย์ตามหลกัศาสนา
ฮินด ูได้แก่ ธรรมะ (หน้าที่,จริยธรรม), อรรถะ (การเจริญเติบโต), กามะ (แรงจงูใจ) และโมกษะ (การหลดุพ้นจากการเวียน
วา่ยตายเกิด) ทัง้ยงัเป็นแหลง่ของความสขุ และคณุธรรมทัง้หลายขึน้อยู่กบัภรรยา เมื่อสามีท าร้ายภรรยาก็ไม่สามารถไป
ถึงโมกษะได้ ดงันี ้

อรฺธ  ภารฺยา มนษฺุยสยฺ ภารฺยา เศรฺษฺฐตมะ สขา ฯ 

ภารฺยา มลู  ตฺริวรฺคสยฺ ภารฺยา มลู  ตริษฺยตะ ๚๚10  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่41) 

คร่ึงหน่ึงของบรุุษคือภรรยา ภรรยาเป็นเพือ่นทีดี่ทีส่ดุของสามี ภรรยาเป็นแหล่งก าเนิดของธรรมะ อรถะ และกา-
มะ ภรรยาเป็นมูลแห่งการข้ามพน้จากบาป 

สสุ รพฺโธ'ปิ รามาณ า น กรฺุยาทปริฺย  นระ ฯ   

รติ ํปรีฺติํ จ ธรฺม  จ ตาสวฺายตฺตมเวกฺษฺย หิ ๚๚11  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่51) 

ไม่มีใคร แม้แต่คนทีโ่กรธ ท าส่ิงทีไ่ม่เหมาะสมกบัภรรยาของเขา เพือ่ความสขุ เพือ่คณุธรรม และทกุอย่างข้ึนอยู่
กบัภรรยา 

 
5. ภรรยาคือส่วนส าคัญในพิธีกรรม 

นางกล่าวถึงความส าคญัของภรรยาในการท าพิธีทางศาสนา ในพิธีกรรมหลายประเภท สตรีไม่มีบทบาทหลกั 

เป็นเพียงคู่ท าพิธี และเป็นสว่นเติมเต็มพิธีกรรม12 ดงันัน้แม้บรุุษจะเป็นผู้กระท าสิ่งต่างๆ เป็นหลกั แต่ก็มิอาจสมบรูณ์ได้

                                                        
9 Ibid. 
10 Ibid. 
11 Ibid., 222. 
12 ชานป์วิชช์ ทดัแก้ว, “คนธรรพวิวาห์และสยมุพร: เสรีภาพในการเลือกคู่ครองของสตรีอินเดียโบราณ?” ใน พลังผู้หญิง แม่เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพ

แทน, 170. 
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หากปราศจากสตรี ศกุนตลาจึงกลา่วถึงความส าคญัของภรรยาว่าจะเป็นผู้น าโชคมาให้แก่สามีและครอบครัว  เปรียบดงั
บิดาในการท าศาสนพิธี และเปรียบดงัมารดาในยามเศร้าโศกของสามีเช่นกนั ดงันี ้

ภารฺยาวนตฺะ กฺริยาวนตฺะ สภารฺยา คฤหเมธินะ ฯ 

ภารฺยาวนฺตะ ปรฺโมทนฺเต ภารฺยาวนฺตะ ศฺริยานฺวิตาะ ๚๚13   (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่42) 

ผูที้มี่ภรรยาสามารถปฏิบติัศาสนกิจได ้ เป็นผูที้ส่ามารถน าชีวิตครอบครวัได ้ ผูที้มี่ภรรยาเป็นผูมี้ความสขุ และ
เป็นผูมี้โชค 

สขายะ ปรฺวิวิกฺเตษุ ภวนฺตฺเยตาะ ปริฺย วทาะ ฯ 

ปิตโร ธรฺมการฺเยษุ ภวนฺตฺยารฺตสยฺ มาตระ ๚๚14  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่43) 

ภรรยาที่กล่าวถ้อยค าหวานเป็นเพือ่นของสามีในโอกาสแห่งความสขุ เป็นเหมือนบิดาในศาสนพิธี เป็นเหมือน
มารดาในช่วงเวลาแห่งความเจ็บป่วยและความโศกเศร้า 

 
6. ภรรยาเป็นทรัพย์อนัประเสริฐ (ความสุขและความสบายใจ) 

นางกลา่วถึงคณุลกัษณะทางธรรมชาติของเพศหญิงซึง่เป็นเพศที่มีความออ่นโยนและนุม่นวล ผู้หญิงเป็นตวัแทน
ของความงามและความนา่ไว้วางใจในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงความรู้สกึชุ่มเย็นใจจากการปลอบโยนของผู้หญิง ดงันัน้ 
ศกนุตลาจึงได้ยกยอ่งลกัษณะทางธรรมชาติของผู้หญิงเป็นหนึง่ในคณุสมบตัิของภรรยาที่มีคา่แก่สามี  

กานฺตาเรษฺวปิ วิศฺราโม ชนสยฺาธฺวนิกสยฺ ไว ฯ 

ยะ สทาระ ส วิศฺวาสยฺสตฺสมฺาท ฺทาราะ ปราคติะ ๚๚15   (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่44) 

แม้ในป่าลึกภรรยาก็เป็นคนทีส่ดชื่นและปลอบใจของผูเ้ดินทาง ภรรยาเป็นทีไ่ว้วางใจของทกุคน ดงันัน้ภรรยาจึง
เป็นทรพัย์อนัประเสริฐสดุ 

ทหฺยมานา มโนทะุไขรฺวฺยาธิภิศฺจาตรุา นราะ ฯ 

หฺลาทนฺเต สเฺวษุ ทาเรษุ ฆรฺมารฺตาะ สลเิลษฺววิ ๚๚16   (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่50) 

ผูช้ายทีถู่กเผาไหม้ดว้ยความเศร้าโศกทางจิตใจ หรือทกุข์ทรมานจากโรคภยั จะรู้สึกเป็นสขุใจในความดูแลของ
ภรรยาเหมือนกบัอยู่ในน ้า 

 
7. ภรรยามีความผูกพันทางจิตวิญญาณในโลกหน้า 

นางได้กลา่วถึงความผกูพนัทางจิตวิญญาณระหวา่งสามีและภรรยา ผา่นการอธิบายพิธีสตีโดยอ้อม โดยอธิบาย
ถึงการตามสามีไปยงัโลกหน้าในไมช้่า และจะติดตามสามีไปยงัดินแดนหลงัความตายเสมอ ซึง่พิธีสตีคือการท าหน้าที่ของ
ภรรยาเมื่อสามีเสยีชีวิต  

                                                        
13 Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 221. 
14 Ibid., 222. 
15 Ibid. 
16 Ibid. 
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พิธีกรรมดงักลา่วไมส่ามารถหาข้อสรุปได้ชดัเจนว่ามาจากแหลง่ใดอย่างแน่ชดั ประเพณีการฆ่าภรรยาที่สามีรัก
ที่สุดเหนือหลุมฝังศพของสามีก็จัดอยู่ในพิธีกรรมแบบสตีด้วย  พบในภูมิภาคหลายแห่งของโลก เช่น พวกซีสเถียน  

ธเรสเซียน อียิปต์โบราณ สแกนดิเนเวีย ชาวจีน และในกลุม่สงัคมแถบโอเชียเนียและแอฟริกา17 สว่นในอินเดียมีต้นก าเนิด

จากต านานของพระนางสตี ในภพหนึง่พระนางปารวตีได้เกิดเป็นพระนางสตี (ผู้ซื่อสตัย์ตอ่สามี) เป็นลกูสาวของพระทกัษะ 
มีความงดงามไมม่ีใครเปรียบปาน เหลา่พระราชาได้ตกลงให้พระศิวะแตง่งานกบัพระนางสตี ระหวา่งนัน้ฤๅษีทรุวาสก าลงั

บชูาพระชคทมัพิกาเทวี18 พระเทวีพอใจการกระท านัน้จึงประทานพวงมาลยัให้ เมื่อฤๅษีท่องเที่ยวไปก็คล้องพวงมาลยัไป

ด้วยจนไปถึงปราสาทของพระทกัษะ ฤๅษีจึงมอบพวงมาลยันัน้ให้พระทกัษะ เมื่อพระทกัษะได้สดูกลิ่นดอกไม้ทิพย์นัน้แล้ว
วางไว้ในห้องบรรทม ก็ทรงเสพสงัวาสกบัพระชายาของพระองค์ ท าให้พวงมาลยัไม่บริสทุธ์ิ พระทกัษะจึงต้องค าสาปของ
ฤๅษีทรุวาสให้เกิดความเกลียดชังพระนางสตีและพระศิวะสามีของนางด้วย ที่ทัง้สองไปร่วมท าพิธีบชูายญัโดยไม่ได้รับ

เชิญ พระนางสตีอดทนตอ่การต าหนิของพระบิดาไม่ได้จึงโดดเข้ากองไฟฆ่าตวัตาย19 ท าให้ภรรยาผู้นบัถือศาสนาฮินดใูน

ยคุหนึ่งต้องกระโดดเข้ากองไฟที่เผาสามีตวัเองตามไปด้วย เพื่อยืนยนัความซื่อสตัย์ที่ภรรยามีต่อสามี ส่วนหลกัฐานใน
ปัจจบุนัมีการบนัทกึวา่พิธีกรรมนีม้ีมาอยา่งตอ่เนื่องตัง้แตส่มยัคปุตะ จนกระทัง่ถกูยกเลกิไปในชว่งที่องักฤษเข้ามาปกครอง
อินเดีย 

ส สรนฺตมปิ เปรฺต  วิษเมษฺเวกปาตนิมฺ ฯ 

ภารฺไยวานเฺวติ ภรฺตาร  สตต  ยา ปติวฺรตา ๚๚20  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่45) 

เมื่อสามีออกจากโลกนีไ้ปยงัดินแดนของพระยม ภรรยาย่อมอทิุศตนเพือ่ติดตามสามีไปยงัทีน่ ัน้ 
ปรฺถม  ส สถิฺตา ภารฺยา ปติ ํเปรฺตฺย ปรฺตีกฺษเต ฯ 

ปรฺูว  มฤต  จ ภรฺตาร  ปศฺจาต ฺสาธฺวฺยนคุจฺฉติ ๚๚21 (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่46) 

เมื่อภรรยาตายก่อนสามี ภรรยาย่อมรอวิญญาณสามีของเธอ และถา้สามีตายก่อน ภรรยาจะตามเขาไปในไม่ช้า 
เอตสมฺาต ฺการณาท ฺราชน ฺปาณิคฺรหณมิษฺยเต ฯ 

ยทาปโฺนต ิปติรฺภารฺยามิหโลเก ปรตฺร จ ๚๚22  (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่47) 

โอพระองค์ ดว้ยเหตผุลเหล่านีก้ารแต่งงานจึงมีอยู่ ดว้ยสามีย่อมมีความสขุกบัภรรยาของเขาทัง้ในโลกนีแ้ละโลก
หนา้ 
 
 

                                                        
17 ฉัตรบงกช ศรีวฒันสาร, สตี: พิธีบูชายัญตนเองของหญิงหม้ายในอินเดีย,  เข้าถึงเมื่อ 20 ตลุาคม 2562,  เข้าถึงได้จาก  

http://researchbychatbongkoch.blogspot.com/ 
18 บ ารุง ค าเอก, “การเฉลิมฉลองเทศกาลทรุคาบชูา,” ด ารงวิชาการ 18, 1 (มกราคม-มิถนุายน 2562): 130. 
19 พระนามหนึ่งของพระแมท่รุคาในรูปศกัติ 
20 Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 222. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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8. ภรรยาคือพลังอ านาจของสตรีที่เป็นคร่ึงหน่ึงของบุรุษ 
นางได้กลา่วถึงพลงัอ านาจของสตรีที่เป็นคร่ึงหนึง่ของบรุุษ ซึง่จะขาดไปไม่ได้ ในมหาภารตะปรากฏหลายสว่นที่

โยงใยถึงปรัชญาสางขยะ-โยคะ ปรัชญาสางขยะอธิบายถึงความจริงแท้สองประการ ได้แก่ ปุรุษะ หมายถึง ตวัรู้ และ
ประกฤติ หมายถึง ธรรมชาติ เป็นสภาวะที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูส่ิ่งต่างๆ เมื่อปรุุษะรวมกบัประกฤติก็จะเกิด
สภาวะเคลือ่นไหว หากปรุุษะปราศจากประกฤติก็เป็นเพียงพลงัที่ไมม่ีการเคลือ่นไหว ไมม่ีการเปลีย่นแปลงหรือวฒันาการ
สิ่งใดได้ ทัง้สองจึงต้องอาศัยกันและกัน ดังนัน้ปุรุษะ จึงหมายถึงเพศชายโดยรากศัพท์ และตรงข้ามกันประกฤติจึง
หมายถึงเพศหญิง ด้วยเหตนุีป้ระกฤติจึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิ่ง   

ในศาสนาฮินดูได้กล่าวถึงความสมัพันธ์ลกัษณะนีใ้นฐานะ “ศักติ” พลังนีอ้ยู่ในรูปเพศหญิง ปรากฏทัง้ใน           
ไวศณพนิกายและไศวะนิกายในรูปแบบของเทพภรรยาของพระผู้ เป็นเจ้า คือพระแม่ปารวตี และพระแม่ลกัษมี เทพบรุุษ
อย่างพระศิวะและพระวิษณุ เป็น “ตวัรู้” (consciousness) ที่ไม่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ในขณะที่  “ศกัติ” เป็นพลงัที่
แปรเปลี่ยน (changing power) และเพราะเป็นพลงัที่สามารถแปรเปลี่ยนเคลื่อนไหวได้นีเ้องจึงท าให้จักรวาลและ         

โลกเกิดขึน้23 ศกัติจึงมีความส าคญัยิ่งกว่าเทพบุรุษ และเมื่อสามีได้รวมเข้ากับภรรยาก็ถือก าเนิดชีวิตใหม่ ภรรยาจึง

เปรียบเสมือนมารดาของสามีด้วย ดงันี ้
อาตฺมา''ตฺมไนว ชนิตะ ปตฺุร อิตฺยจฺุยเต พไุธะ ฯ 

ตสมฺาท ฺภารฺย า นระ ปศฺเยนฺมาตฤวต ฺปตฺุรมาตรมฺ ๚๚24        (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่48) 

ผูมี้ปัญญาได้กล่าวไว้ว่า บตุรผูห้น่ึงคือผู้เกิดจากตน ดงันัน้ผูช้ายที่ภรรยาให้ก าเนิดบตุร ควรมองเธอในฐานะ
มารดาของตนเช่นกนั 

อาตฺมโน ชนฺมนะ กฺเษตฺร  ปณฺุย  รามาะ สนาตนมฺ ฯ 

ฤษีณามปิ กา ศกฺติะ สรฺษฺฏุ  รามามฤเต ปรฺชามฺ ๚๚25        (อาทิบรรพ, สมัภวบรรพ, บทท่ี74, โศลกที่52) 

ภรรยาเป็นดินศกัด์ิสิทธ์ิทีส่ามีเกิดใหม่อีกครัง้ แม้แต่ฤาษีก็ไม่สามารถสร้างผูช้ายไดห้ากไม่มีผูห้ญิง(ศกัติ) 
 

สรุป 
วรรณคดีมหากาพย์มหาภารตะ เป็นวรรณคดีสนัสกฤตที่มีความส าคญัและมีอิทธิพลต่อสงัคมอินเดียเป็นอย่าง

ยิ่ง เนือ้หาในมหาภารตะปรากฏภาพสะท้อนสงัคมในด้านตา่งๆ รวมทัง้ปรัชญา ข้อบงัคบั และขนมธรรมเนียมที่พึงกระท า 
ซึง่มีความเก่ียวเนื่องกบัความเช่ือทางศาสนาฮินด ูโดยเฉพาะอยา่งยิ่งข้อก าหนดทางศาสนาท่ีโยงใยความสมัพนัธ์ศกัดิ์สทิธ์ิ
ระหว่างสามีและภรรยาในศกุนตโลปาขยาน ที่เป็นอุปาขยานที่มีช่ือเสียงโด่งดังที่สุด  ความส าคัญของภรรยาใน           
ศกุนตโลปาขยานปรากฏในหลายรูปแบบ ได้แก่ ภรรยาเป็นผู้ เสียสละ ภรรยาเป็นผู้ ให้ก าเนิด ภรรยาเป็นผู้ดแูลปรนนิบตัิ
สามี ภรรยาคือปุรุษารถะ 4 ประการ  ภรรยาคือส่วนส าคญัในพิธีกรรม ภรรยาเป็นทรัพย์อนัประเสริฐ (ความสุขและ     

                                                        
23 คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง, “เทวี : เทวสตรีในอินเดีย” ใน พลังผู้หญิง แม่เมีย และเทพสตรี: ความจริง และภาพแทน (กรุงเทพฯ: ส านกังานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ, 
2559), 163. 

24 Dutt, M.N. trans., Mahābhārata Sanskrit text and English translation, 222. 
25 Ibid. 
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ความสบายใจ)  ภรรยามีความผกูพนัทางจิตวิญญาณในโลกหน้า และภรรยาคือพลงัอ านาจของสตรีที่เป็นคร่ึงหนึ่งของ
บรุุษ ดงันัน้ ศกุนต-โลปาขยานจึงเป็นวรรณคดีที่สะท้อนลกัษณะทางสงัคมครอบครัวระหว่างเพศหญิงและเพศชายใน
ศาสนาฮินด ูโดยอธิบายผา่นตวัละครหลกัที่เป็นเพศหญิงและมีสถานภาพเป็นภรรยาอยา่งศกนุตลาได้อยา่งชดัเจน 
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Preliminary Investigation of Archival Advocacy 
Miss Rasmey  Ol 

 
Abstract 
 Archives have faced many threats to their service including budget cuts which lead to the lack of resources. 
Advocacy seems to be a solution to the problems since it engages both internal colleagues and external entities 
such as the public and the government. In this article, the advocacy programs in three selected archives will be 
explored with the advocacy research framework to point out how the concept of advocacy is applied. The result 
shows that outreach, one of advocacy activities, should be a common task in archives to maintain the level of usage. 
In addition, a political movement is necessary to cope with the structural budget cuts.  
ทางจดหมายเหตมุีการแยกความหมายของ archival outreach และ archival advocacy  
ไว้ชดัเจน Archival outreach: process of identifying and providing services to constituencies with needs relevant to the 
repository's mission, especially underserved groups, and tailoring services to meet those needs. 
Outreach," Society of American Archivists 
 
Keywords   archival advocacy, outreach, digital collection, budget cuts 
 

Advocacy Concept 
 Archives has faced many obstacles along their preservation for posterity. As a result of budget cuts, they 
lack of resources including staff and funding for commencements of new activities and the conservation of archival 
records. Archivists who are responsible for preserving collective memory cannot cope with such financial threat. Thus 
they have to seek help from allies. It is the must that archives have to increase the awareness and attention from their 
parent organization and the public. In other words, the colleagues are the supporter from the inside while the 
community is the supporters from the outside. To gain such supports, an advocacy program would be necessary  
(Brett & Jones, 2013, p. 51, Hackman, 2011, p. 4). 
 Originally, the term, advocacy, roots from the Latin word, advocate, meaning ‘to call out to support’ 
(Begloian, 2015). However, it is not simple as the definition says because those who are called for help would deny 
replying to the call. Larry J. Hackman then defines advocacy as “activities consciously aimed to persuade individuals 
or organizations to act on behalf of an archives or archivist” (Hackman, 2011, p. vii). Those activities could be divided 
into three steps. The first step is to identify the outcome from an advocacy program. The second step is to identify 
those who have the resource which is needed to accomplish the outcome. The last step is to engage them in 
producing the outcome. 
 ควรเพิ่มเติมว่า archival advocacy มีวิธีการใดบ้างจากค านิยาม “ activities consciously aimed to persuade 
individuals or organizations to act on behalf of a program or institution.” สามารถศกึษาได้จาก the Universal Declaration 
on Archives (UDA) 
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 The common purpose of an advocacy program in archives is to raise the awareness and attention from 
stakeholders who appreciate the value of archival service in order to receive additional supports both financially and 
non-financially. The target groups mainly are large organizations and the community who could offer funding to 
archives or lobbying to their parent organization. To complete an advocacy program, they also need a creative 
persuasion method (Hackman, 2011, p. 40). The strategy for their parent organization would be that archival service 
could facilitate the organization to achieve the mission or, in reality, to increase the profits (Lawrimore, 2013). 
Archives are one of the information sources for decision-making as they offer the documentary records and lessons 
from the past. A right decision prevents the loss of profits. 
 
 Calling out for the public support could be a hard work since the diversity of the community members. In 
case of public archives, some members never use archival records and think that the service is the waste of tax 
money. Hence, to engage the community archivists deploy passive activities, for example, outreach and public 
relation to promote the historical records and to boost the usage. Besides, the active strategy could be in forms of 
lobbying by some members who benefit from the preservation service. Their action would affect the image of the 
parent organization which would lead to reconsidering a policy on the archive unit. 
 
To gain the application of the advocacy concept, the researcher selects three well-known cases and analyzes with 
the advocacy research framework. 
 

Advocacy Research 
 
 Advocacy programs seem to be popular in political science where people in a community require a life 
improvement in terms of environment, health, education, and welfare. In general, an advocacy research, one of 
qualitative researches, involves the improvement of people lives. Non-advocacy researches may focus on information 
and yield outcomes which could improve the state of wellbeing, but for advocacy researches the improvement of 
people lives is the promise.  Usually, advocacy researches will be conducted in an institutional level. The research 
goal concerns three groups of stakeholders, which are the demanding group, the researchers and the giving group. 
The demanding group needs something in order to enhance their living. The advocacy researchers work to form a 
strategy to solve or prevent the problem affecting the first group. 
 
 In this study, three well-known cases will be analyzed to show how the advocacy is applied. Then the goal of 
advocacy programs in the three archives will be assessed whether they could fulfill the promise of advocacy 
research. 
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Case I: Dalhousie University Archives and Special Collections (DUASC) 
 
 Dalhousie University Archives and Special Collections’ theater archives is a university archives in Canada. It 
aims to preserve theater collections from companies and professionals in the field. 
 
In the 1970s the archiving policy aimed at  
 a) to provide extensive documentation for a select group of companies or individuals, and 
 b) to provide a minimal amount of documentation on a broad spectrum of activity. 
In 2007, the archives added the third principles that was: 
 c) to accept any related documents, but not to actively solicit the donations. 
 
 The archives collected major collections from theaters and audience in Nova Scotia to promote drama. In 
the 1990s local actors, directors and scholars also donated “research materials, maquettes, set and costume 
designs, administrative box office records, scripts and production records, photographs, …, puppets, publicity 
records, …, [and] sound and video recordings” (Harvey & Moosberger, 2007, p. 39).  The rich collections was known 
as “Recorded Memory of Theatre Life in Nova Scotia Project”. 
 
 The development of a digital collection was driven by the University Archivist, Michael Moosberger, Killam 
Reference Librarian, Oriel MacLennan, and an anonimous patron, to facilitate researches on theater. The digital 
content in forms of multimedia and interactive collections would meet their users’ needs. During 2003-2004, the 
project was funded by the Canadian Culture Online Program (CCOP); as a result, project staff with other resources 
was available. DUASC exploited the web site to improve the public service as part of an outreach program, with an 
expectation of welcoming potential donors and strengthening the status of leading cultural archives. DUASC also 
commenced the Theatre History Project, which Project staff interviewed the theater professionals and companies to 
inspire a new generation of creative workers such as writers, directors, actors, and designers. The project would be 
considered a proactive outreach. 
 
 DUASC also provide a free consultation about records management for its donors, which received 
impressive feedbacks, growing business relationship at the same time. For example, in 2004 Neptune Theatre 
worked with DUASC to recruit two graduates to set up file classification and retention and disposition schedules in 
three months. In 2005, DUASC supported the Playwrights Atlantic Resource Centre in the request for a job position 
for an Archives and Strategic Planning Coordinator. The result was successful since Canada Nova Scotia Skills and 
Learning Framework’s Service Delivery Partnership Program granted the Resource Centre to rehire its former staff. 
 
 
 The right management of digital collection was a challenging administration. Back in 1999, two significant 
collections, Theatre Arts Guild and Neptune Theatre, which were acquired through deposit agreements generated a 
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tremendous cost of preservation, documentation and ownership (or the right to provide access). It was estimated that 
over thirty thousand dollars was paid for solely managing the Neptune Theatre Archives. DUASC discussed the two 
organizations with a rationale and business opportunity if they donated their collections with the right of ownership. 
The archives reached the agreement with the Theatre Arts Guild Board whereas the Neptune Board denied the 
agreement. The archives chose to retain the current agreement since they foresaw that Neptune Theatre would 
destroy their funds due to the lack of space. 
 
 Another case of the right management related Neptune and Mulgrave Road Theatres collections. These 
photographic and audiovisual records, including images and videotapes, were not allowed to researchers unless the 
royalty fee was paid to the actor(s) under the Canadian Theatre Agreement.  Later the agreement added more 
conditions in particular digital usage. DUASC as the owner of these collections, however, provided the access and 
reproduction to the public on behalf of the university with the consent from the donors. For the restricted collections, 
the archives offered description and documentation, which researchers could use in their publication. DUASC kept 
seeking to gain ownership and permission from the donors to serve its patrons at best. 
 
 In the Theatre History Project, DUASC surveyed its collections and researchers’ use of metadata, in order to 
simplify the discovery of records. The archives requested the financial support from the National Archival 
Development Program. The survey result was used to improve the description in comply with the standard, Rules for 
Archival Description (RAD), and uploaded to the Nova Scotian union catalogue, ArchWay, which was synchronized to 
the national catalogue, Archives Canada. 
 
DUASC worked with Roberta Barker, the course instructor from Post-Colonial Canadian Theatre course in terms of the 
knowledge source for students’ assignment. 
 
 Archives developed finding aids and guides to facilitate their patrons, which would slowly gain publicity. A 
direct way to capture the public attention would be “exhibits, … publishing programs, …. conferences” (Harvey & 
Moosberger, 2007, p. 51). DUASC exploited the Theatre History Project as a communication to the public. The 
archives decorated its office with highlight records, and artifacts from the holding collections. They also produced 
bookmark which advertised the archives themselves. Their collections have been displayed in conferences, 
consultations and research projects. 
 

Case II: Georgia Archives 
 Georgia Archives manages the official records for the State of Georgia, the USA. The archives’ budget has 
been cut, leading to the reduction of staff, the limitation of activities and service hours. In 2009, the Society of 
Georgia Archivists (SGA) set up the Outreach Committee to raise the public awareness about the insufficient funding 
and to regain the financial support. The first goal was to reach the members of SGA and the public through social 
media. In 2011, the millions dollar cut reduced the archival staff by 82% and service hours by 60%. Georgia Archives 
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communicated their members a press release and sent a form letter, to be filled and sent to their legislators with a 
hope of the reinstatement of funds. The Committee held Georgia Archives Month (GAM) in order to recruit archivists 
in Georgia to join the campaign, and, at the same time, to promote the archival collections and the archivists. In 
2012, the second wave of advocacy was the presentation of the value of the Archives led by Senator Jason Carter, 
the grandson of former President Jimmy Carter, in order to lobby legislators. He also included archivists in large 
companies, such as Coca-Cola, to insist that archival service was the backbone of these businesses. SGA gathered 
all evidence and asked Governor Nathan Deal to secure the Georgia Archive budget since it would indirectly affect 
the economic stability. In addition, archives generated some income to the community as a cultural destination for 
tourists, who took a journey about 130 miles on average. These tourists paid restaurants, accommodation services, 
shopping and other local businesses. Despite many strategies, in 2012 the Archives gained additional $67,000 while 
the cut was $300,000 in 2011, which was insufficient to run the service. SGA decided to continue the advocacy 
campaign. 
 
 The situation went worse when the cuts was announced on September 13, 2012; as a result, the public 
could not access the archival service and the archives lost seven staff positions. The third wave of advocacy then 
began with the joint of many organizations to create the Coalition to Save the Georgia Archives. Nonetheless, no 
member of the Coalition was able to deal with political advocacy at the State level. They turned to social media by 
creating Twitter and YouTube channel to convey the threat to the public and the press. On October 3, 2012, the 
Coalition gathered the crowd to request the full restoration of Archives’ budget with key reasons, including the value 
to business work, to legal protection, and to ensuring the governance and transparency. After the movement, 
Governor Deal returned $125,000 to the Archives’ budget and two staff with an eight month working contract. The 
Governor planned that the Archives would be transferred from the Secretary of State to the University System of 
Georgia’s Board of Regents. The transfer to the University System was successful on March 5 2013. The funding 
source then changed to the Georgia House of Representatives (Chartier & Quigley, 2013, p. 46). 
 

Case III: Collaborative Project 
 
 The collaborative project, funded by the National Historical Publications and Records and managed by the 
University of Oregon, aimed to secure the preservation service in seven small colleges in Oregon and Washington as 
well as to promote their collections to researchers at the international level. The significant collections among these 
archives involved religions in the area. They cooperated to deliver a digital system to increase the usage, which 
could be considered an outreach. 
 They conducted a series of advocacy activities based on local demand. Their strategy included the 
communication to the stakeholders through social media, web pages, activities, or publication. Their patrons mainly 
were students, faculty, staff, and alumni. They also worked with courses, not only history department, as a provider of 
knowledge and educational resources. The archival units actively worked to support he institutional goals. The 
outreach activities increased the usage from 0.1 FTE to 0.5 FTE (Allison-Bunnell et al., 2013, p. 4). 
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ให้เพิ่มเติมวา่แตล่ะเคสประสบปัญหาอะไร จึงต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้เห็นว่า แต่ละปัญหาจะน า advocacy มาใช้ในแบบ
ใด 
 

Analysis 
 The advocacy programs in three cases hint an enticing practice. All selected cased shows that in advocacy 
programs archives usually play two roles, the demanding group and the researcher. In addition, some activities do 
not have the giving group, or the supporter, which means that archives have to save up some expenses in order to 
commence a program. In some situation, the problem has little affected the archival service, but archives tend to 
raise the usage as much as possible for administrative purposes. It could be considered as a proactive action to 
prevent budget cuts as many archives confront since 20th century on. These advocacy programs from the three 
cases are summarized in the table below: 
 
Table 1   The analysis of advocacy programs used in the three selected cases 

Cases Key problem Objective Strategy Supporter Result 

Case I (1) Low attention Replying to users’ 
needs 

Developing a 
digital collection.   

