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รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 
เร่ือง  Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย 

ศูนย์บริการวิจัย และ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการการศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
ร่วมกับ  

เครือข่ายวิจัยประชาช่ืน 
 

วันศุกร์ที่  3  มีนาคม  2560   

ห้องประชุมทวี บุณยเกต ุ(6-1) ชั้น 6   

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

 

 

รวบรวมโดย 

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

Email: conference.dpu@dpu.ac.th 

http://www.dpu.ac.th/conference 

 

- บทความทุกเรื่องได้รับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ข้อความและเนื้อหาของบทความ
ที่ตีพิมพ์เป็นความรับผิดชอบของผู้เขียนแต่เพียงผู้เดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

- การคัดลอก อ้างอิง ต้องด าเนินการปฏิบัติในหมู่นักวิชาการทั่วไป และสอดคล้องกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

- การเผยแพร่ผลงานวิชาการในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการฯ จะสมบูรณ์เมื่อต้องมีเอกสารการ
น าเสนอผลงานประกอบ 
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สารจากอธิการบดี

	 ในนามของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 ดิฉันรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านเข้าสู่	
การประชุมวิชาการระดับชาติ	ครั้งที่	12	ในหัวข้อเรื่อง		“Health		and	wellness	:	สุขภาพและความสุขสบาย”
	 การจัดประชุมวิชาการครั้งที่	 12	 นี้	 เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิจัย	 วิทยาลัยการแพทย์
บูรณาการ	มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑติย์	และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น	โดยมวีัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บคุลากร
ทั้งในวงการวิชาการ	ผู้ที่อยู่ในภาคปฏิบัติ	และผู้ที่สนใจเรื่อง	“สุขภาพและความสุขสบาย”	ได้มีโอกาสมารับฟัง	
แลกเปลี่ยนความเห็น	และเรียนรู้ร่วมกัน

วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ	 หรือ	 College	 of	 Integrative	 Medicine	 (CIM)	 เป็นวิทยาลัยที่เน้น
ศาสตร์ทางด้าน	Wellness	ซึ่งเป็นศาสตร์ที่กำาลังได้รับความสนใจทั่วโลก	เนื่องจากปัจจุบันโลกของเรากำาลังเข้าสู่	
Health	paradigm	shift	ซึ่งความรู้ทางด้าน	Conventional	medicine	ที่เน้นการรักษาเมื่อมีอาการเจ็บป่วย
ไม่เพียงพอแล้ว	แต่จำาเป็นต้องมีความรู้ด้านการแพทย์บูรณาการที่เน้นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวม	ที่ผสมผสาน
การแพทย์ที่หลากหลาย	 เช่น	 รากฐานการแพทย์ยุโรป	 แพทย์แผนจีน	 แพทย์แผนไทย	 ศาสตร์	 Naturopathy	
ศาสตร์	Anti-aging	ศาสตร์อาหารสุขภาพ	ทำาอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสุขสบาย	และยั่งยืน	

ดังที่ทุกท่านทราบดีอยู่แล้วว่า		ในยุคของการแข่งขันที่มีแต่ความเร่งรีบ	และลักษณะการใช้ชีวิตของเรา
ในปัจจุบันทำาให้เรามักไม่มีเวลาที่จะให้ความสำาคัญกับเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเอง	 ทำาให้บางครั้งเกิดภาวะ
เครียดและเจ็บไข้ได้ป่วย	 หากเราต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์	 เราจำาเป็นต้องดูแลสุขภาพกาย	 และสุขภาพจิต	 ให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน	ซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในขั้นต้น	

การมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น	 เราควรจะให้ความสำาคัญกับสุขภาพ	 การบริโภคอาหารอย่างถูกสุขลักษณะ											
การพักผ่อนให้เพียงพอ	 การออกกำาลังกายเป็นประจำา	 เพื่อจะทำาให้ร่างกายไม่เจ็บป่วย	 ไม่แก่เร็ว	 และมีอายุที่
ยืนยาว		มีอารมณ์ดี		รู้จักควบคุมอารมณ์	สามารถเข้าร่วมทำากิจกรรม	สันทนาการ	การฝึกสมาธิ		พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา	 ดังที่ท่านจะได้รับความรู้จากการบรรยายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 จากทั้งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
และจากผู้เข้าร่วมนำาเสนอบทความในครั้งนี้

ดฉินัขอขอบคณุวทิยากรผูท้รงคณุวฒุทิัง้	4	ทา่น	ซ่ึงมคีวามเชีย่วทางด้านสุขภาพเปน็อยา่งดี	ทีไ่ด้ใหเ้กยีรติ 
มาถ่ายทอดความรู้	และประสบการณ์	ในการประชุมวิชาการในครั้งนี้	ได้แก่

1.	 นายแพทย์บรรจบ		ชุณหสวัสดิกุล
2.	 ดร.กมล	ไชยสิทธิ์
3.	 นายแพทย์มาศ		ไม้ประเสริฐ
4.	 รศ.ดร.สมพร		กันทรดุษฎี		เตรียมชัยศรี

	 สุดท้าย		ดิฉันหวังเป็นอย่างย่ิงว่าการประชุมวิชาการคร้ังน้ีจะเป็นประโยชน์สำาหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน	

   
	 	 	 	 	 	 		(ดร.ดาริกา	ลัทธพิพัฒน์)

	 	 																							อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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ก ำหนดกำร 

โครงกำรประชมุวิชำกำรระดบัชำติ ครั้งที ่12 
เรื่อง  Health and wellness : สุขภำพและควำมสุขสบำย 

วันศกุรท์ี่ 3 มนีำคม 2560  ณ ห้องประชุมทว ี บุณยเกตุ  (6-1) ชั้น 6  มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
************************************* 

 

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน 
09.00 - 09.15 น. พิธีเปิด โดย ดร.ดาริกา  ลัทธพพิัฒน์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย ์
09.15 - 09.30 น. กล่าวต้อนรบั โดยผู้แทนเครือข่ายวิจัยประชาชื่น  โดย  ผศ.ณรงค์ศกัดิ์  จักรกรณ์ 
  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
09.30 - 10.30 น. บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง “Health and wellness : สุขภาพและความสุขสบาย” 

 นายแพทย์บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล   
              คณบดีวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการการศึกษา  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

 

 ดร.กมล ไชยสิทธิ ์ 
                      Program director complementary cancer center Vitallife wellness  

                                        at Bumrungrad International Hospital 

 

 นายแพทย์มาศ  ไม้ประเสริฐ 
                                  รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ และผู้อ านวยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการ       

ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์

 

 รศ.ดร.สมพร กนัทรดุษฎ ีเตรียมชัยศร ี 
                           หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

10.30 - 11.20 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
11.20 - 12.00 น. บรรยายพิเศษ (ต่อ