The Canadian 
Culture Online 
Program (CCOP) 

More access to 
collections. 

Case I (2) Low attention Gain attention Creating the 
Theatre History 
Project. 

The funder, the 
Canadian Culture 
Online Program 
(CCOP) 

Building records 
to inspire new 
generation of 
drama industry 
workers 

Case I (3) Low attention Acquisition policy 
to serve users’ 
demand and 
obtaining the 
ownership of 
records 

Working with the 
parent 
organization. 
Developing a web 
site and finding 
aid. 

 Able to serve 
patrons with full 
access. 

Case I (4) Low attention To increase the 
use of collections 

Integrating the 
collection to a 
curriculum 

 Engaging 
students and 
instructors 

Case I (5) Job position To create a job 
position 

Building business 
relationship 
through  
consulting. 

Theater 
companies and 
Canada Nova 
Scotia Skills and 

Regaining a job 
position 
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Cases Key problem Objective Strategy Supporter Result 

 Learning 
Framework’s 
Service Delivery 
Partnership 
Program 

Case I (6) Low awareness To advertising the 
archives 

Producing 
bookmarks, 
exhibitions 
 

 The impact is 
modest. 
 

Case II Insufficient 
budget 

To secure the 
funding 

Political advocacy Political institution Transferring the 
archives to a new 
parent 
organization. 
 

Case III Low awareness To increase the 
usage 

Building a 
collective digital 
collection,  
Integrating the 
collection to a 
curriculum, and 
supporting both 
remote and local 
users. 

the National 
Historical 
Publications and 
Records 

The increase of 
usage was 
implied by the 
increasing FTE. 

 
 

Conclusion 
 Advocacy is the solution to solve the operational problem in archives. It costs less since the help comes 
from the non-archival units such as the public, politicians, users, students, etc. However, the strategy to achieve the 
help seems complicated. The common strategy is to seek out the allies who have similar missions and yield mutual 
benefits to each other. In case of severe budget cuts like the Georgia Archives, the political movement seems 
necessary to counter the structural cuts from parent organization. Hence, archival advocacy programs could be 
considered as an outcome from an informal advocacy research. Giving and receiving advice in consultations is an 
information exchange to carry out the advocacy activities. As seen from the cases, archives conduct advocacy 
activities even if they do not face any threat to their existence. Using social media to connect their users seems to be 
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the most popular outreach method. All advocacy activities yield a successful outcome as they make the 
improvement. It could be said that running advocacy activities would be a proactive strategy to ensure that the 
historical records could be hand to the future generation safe and sound. Last but not least, archives should 
document their advocacy activities as the documentary records, like the Georgia Archives did. 
บทสรุปกว้างมาก หากจะสรุปในรูปแบบวา่ หอจดหมายเหตเุหตทุี่ผู้วิจยัเลือกมาเป็นหอจดหมายเหตเุหตปุระเภทใด พบปัญหาใด 
และใช้กิจกรรม โปรแกรม หรือโครงการแบบใดมาใช้ เพื่อน ามาสรุปความส าคญัของ advocacy ที่มีต่อการด าเนินงานของหอ
จดหมายเหตใุนรูปแบบท่ีแตกตา่งกนัออกไป  
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ศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลีของท่านนาคารชุน 

Śūnyatā in Nāgārjuna’s Ratnāvalī 
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บทคัดย่อ 

 บทความนีม้ีวัตถุประสงค์คือ เพื่อน าเสนอหลักการของศูนยตาในคัมภีร์รัตนาวลีของท่านนาคารชุน            
ซึ่งเป็นหลกัการที่มีความส าคญัมากในทางพระพทุธศาสนา ศนูยตาในคมัภีร์รัตนาวลี ไม่ใช่ความขาดสญู ที่เรียกว่า 
อจุเฉท (Nihilism) แตเ่ป็นความวา่งทางความคิด เป็นการรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงในเชิงปรากฏการณ์โดยไม่
ปรุงแต่ง เป็นทางสายกลางอย่างแท้จริง เพราะไม่ตกไปในทรรศนะที่ถูกปรุงแต่งขึน้มาด้วยอ านาจแห่งอวิทยา 
เนื่องจากแนวคิดสว่นมากยึดติดกบัความเข้าใจในความมีกบัความไม่มี คมัภีร์รัตนาวลีได้น าเสนอให้ผู้ศึกษาเข้าใจ
ถึงศูนยตา ผ่านหลกัการที่เรียกว่า วิภาษวิธี คือการจัดหมวดหมู่หลกัความคิดไว้เป็น 4 แบบ หรือ 4 มุม ที่เรียกว่า 
“จตุษโกฏิ” โดยเมื่อจดัความคิดใด ๆ ลงในมมุทัง้ 4 แล้ว จะพบได้ว่า เมื่อยอมรับหลกัการหนึ่ง ก็จะเป็นการปฏิเสธ
หลกัการที่ตรงกนัข้าม ความขดัแย้งในทางความคิดนี ้แสดงให้เห็นความคลาดเคลื่อนของความรู้ คมัภีร์รัตนาวลียงั
ชีน้ าให้เห็นวา่ ทกุสิง่ที่อาศยักนัและกนัเกิดขึน้ร่วมกนัในเชิงปรากฏการณ์เป็นศนูยตา  

ค าส าคัญ: นาคารชนุ, รัตนาวล,ี ศนูยตา, วิภาษวิธี, จตษุโกฏิ, ทางสายกลาง. 

Abstract 

 This article is to present a concept of śūnyatā in the Ratnāvalī, a magnificant Sanskrit text 
composed by Nāgārjuna, the well-known Buddhist monk who live in the 2nd CE.  śūnyatā, which is an 
important principle in Buddhism, was taught by Nāgārjuna in as the middle way. Since śūnyatā in his 
view was not Nihilism and Etenalism, but it was Empiricism and the middle way between both ideas.  
śūnyatā can cultivate the true knowledge. In Ratnāvalī, Nāgārjuna proposed the dialectic called 
‘Catuṣkoṭi’ meaning ‘Four-Cornerred’ or ‘the indivisible quaternity’ in order to get rid of both Nihilism and 
Eternalism.  All concepts must inevitably fall in any corner of four, then there must be the contradiction 
among those corners. This was the invalidity of those concepts. Ratnāvalī pointed out this fault and 
presented the middle way how to look the daily phenomena which is dependent origination and śūnyatā 
in itself.    

Keyword: Nāgārjuna, Ratnāvalī, śūnyatā, Dialectic, Catuṣkoṭi, Middle way. 
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บทน า 
 รัตนาวลี เป็นคัมภีร์ของส านักมาธยมิกะ ฝ่ายมหายาน ประพันธ์เป็นร้อยกรองโดยท่านนาคารชุน                    
ในลกัษณะของฉนัทลกัษณ์ ท่ีมีช่ือว่า อนษุฏภุ หรือ ปัฐยาวตัร จ านวนทัง้หมด 5 ปริเฉท แต่ละปริเฉทมีจ านวน 100 
คาถา คาดวา่ถกูประพนัธ์ขึน้ ในช่วงราวคริสต์ศกัราช 50 -150 แสดงแก่เคาตมีบตุรศาตการณีราช รัตนาวลเีป็นหนึง่ใน
คมัภีร์เพียงไมก่ี่คมัภีร์ของทา่นนาคารชนุท่ียงัมีต้นฉบบัภาษาสนัสกฤต และเป็นแมแ่บบทางปรัชญาของส านกัปรัชญา
ตา่ง ๆ   ในยคุหลงั อยา่งไรก็ดี รัตนาวลสีว่นท่ีเป็นภาษาสนัสกฤตก็สญูหายไปเป็นจ านวนมาก เหลอืเพียงสว่นต้นฉบบั
ของภาษาจีนและภาษาทิเบตที่ยงัสมบรูณ์อยู่ รัตนาวลีถกูตีพิมพ์จนเป็นที่รู้จกัอย่างแพร่หลาย ด้วยภาษาสนัสกฤต
อกัษรโรมนั ควบคู่ไปกบัค าแปลภาษาองักฤษ โดยชาวอิตาเลียนช่ือ Giuseppe Tucci ในนิตยสาร The Journal of 
The royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland โดยแบ่งตีพิมพ์ 2 ครัง้ คือ ในปี ค.ศ.1934 จ านวน 77 

คาถา และพิมพ์ตอ่จนจบในปี ค.ศ.1936 โดยสว่นท่ีไมม่ีภาษาสนัสกฤต Giuseppe Tucci (Tucci, 1934ꓽ307) จะท า
การแปลออกมาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาจีนและภาษาทิเบต  ต่อมา รัตนาวลีได้ถูกตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 1998 และ              
ค.ศ. 2007 โดย Jeffrey Hopkins ในรูปแบบของการอธิบายมากกว่าการแปล ไม่มีสว่นที่เป็นภาษาสนัสกฤตปรากฏ 
และในปี ค.ศ. 2017 Khensur Jampa Tegchok ก็ได้น ามาตีพิมพ์อีกครัง้ ในรูปแบบเดียวกนักบั Jeffrey Hopkins  
ส าหรับในประเทศไทย รัตนาวลีถูกตีพิมพ์เพียงครัง้เดียวในปี พ.ศ.2534 แปลโดย พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะ
ประทีป) จ านวน 77 คาถาแรก ของปริเฉทท่ีหนึง่ ใช้ฉบบัของ Giuseppe Tucci ในปี ค.ศ.1934 ซึง่สมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพน ามาให้ เป็นต้นฉบบัในการแปล เนือ้หาของคมัภีร์มุ่งเน้นที่จะวิพากษ์ความ
คิดเห็น 2 ประการ คือ ทกุสิง่ขาดสญู และ ทกุสิง่เที่ยงแท้ ในปรัชญาของลทัธิอื่น โดยแสดงถึงศนูยตาอนัเป็นสิง่จริงแท้
ในทกุสิง่ เป็นสภาวะตามธรรมชาตทิัว่ไป เหมือนกบัปฏิจจสมปุบาทท่ีเป็นปรากฏการณ์ซี่งทัว่ไปกบัทกุสิง่บนโลก ที่เกิด
และดบั อิงอาศยักนัและกนัเกิดขึน้  การศึกษาศนูยตามีความส าคญัต่อการเข้าใจหลกัธรรมของพระพทุธศาสนา ท า
ให้ไม่ตกไปในทิฐิที่สดุโต่งทัง้สองทางคือ อจุเฉททิฐิ ความเห็นว่าขาดสญู และสสัสตทิฐิ ความเห็นว่าเที่ยง พร้อมกับ
ช่วยให้ด ารงตนอยูบ่นทางสายกลาง  ศนูยตาในรัตนาวลจีึงเป็นสิง่ที่ควรศกึษาส าหรับผู้ ต้องการท่ีจะเข้าใจแก่นแท้ของ
พระพทุธศาสนาและประชาชนทัว่ไปผู้ ใฝ่หาความสงบจากความวุน่วายของโลกในปัจจบุนั 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อศกึษาศนูยตาในคมัภีร์รัตนาวลีของทา่นนาคารชนุ ผา่นการท าความเข้าใจความหมายและการวิเคราะห์
หาประโยชน์ พร้อม ๆ กบับอกวิธีปฏิบตัิในขณะศกึษาศนูยตา โดยเปรียบเทียบกบัสญุญตาพระไตรปิฎก 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 รวบรวมข้อมูลที่ได้จากเอกสารปฐมภูมิ คือ คัมภีร์รัตนาวลีฉบับภาษาสันสกฤต  จากบทความ เร่ือง          
“The Ratnavali of Nagarjuna” ในนิตยสารช่ือ The Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain and 
Ireland ตีพิมพ์  April 1934, พระไตรปิฎก ฉบบับาลีสยามรัฐ 2556 และธัมมปทฏัฐกถา ฉบบับาลี มหามกุฏราช
วิทยาลยั 2532 และจากเอกสารทตุิยภมูิ คือ แนวคิด ทฤษฎี ต ารา บทความ และต าราการวิจยัที่มีเนือ้หาที่เก่ียวข้อง 
หลงัจากนัน้จึงแยกแยะข้อมูลเข้าเป็นหมวดหมู่พร้อมทัง้วิเคราะห์และเรียบเรียงให้เข้ากับวตัถุประสงค์ พร้อมกับ
สรุปผล  
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ผลการวิจัย 

 จากการศกึษาด้วยระเบียบและวิธีวิจยั พบวา่ คมัภีร์รัตนาวลยีงัไมป่รากฏมีการวิจยัแบบแยกจ าเพาะคมัภีร์
นอกเหนือจากหนงัสือช่ือว่า รัตนาวลี ที่พระสารประเสริฐได้แปลไว้ พระสารประเสริฐ (2534ꓽ 5) ให้ความเห็นว่า   
“แม้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานภุาพ จะมองว่าคติธรรมไม่ต่างจากฝ่ังเถรวาท แต่ตวัท่านเองมองว่า 
ถึงศัพท์บัญญัติจะเหมือนกันแต่ความหมายน่าจะต่างกัน” จากการวิจัยพบว่า มีทัง้ส่วนเหมือนและส่วนต่าง 
โดยเฉพาะเร่ืองศนูยตานบัวา่มีสว่นเหมือนคล้ายเป็นเนือ้เดียวกนัต่างเพียงรูปศพัท์เท่านัน้ และเพื่อให้เข้าใจเร่ืองศนูย
ตาได้ชดัเจนวา่เหมือนหรือตา่ง จึงได้ท าการเทียบเคียงกบัพระไตรปิฎกและพบวา่ไมม่ีความตา่งกนัแตอ่ยา่งไร อาจารย์
สมภาร พรมทา (2534ꓽ 44) อธิบายศนูยตาวา่มี 2 ประเด็นคือ “ศนูยตาทางจิตวิทยา หมายเอาการท าจิตให้เห็นว่า
สิง่ทัง้ปวงวา่งเปลา่ ไร้แก่นสาร     และศนูยตาทางอภิปรัชญา อนัหมายถึง สรรพสิ่งล้วนว่างเปลา่ กลา่วคือว่างเปลา่
จากอตัตา วา่งโดยตวัมนัเอง”  ดร.บณุย์ นิลเกษ (2526ꓽ 106) เสนอว่า มกัมีการใช้ค าว่า สญุญตา ในความหมาย
ของ อนตัตา โดยมีแนวร่วมเดียวกัน คือ ว่างจากตวัตน ส่วน รศ.ดร.สมุาลี มหณรงค์ชัย (2548ꓽ 166) ให้นิยาม
ของศนูยตาว่า เป็นอุบายวิธีรักษาใจให้เป็นปกติ และเป็นสภาพที่หลดุจากด้านคู่ตรงข้ามทัง้หมด โดยเมื่อประมวล
แนวคิดทัง้หมดพร้อมกบัเทียบเคียงพระไตรปิฎก จึงได้ผลของการวิจยัออกมาดงันีค้ือ 

ศูนยตาไม่ใช่ความเห็นว่าขาดสูญ 

 ศนูยตา คือ ความวา่ง ซึง่พ้นจากทรรศนะ ความคิด และความเช่ือที่มุ่งไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ศนูยตา
เป็นค าที่ใช้เรียกความไร้แก่นสารของสิ่งทัง้ปวง ไม่ใช่ภาวะ ไม่มีอยู่จริงเป็นเอกเทศ กลา่วคือ ไม่ได้อยู่เป็นอิสระจาก
อะไร ๆ ศนูยตาเป็นทางสายกลางระหวา่งความมีและความสญู แต่ไม่ตกลงไปในทรรศนะใด ทัง้ไม่ยืนยนัหรือปฏิเสธ
สิง่ใด   

ศนูยตา มีความหมายเท่ากับค าว่า “อนตัตา” ในฝ่ายเถระวาท ซึ่งหมายถึงว่างเปล่าจากสิ่งที่เป็นแก่นสาร 
ที่มาในอรรถกถาธรรมบทวา่ อนตฺตาติ มา ชีรนฺต ุมา มียนฺตตูิ วเส วตฺเตตุ น สกฺกาติ อวสวตฺตนตฺเถน อนตฺตา สญฺุญา    

อสฺสามิกา อนิสฺสราติ อตฺโถ2  ซึ่งแปลได้ว่า “ค าว่า อนัตตา มีความหมายว่า ว่าง ไม่มีเจ้าของ ไม่มีอะไรเป็นใหญ่ 

เพราะอรรถวา่ไมเ่ป็นไปในอ านาจ เหตเุพราะ ใคร ๆ ก็ไมส่ามารถจะให้เป็นไปในอ านาจของตนโดยสิง่วา่ จงอยา่แก่ จง
อย่าต่าย” ดงันัน้เมื่อเห็นความเป็นอนตัตาในสรรพสิ่งก็ย่อมหมายถึงเห็นความว่างคือศูนยตาไปด้วย อีกทัง้ ไม่ได้
ปฏิเสธแบบนตัถิกะที่ชีว้่าทกุสิ่งว่างเปลา่และไม่มี แต่ชีใ้ห้เห็นว่า ทกุสิ่งมีอยู่ตามสภาวะ แต่มนัไม่มีสาระให้ยึดถือคือ
วา่ง และเป็นเพียงมายา โดยอรรถวา่ ไมใ่ช่ของจริง ไมม่ีสาระ เพราะเป็นสิง่ที่เพียงอิงอาศยักนัและกนัเกิดขึน้ร่วมกนั 

ในคมัภีร์รัตนาวล ีทา่นนาคารชนุได้แสดงวา่ ความเห็น คือสิง่ที่เรียกวา่ ทิฐิหรือทรรศนะ ตวัความเห็นนีไ้ม่ใช่
ศนูยตา ๆ คือสิง่ที่พ้นจากความเห็น กลา่วคือโมกษะ ทัง้ยงัจดัการเห็นว่ากรรมไม่มี จดัอยู่ในกลุม่ของมิจฉาทิฐิ  และ
การเห็นวา่กรรมมีอยู ่เป็นสมัมาทิฐิ สว่นการพ้นหรือวา่งทรรศนะนัน้นบัเป็นโมกษะ ดตูวัอยา่ง ในรัตนาวล ีปริจเฉทท่ี 1 
คาถาที่ 43-44 วา่ 

 

                                                           
2ธมฺมปทฏฺฐกถา สตฺตโม ภาโค, (กรุงเทพฯ ꓽ มหามกฏุราชวิทยาลยั, 2532), 62. 
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สมาสานฺ นาสตฺิตาทฤษฺฏิะ ผล  นาสตฺีติ กรฺมณะ | 

อปณฺุยาปายิกี ไจษา มิถยฺาทฤษฺฏิริติ สมฺฤตา || 43 

สมาสาทฺ อสตฺิตาทฤษฺฏิะ ผล  จาสตฺีติ กรฺมณามฺ | 

ปณฺุยา สคุตินษฺิยนฺทา สมยฺคฺทฤษฺฏิริติ สมฺฤตา || 44 

การเห็นวา่กรรมไมม่ี โดยสงัเขปวา่ ผลของกรรมไม่มี ดงันี ้นีเ้ป็นคณุชาติอนัไม่ใช่บญุและเป็นทางแห่ง
อบาย ซึง่บณัฑิตรู้กนัวา่ มิจฉาทิฐิ (1-43), สว่น การเห็นว่ากรรมมีอยู่ โดยสงัเขปว่า ผลของกรรมมีอยู่ ดงันี ้
เป็นคณุชาติอนัเป็นบญุ และเป็นทาง ด าเนินไปสูส่คุติ ซึง่บณัฑิตรู้กนัวา่ สมัมาทิฐิ (1-44) 

ค าวา่ “นาสตฺิตาทฤษฺฏิะ” ซึง่แปลว่า การเห็นว่ากรรมไม่มี ท่านนาคารชุนกลา่วมุ่งถึงแนวความคิดของลทัธิ
อื่นท่ีแสดงวา่ ทกุสิง่ในโลกล้วนขาดสญู ทา่นชีว้า่แนวคิดนัน้ไมน่ ามาซึง่ความเจริญแก่ผู้ปฏิบตัิ เป็นทางแห่งอบายและ
ความเสือ่ม ด้วยค าวา่ “มิถฺยาทฤษฺฏิะ” ซึง่แปลว่าการเห็นผิด หรือมิจฉาทิฐิ พร้อม ๆ กบัชีแ้นวทางที่ตรงกนัข้าม ด้วย
ค าวา่ “อสตฺิตาทฤษฺฏิะ” ซึง่แปลวา่ การเห็นวา่กรรมมีอยู ่ซึง่เป็นเป็นความคิดที่ดี ด้วยการกลา่วค าวา่ “สมฺยคฺทฤษฺฏิะ” 
หมายถึง การเห็นถกู ซึง่เป็นกศุลและน าผู้ เช่ือให้ก้าวไปสูส่ถานะท่ีดีขึน้ได้  สิง่ที่เนื่องกบัทิฐิ คือ ความเห็นไม่ใช่ศนูยตา
เพราะศนูยตา คือ ความวา่ง ซึง่วา่งจากความเห็น และความวา่งนี่เอง ก็คือโมกษะ เพราะโมกษะ มีสภาวะที่ว่าง และ
พ้นจากสคุติและทคุติ ดงัเนือ้ความในรัตนาวล ีปริจเฉทท่ี 1 คาถาที่ 45 วา่ 

ชฺญาเน นาสตฺฺยสตฺติาศานฺเตะ ปาปปณฺุยวยฺติกฺรมะ | 

ทรฺุคเตะ สคุเตศฺจาสมฺาตฺ ส โมกฺษะ สทฺภิรุจฺยเต || 45 

ในเพราะความรู้ชดั การก้าวข้ามบาปและบญุก็ย่อมมีขึน้ได้ จากการหยดุนตัถิกทิฐิและอตัถิกทิฐิ    
การพ้นจากสคุติ ทคุติและจากทัง้สองนัน้ สตัยบรุุษทัง้หลายเรียกวา่ โมกษะ (ความหลดุพ้น) (1-45) 

 ศูยนตา เป็นธรรมลกัษณะ เป็นปรากฎการณ์ของการที่พ้นจากบาปและบุญ อนัมีมูลเหตุมาจากชญาณ 
กลา่วคือ สมาธิ และ ปัญญา ท่ีอยูร่่วมกนั ค าวา่ ชฺญาเน ในคาถาที่ 45 หมายถึงการรู้อย่างชดัแจ้งอนัเกิดจากปัญญา
ที่มีสมาธิประกอบอยูด้่วย มีความหมายเดียวกบัค าวา่ “ญาณ” ในพระพทุธศาสนาฝ่ังเถรวาท  ด้วยคาถานี ้นาคารชุน
ไม่เพียงแต่แสดงว่า ศูนยตา เป็นสภาวะที่ว่างจากทรรศนะ เพราะมีได้ตามธรรมชาติพร้อม ๆ กบัชญาณ ด้วยค าว่า 
“นาสตฺฺยสตฺิตาศานฺเตะ” ซึง่หมายถึง สงบ หรือ วา่งจากความเห็นวา่มีหรือไมม่ีแล้ว ยงัแสดงให้เห็นอีกว่า โมกษะ หรือ 
พระนิพพานก็เป็นเพียงสภาวะที่วา่งจากสคุติอนัเป็นบญุ และทคุติอนัเป็นบาปด้วยเนือ้ความวา่ “สโมกฺษะสทฺภิรุจฺยเต” 
แปลวา่ “สภาวะนัน้ คนดีเรียกวา่ โมกษะ”  การหลดุพ้น หรือความว่างจากการเกิดในภมูิต่าง ๆ กลา่วคือโมกษะ หรือ
นิพพานนี ้มีสว่นคล้ายคลงึกบัท่ีปรากฎอยูใ่นแม้ในพระสตุตนัตปิฎก ขทุทกนิกาย ปฏิสมัภิทามรรค ฉบบับาลีสยามรัฐ 
เลม่ที่ 31 ข้อที่ 658 หน้าที่ 442 วา่  
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 ความเป็นไปทางตา หู จมูก ลิน้ กาย และใจ ของบุคคลผู้ รู้พร้อม ซึ่งปรินิพพานอยู่ด้วยอนุปาทิเสส 

นิพพานธาตุ3 ย่อมหมดสิน้ และความเป็นไปทางตา เป็นต้นอย่างอื่น ก็จะไม่เกิดขึน้อีก สภาวะนี ้เรียกว่า 

ปรมฏัฐสญุญะ ความวา่งอยา่งสงูสดุ กวา่ความวา่งทัง้ปวง ของบคุคลผู้ รู้พร้อม ซึง่วา่งจากความเป็นไปอีก  

 เมื่อเทียบเคียงจากเนือ้ความข้างต้นจะพบวา่ ความวา่งเป็นธรรมลกัษณะของทกุสิง่ ไมเ่ว้นแม้กระทัง้โมกษะ
หรือพระนิพพาน การข้ามพ้นจากการตกอยูใ่นความคดิหรือทิฐิที่เกิดมาจากอวชิชา จะท าให้เกิดสภาวะที่วา่งขึน้มาเอง 
เมื่อมี ชญาณ ความรู้ชดั แล้ว ชญาณท าหน้าในการดบัอวิทยาคือความไม่รู้ และเมื่อดบัอวิทยา ทกุสิ่งก็จะด าเนินไป
ไม่ได้ ทัง้เกิดขึน้ไม่ได้ น าไปสูค่วามว่างในที่สดุ เหมือนบคุคลเมื่อจะจุดประทีป สิ่งที่ใช้จุด คือไส้ตะเกียง น า้มนั และ
เปลวไฟ ถ้าน าสิง่ใดสิง่หนึง่ออกไป การจุดประทีปก็มีไม่ได้ ทกุสิ่งเป็นการอิงอาศยักนัในเชิงปรากฎการณ์ ที่สิ่งต่าง ๆ 
อาศยักนัและกนัเกิดขึน้ร่วมกนั การดบัทิฐิของทา่นนาคารชนุ เป็นการดบัองค์ประกอบของสิง่ที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์
ของสิง่ตา่ง ๆ รวมถึงท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าความว่างขึน้มา ศนูยตาของท่านนาคารชุน จึงไม่ใช่การปฏิเสธ
หรือยืนยนัทรรศนะใด เป็นเพียงปรากฏการณ์ของความวา่ง ท่ีเกิดจากการไมย่ดึถือสิง่ใดเพียงเทา่นัน้  

วิภาษวธีิคือหลกัการเพื่อการละทิฐิ 

 วิภาษวิธี เป็นศพัท์สมาสในภาษาสนัสกฤต มาจากรากศพัท์คือ วิ อุปสรรค หมายถึง วิเศษ , แจ้ง, ต่าง 
ประกอบเข้ากบั ภาษฺ ธาต ุเป็นเป็นในความกลา่วหรืออธิบาย และ วิธิ ซึง่หมายถึง  กฎ, ระเบียบ, แบบแผน, หลกัการ 
เมื่อแปลรวมเข้าด้วยกัน หมายถึง หลกัการในการกล่าวแย้งให้ต่างไป หลกัวิภาษวิธีของท่านนาคารชุนได้รับการ
พฒันามาจากพระไตรปิฎก โดยประยกุต์จากหลกัการปฏิเสธการตอบปัญหาในเชิงปรัชญาที่เป็นตามค่านิยมในสมยั
นัน้ของพระพุทธเจ้า ที่ตรัสไว้ในจูฬมาลงุกโยวาทสตูร (ม.ม. (บาลีสยารัฐ) 13/147/119) โดยเร่ืองเร่ิมต้นจากการที่ 
พระมาลงุกยบตุรต้องการให้พระพทุธเจ้าพยากรณ์วา่ โลกเที่ยงหรือวา่โลกไมเ่ที่ยง เป็นต้น ซึ่งถ้าพระพทุธองค์ไม่ตอบ 
ตนจะลาสกิขา พระพทุธเจ้าก็ได้ทรงตอบเลี่ยงไปในประเด็นที่ว่า โลกเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่ใช่ประเด็น เพราะชาติ ชรา 
ทกุข์ ก็ยงัด าเนินไปได้ โดยเป็นการชีไ้ปในประเด็นที่เถียงไมไ่ด้ ท าให้ผู้ ฟังหลดุและคลายความสนใจในทิฐิเดิม 

 วิภาษวิธีของทา่นนาคารชนุ จดัอยูใ่นกลุม่ที่เรียกวา่ “ปรสงัคะ” เพราะวิพากษ์สิง่ที่เป็นแนวคดิโดยชีใ้ห้เห็นถึง
ความบกพร่องทางเหตุผล ไม่ต้องน าเสนอแนวคิดของตวัเอง เพียงแต่ชีใ้ห้ฝ่ายตรงกันข้ามเห็นถึงข้อผิดพลาดทาง
ความเห็นของฝ่ายตวัเอง โดยการแนะให้เขาตรวจสอบและวิเคราะห์ตามหลกัของจตษุโกฏิ จนกระทัง่เห็นจุดบกพร่อง
ในความเห็นของตวัเอง วิภาษวิธีนัน้ท าหน้าที่เป็นเพียงเคร่ืองมือเท่านัน้ โดยเป็นเคร่ืองมือตรวจสอบเหตุผล ซึ่งมี
วตัถุประสงค์หลกัคือ ชีใ้ห้เห็นถึงความบกพร่องของทุกแนวคิดหรือทฤษฎี จนแนวคิดเหล่านัน้ขาดความน่าเช่ือถือ 
และศนูยตาไมไ่ด้เป็นทรรศนะทางความคิด มนัจึงไมจ่ าเป็นต้องถกูปกป้องโดยผู้ใช้ 

 การจดัหลกัของความคิดโดยทัว่ไป ทา่นนาคารชุนได้จดัเข้าตามแง่มมุทัง้สี่ 4 โดยช่ือว่า จตษุโกฏิ แปลว่า 4 
มมุ โดยโครงสร้างของจตษุโกฏิ จะมีดงันีค้ือ  

1. ยืนยนั (Positive Thesis) 
2. ปฏิเสธ (Negative Counter - Thesis) 

                                                           
3 อนปุาทิเสสนิพพานธาต ุคือ ดบักิเลสพร้อมทัง้ขนัธ์ คือ ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย และใจ ไมก่ลบัมาเกิดอีก ทัง้ไมต่ามเสวยอารมณ์ มีสภาวะท่ีวา่ง. สจิุนต์ บริหารวนเขตต์, 

ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป และภาคผนวก, พิมพ์ครัง้ท่ี 7 (กรุงเทพฯ ꓽ โอ.เอส. พริน้ติง้เฮาส์, 2560),หน้า 38-40. 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H886 

3. ทัง้ยืนยนัและปฏิเสธ (Conjunctive Affirmation of the First Two) 
4. ทัง้ไมย่ืนยนัและปฏิเสธ (Disjunctive Denial of the First Two) 

 ในคมัภีร์รัตนาวล ีทา่นนาคารชนุ ใช้วิภาษวิธีเพื่อถอนแนวคิดที่เป็นคา่นิยมในสมยันัน้ คือ โลกเที่ยง ไม่เที่ยง 
มีที่สดุหรือไมม่ีที่สดุ และอาตมนั ที่คนสว่นมากเช่ือวา่มีอยู่ โดยการตัง้ค าถามกบัผู้อ่านและผลกัดนัแนวคิดของผู้อ่าน
ให้พิจารณาเห็นความผิดพลาดในแนวคิดของตน ดงัตวัอยา่งการตัง้ค าถามของทา่นนาคารชนุ ในรัตนาวลี ปริเฉทที่ 1 
คาถาที่ 63 วา่ “โลกไมแ่ตกสลาย ไมพ่งัยอ่ยยบั และไมค่งอยูช่ัว่ขณะหนึง่ ฯ อนัท่ีจริง โลกคืออาตมนัที่อยู่เหนือกาลทัง้
สาม (คือ อดีต ปัจจุบนั อนาคต ) จะมีแต่ที่ไหนเล่า” จากการถามค าถามในข้อ 63 ของพระนาคารชุน ค าว่า โลก 
หมายถึงทกุสิ่งที่อยู่บนโลก และทกุสิ่งในโลก ด าเนินไปตามที่มนัเป็น แต่มนษุย์ทัง้หลายคิดไปว่า โลกเที่ยงแท้ คงที่
หรือไม่ก็คิดว่า โลกต้องดับสลายสักวันหนึ่ง ทัง้เมื่อพิจารณาตามก็จะพบว่า ค าถามได้เสนอสิ่งที่เป็นจริงโดย
ปรากฏการณ์ที่เถียงไม่ได้ เมื่อผู้ ฟังได้รับฟังค าถาม ทิฐิกลา่วคือความเห็นเดิมของผู้ ฟัง ย่อมจะตกสูส่ภาวะที่ขดัแย้ง 
เพราะมีสภาวะที่คูต่รงกนัข้าม เหมือนกบั เมื่อบคุคลหกัแทง่ไม้ออกเป็นสองสว่น สว่นหนึ่งยาว สว่นหนึ่งสัน้ แล้วน าไป
ให้คน 2 คน โดยคนที่ 1 ได้สว่นท่ีสัน้ คนที่ 2 ได้สว่นท่ียาว โดยทัง้สองคนนี ้คิดวา่ตวัเองได้สว่นท่ียาว การถามของทา่น
นาคารชนุคือการชีน้ าให้เขาเห็นความผิดพลาดหรือสิง่อนัตรงกนัข้ามกบัสิง่ที่ตนคิดด้วยค าตอบที่แย้งไม่ได้ด้วยตวัเขา
เอง โดยการถามคนทัง้สองวา่ ยาวจริงหรือ  คนทัง้สองซึง่ถือไม้อยูย่อ่มจะยืนยนัวา่ไม้ของตนยาว จึงได้ถามต่อว่า รู้ได้
อย่างไรว่ายาว คนทัง้สองที่ฟังค าถามก็จะเกิดความขัดแย้งสงสัยในจิตใจซึ่งน าไปสู่การพิสูจน์ โดยการน าไป
เทียบเคียงกบัแทง่ไม้ของอีกคน วิภาษวิธีของนาคารชนุคือการชีน้ าให้เกิดความขดัแย้งในจิตใจของผู้ ฟังจนน าไปสูก่าร
พิสจูน์  

 วิภาษวิธีของท่านนาคารชุน ไม่เพียงแต่ใช้หกัล้างความเช่ือในทิฐิเดิมได้ แต่ยงัใช้เพื่อสืบค้นความจริงใน
ความคิดของบุคคลนัน้ได้อีกด้วย เพราะเมื่อคลายความยึดถือลง ปัญญาที่เป็นกลางในการพิจารณาเหตุผลก็จะ
พร้อมเปิดรับความจริงใหม่ ๆ  เช่น เมื่อคลายความยึดมัน่ว่าโลกเที่ยง ความยึดถือว่าโลกไม่เที่ยงก็จะเกิดขึน้ และ    
เมื่อเห็นว่าโลกไม่เที่ยง ความคิดที่จะยึดถือก็จะไม่มีอยู่ เพราะเข้าใจชัดทัง้ในประเด็นที่ทัง้เที่ยงและไม่เที่ยง เป็น   
ความปลอ่ยวาง และน ามาซึง่สภาวะที่วา่ ศนูยตา ในตอนท้าย  ในรัตนาวล ีปริเฉทท่ี 1 คาถาที่ 98 ทา่นนาคารชุนได้ชี ้
ประโยชน์ของวิภาษวิธี ที่ท าให้เห็นศูนยตาว่า “ความจริงแท้นัน้ มกัได้มาหลงัจากใคร่ครวญสิ่งที่เข้าใจผิดไปเพราะ
ความไมรู้่จริง ก็เมื่อไมพ่บสิง่ที่มีอยู่ แล้วสิ่งที่ไม่มีจะมีได้อย่างไร (1-98)” ซึ่งชีใ้ห้เห็นว่า เมื่อน าวิภาษวิธี มาวิเคราะห์
สิง่ตา่ง ๆ ตามความเป็นจริง จะพบความวา่ง คือ ศนูยตา อนัเป็นความจริงแท้ในท้ายสดุ 

ความสอดคล้องของศูนยตาในรัตนาวลกีับคัมภร์ีอื่นของท่านนาคารชุน 

 ศนูยตาในคมัภีร์รัตนาวล ีไมม่ีความตา่งกบัในคมัภีร์อื่นของทา่นนาคารชนุ (Lindtner, 2011ꓽ163) โดยจาก
การเทียบเคียงกบัคมัภีร์มูลมธัยมกการิกาซึ่งเป็นคมัภีร์หลกัพบว่า มีแนวร่วมที่เหมือนกันโดยแสดงถึงสิ่งต่าง ๆ ว่า 
เป็นศูนยตา เพราะสิ่งไม่สามารถด ารงอยู่ได้ด้วยตนเอง ต้องอิงอาศยัสิ่งอื่นจึงจะด ารงอยู่ได้ ทุกอย่างเป็นไปตาม
หลกัปฏิจจสมปุบาทท่ีอิงอาศยักนัและกนัเกิดขึน้ ทา่นนาคารชนุชีแ้จงไปในแนวทางเดียวกนัวา่ สิง่ที่แม้ตวัเองยงัด ารง
อยู่ไม่ได้ด้วยตนเอง จะมีตวัตนได้อย่างไร ในเมื่อไม่มีตวัตนแล้วจะมีอะไรให้ยึดถือ สิ่งที่ว่างจากความยึดถือ ก็คือ   
ศนูยตา เทียบเคียงกบัเนือ้ความในรัตนาวลปีริเฉทท่ี 1 คาถาที่ 84 วา่ “ดิน น า้ ลม ไฟ แต่ละอย่าง มนัไม่มีอยู่จริงโดย
เนือ้แท้ เพราะมนัจะมีไม่ได้เลยถ้าขาดธาตุทัง้สามไป  และธาตุทัง้สามก็เช่นเดียวกนั หากขาดไปเสียเพียงธาตหุนึ่ง 
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ธาตทุี่เหลอืก็ตัง้อยู่ไม่ได้”  พร้อมกบัให้บทสรุปของธาต ุในคาถาที่ 90 ว่า “ธาตทุี่ไม่ได้แม้จะด ารงอยู่โดยตวัของพวก
มนัเอง จะสามารถมีลกัษณะตามธรรมชาติได้อยา่งไร ทัง้เมื่อผสมกนั แม้ธาตหุนึง่ก็ไม่สามารถที่จะควบคมุธาตอุื่นได้ 
เพราะวา่ มนัไมส่ามารถด ารงอยูไ่ด้ด้วยตวัมนัเอง ด้วยเหตดุงันี ้ลกัษณะของธาตเุหลา่นัน้จึงก าหนดตามลกัษณะของ
ตวัมนัเอง” เนือ้ความข้างต้นนี ้จะสอดคล้องกับเร่ืองของธาตุเป็นเพียงความว่าง เพราะไม่มีสวภาวะ ในคมัภีร์มูล
มธัยมกการิกา บทท่ี 5 คาถาที่ 7 วา่ “เพราะฉะนัน้ อากาศธาต ุจึงไมไ่ด้มี ทัง้ไม่ใช่ไม่มี ไม่ได้ปรากฎลกัษณะ ทัง้ไม่ได้
ไม่ปรากฎลกัษณะ ธาตุอื่นทัง้ 5 ก็เป็นเช่นเดียวกันกับอากาศธาตนุัน่แล” ทัง้สองคมัภีร์มีแนวร่วมเดียวกันว่าทกุสิ่ง
เพียงอาศยักนัเกิดขึน้ และวา่งโดยตวัมนัเอง ท่านพระนาคารชุนยงัได้แสดงแนวร่วมที่เหมือนกันในอีกหลายประเด็น 
เช่นวา่ การไมเ่ห็นวา่สิง่เป็นศนูยตา เกิดขึน้จากอวิทยา  ซึง่การจะละอวิทยาอนัน าไปสูก่ารวา่งได้นัน้ ก็ล้วนมาจากการ
พิจารณาเห็นปฏิจจสมปุบาทตามความเป็นจริง วา่ ทกุสิง่ล้วนอิงอาศยักนัเกิดขึน้ สิง่ที่เป็นเพียงการบญัญัติ อิงอาศยั
กนัเกิดขึน้ เป็นศูนยตา  ในคมัภีร์อื่นของท่านนาคารชุน เช่น ศนูยตาสปัตติการิกา เป็นต้น ก็มีการแสดงในประเด็น
เดียวกนันีไ้ว้ โดยในคาถาที่ 3 ของคมัภีร์ศนูยตาสปัตติการิกา(Lindtner, 2011ꓽ 35) ได้แสดงไว้ว่า “ไม่ว่าสิ่งจะอยู่
ครบหรือแยกกัน เมื่อเหตุปัจจยัที่เป็นองค์ประกอบบางอย่างขาดไป ทกุสิ่งทุกอย่างล้วนดบัลง ดงันัน้ ทกุสิ่งจึงว่าง”         
จะพบว่า แม้ในคัมภีร์นีก็้มีเนือ้หาเร่ืองศูนยตาที่สอดคล้องกับคัมภีร์รัตนาวลี  จุดดังกล่าวมานีเ้อง ช่วยยืนยนัข้อ
สนันิษฐานวา่ คมัภีร์รัตนาวล ีเป็นผลงานท่ีถกูแตง่ขึน้โดยทา่นนาคารชนุอยา่งแนน่อน  

การเปรียบเทียบศูนยตาในคัมภร์ีรัตนาวลี กับสุญญตาในพระไตรปืฎก 

   เมื่อได้ท าการค้นคว้าเร่ืองศนูยตา ในคมัภีร์รัตนาวลี พบว่า ศนูยตาที่ได้อธิบายในคมัภีร์แบ่งออกได้เป็น 2
ประเภท คือ ฝ่ายที่เป็นธรรมาธิษฐาน และฝ่ายบคุคลาธิษฐาน ฝ่ายธรรมาธิษฐานจะมุ่งถึงความเป็นศนูยตาในทกุสิ่ง 
เป็นสภาพที่ทัว่ไป เหมือนสามญัลกัษณะ 3 ในพระไตรปิฎก ส าหรับฝ่ายที่เป็นบุคคลาธิษฐาน จะมุ่งถึงวิธีการที่ท า     
ให้ผู้ ศึกษาเข้าใจและบรรลุศูนยตา ผ่านการเห็นตามความเป็นจริงโดยไม่ปรุงแต่ง ส่วนในพระไตรปิฏก                                
พระพรหมคณุาภรณ์ (ป.อ.ปยตฺุโต) (2556ꓽ 456) ได้ชีแ้จงว่า สญุญตา มี 4 ประเภท คือ ความเป็นสภาพว่างเปลา่
จากความมีตัวตน, ความว่างจากกิเลส, ความว่างในลักษณะของโลกุตตรมรรค, และความว่างที่เกิดจาการ             
การก าหนดหมายในใจ และเมื่อน ามาเปรียบเทียบกนัพบวา่ ทัง้เหมือนกนัและตา่งกนั 

 ในส่วนที่เหมือนกันคือ มี 2 ประเภทเหมือนกัน โดยความเป็นสภาพว่างเปล่าจากความมีตัวตน ของ
พระไตรปิฎกมีหลักการเดียวกันกับส่วนที่เป็นธรรมธิษฐานในคัมภีร์รัตนาวลี ทัง้เมื่อเทียบเคียงกับสุญญกถา       
(ข.ุปฏิ.(บาลีสยามรัฐ) 31/633/434) ที่ว่าด้วยความว่างเปลา่ของสรรพสิ่ง ก็ยิ่งนบัว่าไม่มีความต่างกนั เพราะมุ่งถึง
ความว่างโดยสภาพของทุกสิ่ง ทัง้ในส่วนของความว่างจากกิเลส, ความว่างในลกัษณะของโลกุตตรมรรค, และ     
ความวา่งที่เกิดจาการการก าหนดหมายในใจ ก็มีการแสดงไว้ในจฬูสญุญตสตูร (ม.อ.ุ(บาลสียามรัฐ) 14/333/191) ทัง้
สามข้อนีก็้จดัอยู่ในประเภทของบคุคลาธิษฐานได้ เพราะเป็นความว่างที่เกิดทางปัญญาของตวับคุคล  แต่ในสว่นที่
ตา่งกนัจะเป็นในด้านของวิธีปฏิบตัิให้เข้าถึงศนูยตา โดยคมัภีร์รัตนาวลีจะใช้หลกัของวิภาษวิธี เพื่อให้เกิดข้อสงสยัที่
น าไปสูก่ารสืบค้นจนเห็นความจริงซึ่งเถียงไม่ได้ แต่การบรรลสุญุญตาในพระไตรปิฏก  จะเป็นในสว่นของการเจริญ
สมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาควบคูก่นัไปจนเห็นผลที่ต้องการ นี่คือความตา่งในด้านของวิธีการบรรลถุึงศนูยตา 
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ศูนยตาประโยชน์และข้อปฏิบัต ิ

 ศนูยตาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้กับทุกสิ่ง ไม่ได้ส่งผลต่ออะไรแบบเจาะจง เพราะศูนยตาคือความว่าง  
วา่งแม้กระทัง่สภาวะ แตก่ารเข้าใจศนูยตาก่อประโยชน์แก่ตวัผู้พิจารณาโดยจ าเพาะบคุคล เพราะว่าช่วยให้หลดุพ้น
จากทรรศนะความเช่ือต่าง ๆ ที่ไม่ได้ผ่านการพิจารณาตามหลกัของวิภาษวิธี ทัง้เมื่อใดก็ตามที่พบว่าตนก าลงัเอน
เอียงเข้าข้างไปในทรรศนะใดทรรศนะหนึ่งก็ย่อมที่จะหยดุไว้ได้ทนัและเห็นตามความเป็นจริง  ซึ่งหมายถึงการที่เรา
สามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามหลกัของทางสายกลาง เมื่อสามารถท าได้ช านาญและละเอียดมากเข้า จะน ามาซึ่ง
ความหลดุพ้นในท้ายที่สดุ  

 ท่านนาคารชุนยงัได้เตือนถึงโทษของการเข้าใจศูนยตาไปเป็นอย่างอื่น โดยกล่าวว่าเป็นธรรมลึกซึง้และ  
ยากที่จะเข้าใจ การเข้าใจวา่ ศนูยตา คือ ความที่ทกุสิง่ไมม่ี เป็นสิง่ที่ผิดอยา่งยิ่ง การพิจารณาของผู้ที่น าไปใช้ต้องเป็น
การพิจารณาอยา่งไมม่ีอคติ และต้องแยบคายอยา่งถึงที่สดุ ดงัเนือ้ความในรัตนาวล ีปริเฉทท่ี 2 คาถาที่ 19 วา่  

วินาศยติ ทรฺุชฺญาโต ธรฺโม'ยมวิปศฺจิตมฺ | 

นาสตฺิตาทฤษฺฏิสมเล ยสมฺาทสมฺนิฺนิมชฺชติ || 19 

 คนผู้ที่ไมเ่ข้าใจธรรมอนัรู้ได้ยากอยา่งถ่องแท้ยอ่มจะพินาศ เพราะเขาจะจมลงไปในมลทินคือความเห็น
วา่ขาดสญู (2-19) 

 ค าวา่ “ทรฺุชฺญาโต ธรฺมะ” ที่แปลวา่ ธรรมที่บคุคลรู้ได้ยาก ในท่ีนีห้มายถึง ศนูยตา ท่านนาคารชุนชีว้่า จะท า
ให้บุคคลผู้ที่ไม่เข้าในศูนยตาอย่างถ่องแท้ ด าเนินไปผิดทาง เพราะตกไปในฝ่ายที่มีความเห็นว่าขาดสูญ โดยย า้
ความเห็นวา่ขาดสญูด้วยค าวา่ “นาสตฺิตาทฤษฺฏิสมเล” ซึง่หมายถึง มลทินคือความเห็นวา่ขาดสญู ทา่นนาคารชนุชีว้่า
เป็นทางอบาย เพราะคนที่เข้าใจว่าขาดสญูจะไม่เช่ือในเร่ืองของกรรม ท าให้เขากระท าสิ่งต่าง ๆ ได้โดยไม่ค านึงถึง
โทษที่จะเกิดขึน้ ซึง่เป็นการท าลายตวัเองอยา่งที่สดุ และได้เสนอทางออกส าหรับผู้ที่เร่ิมต้น ไว้ในรัตนาวลี ปริเฉทที่ 2 
คาถาที่ 23 วา่ “ดงันัน้ ขอพระองค์อยา่ปฏิเสธธรรมนีเ้ลย จงปลอ่ยวางความเห็นว่าขาดสญูแล้ว ประกอบความเพียร
อนัชอบธรรม เพื่อให้ได้รับทกุสิง่ที่ปรารถนาเถิด”  โดยชีใ้ห้เห็นว่าประเด็นหลกัที่ผู้ปฏิบตัิตนในขณะที่ฝึกพิจารณาเห็น
ศนูยตาควรระวงัอยา่งยิ่งขัน้แรก คือการไมต่กไปในฝ่ายของความเห็นวา่ขาดสญู(นาสตฺิกะ) และการท่ีต้องด ารงอยูใ่น
สมัมาทิฐิ(สมฺยคฺชฺญาน) ความรู้ถกู เห็นถูก กลา่วคือความเช่ือในผลของกรรม เพราะน ามาซึ่งสิ่งที่น่าปรารถนาทุก
อยา่ง การแยกแยะธรรมที่เป็นมิจฉาทิฐิและสมัมาทิฐิเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิ่ง เพราะกรรมที่เกิดจากทิฐิทัง้สองนี ้จะเป็น
ตวัสง่ผลตอ่ชีวิตของผู้ปฏิบตัิ ท ากรรมแบบไหน กรรมนัน้ยอ่มจะสง่ผลจากภพสูภ่พ จนกวา่ที่จะเข้าใจหลกัของศนูยตา
อยา่งชดัเจนจนก้าวข้ามกรรม กิเลส วิบากได้ ยอ่มต้องรับผลของกรรมที่เกิดจากทิฐิเหลา่นี ้จุดนีท้่านนาคารชุนกลา่ว
ยืนยนัไว้ในรัตนาวล ีปริเฉทท่ี 1 คาถาที่ 93 วา่ “ พระพทุธองค์ทรงระบวุา่ ดิน น า้ ไฟ ลม สัน้ ยาว หยาบ ละเอียด กศุล 
อกุศลอื่นใด ๆ ทกุอย่างล้วนหยุดลงในการตรัสรู้ธรรมขัน้สงูสดุ”  ธรรมขัน้สงูสดุ ในความหมายของท่านนาคารชุน
คือศนูยตา และแนะน าธรรมที่ต้องท า  ซึ่งช่วยสนบัสนุนให้สามารถเข้าใจศนูยตาได้ไวขึน้ ไว้ในรัตนาวลี ปริเฉทที่ 2 
คาถาที่ 25 วา่ 
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ตสมฺาทฺยาวทวิชฺญาโต ธรฺโม'ห การศาตนะ | 

ทานศีลกฺษมาธรฺเม ตาวทฺ อาทรวานฺ ภว || 25 

 เพราะเหตนุัน้ ตราบใดที่พระองค์ยงัไม่รู้แจ้งธรรมอนัขจดัการยึดมัน่ว่าเป็นเรา ขอพระองค์จงใฝ่ใจ ในธรรม
คือทาน ศีล และขนัติ ตราบนัน้เถิด (2-25) 

 ธรรมที่ท่านนาคารชุนได้แนะน าคือ ทาน ศีล และขนัติ จากศพัท์ว่า “ทานศีลกฺษมาธรฺเม”  ก็ทานคือการให้ 
นัน้  โดยแท้จริงเป็นการฝึกที่ละความยดึถือในสิง่ที่ส าคญัวา่เป็นของตนช่วยให้เห็นสภาวะศนูยตาในสิง่ที่ยดึถือวา่เป็น
ของเราเร็วขึน้ ศีลเป็นการฝึกตนไม่ให้ประทุษร้ายต่อตนและบุคคลอื่นอนัเป็นทางแห่งสมัมาทิฐิ ดงันัน้ ศีลจึงท าให้      
ผู้ปฏิบตัิมีความสุขทัง้ในขณะหลบัและตื่น  และขันติ คือความอดทนอดกลัน้ต่อสิ่งที่เข้ามายัว่ยุกิเลส ทัง้ทางกาย 
วาจา และใจ ท าให้ไมพ่ลาดตกไปในฝ่ังที่มีความเห็นผิด รู้ผิดและกระท าผิด เป็นคณุน ามาซึ่งเกียรติ และไม่ย่อท้อใน
การท าความดี ทา่นนาคารชนุ ได้เสนอธรรมสามข้อนีเ้ป็นหลกัปฏิบตัิไว้ในคมัภีร์รัตนาวลเีพื่อเป็นองค์ประกอบ ส าหรับ
ผู้ที่ก าลงัพฒันาปัญญาของตนให้รู้ชดัในศนูยตา ซึง่มีปรากฏหลายระดบั ตัง้แตร่ะดบัต ่าจนถึงระดบัสงูสุด 

 

สรุปผล 

 ในคมัภีร์รัตนาวลี มีการกล่าวถึงศูนยตา ในรูปแบบของธรรมชัน้สงูสุด โดยศูนยตาไม่ใช่หลกัปฏิบตัิหรือ
ทรรศนะ เป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึน้จากการที่เห็นแจ้งตามความเป็นจริงของธรรมชาติ ที่ล้วนแต่เกิดขึน้แล้วดบั
ไป ถ้าเข้าใจในศูนยตาอย่างแจ้งก็ไม่ต่างกับการที่ได้บรรลธุรรมชัน้สงูสดุ เพราะศูนยตาเป็นสภาวะที่มีในธรรมทุก
ประเภท แม้กระทั่งบรรลุนิพพานก็นับเป็นการบรรลุศูนยตา ส่วนความเหมือนหรือต่างระหว่างศูนยตาของท่าน    
นาคารชุน และศูนยตาในพระไตรปิฎกพบว่า ต่างกันแต่เพียงตัวอกัษรและวิธีปฏิบตัิเท่านัน้ แต่ความหมายล้วน
เหมือนกันทัง้โดยนยัยะและหลกัการ เพราะศูนยตาทัง้สองมีแนวร่วมเดียวกันคือความว่าง เป็นความว่างในทุกสิ่ง 
และความว่างนี่เองคือทางสายกลาง เพราะไม่ตกไปในทิฐิว่ามีอยู่และทิฐิว่าขาดสูญ เป็นนิโรธคือความดบัอย่าง
แท้จริง ในด้านของการปฏิบตัิเพื่อเข้าถึงศนูยตาและประโยชน์ การปฏิบตัิเพื่อเข้าถึงมีเร่ืองส าคญัที่พลาดไมไ่ด้คือ การ
ประคองจิตไมใ่ห้ตกไปในฝ่ังที่เห็นว่าขาดสญูเป็นส าคญั เหลือจากนัน้ ก็เป็นการบ าเพ็ญบญุเพื่อสนบัสนนุให้ง่ายต่อ
การบรรลศุนูยตาในภายหลงั ซึ่งมีอานิสงส์ คือความไม่ล าบากในชาติภพต่อ ๆ เป็นประโยชน์ สว่นการรู้ชดัแจ้งศนูย
ตานัน้ เมื่อมีขึน้ก็ท าให้ผู้ปฏิบตัิข้ามพ้นวงจรของสขุและทกุข์ จึงไม่มีสิ่งจ าต้องกลา่ว เพราะพ้นจากสมมตุิบญัญัติไป
แล้ว 

 

 

 

 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H890 

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารปฐมภมิู 
 

ภาษาสันสกฤต 

Giuseppe, Tucci. “The Ratnavali of Nagarjuna” The Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland 66, 2 (April 1934)  

Giuseppe, Tucci. “The Ratnavali of Nagarjuna” The Journal of The Royal Asiatic Society of Great Britain 
and Ireland 68, 2 (April 1936)  

Vaidya, Dr. P. L. Madhayamakaśāstra of Nāgārjuna with the commentary ꓽ Prasannapadā by 

candrakīrti. Bihar ꓽ The Mithila institute,1960. 
ภาษาบาล ี
มหามกฎุราชวิทยาลยั. สยามรฏฺฐสสฺ เตปิฏก  เลม่ที่ 14, 13, 31. กรุงเทพฯ ꓽ โรงพมิพ์มหามกฎุราชวิทยาลยั, 2556. 
 . ธมฺมปทฏฺกถา สตฺตโม ภาโค. กรุงเทพฯ ꓽ มหามกฏราชวิทยาลยั, 2532. 

เอกสารทุติยภมิู 
ภาษาไทย 
บณุย์ นิลเกษ. พทุธศาสนามหายาน. กรุงเทพ ꓽ ส านกัพิมพ์แพร่วิทยา, 2526. 
พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป). รัตนาวล.ี กรุงเทพฯ ꓽ โรงพิมพ์จฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2534. 
สมภาร พรมทา. พทุธศาสนามหายาน. กรุงเทพฯ ꓽ โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2534.  
สมุาล ีมหณรงค์ชยั. พระนาคารชนุ กบัค าสอนวา่ด้วยทางสายกลาง. กรุงเทพฯ׃ศยาม, 2548.  
 .พทุธศาสนามหายาน, พิมพ์ครัง้ที่ 2. กรุงเทพฯ׃ศยาม, 2550. 
สจิุนต์ บริหารวนเขตต์. ปรมตัถธรรมสงัเขป จิตตสงัเขป และภาคผนวก, พิมพ์ครัง้ที่ 7. กรุงเทพฯ ꓽ โอ.เอส.พริน้ติง้
เฮาส์, 2560. 
โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์. โศลกมลูฐานวา่ด้วยทางสายกลาง. กรุงเทพฯꓽ โรงพิมพ์มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั, 2551. 
ภาษาอังกฤษ 

Lindtner, Chr. Nagarjuniana Studies in the writings and Philosophy of Nāgārjuna. Delhi ꓽ Motilal 
Banarsidass, 2011. 163-169. 

 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H891 

รูปแบบสันนิษฐาน และการก าหนดอายุ  ชิ ้นส่วนพระพุทธรูปส า ริดขนาดใหญ่ ใน
พพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิหริภุญไชย 

The Conjectural Reconstruction and Dating on Fragments of Large Bronze Images of 
Buddha in the Hariphunchai National Museum 

วสนุธรา ยืนยง1 

Wasunthara Yuenyong 

บทคัดย่อ 

ชิน้ส่วนที่ไม่ครบองค์ของพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่จ านวนหนึ่ง ปัจจุบนัเก็บรักษาในพิพิธภณัฑสถาน
แหง่ชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู ยงัไมส่ามารถสบืหาที่มาที่แนช่ดัได้ บางชิน้สว่นยงัไมไ่ด้รับการศกึษาเทา่ที่ควร และ
ไมส่มบรูณ์ จึงน าไปสูข้่อสนันิษฐานตา่ง ๆ ทัง้ในประเด็นของที่มา รูปแบบสนันิษฐาน และการก าหนดอาย ุงานวิจยันี ้
จึงเป็นการศกึษาเพื่อวิเคราะห์รูปแบบสนันิษฐาน การก าหนดอายสุมยั รวมถึงการวินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดิมเก่ียวกบั
เร่ืองนี ้

 ผลการศกึษาสามารถสร้างรูปแบบสนันิษฐาน และก าหนดอายสุมยัของชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่
ซึง่มีชิน้สว่นตา่ง ๆ รวมเข้าด้วยกนัได้ทัง้สิน้จ านวน 3 องค์ โดยสรุปดงันี ้

 1. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็นพระพทุธรูปองค์
เดียวกัน มีขนาดประมาณ 205 เซนติเมตร ก าหนดอายุได้ประมาณพทุธศตวรรษที่ 18 เมื่อพิจารณาขนาดตามที่ได้
สนันิษฐานมีความเป็นไปได้ที่จะประดิษฐานในซุ้มจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตหุริภญุชยั 

  2. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวตัถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็นชิน้ส่วนจากพระพุทธรูปองค์
เดียวกนั มีขนาดประมาณ 460 เซนติเมตร โดยสามารถก าหนดอายไุด้ในประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 สนันิษฐาน
ว่าเป็นพระพุทธรูปจ าลองของพระพระอัฏฐารส วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาเพื่อ วินิฉัยข้อ
สนันิษฐานเดิมพบว่าเศียรพระแสนแซว่ เมืองล าพนู รวมไปถึงชิน้สว่นพระวรกายทัง้ 2 ชิ น้ มิใช่พระพทุธรูปที่ปรากฏ
การสร้างที่กลา่วไว้ในจารึกวดัพระยืนตามที่ได้มีผู้สนันิษฐานไว้ 

 3. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวตัถุ 472/18 มีรูปแบบสนันิษฐานเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยในศิลปะ
ล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทยั มีขนาดโดยประมาณ สงู 170 เซนติเมตร หน้าตกักว้าง 136 เซนติเมตร ก าหนดอายไุว้
ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 

ค าส าคัญ  : ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด / รูปแบบสนันิษฐาน / พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย 

 

                                           
1 ภาควิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร กรุงเทพมหานคร 10200 ประเทศไทย 
Department of Art History, Faculty of Archaeology, Bangkok, Silpakorn University 10200 Thailand 
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Abstract 

The fragments of large bronze Buddha images have been recognized in the collection of the 
Hariphunchal National Museum in Lamphun Province. The provenances of the fragments are unknown 
and there is not much information about the issue. Therefore, several scholars have got into answering 
questions about where the origin place of installation of the images were, and how to date the images. 
This study was to propose some hypotheses to explain the conjectural reconstruction on the images 
'fragments and how the images of Buddha can be dated by means of a comparative study of styles, as 
well as challenges the previous assumptions about the matter.  

The study yielded some significant results which provide relevant information for reconstruction 
on the huge bronze statues of Buddha and their periods of consecration. As a result, three images of 
Buddha have been theoretically reconstructed as follows:  

1. The five pieces Nos. 147/18, 148/18, 149/18, 150/18, and 151/18 are considered to be parts of 
an image of Buddha which has a height of 205 centimeters, dating back to the 13 th century CE. This 
statue was possibly placed at the arched niche of Chiang Yan chedi (stupa) in Wat Phra That Hariphun 
Chai Temple.  

2. The three pieces Nos. 283/18, 473/18, and 474/18 are regarded as parts of the image of 
Buddha which has a height of 460 centimeters. It dates to the late 15th-16th century CE. It might be 
modelled after the "Attharasa Buddha" of Wat Chedi Luang in Chiang Mai Province. The two pieces (Nos. 
473/18 and 474/18) are undoubtedly fixed with the head one (No. 283/18) known as "Phra Saen Sawae" 
Buddha, exhibited in the Hariphunchai National Museum. Consequently, the previous hypotheses that the 
image was the same one which was mentioned in the Wat Phra Yuen inscription can be rejected.  

3. The piece No. 472/18 is identified with a part of an image of Buddha in the Lan Na style. It has 
a height of 170 centimeters, and the lap (from the right knee to the left one) is 136 centimeters wide. It 
dates to the late 15th century CE. The Buddha showing the gesture of subduing Mara, the typically style of 
Sukhothai image of Buddha, suggests that the Sukhothai Buddhist art was the inspiration for the Lan Na's 
image of Buddha. 

Keyword: Reconstruction / Haripunchai National Museum / Large Bronze Buddha Fragments 

 

บทน า 

กลุ่มชิน้ส่วนไม่ครบทัง้องค์พระพุทธรูปส าริดขนาดขนาดใหญ่ ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดล าพูน มีลักษณะไม่สมบูรณ์ และมีที่มาซึ่งไม่ทราบแน่ชัด ทราบเพียงว่า ชิน้ส่วน
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พระพุทธรูปเลขวัตถุที่ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 (ต่อไปนีก้ าหนดให้เรียกเป็น ชิน้ส่วน
พระพุทธรูปส าริดกลุ่มที่ 1) (ภาพที่ 1) ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดเลขวตัถุ 473/18, 474/18 (ภาพที่ 2) และ 472/18 
(ภาพท่ี 3) น ามาจากวดัพระธาตหุริภญุชยั และเศียรพระแสนแซว ่เลขวตัถ ุ283/18 (ภาพที่ 2) น ามาจากวดัดอนแก้ว 
โดยไม่ทราบที่มาก่อนที่จะถกูน าไปเก็บรักษาไว้ที่วดัทัง้ 2 แห่ง และส าหรับในกรณีวดัพระธาตหุริภุญชยันัน้ เดิมเคย
เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุ และจัดตัง้เป็นพิพิธภณัฑสถานไว้ในบริเวณวดัเมื่อปีพ.ศ.2470 ก่อนจะย้าย

บางสว่นมาเก็บรักษาไว้ ณ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย ใน พ.ศ.25042 ดงันัน้ข้อมลูที่มาของโบราณวตัถุ

หลายชิน้ในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย จึงมาจากวดัพระธาตหุริภญุชยัเป็นสว่นใหญ่ เมื่อไม่ทราบถึงที่มาที่
แน่ชัดของชิน้ส่วนพระพุทธรูปรวมไปถึงโบราณวตัถุอื่น ๆ เนื่องจากมิได้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบในอดีตนั น้ 
น าไปสู่ข้อสนันิษฐานต่าง ๆ บางข้อสนันิษฐานยังไม่รับการศึกษาเท่าที่ควรเพื่อยืนยันถึงความเป็นไปได้ ของข้อ
สนันิษฐานนัน้ ๆ จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครัง้นี ้ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การก าหนดอาย ุและการสร้างรูปแบบสนันิษฐาน
ของกลุม่ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่นี ้

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาถึงความเป็นไปได้ของรูปแบบสนันิษฐานของชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริดขนาดใหญ่ในคลัง
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย และวิเคราะห์รูปแบบสันนิษฐานและการก าหนดอายุสมัยของชิน้ส่วน
พระพทุธรูปส าริดขนาดใหญ่ ซึง่ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู  

2. เพือ่วินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดมิ  

3. เพื่อตัง้ข้อสนันิษฐาน และแก้ไขประเด็นปัญหาตามข้อสนันิษฐานนัน้ ๆ ตามที่พบหลกัฐาน เท่าบริบทรอบ
ข้างจะเอือ้อ านวย 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 เก็บข้อมลูภาคสนาม โดยมุ่งเน้นไปที่พระพทุธรูปซึ่งพบในพืน้ที่จงัหวดัล าพนู กลุม่พระพทุธรูปในพืน้ที่ภาค
กลางของไทยช่วงพทุธศตวรรษที่ 18-19 ที่มีอิทธิพลของศิลปะเขมรและทวารวดี และพระพทุธรูปในศิลปะล้านนาใน
เขตเชียงใหม ่พระพทุธรูปในศิลปะสโุขทยั และจงัหวดัใกล้เคียงที่อาจเก่ียวข้อง น าข้อมลูทางด้านรูปแบบมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลเอกสารโดยอาศัยข้อมูลจาก จารึก คัมภีร์ทางศาสนา เอกสารโบราณ ภาพถ่ายเก่า รวมไปถึงข้อ
สนันิษฐานท่ีเคยมีผู้ศกึษาไว้แล้ว  

 

ผลการวิจัย 

                                           
2 อ้างอิงจากค าน า เขียนโดย นายเดโช สวนานนท์ อธิบดีกรมศิลปากร ในหนงัสือ พิริยะ ไกรฤกษ์, ศิลปวัตถุส าคัญในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริ

ภุญไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2522). 
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การศึกษาพระพทุธรูปที่มีสภาพช ารุด อยู่ในสภาพชิน้สว่น มีข้อจ ากัดในการศึกษาค่อนข้างมาก เนื่องด้วย
สภาพท่ีไมส่มบรูณ์นัน้ท าให้สามารถตัง้ข้อสนันิษฐานได้ในหลายแนวทางด้วยกนั โดยการศกึษาในครัง้นีเ้ป็นเพียงหนึง่
ในการตัง้ข้อสนันิษฐานตามหลกัฐาน และบริบทโดยรอบเทา่นัน้ โดยประเด็นหลกัที่ได้จากการศึกษาในครัง้นีท้ี่ส าคญั
มีดงันี ้

 1. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่ที่ 1 (เลขวตัถ ุ147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18) (ภาพที่ 4) 
มีรูปแบบสนันิษฐานดงันี ้: เป็นพระพทุธรูปยืน เป็นประติมากรรมนนูสงู รัศมีที่หกัหายไปนัน้ เป็นรัศมีแบบดอกบวัหรือ
ทรงกรวยสามเหลี่ยมขนาดเล็ก แสดงวิตรรกมุทรา 2 พระหัตถ์ขนานกันบริเวณพระอุระ สามารถก าหนดอายุไว้
ประมาณพทุธศตวรรษที่ 18 ช่างปัน้หลอ่พระพทุธรูปน่าจะได้รับแรงบลัดาลใจส าคญัมาจากศิลปะทวารวดีที่มีมาแต่
เดิม แล้วผสมผสานเข้ากบัศิลปะพกุามที่พบหลกัฐานความสมัพนัธ์กนัอย่างชดัเจนในช่วงพทุธศตวรรษที่ 17 จนเกิด
เป็นลกัษณะเฉพาะ เช่น การยกขอบสบงเป็นสนันนูขึน้แล้วจีบผ้าด้านหน้ายกนนูขึน้เป็นแนวยาวระหว่างพระอรุุ และ
การท าเม็ดพระศกขนาดเล็ก และแหลมสงูมาก ลกัษณะพระพทุธรูปเช่นนีส้่งอิทธิพลบางประการให้กบัพระพทุธรูป
แบบอูท่องรุ่นท่ี 1 โดยการก าหนดอายจุากการศกึษาในครัง้นีย้งัคงสอดคล้องกบัข้อสนันิษฐานเดิมที่ได้มีผู้ สนันิษฐาน
ไว้ก่อนหน้า และยงัไมพ่บข้อขดัแย้งใด  

 ประเด็นที่มีการเสนอวา่พระพทุธรูปในศิลปะหริภญุชยัซึง่ปรากฏพระมสัส ุถือวา่เป็นรูปของพระอรหนัต์ไม่ใช่
พระพุทธเจ้า และสว่นด้านหลงัซึ่งเป็นแผ่นเรียบแสดงว่าประติมากรรนีป้ระดิษฐานโดยยึดติดกบัผนงัทัง้สิน้ ซึ่งเป็น

ต าแหน่งการติดตัง้โดยทัว่ไปไม่ได้อยู่ในต าแหน่งของพระประธาน3 ในการศึกษาครัง้นีย้งัไม่สามารถให้ค าตอบต่อ

ประเด็นดงักลา่วได้  

ในประเด็นเก่ียวกับพระพุทธรูปที่มีแผ่นหลังเรียบว่าเป็นการประดิษฐานพระพุทธรูปรูปเข้ากับผนังนัน้           
ผู้ศกึษามีความเห็นวา่โดยเฉพาะในศิลปะหริภญุชยัพระพทุธรูปยืนขนาดใหญ่ มีข้อจ ากัดเก่ียวกบัการประดิษฐานอยู่
แล้ว จึงไม่อาจสรุปรวมลงไปได้ว่าพระพุทธรูปที่สร้างในรูปแบบของประติมากรรมนนูสงูจะต้องอยู่ภายในซุ้มจระน า
ของเจดีย์เทา่นัน้ หากแตส่ามารถประดิษฐานเป็นพระพทุธรูปประธาน ภายในอโุบสถ หรือวิหารก็ได้ ทัง้นีพ้ิจารณาได้
จากตวัอยา่งพระพทุธรูปศิลปะล้านนาซึง่มีกรณีของการประดิษฐานพระพทุธรูปยืนท่ีมีขนาดใหญ่ แม้การประดิษฐาน
ดงักลา่วจะเกิดจากข้อจ ากัดด้านขนาดที่ใหญ่กว่าพระพทุธรูปในศิลปะหริภญุชัยมาก และมีอายกุารสร้างที่ห่างกัน
พอสมควร แต่ก็อาจนบัเป็นตวัอย่างของการประดิษฐานพระพุทธรูปประธานในบริบทของพระพทุธรูปแบบนนูสงูได้
เช่นกนั จึงมิอาจสรุปได้วา่พระพทุธรูปนนูสงูทกุองค์ไมส่ามารถอยูใ่นต าแหนง่ประธานได้ 

 สว่นประเด็นที่น าเสนอว่าการประดิษฐานชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่นี ้อาจเคยประดิษฐานที่เจดีย์เชียง
ยนันัน้ จากการศึกษาครัง้นีพ้บความเป็นไปได้ที่ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริดกลุม่ที่ 1 อาจเคยประดิษฐานอยู่ภายในซุ้ม
จระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตหุริภญุชยั กลา่วคือเมื่อพิจารณาจากขนาดของพระพทุธรูปองค์นีท้ี่ค านวณแล้ว
ว่ามีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร เมื่อน าไปเปรียบเทียบกับขนาดช่องจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตุ      
หริภุญชัย โดยเปรียบเทียบด้วยขนาดส่วน (Scale) ซุ้ มจระน าจากภาพถ่าย พบว่าองค์พระพุทธรูปสามารถ

                                           
3 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์, หาพระ หาเจ้า : รวมบทความทางวิชาการเก่ียวกับความหมายทางสังคมและวัฒนธรรมของโบราณวัตถุและ

โบราณสถาน (กรุงเทพฯ : มติชน, 2545), 23-27. 
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ประดิษฐานภายในซุ้มจระน าได้ (ภาพที่ 5) แตอ่ยูใ่นลกัษณะของสดัสว่นคอ่นข้างเลก็เมื่อเทียบกบักลุม่พระพทุธรูปใน
ซุ้มจระน าของเจดีย์กู่กดุ และของรัตนเจดีย์ ท่ีองค์พระพทุธรูปจะอยูใ่นลกัษณะที่พอดีกบัช่องของซุ้มจระน า 

อยา่งไรก็ตามมีความเป็นได้เชน่กนัท่ีพระพทุธรูปองค์ดงักลา่วอาจเคยประดิษฐานอยูท่ี่ซุ้มจระน าด้านใดด้าน
หนึง่ของเจดีย์เชียงยนั กอปรกบัรูปแบบทางด้านศิลปะที่สมัพนัธ์กบัลกัษณะศิลปะของเจดีย์เชียงยนั ข้อสนันิษฐานนี ้
ยงัมีข้อจ ากดัเก่ียวกบัจ านวนชิน้สว่นท่ีพบเพียงไมก่ี่ชิน้เทา่นัน้ ยิ่งกวา่นัน้ผลจากการศกึษาโดยเฉพาะพระพทุธรูปยืนที่
ท าจากส าริดทัง้ในศิลปะหริภุญชัย และล้านนา ยังไม่พบตัวอย่างการประดิษฐานไว้ภายในซุ้มจระน าของเจดีย์
กลางแจ้ง จนอาจกล่าวได้ว่าการใช้พระพุทธรูปส าริดมาเป็นส่วนประดับซุ้มจระน าไม่เป็นที่นิยม ถึงกระนัน้ก็พบ
ตวัอยา่งการประดิษฐานพระพทุธรูปส าริดที่เป็นพระพทุธรูปยืนภายในวิหารได้ กลา่วคือปรากฏประจกัษ์พยานว่าใน
ศิลปะล้านนานิยมสร้างวิหารที่มีผนงัด้านหลงัอยูแ่ล้วซึง่เป็นพืน้ท่ีที่สามารถประดิษฐานพระพทุธรูปแบบนนูสงูได้ และ
อยู่ในต าแหน่งของพระประธาน ตวัอย่างเช่น พระพทุธรูปปางประธานอภยั หรือพระอฏัฐารส วดัเจดีย์หลวง จงัหวดั
เชียงใหม ่

 2. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ473/18 และ 474/18 (ภาพที่ 6) มีความสมัพนัธ์กบัเศียรพระแสนแซว ่
เมืองล าพนู ข้อสนันิษฐานนีม้ีความเป็นได้สงูมากที่ชิน้สว่นเหลา่นีจ้ะประกอบเข้ากบัเศียรดงักลา่วเป็นพระพทุธรูปองค์
เดียวกนั และเป็นพระพทุธรูปจ าลองพระพทุธรูปยืนปางประทานอภยั หรือพระอฏัฐารส ในวิหารวดัเจดีย์หลวง จงัหวดั
เชียงใหม ่ซึง่ถือเป็นพระพทุธรูปส าคญัในล้านนา โดยแสดงให้เห็นถึงแนวคิดเร่ืองการจ าลองพระพทุธรูปส าคญัไว้ยงั
เมืองต่าง ๆ ในสมยัล้านนาได้เป็นอย่างดี พระพทุธรูปจ าลองนีจ้ึงมีอายุไม่เก่าไปกว่าพุทธศกัราช 1955 ซึ่งเป็นช่วง
ระยะเวลาการสร้างพระอฏัฐารส วดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม่ ซึง่ก าหนดอายไุว้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 ผล
ของการศกึษานีจ้งึสามารถตอบโจทย์เก่ียวกบัเศียรพระแสนแซว ่ภายในพิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติ หริภญุไชย ซึง่เคยมี

ผู้สนันิษฐานว่าอาจเป็นพระเศียรของพระพุทธรูปยืนที่สร้างขึน้ตามจารึกวดัพระยืน4 ซึ่งตวัจารึกวดัพระยืนมีศกัราช

ระบไุว้อยา่งชดัเจนคือ จารึกขึน้ในพทุธศกัราช 19135  ดงันัน้ข้อสนันิษฐานดัง่กลา่วจึงเป็นไปไมไ่ด้ที่เศียรพระแสนแซว ่

รวมไปถึงพระวรกายสว่นบน และลา่ง จะเป็นสว่นของพระพทุธรูปท่ีสร้างขึน้ตามจารึกวดัพระยืน 

 3. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ472/18 (ภาพที่ 7) มีรูปแบบสนันิษฐานเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยั
ในศิลปะล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทยั สร้างขึน้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 ซึ่งก าหนดอายเุช่นนีไ้ด้จากรูปแบบของ
พระพทุธรูปท่ีแสดงลกัษณะของชายสงัฆาฎิที่มีสว่นปลายของแผ่นสงัฆาฏิแผ่นบนเว้าเข้า และสว่นปลายของสงัฆาฏิ
แผ่นล่างแยกออก ท าให้เกิดส่วนที่คล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน ลกัษณะดงักล่าวนีพ้บร่วมกับพระพุทธรูปส าริดใน
ศิลปะล้านนาหลายองค์ โดยเฉพาะกลุม่พระพทุธรูปล้านนาที่มีอายุประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 20 - ต้นพทุธตวรรษที่ 
21 ในช่วงกลางพทุธศตวรรษที่ 21 ชายสงัฆาฏิดงักลา่วเสื่อมความนิยมลง การศึกษาในครัง้นีย้งัพบว่ารูปแบบชาย
สงัฆาฏิดงักล่าวปรากฏในพระพทุธรูปที่พบในบริเวณเมืองเชียงใหม่, เชียงแสน และล าพนู ซึ่งหากขยายขอบเขต
การศึกษาไปพืน้ที่อื่นก็อาจพบพระพุทธรูปที่มีลกัษณะของสงัฆาฏิเช่นนีไ้ด้อีก ลกัษณะชายสงัฆาฏิดังกล่าวอาจ
เก่ียวข้องกบัศิลปะสโุขทยัด้วย จึงเป็นประเด็นที่ควรศึกษาเพิ่มเติมต่อไป การศึกษาเก่ียวกบัรูปแบบของชายสงัฆาฏิ

                                           
4 เพ็ญสภุา สขุคตะ ใจอินทร์, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 139. 
5 ประเสริฐ ณ นคร และคณะ, จารึกล้านนา ภาค 2 เล่ม 1 : จารึกจังหวัดเชียงใหม่ ล าปาง ล าพูน และแม่ฮ่องสอน (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 
2551), 360-367. 
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ของพระพุทธรูปนีย้ังอาจน าไปพิจารณาประกอบร่วมในการก าหนดอายุพระพุทธรูปในศิลปะล้านนาองค์อื่น ๆ ได้
ในทางหนึง่ด้วย 

 

บทสรุป 

 ผลการศึกษาในงานวิจัยนีส้ามารถสร้างรูปแบบสนันิษฐาน และก าหนดอายุสมยัของชิน้ส่วนพระพทุธรูป
ส าริดขนาดใหญ่ โดยสามารถรวมชิน้สว่นตา่ง ๆ เข้าด้วยกนัได้ทัง้สิน้ 3 องค์ โดยสรุปคือ 

 1. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถุ 147/18, 148/18, 149/18, 150/18 และ 151/18 เป็นชิน้สว่นของ
พระพทุธรูปองค์เดียวกนั พระพทุธรูปมีขนาดโดยประมาณ 205 เซนติเมตร ก าหนดอายไุด้ประมาณพทุธศตวรรษที่ 18 
จากขนาดดงักลา่วมีความเป็นไปได้วา่เคยประดิษฐานในซุ้มจระน าของเจดีย์เชียงยนั วดัพระธาตหุริภญุชยั 

  2. ชิน้ส่วนพระพุทธรูปส าริด เลขวตัถุ 283/18, 473/18 และ 474/18 เป็นชิน้ส่วนจากพระพุทธรูปองค์
เดียวกนั สนันิษฐานวา่เป็นพระพทุธรูปจ าลองของพระอฏัฐารส วดัเจดีย์หลวง จงัหวดัเชียงใหม่ มีขนาดโดยประมาณ 
460 เซนติเมตร โดยสามารถก าหนดอายไุด้ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 เมื่อศึกษาเพื่อวินิจฉยัข้อสนันิษฐานเดิม
พบวา่ เศียรพระแสนแซว ่เมืองล าพนู รวมไปถึงชิน้สว่นพระวรกายทัง้ 2 ชิน้ มิใช่พระพทุธรูปท่ีปรากฏการสร้างในจารึก
วดัพระยืนตามที่ได้มีผู้สนันิษฐานไว้ 

 3. ชิน้สว่นพระพทุธรูปส าริด เลขวตัถ ุ472/18 มีรูปแบบสนันิษฐานว่าเป็นพระพทุธรูปปางมารวิชยัในศิลปะ
ล้านนา แบบอิทธิพลสโุขทยั มีขนาดโดยประมาณ สงู 170 เซนติเมตร หน้าตกักว้าง 136 เซนติเมตร ก าหนดอายไุว้
ประมาณต้นพทุธศตวรรษที่ 21 

 

ค าขอบคุณ 

 ขอขอบพระคณุ พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย จงัหวดัล าพนู ที่เอือ้เฟือ้ข้อมลูให้ผู้ศึกษาเป็นอย่างดี
มา ณ ท่ีนี ้
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แนวทางการฟ้ืนตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่ งยืน 
An Approach to Revitalization of Bangkok Noi Floating Market for Sustainable Tourism 
Development 
 
นิภาดา พลายศรี1 

Nipada Plaisri 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาเร่ืองแนวทางการฟื้นตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นมาของตลาดน า้ วิเคราะห์ศกัยภาพของตลาดน า้ในด้านการจัดการการท่องเที่ยว 
และเพื่อหาแนวทางในการฟืน้ฟแูละการจดัการตลาดน า้อยา่งเหมาะสมต่อไป การศึกษานีใ้ช้วิธีวิจยัเชิงคณุภาพ โดย
เก็บข้อมูลการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ผู้ บริหารตลาดน า้ ผู้ ค้า คนในชุมชน และ                  
ใช้แบบสอบถามกบันกัทอ่งเที่ยว 
 ผลการศึกษาพบว่า ตลาดน า้บางกอกน้อยเกิดขึน้จากแนวคิดของเจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
โดยมีผู้บริหารตลาดน า้คนส าคญัคือ คณุมนต์ชยั สือ่หงวน ตลาดน า้แห่งนีเ้ปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 เมษายน 2561 
จนกระทัง่ได้ยตุิการด าเนินการไปเมื่อเดือนมิถนุายน 2562 โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพของตลาดน า้พบว่า ตลาดน า้มี
ศกัยภาพในเร่ืองสถานท่ีตัง้ สนิค้าและบริการท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชมุชน และวิสยัทศัน์ของเจ้าอาวาสและผู้บริหาร
ตลาดน า้ สว่นปัญหาที่สง่ผลตอ่การสิน้สดุของตลาดน า้ คือ การขาดการมีสว่นร่วมจากชมุชนในการจดัการ การเข้าถึง
แหลง่ทอ่งเที่ยว ความหลากหลายของสนิค้าและบริการในระยะซบเซา การประชาสมัพนัธ์ และกิจกรรม 

โดยผู้ศึกษามีข้อเสนอแนวทางในการฟื้นตลาดน า้และการจัดการอย่างเหมาะสม ดังนี ้1) การแต่งตัง้
คณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น 2) การพฒันาสินค้าให้มีคณุภาพและหลากหลาย 
3) การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก 4) การรักษาภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในชุมชน 5) การพัฒนาและ
สง่เสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุ 6) การจดัประชุมและอบรมดงูานในแหลง่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อสง่เสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ที่น าไปสูก่ารพฒันาตลาดน า้ 
ค าส าคัญ : การฟืน้/การจดัการตลาดน า้/ ตลาดน า้บางกอกน้อย 
 

Abstract 
The objectives of the study of guideline of restoration for Bangkok Noi Floating Market are a) to 

study the history of the floating market, b) to analyze the potential of the floating market in tourism 
management, and to find ways to revitalize and manage the floating market appropriately. This study 
uses qualitative research methods by interviewing the abbot of the Suvarnaram Rajaworawihan temple, 
floating market executives, traders, community. And use the questionnaire with tourists. 

                                                           
1 ฝ่ายจดัการส านกัพิมพ์ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์ พบัลิชช่ิง จ ากดั (มหาชน) กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย 
Department of Publishing Management, Amarin Printing and Publishing Public Company Limited, Bangkok, 10170, Thailand. 
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The results found that Bangkok Noi Floating Market had occurred from the concept of the abbot 
of the temple with an important floating market executive, Montchai Sue-nguan. This floating market was 
opened on 15 April 2018 and ceased operations in June 2019. By analyzing the potential of the floating 
market, it was found that strength are tourism resources and locations and facilities. Weaknesses are 
food and goods, activities and public relations. Opportunities are accessing tourist attractions by skytrain 
and floating market tourism trend. And treats are tourism competition and lack of government support. 

The researcher proposed the guidelines for floating market rehabilitation and proper 
management as follows: 

1. Appointment of the operation committee through cooperation from all parts. 
2. Product development for quality and variety. 
3. Facility development. 
4. Preserving the landscape and environment within the community. 
5. Development and promotion of Ban Bu community tourism. 
6. Arranging meetings and workshops on other tourist attractions to promote and stimulate 

learning leading to the development of the floating market. 
Keyword: Revitalization /Floating Management/sBangkok Noi Floating Market 
 

1. บทน า 
ตลาดน า้เดิมคือตลาดที่มีการค้าขายขึน้ในชุมชนที่ติดริมน า้และอาศยัเรือต่างแผงขายของ โดยภาพของ

ตลาดน า้ในสงัคมไทยนัน้ปรากฏจากหลกัฐานในเอกสารในสมยัอยุธยาเป็นราชอาณาจักร  เช่น นิโกลาส์ แชร์เวส 
(ราตรี โตเพง่พฒัน์, 2543 : 11) ได้กลา่วไว้ในบนัทกึของเขาวา่ “ราษฎรส่วนใหญ่ท าการค้าขาย ลางครอบครัวค้าขาย
ทางน ้า พร้อมดว้ยภรรยาและบตุร ลงในเรือล าใหญ่ และแทบไม่มีวนัข้ึนบกเลย ลางครอบครัวอยู่ในเมือง ท าการค้า
ปลีกจากสินคา้ทีไ่ปรบัซ้ือมา เมื่อเรือสินคา้เข้าเทียบท่าอยู่ในร้านของตน ใครถนดัทางไหนก็ไปท าทางนัน้ เนือ่งจากท า
มาหากินได้คล่อง...” จึงเห็นได้ว่า วิถีชีวิตคนไทยผกูพนักบัสายน า้มายาวนานทัง้เร่ืองการค้าขายที่จะอาศยัเส้นทาง
ทางน า้และเรือเป็นพาหนะในกระบวนการค้าเป็นหลกัและวิถีชีวิตชมุชนริมน า้  

การเกิดแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัท่ี 1 (พ.ศ. 2504-2509) ที่มุ่งพฒันาเศรษฐกิจในระบบอตุสาหกรรม จึงมี
การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานระดับประเทศ การคมนาคมทางบกจึงมีบทบาทแทนที่ทางน า้ วิถีชีวิตริมน า้และ      
การค้าขายทางน า้ลดบทบาทลง (ราตรี โตเพ่งพฒัน์, 2543 : 191) ตลาดน า้หลายแห่งจึงยตุิไป ต่อมาจึงเกิดแนวคิด
ตลาดน า้ในฐานะแหง่ทอ่งเที่ยวขึน้ในปี พ.ศ. 2503 นัน่คือ ตลาดวดัไทร (อดุม เชยกีวงศ์, 2552 : 73) หลงัจากนัน้ในปี 
พ.ศ. 2510 มีการสง่เสริมตลาดน า้ด าเนินสะดวกให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ โดยการศึกษาของมณีวรรณ ผิวนิ่ม 
และปรารถนา จันทรุพนัธ์ (2546) พบว่า ตลาดน า้ด าเนินสะดวกมีพฒันาการมาจากตลาดชาวบ้าน กลายมาเป็น
ตลาดน า้ส าหรับการทอ่งเที่ยวเป็นหลกั ซึง่สง่ผลบวกในด้านเศรษฐกิจ และได้น าไปสูก่ารจดัตัง้ตลาดน า้ในพืน้ที่ต่าง ๆ 
ขึน้อีกหลายแหง่ ทัง้ตลาดน า้ที่อยูใ่นแหลง่ธรรมชาติ ตลาดน า้ที่ตัง้อยู่ในบริเวณวดั หรือตลาดน า้ที่จดัสร้างขึน้มา เช่น 
ตลาดน า้สีภ่าค พทัยา ตลาดน า้กวางโจว เพชรบรีุ ฯลฯ เป็นต้น 
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ตลาดน า้บางกอกน้อยซึ่งมีการตัง้ช่ือว่า ตลาดน า้ @บางกอกน้อยเพื่อให้ทันสมยั มีพืน้ที่ตัง้อยู่ริมคลอง
บางกอกน้อยในบริเวณวดัสุวรรณารามราชวรวิหารและชุมชนบ้านบุ  ซึ่งเป็นพืน้ที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์และ
วฒันธรรม เพราะวดัสวุรรณารามฯเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านบุมายาวนาน  อีกทัง้ชุมชนบ้านบุก็เป็นอีกหนึ่ง
ชมุชนเก่าแก่ที่มีประวตัิศาสตร์ความเป็นมาและการด ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมหลายอย่าง เช่น การตีขนัลงหิน 
การบสุเตนเลส การร ากระบี่กระบอง ภมูิปัญญายาแผนโบราณ ฯลฯ ปัจจยัเหลา่นีจ้ึงเอือ้ต่อการจดัการการท่องเที่ยว
ได้เป็นอยา่งดี  ท าให้เกิดแนวคิดการก่อตัง้ตลาดน า้บางกอกน้อยของพระเทพสวุรรณเมธี เจ้าอาวาสวดัสวุรรณาราม
ราชวรวิหาร ที่ต้องการให้ตลาดน า้เป็นพืน้ที่ในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนบ้านบุ รวมถึงเป็นช่องทางการ
ประชาสมัพนัธ์วดัและชมุชนให้เป็นท่ีรู้จกัมากขึน้ (พระเทพสวุรรณเมธี, สมัภาษณ์ 9 มีนาคม 2563; มนต์ชยั สือ่หงวน, 
สมัภาษณ์ 3 มิถนุายน 2561)  

ตลาดน า้แหง่นีเ้ปิดด าเนินการเมื่อวนัท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยการบริหารจดัการตลาดน า้แบง่เป็นฝ่าย
บรรพชิตและฝ่ายฆราวาส โดยฝ่ายฆราวาสประกอบด้วยคนในชมุชนและคนภายนอกที่เป็นโยมอปัุฏฐาก บคุคลหนึ่ง
ที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการตลาดน า้คือ คุณมนต์ชัย สื่อหงวน มีความผูกพันกับวัดสวุรรณารามราช
วรวิหารและชมุชนบ้านบมุายาวนาน จึงได้เข้ามาช่วยในการบริหารงานตลอดมา ในช่วงประมาณ 3 เดือนแรกนบัจาก
การเปิดตลาด การค้าขายและบรรยากาศภายในตลาดน า้ยงัคงคกึคกัอยู ่เมื่อเวลาผา่นไปตลาดน า้จึงเกิดภาวะซบเซา
ลงเร่ือยๆ จนกระทัง่ยตุิการด าเนินการเมื่อเดือนมิถนุายน 2562  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้ ศึกษาจึงมีค าถามในการศึกษาแนวทางการฟื้นตลาดน า้บางกอกน้อยว่า           
ความเป็นมาของตลาดน า้เกิดขึน้ได้อยา่งไร โดยวิเคราะห์การจดัการ ศกัยภาพและปัญหาของตลาดน า้งานวจิยัในครัง้
นีจ้ึงเป็นความพยายามในการศึกษาเพื่อที่จะตอบค าถามดงักลา่ว ทัง้นีผู้้ศึกษาคาดหวงัว่า การศึกษาครัง้นีท้ าให้ได้
แนวทางในการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนในโอกาสตอ่ไป 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ศกึษาชมุชนบ้านบแุละวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร 
 2.2 ศกึษาความเป็นมา การจดัการ ปัญหาและการสิน้สดุของตลาดน า้บางกอกน้อย 
 2.3 ศกึษาแนวทางในการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อยอยา่งเหมาะสม 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตของการศึกษา 
 3.1.1 ขอบเขตด้านพืน้ที่ พืน้ที่ที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี ้ผู้ วิจัยขอเลือกใช้พืน้ที่ตลาดน า้บางกอกน้อยเป็น
ตวัแทนการศกึษาเร่ืองแนวทางการฟืน้ตลาดน า้ เนื่องด้วยตลาดน า้แหง่นีต้ัง้อยู่ในชุมชนบ้านบ ุซึ่งเป็นพืน้ที่ที่มีประวตัิ
ความเป็นมายาวนานกวา่ 200 ปี รวมถึงการด ารงอยูข่องทรัพยากรวฒันธรรมหลายประการ อนัเป็นปัจจยัส าคญัที่จะ
สามารถสง่เสริมการฟืน้ตลาดน า้เพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนในโอกาสตอ่ไป 
 3.1.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา การศกึษาครัง้นีศ้ึกษาความเป็นมา การจดัการ ปัญหาและการสิน้สดุของตลาด
น า้บางกอกน้อย ในด้านต่างๆ ได้แก่ การก่อตัง้ตลาดน า้ การจดัการตลาดน า้ การวิเคราะห์พฒันาการของตลาดน า้ 
และการวิเคราะห์ตลาดน า้กับการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาการศึกษาตัง้แต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ถึงเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 รวมถึงศึกษาข้อมูลของชุมชนบ้านบุและวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งเป็นชุมชนที่มี
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ประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมอนัเป็นทรัพยากรส าคญัที่สามารถสง่เสริมการเรียนรู้ การทอ่งเที่ยว และการฟืน้ตลาดน า้
บางกอกน้อย 
 3.2 ข้อมูลที่ศึกษา 
 3.2.1 ทรัพยากรด้านสถานที่และวัตถุ ได้แก่ การก่อตัง้ตลาดน า้ การจัดการตลาดน า้ การวิเคราะห์
พฒันาการของตลาดน า้ 
 3.2.2 กลุ่มประชากรที่ศึกษา โดยใช้วิธีการคดัเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้วิธีการ
สมัภาษณ์เชิงลกึ (In-depth Interview) แบบไมเ่ป็นทางการ (Informal Interview) กบักลุม่ประชากรดงันี ้ 
 1) คณะกรรมการท่ีปรึกษา ได้แก ่เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ปัจจบุนัคือ พระเทพสวุรรณเมธี 
 2) คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายฆราวาส โดยมีตวัแทนกลุ่ม ได้แก่ คุณอภิสิษฐ ลิม้ศขุะกร รองประธาน
ด าเนินงาน คณุมนต์ชยั สือ่หงวน กรรมการและเลขานกุาร และคณุภทัรพิชิต บญุจินต์ กรรมการ 
 3) กลุม่ตวัแทนผู้ ค้าตลาดน า้ จ านวน 10คน 
 4) กลุม่ตวัแทนคนในชมุชนบ้านบ ุจ านวน 5 คน 
 ส่วนกลุ่มตวัแทนนกัท่องเที่ยว ใช้วิธีการเลือกสุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจง (Accidental Sampling) และ       
ใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมลู จ านวน 10 คน 
 3.3 วิธีการศึกษา 
 3.3.1 การศกึษาข้อมลูจากเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การศกึษาข้อมลูลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่ ศึกษา
พฒันาการและความเป็นมาของชมุชนบ้านบแุละวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร การศึกษาข้อมลูในด้านแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจยัที่เก่ียวข้องเพื่อน ามาเป็นกรอบในการศกึษาครัง้นี ้
 3.3.2 การเก็บข้อมลูจากภาคสนาม ได้แก่ การลงพืน้ท่ีส ารวจตลาดน า้บางกอกน้อยและพืน้ที่ชุมชนโดยรอบ 
ระหวา่งเดือนมิถนุายน 2561 จนถึงเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 โดยเก็บข้อมลูในด้านประวตัิศาสตร์ชมุชน วดั รูปแบบและ
การจดัการตลาดน า้บางกอกน้อย 
 3.3.3 การสัมภาษณ์ ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้ ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับการด าเนินการจัดการตลาดน า้ คือ          
เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร คณะกรรมการด าเนินงาน ผู้ ค้า คนในชมุชน และนกัทอ่งเที่ยว 
 3.3.4 การสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม ได้แก่ การสังเกตการณ์สภาพแวดล้อมและ        
การจดัการภูมิทศัน์ของตลาดน า้ การเข้าร่วมกิจกรรมในตลาดน า้ ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างคณะกรรมการด าเนินงานกับ
ผู้ ค้า ผู้ ค้ากบันกัทอ่งเที่ยว คณะกรรมการด าเนินงานกบัคนในชมุชน 
 3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 3.4.1 แบบสมัภาษณ์ ส าหรับการสมัภาษณ์เชิงลกึอย่างไม่เป็นทางการกบักลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจยัเชิง
คณุภาพ 
 3.4.2 แบบสอบถาม ส าหรับใช้กับกลุ่มตัวแทนนักท่องเที่ยว ซึ่งมีแนวค าถามเก่ียวกับทัศนคติของการ
ทอ่งเที่ยวในพืน้ท่ีตลาดน า้ในด้านตา่งๆ รวมถึงข้อเสนอแนะในการจดัการการทอ่งเที่ยว 
 3.4.3 การบนัทกึเสยีง ส าหรับการสมัภาษณ์กลุม่ผู้น าทีม่ีบทบาทส าคญัในการจดัการตลาดน า้ 
 3.4.4 การถ่ายภาพ ส าหรับเก็บภาพการจดัการการทอ่งเทีย่วของตลาดน า้ และเก็บภาพชมุชนโดยรอบ 
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 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูล 
 รวบรวมข้อมลูจากการศกึษาทางวรรณกรรมที่เก่ียวข้องและข้อมลูจากการส ารวจข้อมลูภาคสนาม จากนัน้
วิเคราะห์ข้อมลูออกมาเป็นประเด็นตา่งๆ ในการจดัการตลาดน า้บางกอกน้อย และน าไปสูก่ารอภิปรายผลที่วิเคราะห์
เช่ือมโยงกับแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืนและแนวคิดการท่องเที่ยวชุมชน และน าเสนอข้อมูลในรูปแบบการ       
การเขียนเชิงพรรณนาและเชิงวิเคราะห์พร้อมภาพประกอบเพื่อให้รายงานสมบรูณ์ครบถ้วน 
 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ความเป็นมาของชุมชนบ้านบุและตลาดน า้บางกอกน้อย 
 ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยูใ่นชมุชนบ้านบ ุซึง่เป็นชมุชนเก่าแก่แหง่หนึง่ที่มีมาตัง้แตส่มยัอยธุยาตอนปลาย 
โดยพืน้ที่เดิมตัง้อยู่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยฝ่ังใต้ บริเวณปากคลองบางกอกน้อยทัง้ฝ่ังเหนือและฝ่ั งใต้
ประกอบด้วยชมุชนหลายชมุชนซึง่มีปฏิสมัพนัธ์กนัมาโดยตลอด (สภุาภรณ์ จินดามณีโรจน์, 2550 : 13) ชุมชนแห่งนี ้
มีภูมิปัญญาที่ส าคญัคือ การท าเคร่ืองทองลงหิน ซึ่งใช้วิธีการตีโลหะให้เข้ารูปที่เรียกว่าการ “บุ” เป็นวิธีการที่มีมา
ตัง้แตส่มยัอยธุยา จึงเป็นท่ีมาของช่ือชมุชน “บ้านบ”ุ 
 วิถีชีวิตของคนในชุมชนบ้านบุสะท้อนให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของคนไทยและคนจีน โดยมีทรัพยากร
วฒันธรรมที่ยงัด ารงอยูใ่นชมุชนหลายประการ ทัง้ศาสนสถาน ได้แก่ วดัสวุรรณารามราชวรวิหาร วดัที่สร้างขึน้ตัง้แต่
สมยัอยธุยาและเป็นสถานท่ีจดัตัง้เมรุเผาศพเจ้านายในสมยัรัตนโกสินทร์ตอนต้น และมีภาพจิตรกรรมศิลปินในสมยั
รัชกาลที่ 3 (วีณา เอี่ยมประไพ, 2550 : 63) ศาลเจ้าปนุเถ้ากง ที่พึ่งพิงจิตใจของคนจีนแต้จ๋ิวที่ท าการค้าขายในชุมชน 
ศาลาโรงธรรม ศาลาประชาคมกลางชมุชนซึง่ในอดีตเป็นสถานท่ีส าหรับประกอบพิธีศาสนาในวนัส าคญัต่าง ๆ ตลาด
วดัทอง ศูนย์กลางเศรษฐกิจของชุมชน ภูมิปัญญายาแผนโบราณสงวนโอสถที่มีอายุกว่า 80 ปี การละเล่นกระบี่
กระบอง และภมูิปัญญาการท าขนัลงหิน  
 ชุมชนบ้านบุจึงเป็นชุมชนที่มีศักยภาพกับการจัดการการท่องเที่ยว ดังจะเห็นได้จากหน่วยงานต่างๆ           
ทัง้ภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาพยายามฟืน้ฟูชุมชนบ้านบุเพื่อการท่องเที่ยว โดยเร่ิมต้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โครงการ
ชมุชนทอ่งเที่ยวยัง่ยืนฯ ชมุชนบ้านบแุละพืน้ท่ีเก่ียวเนื่อง เขตบางกอกน้อย โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ที่ได้รับการสนบัสนนุจากกองการทอ่งเที่ยว ส านกัวฒันธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โครงการนีไ้ด้มี
การพฒันาแหลง่เรียนรู้ภายในชุมชน จัดท าป้ายสื่อความหมาย และการจดักิจกรรมแนะน าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  
จากนัน้จึงมีหนว่ยงานอื่นๆ ท่ีเข้ามาสานตอ่การจดักิจกรรม ทวา่ การฟืน้ฟชูมุชนบ้านบกุับการทอ่งเที่ยวก็ยงัไม่ประสบ
ผล (ระพีพฒัน์ เกษโกศล, สมัภาษณ์ 5 มิถนุายน 2563) จึงเป็นที่มาของแนวคิดการก่อตัง้ตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อ
การท่องเที่ยวขึน้มาโดยพระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร  ตลาดน า้บางกอกน้อยเปิด
ด าเนินการครัง้แรกเมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2561 โดยมีระยะเวลาการก่อสร้างตลาดประมาณ 10 วนั แนวคิด    
การตัง้ตลาดน า้ได้รับการสนบัสนนุจากคณุมนต์ชยั สื่อหงวน ได้เข้ามาช่วยจดัตัง้ตลาดน า้แห่งนีข้ึน้ และก าหนดช่ือ
ตลาดน า้วา่ “ตลาดน า้ @บางกอกน้อย” เพื่อให้ดทูนัสมยั (มนต์ชยั สือ่หงวน, สมัภาษณ์ 3 มิถนุายน 2561) 

4.2 การจัดการตลาดน า้บางกอกน้อย 
การจัดการตลาดน า้บางกอกน้อย มีการแต่งตัง้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ท าหน้าที่ในการจดัการตลาดน า้ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการที่ปรึกษา ได้แก่คณะสงฆ์ คณะกรรมการด าเนินงาน ฝ่ายบรรพชิต และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน ฝ่ายฆราวาส โดยพระเทพสวุรรณเมธีเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการด าเนินงาน 
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ฝ่ายบรรพชิต สว่นคณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายฆราวาส มีการปรึกษาหารือระหว่างพระเทพสวุรรณเมธีกบัคณุมนต์
ชยั สื่อหงวน (พระเทพสวุรรณเมธี, สมัภาษณ์ 9 มีนาคม 2563) คณะกรรมการฝ่ายฆราวาสนัน้ประกอบด้วยคนใน
ชมุชนบ้านบสุว่นหนึง่ และนกัธุรกิจจากภายนอกชุมชนสว่นหนึ่ง โดยผู้ที่มีบทบาทหลกัในการบริหารจดัการตลาดน า้
คือ คณุมนต์ชยั สือ่หงวน นกัธุรกิจจากกิจการเดินเรือ ร.อนงค์ และเป็นคนจากชุมชนบ้านแหโรงแร่ ซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่
ฝ่ังตรงข้ามคลองบางกอกน้อยกับชุมชนบ้านบุ  และเป็นผู้ ดูแลการจัดการตลาดน า้แห่งนีเ้พียงคนเดียว  ส่วน
คณะกรรมการคนอื่นๆ นัน้ไมไ่ด้มีบทบาทในเชิงปฏิบตัิ 

4.3 การวิเคราะห์พัฒนาการของตลาดน า้บางกอกน้อย 
จากการส ารวจข้อมูลภาคสนามทัง้การสมัภาษณ์บุคคลต่างๆ และการสงัเกตการณ์ ผู้ วิจัยขอจัดแบ่ง

พฒันาการของตลาดน า้ออกเป็น 3 ระยะ คือ 
1) ระยะเร่ิมต้นสูค่วามรุ่งโรจน์ คือช่วงเวลา 3 เดือนแรกตัง้แต่ตลาดน า้เปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 15 เมษายน 

พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 ในระยะนีม้ีร้านค้าในตลาดน า้ จ านวน 52 ร้าน มีสินค้าหลายประเภท ทัง้
อาหารการกิน กลุม่ของใช้จิปาถะ กลุม่แสดงภมูิปัญญา กิจกรรมภายในตลาดน า้มีการสาธิตการท าขนัลงหิน กิจกรรม
การท่องเที่ยวทางเรือ และการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ซึ่งกิจกรรมสาธิตการท าขนัลงหินเป็นกิจกรรมที่แสดง
ถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน และอาหารหลายประเภทที่เป็นที่น่าสนใจส าหรับนกัท่องเที่ยว จึงท าให้นกัท่องเที่ยวเข้ามา
เยือนตลาดน า้ในระยะนีเ้ป็นจ านวนมาก 

2) ระยะซบเซา คือช่วงเวลาหลงัจากเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นมา ซึ่งกลุม่ผู้ ค้าในตลาดน า้กลา่ว
ตรงกนัวา่หลงัจากผา่นไป 3 เดือน ตลาดน า้ก็เร่ิมซบเซา โดยการส ารวจพืน้ที่พบว่า มีร้านค้าลดจ านวนลงเร่ือยๆ โดย
ในวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 (หลงัจากตลาดน า้เปิดได้ประมาณ 10 เดือน) ร้านค้ามีจ านวน 16 ร้าน สนิค้าหลาย
ชนิดขาดความโดดเดน่ รวมถึงกิจกรรมที่เคยมีก็งดจดั จึงท าให้นกัทอ่งเที่ยวที่เข้ามามีจ านวนน้อยตาม 

3) ระยะสิน้สดุ การส ารวจข้อมลูผงัร้านค้าในตลาดน า้เมื่อวนัที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 หลงัจากที่ตลาด
น า้เปิดมาได้ประมาณ 11 เดือน พบว่า มีร้านค้าเหลือเพียง 9 ร้าน สินค้าขาดความหลากหลาย กิจกรรมต่างๆ ยงัคง
ไมม่ี นอกจากนีม้ีปัจจยัส าคญัที่สง่ผลตอ่การสิน้สดุของตลาดน า้คือ ผู้จดัการตลาดน า้ คณุมนต์ชยั สื่อหงวน เสียชีวิต 
ตลาดน า้แห่งนีจ้ึงสิน้สดุเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลาที่ตลาดน า้เปิดด าเนินการมาได้ประมาณ 14 
เดือน  

4.4 การวิเคราะห์ศักยภาพและปัญหาของตลาดน า้บางกอกน้อย 
4.4.1 ศกัยภาพของตลาดน า้บางกอกน้อย 
การศกึษาข้อมลูทัง้เอกสารและการส ารวจข้อมลูภาคสนาม พบวา่ ตลาดน า้แหง่นีม้ีศกัยภาพ ดงันี  ้
1) สถานที่ตัง้ ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในบริเวณวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร ซึ่งมีความส าคญัในด้าน

ประวตัิศาสตร์และทรัพยากรวฒันธรรม และมีภมูิทศัน์ที่ดีเพราะอยูริ่มคลองบางกอกน้อย  
2) ความโดดเดน่ของสนิค้าและบริการ มีการน าสินค้าที่เป็นอตัลกัษณ์ของชุมชน เช่น ภมูิปัญญาการท าขนั

ลงหิน การบุสแตนเลส อาหารเด่นประจ าชุมชน มาร่วมจ าหน่าย รวมถึงผู้ ค้าภายนอกที่น าสินค้าหลายชนิดมา
จ าหนา่ยในช่วงแรกที่เปิดด าเนินการ 

3) เจ้าอาวาสวดัสวุรรณารามราชวิหารมีวิสยัทศัน์ที่จะพฒันาพืน้ท่ีให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวแหง่หนึ่งของชุมชน 
และเปิดโอกาสให้ชมุชนมีสว่นร่วมในการจ าหนา่ยสนิค้า 

4.4.2 ปัญหาที่เกิดขึน้ในตลาดน า้บางกอกน้อย 
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ปัญหาที่เกิดขึน้ในตลาดน า้บางกอกน้อย ผู้วิจยัได้สงัเคราะห์จากข้อมลูทางภาคสนามเป็นหลกัและวิเคราะห์
เปรียบเทียบกบังานวิจยัที่ศกึษาการจดัการตลาดน า้ในพืน้ท่ีอื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จ โดยสรุปปัญหาออกมาได้ ดงันี  ้

1) การขาดการมีส่วนร่วมในการจดัการ ตลาดน า้แห่งนีม้ีผู้บริหารหลกัเพียงคนเดียวในทางปฏิบตัิ ชุมชน
บ้านบไุมไ่ด้มีสว่นร่วมในด้านการจดัการ การด าเนินงาน และการแก้ปัญหา เมื่อขาดผู้บริหารหลกั การจดัการตลาดน า้
จึงหยดุชะงกัไปและสิน้สดุ 

2) การเข้าถึงพืน้ที่  ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในซอยจรัญสนิทวงศ์ 32 ซึ่ง เป็นซอยที่แคบและ                 
ลกึมีการเข้าถึงพืน้ที่ชุมชนทัง้ทางรถและทางเรือ แต่ไม่มีรถหรือเรือโดยสารสาธารณะ จึงท าให้เข้าถึงพืน้ที่ไม่สะดวก
เมื่อเปรียบเทียบกบัแหลง่ทอ่งเที่ยวอื่นๆ 

3) ความหลากหลายของสินค้าและบริการ เมื่อตลาดน า้เ กิดภาวะซบเซา  สินค้าและบริการขาด             
ความหลากหลายและนา่สนใจ สง่ผลให้นกัทอ่งเที่ยวมีจ านวนน้อยลง 

4) การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลของนักท่องเที่ยวและกลุ่มบุคคลต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นว่า         
การประชาสมัพนัธ์ยงัไมเ่พียงพอ จึงท าให้ตลาดน า้แหง่นีไ้มเ่ป็นท่ีรู้จกั จึงท าให้เกิดภาวะซบเซาตามช่วงเวลา 

5) การจดักิจกรรม กิจกรรมที่มีในตลาดน า้บางกอกน้อยมีเพียงบางกิจกรรมที่แสดงถึงอตัลกัษณ์ของชุมชน 
เช่น การสาธิตการท าขนัลงหิน สว่นกิจกรรมอื่นๆ เป็นกิจกรรมที่สามารถพบได้ทัว่ไป เช่น การแสดงดนตรีนาฏศิลป์
หรือกิจกรรมการทอ่งเที่ยวทางเรือ ที่ยงัขาดการมีสว่นร่วมและความน่าสนใจในกิจกรรม  

4.5 แนวทางการฟ้ืนตลาดน า้บางกอกน้อยเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื 
แนวทางการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อย ได้มาจากการวิเคราะห์ศกัยภาพและปัญหาของตลาดน า้บางกอก

น้อยและวิเคราะห์เช่ือมโยงกบัตลาดน า้ในพืน้ท่ีอื่นๆ ที่ประสบความส าเร็จ รวมถึงใช้แนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยัง่ยืน
และการทอ่งเที่ยวชมุชนมาสง่เสริมแนวทางการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อย โดยแนวทางการฟืน้ตลาดน า้บางกอกน้อย
เพื่อการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืน มีดงันี ้

4.5.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น ทัง้วดัสวุรรณารามราช
วรวิหาร ผู้น าชมุชนบ้านบ ุคนในชมุชนบ้านบ ุสถานศึกษาในชุมชน ส านกังานเขตบางกอกน้อย และผู้ เช่ียวชาญจาก
ภายนอก โดยมีสว่นร่วมทัง้การวางแผนการจดัการการทอ่งเที่ยว การด าเนินการจดัการ และการแก้ปัญหา  

4.5.2 การพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและหลากหลาย โดยมีการคัดเลือกผู้ ค้า ประเภทของสินค้า                  
มีการสง่เสริมให้ความรู้ในการพฒันาสนิค้า การควบคมุราคาและคณุภาพของสนิค้า 

4.5.3 การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ โดยขอความร่วมมือจากสถานท่ีโรงเรียนส าหรับเป็น
ที่จอดรถ พฒันาเส้นทางการเดินทางทางน า้ 

4.5.4 การรักษาภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในชมุชนโดยการร่วมมือจากทกุภาคสว่น 
4.5.5 การพฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบุส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาตลาดน า้ เช่น ท าเป็น

เส้นทางทอ่งเที่ยวภายในชมุชนจากตลาดน า้ การจดักิจกรรมตา่งๆ ท่ีแสดงถึงอตัลกัษณ์ของชมุชน 
4.5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่น าไปสู ่   

การพฒันาตลาดน า้ 
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5. บทสรุป 
 ตลาดน า้บางกอกน้อยตัง้อยู่ในบริเวณวดัสวุรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ อีกทัง้ยงัมี
พืน้ที่ที่มีความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ นัน่คือ ชุมชนบ้านบุ ซึ่งทัง้วดัและชุมชนยงัมีทรัพยากรวฒันธรรมด ารงอยู่
หลายประการ นบัว่าเป็นปัจจัยส าคญัที่จะน ามาจัดการการท่องเที่ยวโดยพฒันาเป็นแหล่งเรียนรู้ และจัดการเป็น
เส้นทางทอ่งเที่ยวภายในชมุชนจากตลาดน า้ วดั และชมุชน โดยมีแนวทางในการฟืน้ตลาดน า้ ดงันี  ้

5.1 การแตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานโดยอาศยัความร่วมมือจากทกุภาคสว่น  
5.2 การพฒันาสนิค้าให้มคีณุภาพและหลากหลาย  
5.3 การพฒันาสิง่อ านวยความสะดวก เช่น ที่จอดรถ พฒันาเส้นทางการเดินทางทางน า้ 
5.4 การรักษาภมูิทศัน์และสภาพแวดล้อมภายในชมุชน 
5.5 การพฒันาและสง่เสริมการทอ่งเที่ยวชมุชนบ้านบสุ าหรับนกัทอ่งเที่ยวที่มาตลาดน า้  
5.6 การจัดประชุมและอบรมดูงานในแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ที่น าไปสู่        

การพฒันาตลาดน า้ 
ทัง้นีก้ารด าเนินการจะเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องควรจะได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทัง้ชุมชน วัด         

ผู้ ค้า รวมถึงการสนบัสนนุจากภาครัฐ เพื่อเป็นแนวทางการจดัการการทอ่งเที่ยวอยา่งยัง่ยืนและสร้างความตระหนกัถึง
คณุคา่ของทรัพยากรวฒันธรรมในชมุชนตอ่ไป 
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การศึกษาถึงความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อ 
ความภักดีของลูกค้าอิเกียในประเทศไทย 
The Study of the influence of Omni Channel Marketing that affects the customer loyalty of 
IKEA in Thailand. 
 
อสมาภรณ์ เขียวมีสว่น1  และ ศศิประภา พนัธนาเสวี2 

Asamaporn Keawmeesuan1 and Sasiprapa Phanthanasaewee2 

 
บทคัดย่อ 

ง า นวิ จั ย ฉบับนี ม้ี วั ต ถุ ป ร ะส ง ค์  1)  เ พื่ อ ศึ กษ าค ว ามมี อิ ท ธิ พลขอ ง ก า รตลาดแบบ ไ ร้ ร อยต่ อ                            
(Omni Channel Marketing) ที่สง่ผลต่อความภกัดีของลกูค้าอิเกียที่มาใช้บริการอิเกียสาขาบางนาหรืออิเกียสาขาบาง
ใหญ่ 2) เพื่อศึกษา ถึงความคิดเห็นของลกูค้าอิเกียที่มีต่อกลยทุธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) 
ที่มาใช้บริการอิเกีย สาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่ 3) เพื่อศึกษาถึงระดบัความภกัดีของลกูค้าอิเกีย ที่มาใช้บริการ  
อิเกียสาขาบางนา หรืออิเกียสาขาบางใหญ่ 

ตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ กลุ่มคนที่มาใช้บริการหรือซือ้สินค้าที่อิเกียสาขาบางนาจ านวน 200 คน และ       
มาใช้ บริการหรือซือ้สินค้าที่อิเกียสาขาบางใหญ่ 200 คน รวมเป็นจ านวน 400คน โดยใช้วิธีแบบโควต้า สถิติที่ใช้ใน       
การวิเคราะห์ ข้อมูลคือ สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิงที่ใช้ใน   
การทดสอบ สมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 ได้แก่ การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
ค าส าคญั: การตลาดแบบไร้รอยตอ่, ความภกัดีของลกูค้า, อิเกีย, เฟอร์นิเจอร์ 
 

Abstract 
 The main purpose of this study was to 1) To study the influence of Omni Channel Marketing that 
affects the customers loyalty of IKEA who came to use IKEA Bang Na branch or IKEA Bang Yai branch. 2) To 
study the opinions of IKEA customers that has a Omni Channel Marketing strategy for people who came to 
use IKEA Bangna or IKEA Bangyai branch. 3) To study level of loyalty of IKEA customers that came to use 
sevice of IKEA Bang Na branch or Bang Yai branch. 
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  Faculty of Business Administration, Bangkok University 10110, Thailand.  
2  มหาวิทยาลยักรุงเทพ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย 
  Bangkok University 10110, Thailand.  
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Sample that use for studying is the target group that came to use IKEA Bang Na branch for 200 
peoples and IKEA Bang Yai branch 200, after sum up is 400 people. Using a convenient random method, the 
statistic that use for data analysis descriptive statistic include percentage, mean, standard deviation and the 
reference statistics used in the hypothesis testing is 0.05 are the multiple regression analysis. 
Keywords: Omni Channel Marketing, Customer Loyalty, IKEA and Furniture 
 
บทน า 

ช่องทางการสื่อสารในยคุ90’sยงัไม่มีความหลากหลาย ผู้บริโภคสามารถรับข่าวสารได้จากทางออฟไลน์ เช่น 
โทรทศัน์ นิตยสาร วิทยุ ป้ายโฆษณา หนงัสือพิมพ์ ฯลฯ แต่ในปัจจุบนัผู้บริโภคสามารถเลือกรับข่าวสารได้จากหลาย 
ช่องทาง โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์ เช่น Line@ Facebook Website Twitter YouTube ฯลฯ (ความสัมพันธ์ระหว่าง 
Online Marketing กับ Offline Marketing, 2561) ช่องทางออฟไลน์เป็นจุดเร่ิมต้นของหลายธุรกิจและเคยเป็นช่องทางที่ 
แข็งแกร่ง การที่ธุรกิจมีช่องทางออนไลน์จะเข้ามาช่วยโปรโมทร้านเพื่อดึงดดูความสนใจจากลกูค้าลกูค้า หรือใช้ช่องทาง
ออนไลน์เพื่ออ านวย ความสะดวกในการซือ้สนิค้า การติดตอ่สอบถามได้ง่ายขึน้ (กนกรัตน์ สรังเสมทรัพย์. 2561) คนไทย
ใช้มือถือในการเสพสือ่ออนไลน์เฉลีย่ 4.2 ชัว่โมงตอ่วนั มือถือจึงกลายเป็นสิ่งที่จ าเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็น แหลง่เก็บข้อมลู
หรือหาข้อมลู และนอกจากนีผู้้บริโภคจะมีการสัง่ซือ้และช าระเงินผา่นช่องทางออนไลน์กนัมากขึน้ (ล้วง Insight การใช้
งาน“ดิจิทัล”ทั่ วโลก 2019, 2562) รวมถึงธุรกิจ E-commerce ที่สนบัสนนุให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคเช่ือมโยงเข้าหากนัง่าย
ขึน้ ท าให้เกิดการติดตอ่สมัพนัธ์กนัขึน้ สง่ผลให้เข้าถึงและครองใจผู้บริโภค (กรุงเทพธุรกิจ, 2562) 
 จากการที่ช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์นัน้มีอิทธิพลต่อผู้บริโภค หลายธุรกิจจึงพยายามสื่อสารและสร้าง  
ประสบการณ์ให้กบัผู้บริโภค โดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์เข้าไปอีกช่องทางหนึ่ง เพราะการสร้างประสบการณ์เป็นการณ์ 
ผสมผสานทุกช่องทางเข้ามาเช่ือมโยงกัน ดงันัน้กลยทุธ์ที่ธุรกิจสามารถน ามาใช้คือ Omni Channel Marketing เป็น       
กลยทุธ์ที่เช่ือมต่อกนัระหว่างร้านค้าและออนไลน์ โดยการผสมช่องทางหน้าร้าน เว็ปไซต์ และสงัคมออนไลน์เข้าด้วยกนั 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี (ภาวุธ พงษ์วิทยาภานุ, 2562) อุสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ได้มี      
การ พฒันามาใช้กลยทุธ์ Omni Channel เพื่อช่วยให้ลกูค้าเข้าถึงสนิค้าโดยการเช่ือมตอ่ข้อมลูและการให้บริการได้ง่ายขึน้ 
ผา่นช่องทางออนไลน์ และอิเกียเป็นธุรกิจที่ตระหนกัถึงเร่ืองการปรับตวัท าให้อิเกียได้หาวิธีการและแนวการตลาดใหม่ ๆ 
เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าและดงึลกูค้าไมใ่ห้หนีไปไหน แนวคิดและแนวการท าธุรกิจของอิเกียจะเน้นที่ดีไซน์ 
คณุภาพสินค้า ราคาที่คุ้มค่าและการบริการที่แตกต่างไปจากคู่แข่งในเร่ืองของ Self serve ท าให้อิเกียสามารถท าราคา 
สนิค้าได้ต ่าวา่คูแ่ขง่รายอื่นๆ (ปณชยั อารีเพิ่มพร, 2561; ณฐัจิตต์ วลยัรัตน์, 2562) อิเกียได้ท าตลาดการมีสินค้าที่รองรับ 
ตามความต้องการของผู้บริโภคและ การบริการขนสง่ที่สง่ตรงถึงหน้าบ้าน และได้เปิดตวั E-commerce ภายใต้เว็ปไซต์ 
www.ikea.co.th เป็นการเพิ่มช่องทางการขายและช่วยให้ลกูค้าซือ้สินค้าสะดวกมากขึน้ ที่ส าคญัท าให้อิเกียได้ข้อมูล 
ลกูค้าเพื่อใช้ในการขยายสาขาในอนาคต (รตินนัท์ ชยัวิบลูย์เวช, 2562.)  
 ดงันัน้ผู้ท าวิจัยจึงท าการศึกษาเร่ืองความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing)        
ที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย เนื่องจากงานวิจยัตา่งๆที่เคยศกึษามาในอดีตที่ผู้วิจยัได้ค้นคว้านัน้ไม่ 

http://www.ikea.co.th/


การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 01  H911 

พบงานวิจัยที่เน้นเฉพาะอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าอิเกีย จึงท าให้ผู้ วิจัยมี      
ความ สนใจศกึษาหวัข้อนี ้เพื่อเป็นแนวทางตอ่การด าเนินงานของกลุม่อตุสหกรรมเฟอร์นิเจอร์โดยสามารถน าผลการวจิยัที่
ได้ จากการศกึษาไปใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงด้านช่องทางการตลาดในการด าเนินธุรกิจตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
 1) เพื่อศึกษาความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่สง่ผลต่อความภกัดีของ 
ลกูค้า IKEA ที่มาใช้บริการอิเกียสาขาบางนาและอิเกีย สาขาบางใหญ่ 
 2) เพื่อศึกษาถึงความคิดเห็นของลกูค้าอิเกียที่มีต่อกลยทุธ์การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) 
ที่มาใช้บริการอิเกียสาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่ 
 3) เพื่อศกึษาถงึระดบัความภกัดขีองลกูค้าอิเกียที่มาใช้บริการอเิกียสาขาบางนาและอิเกียสาขาบางใหญ่ 
 
กรอบแนวคดิในการท าวิจัย 
          ตวัแปรต้น          ตวัแปรตาม 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการตลาดแบบไร้รอยตอ่ (Omni Channel Marketing) 
การตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) หมายถึง การเช่ือมโยงทกุช่องทางการตลาดให้เป็นหนึ่งเดียวกนั 
เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมีทางเลอืกในการตดัสนิใจซือ้ได้ทกุที่ ทกุเวลา(อรัมภา หวัใจ และคณะ, 2557) ซึง่สอด 

 การตลาดแบบไร้รอยตอ่ Omni Channel Marketing (อร
รัมภา หวัใจ, จิดาภา หิรัญวงศ์สวา่ง, ศรุต ชินประพินพร, ธีรา
พร เมฆอาภรณ์, ธนวรรณ ธนพรวิริยะกลุ, ตปนีย์ ทิพย์ผอ่ง, 
วชัรินทร์ จนัทรเจษฎากร, พสัริน ชมโพธ์ิสอน, ชนิภาแก้วมลู 
และพิชญา รัศมจีนัทร์, 2557) 
 
1. การเช่ืองโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภค 
หรือลกูค้า (Integrating)  
2. การเข้าใจพฤตกิรรมและความคาด หวงัของผู้บริโภค 
(Maximizing)  
3. การมอบประสบการณ์ที่ตรงตอ่ความ ต้องการของผู้บริโภค
อยา่งตอ่เนื่อง (Delivering)  
4. การสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคหรือ 

ความภกัดีของลกูค้า Customer 
Loyalty (Ivanauskiene & 
Auruskevicien, 2009)  
 
1. ความภกัดีด้านทศันคติ 
(Attitudinal Loyalty)  
2. ความภคัดีด้านพฤติกรรม 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 01  H912 

คล้องกบั Verhoef, Kannan & Inman, 2015 และ Huseyinoglu, Galipoglu& Kotzab, 2017 ที่ให้ความหมายของช่อง 
ทางการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ไว้ว่า เป็นการบริหารการท างานร่วมกนัของช่องทางหลาย ๆ 
ช่องทาง และเป็นจดุที่องค์กรมีปฎิสมัพนัธ์กบัลกูค้าอยา่งมีประสทิธิภาพมากที่สดุ ซึง่จะท าให้ลกูค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี 
และสอดคล้องกบั Joe Skorupa, 2014 ที่อธิบายไว้ว่า ช่องทางการตลาดแบบไร้รอยต่อไม่ได้เป็นเพียงช่องทางการจัด 
จ าหนา่ยที่ให้ความส าคญักบัความสะดวกสบายของผู้ซือ้แต่จะต้องมีความต่อเนี่อง ขณะที่ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าจะต้องไม่  
รู้สกึถกูคกุคาม อีกทัง้ยงัเป็นการสร้างประสบการณ์ในการเลอืกซือ้สนิค้าให้กบัลกูค้า 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของลกูค้า (Customer Loyalty)  
 ชนตัร โกวิทสิทธินนัท์ (2556) เสนอทฤษฎีเก่ียวกบัความภกัดีของลกูค้าคือ ข้อผกูมดัอย่างลกึซึง้ของลกูค้าที่ต้อง 
การซือ้สินค้าหรือได้รับการบริการที่น่าพึ่งพอใจอย่างสม ่าเสมอ ซึ่งความภกัดีนอกจากจะมีสว่นที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรม 
ของลกูค้าแล้วยงัเก่ียวกับทศันคติของลกูค้าด้วย ซึ่งสอดคล้องกับธัชพล ใยบวัเทศ (2556) ที่กล่าวว่า ความสมัพนัธ์ที่ 
ลกูค้ามีต่อองค์กรทัง้ในด้านทศันคติและด้านพฤติกรรม ซึ่งด้านทศันคตินัน้คือ การที่ลกูค้าคิดหรือพดูในสิ่งที่ดีเก่ียวกับ 
องค์กรรวมถึงการบอกต่อไปยงับคุคลอื่นที่ไปในทิศทางที่ดี สว่นในด้านพฤติกรรมคือ การที่ลกูค้าซือ้สินค้าหรือใช้บริการ 
กบัองค์กรนัน้อยา่งสม ่าเสมอ ไมห่นัไปซือ้สนิค้าของคูแ่ขง่แม้วา่จะมีสิง่ที่ดีกวา่ 
 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครัง้นีเ้ป็นกลุ่มคนที่เคยซือ้สินค้าหรือใช้บริการผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งของอิเกีย      
มีจ านวน 400 คน แบ่งเป็นอิเกียสาขาบางนา 200 คน และอิเกียสาขาบางใหญ่ 200 คน โดยใช้ตารางของ Yamane 
(1967) เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยท าการวิจัยเชิงส ารวจใช้วิธีแบบโควต้า(Quota Sampling) และใช้การเก็บข้อมลูด้วย
แบบสอบ ถามแบ่งออกเป็น 5 สว่น 1) ลกัษณะประชากรศาตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) พฤติกรรมการใช้บริการและ
การซือ้สินค้า ที่อิเกียตามแนวคิด 6Ws1H 3) การตลาดแบบไร้รอยต่อลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดให้เลือกตอบ              
4) ความภกัดีของลกูค้า ลกัษณะค าถามเป็นปลายปิดให้ เลือกตอบ 5) ข้อเสนอแนะอื่นๆเปิดให้แสดงความคิดเห็น มี     
การก าหนดสมมติฐานและ ตรวจสอบเนือ้หา (Content Validity) สถิติที่ใช้ในการ วิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา
จะวิเคราะห์หาค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ เชิงอ้างอิงใช้วิเคราะห์สหสมัพนัธ์และ   
การถดถอย  
 

ผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลกัษณะประชากรศาสตร์เป็นเพศหญิงร้อยละ 57 และ  
เพศ ชายร้อยละ 43 มีอายรุะหว่าง 31-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 24 สถานภาพโสด คิดร้อยละ 65.5 สว่นใหญ่มีวฒุิการศึกษา
ระดบั ปริญญตรี คิดเป็นร้อยละ 61 ประกอบอาชีพพนกังาน เอกชน คิดเป็นร้อยละ 34 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
25,001 - 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 มีจ านวนสมาชิกใน ครัวเรือน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 42 รูปแบบที่อยู่อาศยัใน
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ปัจจบุนัสว่น ใหญ่เป็นบ้านเดี่ยว คิดเป็ยร้อยละ 43 และกิจกรรมใน วนัหยดุของผู้บริโภคคือพกัผอ่นอยู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
27 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการและซือ้สินค้าที่อิเกีย ผลการวิเคราะห์พบว่า ในช่วง 3 เดือนที่ 
ผ่านมาเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคไปใช้บริการหรือซือ้สินค้าที่อิเกียน้อยกว่า  1 ครัง้ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 66.5 สว่นใหญ่แล้ว 
ผู้บริโภคเลอืกซือ้สนิค้าในแผนกของตกแตง่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29 และไปใช้บริการหรือซือ้สินค้าที่อิเกียกบัครอบครัว คิด 
เป็นร้อยละ 37.3 เลือกซือ้สินค้าอิเกียเพราะรูปแบบที่ทนัสมยั คิดเป็นร้อยละ 22.3 มกัเลือกใช้บริการหรือซือ้สินค้าอิเกีย 
ผ่านช่องทางหน้าร้าน คิดเป็นร้อยละ 81.3 วนัที่เลือกใช้บริการหรือซือ้สินค้าบ่อยสดุเป็นวนัเสาร์-อาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 
89.5 ผู้บริโภคได้รับข้อมูลของสินค้าผ่านช่องทางโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 28.7 การใช้จ่ายในแต่ละครัง้เฉลี่ยที่ 1,001-
3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.5 และตนเองมีอิทธิพลตอ่การซือ้เฟอร์นิเจอร์และของตกแตง่บ้านคิดเป็นร้อยละ 68.3 
ตอนที่ 3 คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเก่ียวกบัการตลาดแบบไร้รอยตอ่ 
 1) ด้านการเช่ือมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลกูค้า ผลการวิเคราะห์พบว่าระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคใน 

ด้านนีอ้ยู่ในระดบัมากที่สดุ( ̅=4.34, S.D.=0.79) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า อิเกียมีช่องทางในการติดต่อที่หลากหลาย 

เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมลู ไม่ว่าจะเป็นเว็ปไซต์  คอลเซนต์เตอร์ หรือช่องทางหน้าสโตร์( ̅=4.44, S.D.=0.83) ,

ผู้บริโภคสามารถสัง่ซือ้สินค้าได้ทกุที่ทกุเวลาที่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์ ( ̅=4.38, S.D.=0.95) ,ท่านได้รับข้อมลูการ 
ประชาสมัพนัธ์ในแต่ละช่องทางไม่ว่าจะจากช่องทางเว็ปไซต์ แคตตาล็อก หรือพนกังานก็มีรูปแบบเนือ้หาที่เป็นไปใน 

ทิศทางที่สอดคล้องกัน( ̅=4.31, S.D.=1.01) และเมื่อผู้ บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารแล้วว่าอิเกียมีโปรโมชั่น ส่งผลให้ 

ผู้บริโภครู้สกึอยากไป ซือ้สนิค้าอิเกีย( ̅=4.26, S.D.=1.09) ตามล าดบั 
2) ด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวงัของผู้บริโภค ผลการวิเคราะห์พบว่าระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภค 

อยูใ่นระดบัมากที่สดุ( ̅=4.51, S.D.=0.62) ซึง่สว่นใหญ่เห็นด้วยว่า อิเกียได้จดัท าหน้าเว็ปไซต์ เพื่อตอบสนองความต้อง 
การของลกูค้าที่ไมม่ีเวลาหรือไมส่ามารถเดินทางมาซือ้สนิค้าที่สโตร์เองได้( ̅=4.57, S.D.=0.73) ,สมาชิกอิเกียหรือที่เรียก 

ว่า IKEA Family มกัจะได้สิทธิพิเศษในเร่ือง โปรโมชัน่มากกว่าบคุคลทัว่ไปที่ไม่ได้เป็นสามชิก( ̅=4.54, S.D.=0.83) ,อิ
เกียสง่ มอบสนิค้าและการบริการท่ีตรงตามความคาดหวงัของผู้บริโภค เช่น มีบริการสง่สินค้าในราคาพิเศษและ นโยบาย

เปลี่ยนสินค้าเป็นต้น( ̅=4.49, S.D.=0.78) และอิเกียสโตร์แบ่งพืน้ที่ออกเป็นสดัส่วน ท าให้ผู้บริโภคสามารถ เดินได้

สะดวก และง่ายตอ่การเลอืกซือ้สนิค้าในแตล่ะหมวดหมู่( ̅=4.46, S.D.=0.76) ตามล าดบั 
 3) ด้านการสง่มอบประสบการณ์ที่ตรงตอ่ความต้องการของผู้บริโภคหรือลกูค้าอย่างต่อเนื่อง ผลการวิเคราะห์ พบ 

วา่ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดบัมากที่สดุ( ̅=4.56, S.D.=0.62) ซึ่งสว่นใหญ่เห็นด้วยว่า การน าสินค้าถอด 

ประกอบของอิเกียไปประกอบเองที่บ้าน เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับผู้บริโภค( ̅=4.62, S.D.=0.71) ,
เฟอร์นิ เจอร์ขนาดใหญ่ของอิเ กียส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นกล่องแบน เพื่อให้ผู้ บริโภคสะดวกในการขนย้าย          
( ̅=4.58, S.D.=0.78) ,พนักงานอิเกียสามารถดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ บริโภค เพื่อให้ผู้ บริโภคเกิด         

ความประทบัใจมาก ที่สดุ( ̅=4.55, S.D.=0.83) และผู้บริโภคสามารถเช็คข้อมลู สอบถาม ซือ้สนิค้าและช าระเงินได้อยา่ง

สะดวกทัง้ในรูปแบบ ออฟไลน์และออนไลน์( ̅=4.52, S.D.=0.80) ตามล าดบั 
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 4) ด้านการสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคหรือลกูค้า ผลการวิเคราะห์พบว่าระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ใน 

ระดบัมากที่สดุ( ̅=4.62, S.D.=0.52) ซึ่งสว่นใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้บริโภคสามารถสะสมคะแนนโบนสัให้ครบตามจ านวนที่   

อิเกียก าหนด เพื่อน ามาแลกเป็นคปูองเงินสดส าหรับไว้ใช้ใน สโตร์ในครัง้ต่อๆไป( ̅=4.67, S.D.=0.67) ,อิเกียมีการจัด 
กิจกรรมเป็นช่วงๆตามเทศกาลเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีสว่นร่วม เช่น เมื่อช้อปสินค้าครบ 3,500 บาท, 5,000 บาท ขึน้ไป/ใบ 

เสร็จ ผู้บริโภคสามารถน ามาแลกของที่ละลึกได้ที่จุดแลกของ( ̅=4.66, S.D.=0.62) ,ทางอิเกียมีกิจกรรมส าหรับบตัร 

สมาชิก IKEA FAMILY เมื่อผู้บริโภคที่มาซือ้สินค้าในเดือนเกิดจะได้รับคะแนนโบนสัสะสมเป็น 3 เท่า( ̅=4.60, S.D.= 
0.71) และอิเกียสโตร์ ท าให้ผู้บริโภครู้สึกดีที่ได้ใช้สินค้าหรือได้ใช้บริการ และส่งผลให้ผู้บริโภคอยากลองใช้สินค้าและ 
บริการอื่นๆ( ̅=4.58, S.D.=0.69) ตามล าดบั 
ตอนที่ 4 คา่เฉลีย่และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานเก่ียวกบัความภกัดขีองลกูค้า 

 1) ด้านทศันคติ ผลการวิเคราะห์พบวา่ระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดบัมากที่สดุ( ̅=4.58, S.D.=0.49) 

ซึง่สว่นใหญ่เห็นด้วยวา่ ผู้บริโภครู้สกึพอใจกบัสนิค้าและการให้บริการของอิเกียที่ตรงตามความคาดหวงั( ̅=4.63, S.D.= 

0.60) ,ผู้บริโภครู้สกึปลอดภยัและมัน่ใจในการซือ้สินค้าและใช้บริการที่อิเกีย( ̅=4.60, S.D.=0.60) ,ผู้บริโภคยงัจะเข้าใช้ 
บริการกบัอิเกียถึงแม้ในอนาคตอาจมีการปรับราคาที่สงูขึน้กวา่คูแ่ขง่( ̅=4.59, S.D.=0.61) ,ผู้บริโภคเกิดความรู้สกึอยาก 

ใช้สนิค้าและบริการอื่นๆของอิเกียเพิ่มเติมเช่น ใช้บริการโซนร้านอาหาร( ̅=4.56, S.D.=0.63) และเมื่อผู้บริโภคต้องการที่ 

จะซือ้เฟอร์นิเจอร์ หรือของตกแตง่บ้าน ผู้บริโภคจะนกึถึงอิเกียเป็นอนัดบัแรก( ̅=4.54, S.D.=0.69) ตามล าดบั 

 2) ด้านพฤติกรรม ผลการวิเคราะห์พบว่าระดบัความคิดเห็นของผู้บริโภคอยู่ในระดบัมากที่สดุ ( ̅=4.37, S.D.= 

0.73) ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยว่า ผู้บริโภคมีแนวโน้มในการกลบัมาซือ้สินค้าและใช้บริการอีกครัง้ ( ̅=4.47, S.D.=0.81) ,

ผู้บริโภคให้ความคิดเห็นเก่ียวกบัสนิค้าหรือการบริการของอิเกียไปในทางที่ดี( ̅=4.45, S.D.=0.80) ผู้บริโภคซือ้สนิค้า หรือ
ใช้บริการที่ อิเกียอยู่เป็นประจ า( ̅=4.39, S.D.=0.89) ,ผู้บริโภคจะพูดถึงสิ่งที่ดีๆ เก่ียวกับอิเกียให้ผู้ อื่นฟัง( ̅=4.30, 

S.D.=0.87) ,ผู้บริโภคจะแนะน าให้เพื่อนๆคนใกล้ชิด หรือคนรู้จักซือ้สินค้าหรือใช้บริการที่อิเกีย( ̅=4.25, S.D.=1.04) 
ตามล าดบั 
 
ตอนที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
ตารางที่  1 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหคุูณ (Multiple Regression) ความสมัพนัธ์ของความมีอิทธิพลของการ 
ตลาดแบบไร้รอยตอ่ที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย 
 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 

Contant 1.783 - 12.858 0.000 
การตลาดแบบไร้รอยตอ่ 0.620 0.714 20.338  0.000* 

R2 = 0.510, Adjusted R Square = 0.508, F = 413.617, p < 0.05 
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 ผลการวิเคราะห์พบว่าสมมติฐานข้อที่ 1 ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อส่งผลต่อความภกัดีของ 
ลกูค้าอิเกียในประเทศไทย คิดเป็นร้อยละ 0.510 และมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
ตารางที่ 2 แสดงค่าสมัประสิทธ์ิถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression) ความสมัพนัธ์ของความมีอิทธิพลของ         
การตลาดแบบไร้รอยตอ่(ในแตล่ะด้าน)ที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย 
 

ตวัแปรอิสระ B Beta t Sig 
(Constant)  1.986 - 12.276 0.000 
การเช่ือมโยงช่องทางเข้าหาผู้บริโภคหรือลกูค้า 0.258 0.411 6.980  0.000* 
การเข้าใจพฤตกิรรมและความคาดหวงัของผู้บริโภค 0.095 0.118 1.821 0.069 
การสง่มอบประสบการณ์ที่ตรงตอ่ความต้องการของ 
ผู้บริโภคหรือลกูค้าอยา่งตอ่เนื่อง 

0.128 0.160 2.602  0.010* 

การสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคหรือลกูค้า 0.100 0.106 1.840 0.067 
R2 = 0.521, Adjusted R Square = 0.516, F = 413.617, p < 0.05 
 

จากการศกึษาสมมติฐานข้อที่ 2 ความมีอิทธิพลด้านการเช่ือมโยงเข้าหาผู้บริโภคหรือลกูค้าสง่ผลต่อความ ภกัดี
ของลกูค้าอิเกียในประเทศไทยมากที่สดุ (Beta = 0.411, t = 6.980) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย พิจารณา
จากคา่ Sig ที่ 0.000 สมมติฐานของที่ 3 ความมีอิทธิพลด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวงัของผู้บริโภค ไมส่ง่ผล
ตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย (Beta = 1.008, t = 0.820) โดยพิจารณาจากคา่ Sig ที่ 0.069 สมมติฐานข้อ
ที่ 4 ความมีอิทธิพลด้านการสง่มอบประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือลกูค้าอย่างต่อ เนื่องสง่ผลต่อ
ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย (Beta = 0.160, t = 2.602) โดยพิจารณาจากค่า Sig ที่ 0.010 และสมมติฐาน
ข้อที่ 5 ความมีอิทธิพลด้านการสร้างความผกูพนักบัผู้บริโภคหรือลกูค้าไม่สง่ผลต่อความภกัดีของลกูค้า อิเกียในประเทศ
ไทย (Beta = 1.016, t = 0.841) โดยพิจารณาจากคา่ Sig ที่ 0.067  
 

บทสรุป 
 การศกึษาถึงความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยตอ่ที่สง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียประเทศไทย ผู้วิจยั 
ได้น าผลสรุปการวิเคราะห์มาเช่ือมโยงกบัแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เก่ียวข้องโดย สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี  ้
 สมมติฐานข้อที่1: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel Marketing) ที่ส่งผลต่อ       
ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย ผลการวิจยัพบวา่ ในด้านการเช่ือมโยงเข้าหาผู้บริโภคอิเกียมีช่องทางการติดต่อ
ที ่หลากหลายทัง้ในรูปแบบเว็ปไซต์ สโตร์ พนกังานหรือคอลเซนต์เตอร์ เพื่อท่ีจะให้ลกูค้าสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อย่างรวด 
เร็ว มีสว่นลดพิเศษหรือโปรโมชัน่ตา่งๆ มีการสร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กบัลกูค้าด้วยการน าสินค้าไปประกอบเอง 
และการท าให้ลกูค้ารู้สกึดีหรือรู้สกึผกูพนั ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของพิมพ์ธญัญา ฆ้องเสนาะ (2560) ผลการวิจยัพบ 
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ว่า การตลาดแบบ Omni Channel เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นการเช่ือมโยงการตลาดทกุช่องทางเข้า 
ด้วยกนั โดยทกุช่องทางสามารถสนบัสนนุและช่วยเหลือกนัได้ เป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กบัลกูค้าในการเข้าถึง 
สามารถน าข้อมลูมาปรับ เปลีย่นรูปแบบของสนิค้าหรือบริการให้สอดคล้องกบัความคาดหวงัและความต้องการของลกูค้า 

สมมติฐานข้อที่2: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเช่ืองโยงเข้าหาผู้ บริโภคหรือลูกค้า 
(Integrating) ท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทยที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐานข้อ 
ที่ 2 ซึง่แสดงให้เห็นว่า ผู้บริโภคให้ความส าคญักบัเทคโนโลยีสง่ผลให้การช้อปปิง้ในช่องทางออนไลน์นัน้มีอตัราที่เพิ่มขึน้ 
เป็นผลมาจากลกูค้ามีความสะดวกในการซือ้สินค้ามากกว่ามาเดินซือ้สินค้าในอิเกียสโตร์ ผสมผสานระหว่างการตลาด  
ออฟไลน์และออนไลน์เข้าด้วยกนัจะต้องมีฐานข้อมลูที่เช่ือมโยงและสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะราคา กิจกรรมโปรโมชัน่ หรือ 
อื่นๆ ซึง่สอดคล้องกบัผลงานวิจยั ของอศัน์อไุร เตชะสวสัดิ์ (2560) ผลการวิจยัพบว่า ผู้ ค้าปลีกที่จะอยู่รอดและเติบโตต่อ 
ไปจะอาศยัการบริการจดัการฐานข้อมลูลกูค้าที่มีประสิทธิภา และระบบปฎิบตัิการที่มีความเช่ือมโยงกนัทกุช่องทาง จน 
สามารถน าไปสูก่ารบริการลกูค้าอย่างเหมาะสมและตอบสนองความพอใจแก่ลกูค้าได้ถึงระดบัรายบุคคล ซึ่งจะน าไปสู่  
ความภกัดีและความผกูพนั 

สมมติฐานข้อที่3: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการเข้าใจพฤติกรรมและความคาดหวงัของ 
ผู้บริโภค (Maximizing) ไม่มีอิทธิพลต่อความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทยที่ ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 ดงันัน้จึง ไม่
ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 3 เป็นเพราะการเดินซือ้สนิค้าหรือใช้บริการท่ีอิเกียผู้บริโภคจ าเป็นต้องบริการตนเอง (Self service) 
ไมว่า่จะเป็นการหยิบสนิค้า การเข็นรถใสส่ินค้าเป็นต้น จะไม่มีพนกังานมาค่อยเดินตามเพื่อบริการสินค้าอิเกีย สว่นใหญ่
จะเป็นลกัษณะถอดประกอบ ท าให้ลูกค้ามีความคาดหวงัที่จะประกอบสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์แล้วออกมาเหมือน  กับ
ต้นแบบ สามารถใช้งานได้อยา่งคงทนและมีอายกุารใช้งานท่ียาวนาน แตส่ าหรับสนิค้าบางประเภทลกูค้าสามารถใช้ งาน
ได้เลยท าให้มีสว่นร่วมกบัแบรนด์คอ่ยข้างน้อง สง่ผลให้มีความคาดหวงัน้อยลงตามไปด้วย สอดคล้องงานวิจยัของ อาภา
ภรณ์ วธันกุล (2559) ผลการวิจยัพบว่า ลกูค้าจะกลบัมาซือ้สินค้าหรือใช้บริการอีกครัง้ก็ต่อเมื่อได้รับ ข่าวสารเก่ียว กับ
สินค้าใหม่หรือลกูค้าได้รับการบริการที่เป็นที่น่าพอใจในก่อนหน้านี ้ซึ่งรวมถึงราคาและการได้รับสว่นลดเพื่อตอบสนอง  
ความต้องการและความคาดหวงัของผู้บริโภค 

สมมติฐานข้อที่4: ความมีอิทธิพลของการตลาดแบบไร้รอยต่อด้านการมอบประสบการณ์ที่ตรงต่อ ความต้อง 
การของผู้บริโภคอยา่งตอ่เนื่อง (Delivering) ท่ีสง่ผลตอ่ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย ท่ีระดบันยัส าคญัที่ 0.05 
ดงันัน้จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ซึง่แสดงให้เห็นวา่ การสร้างประสบการณ์ทางการตลาดให้กบัลกูค้าเพื่อให้ลกูค้ามีความรู้ 
สกึสนกุกบัการมีสว่นร่วมไปกบัแบรนด์ (Schmitt, 1999) เช่น สินค้าของอิเกียจะเป็นลกัษณะกลอ่งสี่เหลี่ยมแบน เพื่อประ 
หยดัพืน้ที่ในการจดัเก็บและลดความเสี่ยงในการขนย้าย และที่ส าคญัจะเป็นการให้ลกูค้าน าไปประกอบเองที่บ้านซึ่งจะ  
ท าให้ลกูค้าไก้รับประสบการใหม่ๆ  สอดคล้องกบัผลงานวิจยัของกิตติพงศ์ คงธนาทรัพย์ และอิสราภรณ์ ลาดละคร (2560) 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านการส่งมอบมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคธุรกิจค้าปลีก ผลโดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 
โดยเฉพาะเร่ืองการได้รั ประสบการณ์การช็อปปิง้หรือซือ้ของได้ตรงตามความต้องการ 

สมมติฐานข้อที่5: ความมีอิทธิพลด้านการสร้างความผูกพนักับผู้บริโภคหรือลูกค้า (Enganing) ไม่ส่งผลต่อ 
ความภกัดีของลกูค้าอิเกียในประเทศไทย ที่ระดบันยัส าคญัที่ 0.05 ดงันัน้จึง ไม่ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 5 ซึ่งเป็นเพราะ อิ
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เกียมีการเรียกเกียคา่บริการในหลายๆเร่ือง ไม่วา่จะเป็นเร่ืองของการหยิบสินค้าให้จากคลงัสินค้า ที่จะมีค่าบริการจ านวน 
200 บาท/ใบเสร็จ และในเร่ืองของบริการการสง่สนิค้าถึงหน้าบ้าน รวมถึงการท่ีให้พนกังานติดตัง้หรือประกอบเฟอร์นิเจอร์ 
ให้ซึ่งการเก็บค่าบริการนัน้เป็นสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดการสร้างความผกูพนั ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจัยของกญัขจี มีเ้จริญ และ  
ณฐัพล อสัสะรัตน์ (2558) ผลการวิจยัพบวา่ เพราะอิเกียจะให้จะให้ ผู้บริโภคบริการตนเองจะไม่มีพนกังานมาบริการหรือ 
คอยเดินตามเพื่อแนะน าสนิค้า และลกูค้าจะต้องขน สนิค้ากลบัไปประกอบหรือติดตัง้ด้วยตนเอง แต่หากลกูค้าต้องการที่ 
จะให้อิเกียสง่สนิค้าไปให้ถึงที่บ้านก็จะมีค่าใช้จ่ายในการจดัสง่ ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ควรให้ความส าคญักบั 
การพฒันาคณุภาพการบริการในเร่ืองความพร้อม ของพนกังานและความเอาใจใสด่แูลลกูค้า เพราะ 2 สิ่งนีจ้ะช่วยสร้าง 
ความภกัดีของลกูค้าให้กบัแบรนด์เพิ่มขึน้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1) ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ (1) อิเกียควรให้ความส าคญักบัการตลาดแบบไร้รอยต่อ (Omni Channel 
Marketing) เพราะการใช้กลยทุธ์นีจ้ะท าให้อิเกียสามารถท าตลาดที่ดงึดดูความสนใจจากกลุม่ลกูค้าที่หลากหลาย และจะ 
สง่ผลให้สามารถเหนือกวา่คูแ่ขง่ในตลาดได้ (2) ในด้านการเช่ืองโยงเข้าหาผู้บริโภคหรือลกูค้า อิเกียควรให้ความส าคญัใน 
ด้านนี ้เพื่อให้ลกูค้าเข้าถึงข้อมูลที่มีความหลากหลายของช่องทางตามไลฟ์สไตร์ของลกูค้า แต่ในทกุๆช่องทางของอิเกีย 
นัน้ควรท่ีจะมีเนือ้หาที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกนัเพื่อกนัความสบัสนในการรับข้อมลูของลกูค้า (3) ด้านการมอบ 
ประสบการณ์ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง อิเกียให้ลกูค้ามีประสบการณ์ร่วมกบัแบรนด์ คือการให้ 
ลกูค้ากลบัไป ประกอบเฟอร์นิเจอร์เอาเองที่บ้านเพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ แต่การออกแบบเฟอร์นิเจอร์นัน้ ค านึงถึง 
ความต้องการของผู้บริโภค เช่น ลกูค้าต้องการเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบที่สามารถประกอบ เองได้ง่าย รวดเร็ว แต่คงทน  
และการที่พนักงานเอาใจใส่ดูแลลูกค้าให้เหมือนเป็นคนพิเศษ จะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ในทางบวก และสร้าง        
ความประทบัใจให้กบัลกูค้า 
 2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจยัครัง้ตอ่ไป (1) ในอนาคตควรมีการศกึษากบักลุม่ตวัอยา่งที่กว้างขึน้ เช่น กลุม่ลกูค้า 
เฟอร์นิเจอร์รายอื่นๆของประเทศไทย เพื่อเป็นการท าความเข้าใจ และเข้าถึงความคิดเห็นในด้านต่างๆ ของผู้บริโภคหรือ 
ลกูค้า และ (2) ควรศกึษาถึงปัจจยัของตวัแปรที่มีความสมัพนัธ์ หรือมีอิทธิพลตอ่ความภกัดีของลกูค้า เพื่อให้ได้ข้อมลูเพิ่ม 
เติมที่มีประโยชน์ตอ่อิเกียและธุรกิจอสุาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในการน าไปประยกุต์ใช้ให้ตอบสนองความต้องการของลกูค้า 
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การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ส าหรับนักเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5  
THE STUDY OF LEARNING OUTCOME ON ECONOMICS BY USING 5Es INSTRUCTIONAL MODEL FOR 
PRATHOMSUKSA 5 STUDENTS 

 
ฐิติพร   นามเคน * ดร.พินโย พรมเมือง** ดร.มนญูพงศ์ ชยัพนัธุ์*** 

Thitiporn  Namken * Dr.Pinayo Prommuang** Dr.Manoon Chaiyaphan*** 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์เพื่อเพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ 
ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียน เร่ืองความรู้พืน้ฐานหลัก        
การปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es กลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 15 คน ภาคเรียนที่ 2 ปี
การศกึษา 2562 โรงเรียนหนองกาวครุุราษฎร์บ ารุง อ าเภอยางตลาด จงัหวดัจงัหวดักาฬสนิธุ์ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษากาฬสนิธุ์ เขต 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจยั คือ แผนการจดัการเรียนรู้ แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
และแบบสอบถามความพงึพอใจ สถิติที่ใช้ในงานวิจยั คือ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจยั พบว่า 
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 และมีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก  

ค าส าคัญ: จดัการเรียนรู้, วิชาเศรษฐศาสตร์, เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es 
 
ABSTRACT 

 The objectives of this research were to compare Prathomsuksa 5 Students’ learning achievement 

on Economics by using 5Es Instructional Model and to study Prathomsuksa 5 Students’ 
satisfaction on learning with 5Es Instructional Model. The sample was 15 Prathomsuksa 5 
Students who were studying at Nongkaokhururatbamrung School under Kalasin Primary School 
Regional Office 2 in semester 2 of the academic year 2019. The research instruments consisted of three 

kinds: 5Es Lesson plans,Learning Achievement Test and questionnaire of satisfaction with 5Es Instructional 
Model. The statistics were mean, standard deviation, and t-test. The research findings were 
revealed that Prathomsuksa 5 Students’ posttest scores had statistically significant difference 
than pretest scores at the 0.05 level and their satisfaction with 5Es Instructional Model at the 
high level.    
Keywords: Learning outcome, Economics, 5Es Instructional Model 
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** Lecturers, Faculty of Education in Curriculum and Instruction, Vongchavalitkul University 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H920 

บทน า 
 ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบนั กระตุ้นให้คนเราต้องเกิดการเรียนรู้และศึกษาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และสามารถน าเทคโนโลยีมาปรับใช้กับ              
การด ารงชีวิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ ในหมวด 4 มาตรา 22 กล่าวว่า     
“การจดัการศึกษาต้องยึดหลกัว่าผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญั
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ” 
(กระทรวงศกึษาธิการ. 2542, น. 8 - 10) การจดัการเรียนการสอนต้องสง่เสริมผู้ เรียนมีการพฒันาความสามารถของตนเอง 
โดยถือว่าผู้ เรียนมีความส าคญัที่สดุ และต้องสง่เสริมให้ผู้ เรียนเกิดการพฒันาอย่างเต็มประสิทธิภาพท่ีผู้ เรียนจะท าได้ โดย
ผู้สอนมีหน้าที่ควบคมุและให้ค าแนะน า หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ปีพทุธศกัราช 2551 โดยกระทรวงศึกษาธิการซึ่งถือ
เป็น กรอบแนวทางส าหรับการจดัท าหลกัสตูรในแตล่ะสถานศกึษา เป็นแนวทางในการจดัการเรียนการสอนให้ผู้ เรียนได้มีทัง้
ความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านทกัษะเพื่อน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนปลกูฝังให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ที่สม ่าเสมอ
และยั่งยืน หลกัสูตรการศึกษาขัน้พืน้ฐานปีพุทธศักราช 2551 ได้มีการแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระ
เศรษฐศาสตร์ เป็นหนึง่ในกลุม่สาระสงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม ที่เสริมสร้างพืน้ฐานการเป็นมนษุย์และศกัยภาพใน
การคิดและการท างานอยา่งสร้างสรรค์มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนเกิดความรู้เก่ียวกบั เศรษฐศาสตร์ เข้าใจและสามารถบริหารจดัการ
ทรัพยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดได้อย่างมี  ประสิทธิภาพและคุ้มค่า  รวมทัง้เข้าใจหลกั   
การของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการด ารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพ เข้าใจระบบ และสถาบนัทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ความสมัพนัธ์
ทางเศรษฐกิจและความจ าเป็นของการร่วมมือกนัทาง เศรษฐกิจในสงัคมโลก (กรมวิชาการ. 2544, น. 53) การเข้าใจแนวคิด
หลกัการของเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางรอดแนวทางหนึ่งในการด าเนินชีวิตในปัจจุบนั กล่าวคือ สภาพเศรษฐกิจและ  
สงัคมในปัจจุบนัเป็นสาเหตุส าคญัที่ท าให้คนไทยตกอยู่ในภาวะเดือดร้อน ทัง้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาสงัคม ซึ่ง
นบัวนัจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึน้ เนื่องจากสงัคมไทยจะให้ความส าคญักบัระบบเศรษฐกิจแบบทนุนิยม จนท าให้คนท าทกุ
วิถีทางเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ บางคนถึงกับสละจรรยาบรรณในวิชาชีพ น าความรู้ความสามารถของตนไปแสวงหา
ผลประโยชน์โดยไม่ค านึงถึงความเดือดร้อนท่ีจะเกิดกบัคนอื่นในสงัคม ขอเพียงให้ตนเองได้รับประโยชน์สงูสดุก็พอ ทกุคน
ต้องการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง จึงเกิดการแข่งขนักนัเพื่อให้ได้เงินตราโดยไม่จ ากดัรูปแบบ เช่น การฉ้อโกง
รวมถึงการฉ้อราษฎร์บงัหลวง การด าเนินกิจกรรมนอกกฎหมาย (อารีย์ เชือ้เมืองพาน, 2551) ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจโลกที่ผา่น
มาได้สง่ผลกระทบไปทัว่โลก รวมถึงประเทศไทย ท าให้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” ถูกน ามากล่าวถึงในวงกว้าง ด้วยเป็น
แนวทางการด าเนินชีวิตและวิถีปฏิบตัิที่เน้นการพึ่งตนเองเพื่อให้เกิดความพอมี พอกิน พอใช้ แต่จากการศึกษาที่ผ่านมา 
พบว่าประชาชนจะรู้จักแต่ค าว่าเศรษฐกิจพอเพียง แต่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหลักการ รวมถึงการน ามา
ประยกุต์ใช้  (ทรงศกัดิ์ ศรีบญุจิตต์ และคณะ, 2551) นอกจากนีก้ารน าเสนอของสื่อสว่นใหญ่ เป็นการน าเสนอในวิถีสงัคม
ชนบท ส าหรับในวิถีสงัคมเมืองยงัมีการน าเสนออยูน้่อยและเป็นในลกัษณะขององค์กรแบบพอเพียง 
 ในการจดัการเรียนรู้เพื่อให้นกัเรียนเข้าใจ เข้าถึง และพฒันา หรือการน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนั จะต้องอาศยั
หลกัการคิดมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน เพราะการคิดถือวา่เป็นปัจจยัแรกในการเปลีย่นแปลงพฤติกรรม ซึง่เป็นประเด็น
ส าคัญทางการศึกษาที่ให้ความสนใจในปัจจุบันนี ้เพราะเด็กไทยมีจุดอ่อนด้านการคิด ดังที่  ทิศนา แขมมณี และ              
คณะ (2544, น. 40) ได้กล่าวว่า เด็กไทยนัน้ไม่เก่งเร่ืองการคิดการใช้เหตุผลการสอนให้ได้ผลดีนัน้ต้องให้ผู้ เรียนมี
ประสบการณ์โดยตรงกบักระบวนการคิดโดยการสอนให้เกิดทกัษะการคิดต้องเป็นการสอนแบบเปิดโอกาสให้อภิปรายโดยใช้
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ค าถามที่แยบยลแต่ไม่ยากเกินไป การส ารวจสภาพปัญหาของนกัเรียนพบว่า นกัเรียนยงัเน้นการเรียนแบบท่องจ าซึ่ง ไม่ใช้
ทกัษะการคิด วิเคราะห์เข้ามาช่วย จึงท าให้ความ สามารถในการเรียนในรายวิชานีล้ดลง 
 จากการศกึษารูปแบบการสอนหลายๆ รูปแบบ ผู้วิจยั พบว่า การจดัการเรียนรู้แบบ 5E เป็นวิธีการท่ีสามารถพฒันา
ศกัยภาพด้านปัญญา พฒันาความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และการจัดระเบียบ เป็นการค้นพบด้วยตนเองท าให้เกิดแรงจูงใจ
ภายในมากกวา่การเรียนแบบทอ่งจ า ฝึกให้นกัเรียนหาวิธีค้นหาความรู้ แก้ปัญหาด้วยตนเองช่วยให้จดจ าความรู้ได้นาน และ
สามารถถ่ายโยงความรู้ได้เน้นนกัเรียนเป็นศนูย์กลางการเรียนการสอน จะท าให้บรรยากาศในการเรียนมีชีวิตชีวาช่วยพฒันา
มโนทศัน์แก่นกัเรียนช่วยให้นกัเรียนเกิดความเช่ือมัน่วา่จะท าการสิง่ใด ๆ จะส าเร็จด้วยตนเอง สามารถคิดและแก้ปัญหาด้วย
ตนเองไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ได้ประสบการณ์ตรงฝึกทักษะการแก้ปัญหา และทักษะการใช้สามารถน าความรู้ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวนัได้ จากปัญหาดงักลา่ว 
 ด้วยเหตนุีผู้้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบ 5E มาใช้เป็นแนวทางในการจดัการเรียนรู้ เร่ือง 
ความรู้พืน้ฐานหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
พร้อมทัง้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของผู้ เรียนด้วยการน าเอาการจัดการเรียนรู้แบบ 5E มาใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน           
การจัดการเรียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นเคร่ืองมือเพื่อปลูกฝังให้ผู้ เรียนเป็นบุคคลที่คิดเป็น ท าเป็น 
แก้ปัญหาได้หรือคิดแบบวิทยาศาสตร์มีทกัษะการคิดวิเคราะห์สามารถจ าแนกแจกแจงองค์ประกอบ การจดัล าดบัข้อมูล   
การเปรียบเทียบข้อมูล เน้นให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้โดยเช่ือมโยงความรู้เดิมให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียน
สามารถจดจ าความรู้ได้นาน และสามารถน าไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างเหมาะสมอีกทัง้ทกัษะการคิดวิเคราะห์ยงัเป็นพืน้ฐาน
ของการคิดอื่น ๆ เช่น คิดสงัเคราะห์ คิดอยา่งมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะสง่ผลให้
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูขึน้ ส่วนทกัษะการคิดวิเคราะห์นัน้ เป็นทกัษะท่ีส าคญัส าหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบนั ซึ่งใน
ระหวา่งการสอนตามกรับวนการที่เน้นการจดัการเรียนรู้แบบ 5E นัน้  ผู้ วิจัยได้สอดแทรกกระบวนการสอนที่เน้นกระบวน  
การคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นทกัษะพืน้ฐานส าคญัที่จะสง่ผลให้ผู้ เรียนพฒันาทกัษะการคิดด้านอื่น ๆ ท่ีสงูขึน้ช่วยให้รู้ข้อเท็จจริง   
รู้เหตผุลเบือ้งต้นของสิง่ที่เกิดขึน้ เข้าใจความเป็นมาเป็นไปของเหตกุารณ์ รู้ว่าเร่ืองนัน้มีองค์ประกอบอะไรบ้างรู้รายละเอียด
ของสิง่ตา่ง ๆ ท าให้ได้ข้อเท็จจริงที่เป็นพืน้ฐานความรู้เพื่อน าไปใช้ในการตดัสนิใจแก้ปัญหาได้อยา่งถกูต้อง  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษา
ปีที่ 5 
 2) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนท่ีมีตอ่การเรียนตอ่วิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es 
 

 
สมมตฐิานของการวิจัย 
 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 สงูกวา่ก่อนเรียน 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้น การศกึษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ 5Es ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ด าเนินการดงันี ้
 1. กลุม่ตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนหนองกาวครุุราษฎร์
บ ารุง อ าเภอยางตลาด จงัหวดัจังหวดักาฬสินธุ์ ส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้มาโดย     
การเลอืกตวัอยา่งแบบกลุม่ (Cluster Random Sampling)  
 2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการวจิยัมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 2.1 แผนการเรียนรู้ ผู้วิจยัสร้างแผนการจดัการเรียนรู้จ านวน 5 แผน แผนละ่ 5 ชัว่โมง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้
แบบ 5Es  คือ ขัน้ท่ี 1 ขั้นสร้างความสนใจ ข้ันท่ี 2 ข้ันส ารวจและค้นหา ข้ันท่ี 3 ข้ันอธิบายและลงข้อมูลสรุป ขั้นที่ 4 ขั้นขยาย
ความรู้ ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล จากนั้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ผู้เช่ียวชาญ 3 คน พิจารณา       
ความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิเคราะห์พบว่า แผนการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด        
( Χ = 5.00, S.D. = 0.00 )  
 2.2 แบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ เร่ืองการศึกษาผลการจัดการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์ 
โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ที่ผู้วิจยัสร้างขึน้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลอืกจ านวน 30 ข้อ ผา่นการทดสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนือ้หา (Content Validity) ระหว่างข้อสอบกบัจุดประสงค์ (IOC) โดยมีผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน มีค่าอยู่ระหว่าง       
0.67 -1.00 มีคา่ความยากง่ายอยูร่ะหวา่ง 0.23 – 0.67 มีคา่อ านาจจ าแนกอยูร่ะหวา่ง 0.25-0.78 และมีความความเช่ือมัน่
ของข้อสอบทัง้ฉบบั (KR-20) 0.85 สว่นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญ จ านวน 3 คน   
มีคา่ความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมากที่สดุ คือ มีคา่เฉลีย่เทา่กบั ( Χ = 4.67, S.D. = 0.58 )  
 2.3 แบบสอบถามความพงึพอใจ ผู้วิจยัสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 16 ข้อ ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านการสือ่การเรียนการสอน ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านการแนะน าสง่เสริม และ ด้านบรรยายในการเรียนการสอน ซึ่ง
แบบสอบถามนี ้ผา่นการตรวจสอบโดยที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
 3. ด าเนินการเก็บข้อมลูในเดือนกมุภาพนัธ์ 2563  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล คือ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนและหลงัเรียนใช้สถิติ t-test dependent ซึ่งผู้ วิจยัได้ทดสอบความเป็นปกติของข้อมูล พบว่า 
ข้อมูลมีการกระจายเป็นปกติ ส่วนการวิเคราะห์ความพึงพอใจใช้สถิติเชิงพรรณนา คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
กรอบแนวคดิการวิจัย 

      การศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน วิชาเศรษฐศาสตร์ ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5   โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบ 5Es ประกอบด้วย 5 ขัน้ คือ ขัน้ที่ 1 ขัน้สร้างความสนใจ ขัน้ที่ 2 ขัน้ส ารวจและค้นหา ขัน้ที่ 3 ขัน้อธิบาย
และลงข้อมลูสรุป ขัน้ที่ 4 ขัน้ขยายความรู้ ขัน้ที่ 5 ขัน้ประเมินผล (อนนัต์ จนัทร์กวี 2523, น.3-10)  ซึ่งในการจดักิจกรรม
การเรียนรู้นีส้ามารถท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  และความพึงพอใจของนักเรียนได้ สามารถเขียนเป็นกรอบ
แนวคิดส าหรับการวิจยั ดงันี ้
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ตัวแปรต้น               ตัวแปรตาม 

 

 
 
 
 

 

 

 

ผลการวิจัย 
 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์  ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการ

เรียนรู้  ด้วยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 1  

ตารางที่  1 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 
 

คะแนน จ านวน 
(คน) 

คะแนนเตม็ Χ  S.D. t Sig. 

ก่อนเรียน 15 30 13.80 3.41 
-12.986* 0.000 

หลงัเรียน 15 30 25.27 2.43 

            * มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 13.80 คะแนน  
และ 25.27 คะแนน ตามล าดบั และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนและหลงัเรียน พบว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของ
นกัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. ความพงึพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียนต่อวิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es โดยรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก โดยเฉพาะด้านการแนะน าสัง่สอน  
 
 
 
 
 
 

การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es 
ขั้นที่ 1ข้ันสร้างความสนใจ  
ขั้นที่ 2 ขั้นส ารวจและค้นหา  
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายและลงข้อมูลสรุป  
ขั้นที่ 4 ขั้นขยายความรู้ 
ขั้นที่ 5 ขั้นประเมินผล  
 

ผลการจัดกาเรรียนรู้ 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
ด้วยเทคนิค 5Es 

2) ความพึงพอใจของนักเรียน
หลังจากเรียนด้วยเทคนิค 5Es 
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ตารางที่  2  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียน เร่ืองความรู้พืน้ฐานหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการ
เรียนรู้แบบ 5Es 

ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียน เร่ือง
ความรู้พืน้ฐานหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es 

ค่าเฉลี่ย 

(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านสือ่การเรียนการสอน 4.25 0.50 มาก 
2. ด้านการจดัการเรียนการสอน 4.13 0.77 มาก 
3. ด้านการแนะน าสง่เสริม 4.33 0.76 มาก 
4. ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน 4.07 0.50 มาก 

โดยรวม 4.23 0.68 มาก 

 จากตารางที่ 3 พบว่า ระดบัความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียน เร่ืองความรู้พืน้ฐานหลกัการปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้

เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ  = 4.23, S.D = 0.68) เมื่อพิจารณาเรียงล าดบัจากมากไปหา

น้อยได้ ดงันี ้ด้านการแนะน าสง่เสริม (Χ  = 4.33, S.D = 0.76) ด้านสื่อการเรียนการสอน (Χ  = 4.25, S.D = 0.50) 

ด้านการจดัการเรียนการสอน (Χ  = 4.13, S.D = 0.77) ด้านบรรยากาศในการเรียนการสอน(Χ  = 4.07, S.D = 0.50) 
 
อภปิรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง  การศึกษาผลการจดัการเรียนรู้วิชาเศรษฐศาสตร์โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es ส าหรับ

นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 5 ผู้วิจยัมีประเด็นส าคญัในการอภิปรายดงันี ้

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ ส าหรับนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 เมื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลงัเรียนสรุปได้ว่า คะแนนสอบหลงัเรียนของนักเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เป็นไปตามสมมติฐาน ที่ผลการวิจยัเป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า การจดัการเรียนรู้แบบสืบ

เสาะหาความรู้ (5Es) เป็นรูปแบบการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียน เป็นศนูย์กลาง ส่งเสริมให้ผู้ เรียนค้นคว้าหาความรู้ด้วย

ตัวเอง กระตุ้ นให้ผู้ เรียนเกิดข้อคาถามหรือข้อสงสัย เกิดความคิด และแสวงหาค าตอบหรือข้อเท็จจริงด้วยตนเอง  

นอกจากนีแ้ล้ว กระบวนการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5Es มีกระบวนการท่ีช่วยให้นกัเรียนสามารถท าความเข้าใจและน าความรู้

ไปใช้ได้ การสร้างกิจกรรมที่ให้นกัเรียนได้เกิดทกัษะการคิด วิเคราะห์ การค้นคว้าด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนความรู้

ระหวา่งครูและนกัเรียนหรือระหวา่งนกัเรียนด้วยกนัเอง อีกทัง้ พิมพนัธ์ เดชะคปุต์ (2544, น. 56) กลา่ววา่ 5Es เป็นรูปแบบ

การสอนที่ ช่วยแก้ปัญหาการสอนของครูได้อีกแบบหนึ่ง เป็นวิธีที่จะช่วยให้นกัเรียนรู้จกัวิเคราะห์ไม่ใช่การท่องจ าเนือ้หา

โดยไม่คิดไตร่ตรองให้รอบคอบ การเรียนการสอนแบบนีจ้ะช่วยให้นักเรียนเกิดความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมาก 

นกัเรียนมีสว่นร่วมในการก าหนดกิจกรรมเกิดความสนกุสนานไมจ่ าเจแตอ่ยูใ่นชัน้เรียน มีการค้นพบความจริงจากอปุกรณ์

การสอนมากมายเป็น การเรียนที่มีวตัถปุระสงค์แนน่อนการเรียนการสอนด าเนินไปตามวตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ ท าให้เกิดเป็น

องค์ความรู้ที่นกัเรียนจะสามารถจดจ า เข้าใจ น าความรู้ไปใช้ได้อย่างถกูต้อง และส่งผลใ ห้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ

นกัเรียนดียิ่งขึน้ 
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 3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อการเรียน เร่ืองความรู้พืน้ฐานหลกัการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุม่สาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ 5Es          
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจจะเกิดจากการท าวิจัยเชิงปฏิบตัิการในชัน้เรียนผู้ เรียนสามารถสะท้อนผลของ     
การเรียนในกับผู้ สอนท าให้สามารถปรับปรุงรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของผู้ เรียน เนื่องจากการวิจัยเชิง
ปฏิบตัิการในชัน้เรียน เป็นการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึน้ในห้องเรียน และน าผลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน เป็นการวิจัยที่ต้องท าอย่างรวดเร็ว น าผลไปใช้ทันทีและสะท้อนข้อมูลเก่ียวกับ         
การปฏิบตัิงานตา่ง ๆ  สวุิมล วอ่งวาณิช (2544, น. 11) ท าให้ผู้ เรียนสามารถสะท้อนปัญหาหรือข้อปรับปรุงที่เกิดจากการจดั
กิจกรรมท าให้ผู้ สอนสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและตอบสนองความต้องการของผู้ เรียนได้ อีกทัง้การเรียนโดยใช้       
การเรียนรู้แบบ 5Es ท าให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้หลายวธีิได้มีการแลกเปลีย่นความรู้และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัรวมไปถึง
การเรียนร่วมกบัเว็บสนบัสนนุท่ีผู้ เรียนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้อยา่งสะดวกสบาย ไมม่ีข้อจ ากดัเร่ืองเวลาเรียนที่น้อยเกินไป 
ซึง่สอดคล้องงานวิจยัของ วิมณัฑนา หงส์พานิช (2558, น. 85) ได้วิจยัเร่ือง ผลของการจดัการเรียนรู้ด้วยกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้วิชาวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน 2 เพื่อสง่เสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และการท างานเป็นทีม ส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสบืเสาะหาความรู้สงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.01 3) ความสามารถในการท างานเป็นทีมของนกัเรียนหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้สงูกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ4) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสบืเสาะหาความรู้อยูใ่นระดบัมากและสงูกวา่เกณฑ์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และสอดคล้องกบั     
งานวิจยัของ Billings (2002, p. 840 - A) ได้ศกึษาการเรียนด้วยแบบสบืเสาะความรู้กบัแบบวฏัจกัรการเรียนรู้ในสาขาวิชา
ฟิสิกส์ ระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 28 คน ผลการศึกษาพบว่า นกัเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึน้ร้อยละ 56 ขึน้ไป 
นกัเรียนร้อยละ 75 มีความสนุกสนานกับการเรียนแบบวฏัจักร คะแนนความสามารถในการเรียนของนกัเรียนเท่ากับ            
ร้อยละ 86 สรุปได้ว่า การเรียนแบบวฏัจกัรการเรียนรู้เป็นรูปแบบการสอนที่มีประสิทธิภาพและท าให้นกัเรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนอยา่งมีประสทิธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ผลการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยมีข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะศึกษาหรือผู้ที่สนใจใน    

การจดัการเรียนรู้ตามรูปแบบ 5Es ดงันี ้

  
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิัยไปใช้ 
  1.1 การจัดกิจกรรมตามรูปแบบ 5Es สามารถน ามาประยุกต์ให้เข้ากับเนือ้หาที่ต้องการ และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนได้ฝึกคิด ฝึกค้นคว้า สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง และสามารถแลกเปลีย่นให้ผู้ได้ 
  1.2 ครูผู้สอนมีความส าคญัที่จะคอยกระตุ้นให้เด็กเกิดการเรียนรู้ ดงันัน้ ผู้สอนเองต้องมีความสามารถ  
มีทกัษะการตัง้ค าถาม การสร้างปัญหาที่สอดคล้องการเนือ้หาของผู้ เรียน เพื่อให้เกิดการคิด การฝึกฝนแก่ผู้ เรียน 
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2. ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครัง้ต่อไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ 2 กลุม่ กลุม่ทดลองกบักลุม่ควบคมุ เพื่อที่จะได้เห็นถึงความแตกต่างของ
ของการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบ 5Es กบัการสอนแบบธรรมดาได้อยา่งชดัเจน 
  2.2 ควรมีการจดัการเรียนรู้แบบ 5Es ร่วมกบักิจกรรมอื่นๆ โดยน าไปประยกุต์ ใช้กบัเนือ้หาและรายวิชาอื่น ๆ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กบัผู้ เรียนสงูสดุ 
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อารีย์ เชือ้เมืองพาน  ) .5222  .( วทษรรวศท่ัจจัยและเรืปปนไฏาก ปมกผลต่ปคกทม  ูทเษ็จหษืปล้มเหลกฏปรวลุ่มูะูมาุนในเฏต

ภทคเหนืปตปนบน  .เชียงใหม่ :คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัแมโ่จ้.  
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การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก ของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4 

โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw 

The Development of Learning Achievment of Mathayomsuksa 4 Students by Using Cooperative 

Learning – Jigsaw on Maha Vessantara Jatak 

นางสาวจิรภา จิระสมประเสริฐ 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั ง้นี ม้ี วัตถุประสงค์ เพื่ อ  1 )  เ พ่ือ เป รียบเ ทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนก่อนและหลัง เ รียน                                     
เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดกของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw                       
2)  เ พ่ื อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธ์ิ ทางการเ รี ยน เ ร่ื องมหาเวสสันดรชาดก ของนักเ รี ยนชั ้นมั ธยมศึ กษาปี ท่ี  4                                 
โดยใช้การจัดการเ รียนรู้ เ รียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  Jigsaw  หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 กลุม่ตวัอย่างที่ใช้
ในการวิจยัครัง้นี ้คือ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่ก าลงัศกึษาอยูใ่นภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2562 โรงเรียนกระสงัพิทยา
คม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษาบรีุรัมย์ เขต 32 จ านวน 44  คน เค ร่ืองมือที่ ใ ช้ ในการวิจัย  คือ  แผนการ
จัดการเ รียน รู้ เ รียน รู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค  Jigsaw  จ านวน 5 แผน และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test ผลการวิจัย พบว่า ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw หลงั
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชัน้
มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw หลงัเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  
ค าส าคัญ: ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, Jigsaw 
 

ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to compare Mathayomsuksa 4 Students’ learning achievement 

between pretest and posttest on Maha Vessantara Jatak by using Cooperative Learning – Jigsaw, and 2) to 
compare Mathayomsuksa 4 Students’ learning achievement on Maha Vessantara Jatak by using Cooperative 
Learning – Jigsaw with the criteria at 70%. The sample was 44 Phrathomsuksa 4 Students who were studying at 
Krasang School under Buriram Secondary Educational Service Area Office 32 in second semester of the 
academic year 2019. Research instruments consisted of 5 Lesson plans and Learning Achievement Test. The 
statistics consisted of mean, standard deviation, and t-test.   The research findings were that Phrathomsuksa 4 
students’ learning achievement had posttest scores higher than pretest’s scores with the statistically significant 
difference at the 0.05 level and their learning achievement of posttest’s scores reached to the criteria at 70% 
with the statistically significant difference at the 0.05 level.  
Keywords: Learning achievement, Thai education, Jigsaw 
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บทน า 
ภาษาไทยเป็นเคร่ืองมือสือ่สารท่ีใช้ในการติดตอ่ระหวา่งคนไทยทัง้ชาติ ภาษาไทยเป็นเคร่ืองหมายแสดงความเป็น

ชาติไทย เป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมประจ าชาติที่น่าภูมิใจและควรแก่การรักษาไว้ (คณาจารย์สมานมิตร.2547 : 15) 

ดงันัน้ ทกุคนในชาติจึงต้องให้ความส าคญั เพื่อไมใ่ห้ภาษาไทยถกูละเลยหรือถกูลดความส าคญั ดงันัน้ จึงต้องตระหนกัและ

ร่วมกนัปลกูฝัง อนรัุกษ์ สืบทอดภาษาให้คงอยู่ต่อไป เพื่อไม่ให้ภาษาลบเลือนหายไปตามยุคสมยั สืบเนื่องจากในปัจจุบนั

ประเทศไทยได้รับอิทธิพลของภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวนัอย่างแพร่หลาย ท าให้ภาษาต่างประเทศเข้ามา        

มีบทบาทส าคญัในระบบการศึกษาไทย จากสภาพปัญหาที่เกิดขึน้กบันกัเรียนที่เรียนวิชาภาษาไทยพบว่านกัเรียนไม่ค่อย         

ให้ความสนใจและให้ความส าคญักบัวิชานีเ้ท่าใดนกั เพราะเห็นว่าเป็นภาษาที่ตนนัน้สามารถฟัง พดู อ่าน เขียนได้อยู่แล้ว       

จึงท าให้มองข้ามเร่ืองคะแนนสอบหรือผลสมัฤทธ์ิท่ีจะออกในท้ายปีการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยการศึกษาของ            

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2537 : 6) พบว่า นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลกั ภาษาไทยอยู่ในระดบัต ่า           

ซึ่งปัญหาการเรียนการสอนหลกัภาษาไทยมีสาเหตุมาจากหลายประการ ประการแรก คือ ปัจจัยที่เกิดจากครูที่ไม่รักและ     

ไม่มีความถนดัในการสอน ครูขาดกลวิธีในการสอนที่ท าให้การเรียนการสอนไม่สนกุ ไม่แม่นย าในเนือ้หา ขาดความมัน่ใจ               

จึงมีทัศคติที่ไม่ดีต่อการสอน จากข้อความนีแ้สดงให้เห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่ต้องฝึกฝนจน เ กิด ความช านาญ                     

ในการใช้ภาษาเพื่อการสือ่สาร การเรียนรู้อยา่งมีประสทิธิภาพเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง ทัง้ในเร่ืองการอ่าน การอ่านออกเสียง

ค า ประโยค  การอา่นบทร้อยแก้ว ค าประพนัธ์ชนิดตา่ง ๆ การอา่นในใจเพื่อสร้างความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์ สงัเคราะห์

ความรู้จากสิ่งที่อ่าน เพื่อน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยเฉพาะในด้านของการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้ เรียน

จะต้องรู้จักการวิ เคราะห์วรรณคดีห รือวรรณกรรม เพื่อศึกษาข้อมูลให้เข้าใจแนวความคิด คุณค่าของงานประพนัธ์ 

และเพื่อความเพลดิเพลนิ ซึง่วรรณคดีหรือวรรณกรรมเหลา่นัน้ได้ถ่ายทอดความรู้สกึนกึคิด คา่นิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

เร่ืองราวของสงัคมในอดีต เช่นเดียวกนักบัร่ืนฤทยั สจัจพนัธุ์  (2549 อ้างถึงใน ชลธิชา  หอมฟุ้ ง .  2558 )  ที่กล่าวถึง

ความส าคัญของวรรณคดีไว้ว่า “วรรณคดีทัง้ปวงล้วนเป็นกระจกสอ่งสะท้อนสงัคมและชีวิตมนษุย์ การอ่านวรรณคดี        

จึงเป็นการอา่นชีวิต” 

จากการศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ พบว่า เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการจัด
สภาพแวดล้อมทางการเรียนให้แก่ผู้ เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มเล็ก ๆ แต่ละกลุ่มประกอบด้วยสมาชิก ที่มีความรู้
ความสามารถแตกต่างกนั โดยที่แต่ละคนมีสว่นร่วมอย่างแท้จ ริงในการเ รียน รู้และ ให้ความส าเร็จของกลุม่ คนที่เรียน
เก่งช่วยคนท่ีออ่นกวา่ สมาชิกในกลุม่ไมเ่พียงแตรั่บผิดชอบตอ่การเรียนของตนเองเทา่นัน้ แตต้่องร่วมรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้
ของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุ่ม  ความส า เ ร็จของแต่ละคนคือความส าเร็จของกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือสามารถ
น ามาใช้กับทุกการเรียน ทุกรายวิชาและทุกระดับชัน้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ (วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์. 2545)               
และการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคจ๊ิกซอว์เป็นการสอนที่อาศยัแนวคิดการต่อภาพ ผู้ เสนอวิธีการคนแรก คือ         
อารอนสนัและคณะ (Aronson ; et al. 1978) ต่อมามีการปรับและเพิ่มเติมขัน้ตอนโดยสลาวิน  (Slavin.  1995 )             
แต่วิธีการหลกัยังคงเดิม การสอนแบบนีน้ักเรียนแต่ละคนจะได้ศึกษาเพียงส่วนหนึ่งหรือหัวข้อย่อยของเนือ้หาทัง้หมด           
โดยการศกึษาเร่ืองนัน้ ๆ จากเอกสารหรือกิจกรรมที่ค รูจัดให้  ในตอนที่ศึกษาหัว ข้อย่อยนัน้  นกัเรียนจะท างานเป็น
กลุม่กบัเพื่อนท่ีไ ด้รับมอบหมายให้ศึกษาหัว ข้อย่อยเดียวกัน  และเต รียมพร้อม ที่จะกลบัไปอธิบายหรือสอนเพื่อน
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สมาชิกในกลุม่พืน้ฐานของตนเอง ( ไสว  ฟักขาว.  2544 )  โดยค านึงถึง ความยากง่ายจากครูผู้สอนภาษาไทยในระดบั
มธัยมศึกษาปีที่ 4 จึงควรตระหนกัถึงความส าคญัในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยที่เหมาะกบัการใช้รูปแบบการท างาน
เป็นกลุม่เป็นอยา่งมาก ซึง่ผู้สอนจะมีเทคนิคหรือวิธีการสอนอยา่งไรให้นกัเรียนรักและสนุกกบัวิชาภาษาไทย โดยให้การสอน
มีวิธี ก า รห รือการจัดกิจกรรม ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมหรือเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้และต้องสร้างบรรยากาศภายใน           
การเรียนวิชาภาษาไทยให้เกิดสนกุสนาน มีชีวิตชีวา ดงันัน้ การท ากิจกรรมเป็นกลุม่ในการเรียนการสอน จึงนบัวา่มีประโยชน์
อย่างยิ่ง จากปัญหาดังกล่าวมีแนวทางหนึ่งท่ีคาดว่าสามารถแก้ไขปัญหานีไ้ด้โดยการศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการ เ รียน        
เร่ือง มหาชาติหรือมหาเวสสนัดรชาดกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
Jigsaw เป็นกิจกรรมที่ครูผู้ สอนมอบหมายให้สมาชิกในกลุ่มแต่ละกลุ่มศึกษาเนือ้หาที่ก าหนดให้ สมาชิกแต่ละคนจะถูก
ก าหนดโดยกลุม่ ให้ศกึษาเนือ้หาคนละตอนท่ีแตกตา่งกนั ผู้ เรียนจะไปท างานร่วมกบัสมาชิกกลุม่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้
ศึกษาเนือ้หาที่เหมือนกัน หลงัจากที่ทกุคนศึกษาเนือ้หานัน้จนเข้าใจแล้ว จึงกลบัเข้ากลุ่มเดิม แล้วเล่าเร่ืองที่ตนศึกษาให้
สมาชิกคนอื่น ๆ  ในกลุ่ม ฟัง  โดยเ รียงตามล าดับเ ร่ืองราวเสร็จ แล้วให้สมาชิกในกลุ่มคนใดคนหนึ่งสรุปเนือ้หาของ
สมาชิกทกุคนเข้าด้วยกนั ครูผู้สอนอาจเตรียมข้อสอบเก่ียวกบับทเรียนนัน้ไว้ทดสอบความเข้าใจเนือ้หาที่เรียนในช่วงสดุท้าย
ของการเรียน (กรมวิชาการ , 2545 ข)  

ในการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจ๊ิกซอนี ้ผู้ วิจัยเน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยใช้กระบวนการกลุ่มให้ผู้ เรียน                
ได้มีโอกาสท างานร่วมกนั เพื่อผลประโยชน์และเกิดความส าเร็จร่วมกนัของ มี  5  ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 จดัผู้ เรียนเข้ากลุม่
คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – ออ่น) กลุม่ละ 4 คน เรียกวา่ กลุม่บ้านของเรา (home group) ขัน้ท่ี 2 สมาชิกในกลุม่บ้าน
ของเราได้รับมอบหมายใ ห้ศึกษา เนื อ้หาสาระคนละ  1 ส่วน  และหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่ครูมอบหมาย                              
ขัน้ที่ 3 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเรา แยกย้ายไปรวมกับสมาชิกกลุ่มอื่นที่ได้รับเนือ้หาเดียวกันตัง้เป็นกลุ่มผู้ เช่ียวชาญ    
(expert group) และร่วมกนัท าความเข้าใจเนือ้หาสาระนัน้อย่างละเอียด และร่วมกนัอภิปราย หาค าตอบประเด็นปัญหาที่
ผู้สอนมอบหมายให้ ขัน้ที่  4 สมาชิกกลุ่มผู้ เช่ียวชาญกลบัไปกลุ่มบ้านของเรา แต่ละคนช่วยสอนเพื่อนในกลุ่มให้เข้าใจ
เนือ้หาสาระที่ไปศกึษามาจากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญอยา่งละเอียด ดงันัน้สมาชิกในกลุม่บ้านของเราจะได้ เ รียนรู้ เนือ้หาสาระใน
ภาพรวมทุก เ ร่ือง  เปรียบเสมือนกรต่อภาพจ๊ิกซอว์จนเสร็จสิน้สมบรูณ์ ขัน้ที่ 5 ผู้ เรียนทกุคนท าแบบทดสอบ แต่ละคน
จะได้คะแนนเป็นรายบคุคล และน าคะแนนของทกุคนในกลุม่บ้านของเรามารวมกนั (หาค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนกลุม่ กลุม่ที่
ได้คะแนนสงูสดุได้รับรางวลั (การจดัการเรียนการสอน กลุม่วิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
บรีุรัมย์) ดงันัน้ การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือผู้สอนจะต้องวางแผนในการเลอืกเทคนิค การจดัการเรียนที่เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
ซึ่งผู้ เรียนต้องมีความพร้อมที่จะร่วมกนัท ากิจกรรมและรับผิดชอบงานของกลุม่ร่วมกนั โดยที่กลุม่จะประสบความส าเร็จได้                  
ก็ตอ่เมื่อสมาชิกทกุคนได้เรียนรู้บรรลตุามจดุมุง่หมายเดียวกนั จึงถือได้วา่การเรียนเป็นกลุม่หรือเป็นทีมมีประสทิธิภาพ 

จากหลกัการและเหตผุลข้างต้น ผู้วิจยัจึงสนใจท่ีจะพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ 
เทคนิค Jigsaw ส าหรับการเรียนการสอนภาษาไทยในระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อเร้าความสนใจ การสร้างปลุกฝัง
คุณค่าทางด้านศีลธรรมให้กับนักเรียน โดยอาศัย เนื อ้ เ ร่ื อ ง จากวรรณคดีเป็นกรณีศึกษาส าหรับการวิเคราะห์โดยใช้
กระบวนการกลุม่ นอกจากนี ้นกัเรียนยงัจะเกิดการเรียนรู้อยา่งมีความหมาย มีความเข้าใจบทเรียนมากยิ่งขึน้ 
 

 
 
 



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H930 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียน เ ร่ือง มหาเวสสันดรชาดกของนักเรียน                         
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw 

2. เ พ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน เ ร่ืองมหาเวสสันดรชาดก ของนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษา                            
ปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเ รียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw  หลงัเรียนกบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

 1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเ ร่ือง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ของนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่  4                    
โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนเ ร่ือง มหาชาติหรือมหาเวสสันดรชาดก ของนักเ รียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 4                          
โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw หลงัเรียนสงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 
 

วิธีการวิจัย 

1. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้น เพ่ือพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษไทย เร่ือง มหาเวสสนัดร
ชาดก ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4  โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw กลุ่มตวัอย่างที่ใช้            
ในการวิจัยครัง้นี  ้คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียน                    
กระสงัพิทยาคม ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษาบรีุรัมย์ เขต 32 จ านวน 44  คน เคร่ืองมือในการวิจยัแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือ เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองทดลอง ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  เร่ือง มหาเวสสันดรชาดก                  
ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 มีจ านวน 5 แผน รวมทัง้สิน้ 5 ชัว่โมง และเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.10 – 0.70 มีค่าอ านาจจ าแนก 
เท่ากับ 0.16  -  0.78  และมีค่าความเ ช่ือมั่นทัง้ฉบับ (KR-20)  เท่ากับ 0.67  

2. การวิเคราะห์ข้อมลูและการใช้สถิติ การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลูดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียนภาษาไทย เ ร่ือง มหาเวสสันดรชาดก ก่อนและหลัง                      
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติทดสอบที (t-test dependent) 
   2.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ืองมหาเวสสันดรชาดก หลังเรียนกับเกณฑ์                 
ร้อยละ 70 โดยใช้สถิติทดสอบที (One-Sample t-test ) 
 

ผลการวิจัย 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดก  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้

แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1    ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  ก่อนและหลงัเรียน เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดก       

ของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw 

ผลการเรียน N  S.D. t p 
หลงัเรียน 
ก่อนเรียน 

44 
44 

14.20 
10.82 

3.05 
4.44 

4.029* .000 

*มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 

Jigsaw หลงัเรียน สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งไมม่ีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 1    การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  หลงัเรียน เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดก ของนกัเรียนชัน้

มธัยมศกึษาปีที่ 4 โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนคิ Jigsaw กบัเกณฑ์ร้อยละ 70 

กลุม่ ผลการเรียน N ร้อยละ 70  S.D. t p 
E1 หลงัเรียน 44 14 14.20 3.05 .445 .658 

 

อภปิรายผล 

 จากการวิจยัเร่ือง  การพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดก ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 

โดยใช้การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ Jigsaw ผู้วิจยัมีประเด็นส าคญัในการอภิปรายดงันี ้

1. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง มหาเวสสนัดรชาดกของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4                 

ที่จดัการเรียนรู้ด้วยเทคนิคจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัที่ระดบั .05 ทัง้นีอ้ภิปรายผลได้ว่า 

จากการจัดการเรียนรู้ด้วยจ๊ิกซอร์ (Jigsaw) เป็นรูปแบบการจดักิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม    

การเรียนรู้ โดยศศิวงศ์ พูลพิพฒัน์ (2560) ได้ศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวรรณคดีเร่ือง ร่ายยาวมหาเวสสนัดรชาดก 

กณัฑ์มทัรี ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 กับวิธีการสอนปกติ 

ครูผู้สอนจ าเป็นจะต้องเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมและน าวิธีการสอนนัน้มาจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้

และบรรลวุตัถปุระสงค์ และวิธีการสอนท่ีผู้วิจยัเลอืกคือ วิธีการสอนแบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ 2 คือเป็นวิธีที่สามารถใช้

พฒันาผลสมัฤทธ์ิการเรียนวรรณคดี โดยฝึกให้ผู้ เรียนมีทกัษะกระบวนร่วมมือ ท าให้ผู้ เรียนคิดเป็นท าเป็น และรู้จกัการแก้ไข

ปัญหาได้ พบวา่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนมีความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .00 

จากท่ีกลา่วมาจึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โดยใช้การจัดการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ Jigsaw สามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนได้    

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทยของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 4 หลงัเรียนโดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดย

ใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw  สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05              
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ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สากล โกรัมย์ และวนัทนีย์ นามสวสัดิ์ ได้ศึกษา (2561) ได้ศึกษาผลการใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ือง

หลกัการใช้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า นกัเรียนมีคะแนน

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนผา่นเกณฑ์คิด เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือมีจ านวนนกัเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีผลสมัฤทธ์ิ

ทางการเรียนเฉลี่ยตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึน้ไป อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดับ .01ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ Jigsaw 5 ขัน้ตอน ได้แก่ ขัน้ที่ 1 จดัผู้ เรียนเข้ากลุม่คละความสามารถ (เก่ง – กลาง – อ่อน)             

กลุ่มละ 4 คน เรียกว่า กลุ่มบ้านของเรา (home group) ขัน้ที่ 2 สมาชิกในกลุ่มบ้านของเราได้รับมอบหมายใ ห้ศึกษา

เนื อ้หาสาระคนละ  1  ส่วน และหาค าตอบในประเด็นปัญหาที่ครูมอบหมาย ขัน้ท่ี 3 สมาชิกในกลุม่บ้านของเรา แยกย้าย

ไปรวมกบัสมาชิกกลุม่อื่นที่ได้รับเนือ้หาเดียวกนัตัง้เป็นกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ (expert group) และร่วมกนัท าความเข้าใจเนือ้หา

สาระนัน้อย่างละเอียด และร่วมกันอภิปราย หาค าตอบประเด็นปัญหาที่ผู้ สอนมอบหมายให้ ขั น้ที่  4 สมาชิกกลุ่ม           

ผู้ เช่ียวชาญกลบัไปกลุม่บ้านของเรา แตล่ะคนช่วยสอนเพื่อนในกลุม่ให้เข้าใจเนือ้หาสาระที่ไปศึกษามาจากกลุม่ผู้ เช่ียวชาญ

อย่างละเอียด ดังนัน้สมาชิกในกลุ่มบ้านของ เ ร า จ ะ ไ ด้ เ รี ย น รู้ เนือ้หาสาระใ นภาพ ร วมทุก เ รื่ อ ง  เปรียบเสมือน                   

การต่อภาพจ๊ิกซอว์จนเสร็จสิน้สมบูรณ์ ขัน้ที่ 5 ผู้ เรียนทุกคนท าแบบทดสอบ  แต่ละคนจะไ ด้คะแนนเป็นรายบุคคล                 

และน าคะแนนของทกุคนในกลุ่มบ้านของเรามารวมกัน (หาค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนกลุม่ กลุม่ที่ได้คะแนนสงูสดุได้รับรางวลั 

(การจดัการเรียนการสอน กลุม่วิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์) 

 จากท่ีกล่าวมาจึงท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนภาษาไทย  ของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจดัการ

เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคจ๊ิกซอว์ Jigsaw มีคะแนนเฉลีย่สงูกวา่เกณฑ์ร้อยละ 70 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

  

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 

 การจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw เป็นรูปแบบท่ีพฒันาอยา่งชดัเจน เน้นการมีสว่นร่วมระหวา่ง

นกัเรียนในการท างานร่วมกนั คือ ท างานเป็นกลุม่ ผลการเรียนรู้ของทกุคน จะแสดงให้เห็นจากความตัง้ใจของนกัเรียนทกุคน

ภายในกลุ่ม ฉะนัน้ ในรายวิชาที่เน้นการท างานกลุ่ม เช่น วิทยาศาสตร์ ควรที่จะใช้เทคนิค Jigsaw ในการจัดการเรียนรู้         

จะท าให้นกัเรียนร่วมมือร่วมใจกนัเรียน และช่วยกนัในการเรียนรู้ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครัง้ต่อไป 
  1. การวจิยัในครัง้ตอ่ไปควรศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw โดยการเปรียบเทียบ

ระหวา่งกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง 

  2. การวจิยัในครัง้ตอ่ไปควรศกึษาการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค Jigsaw กบัการสอนแบบปกต ิ 

  3. การวจิยัในครัง้ตอ่ไปควรมกีารศกึษาความพงึพอใจหลงัเรียนของผู้ เรียนด้วย 

 

 

  



การประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษาระดบัชาต ิครัง้ที่ 10  H933 

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ. (2536). สรุปรายงานการประชมุปฏิบติัการเกี่ยวกบัการวิจยัการศึกษาครัง้ที ่5  

     เร่ือง การน าผลการวิจยัไปใช้ในการวิจยัการศึกษา. กรุงเทพฯ: ม.ป.พ. ถ่ายเอกสาร  

การจดัการเรียนการสอน กลุม่วิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏับรีุรัมย์ : 25 
ก่ิงกาญจน์ บรูณสนิวฒันกลู. (2560). จะสอนวรรณคดีอยา่งไรให้ผู้ เรียนเกิดมโนทศัน์.  วารสาร มจร สงัคมศาสตร์   
 ปริทรรศน. 6(4), 203- 213.  
คณาจารย์สมานมิตร. (2547). หลกัการสอนภาษาไทยส าหรับเยาวชน.กรุงเทพฯ: สวุีริยสาน์ส 

ชลธิชา หอมฟุ้ ง. (2558). การพฒันารูปแบบการสอนวรรณคดีไทยโดยประยกุต์ใช้อริยสจัสีเ่พื่อสง่เสริมความสามารถ 
          ด้านการอา่นอยา่งมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาบณัฑิต.  
 ฉบบัภาษาไทย สาขามนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ และศิลปะ. 8(2), 1313-1326. 
พรรณรอง รัตนไชย. (2555). สภาพปัญหาและการน าเสนอแนวทางการพฒันาการจัดการเรียนการสอนวรรณคดีและ                             

วรรณกรรม ในโรงเรียนสงักัดส านกังานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16.  วิทยานิพนธ์ สาขา การสอน

ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

วิชชิรทาน เข็มทอง (2555). ปัจจยัทางจิตและสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมเสียสละของนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษา

ตอนปลาย อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม. ปริญญานิพนธ์วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัย

พฤติกรรมศาสตรประยกุต์. บณัฑิตวิทยาลยั: มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ.  

สากล โกรัมย์ และวนัทนีย์ นามสวสัดิ์ (2561). ผลการใช้แบบฝึกทกัษะ เร่ืองหลกัการใช้ภาษาไทย โดยใช้เทคนิค 

การเรียนรู้แบบจ๊ิกซอว์ ส าหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 .รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดบัชาติและ

นานาชาติ ครัง้ที่ 2 พ.ค. 2561. มหาบณัฑิต สาขาวิชาหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั

ราชภฏับรีุรัมย์ 

 

 


	Human_2020new1
	Human_2020new
	Human_2020 (1)
	3_สิปปนันท์ นวลละออง

	89_นางสาวสุปรีชญา จับใจ
	275_Rasmey  Ol
	108 พระมหาทิวา สุขุม
	115_วสุนธรา ยืนยง
	146_นิภาดา พลายศรี
	29_อสมาภรณ์ เขียวมีส่วน
	161 ฐิติพร  นามเคน
	260_จิรภา จิระสมประเสริฐ

	สารบัญ(มนุษย์)new

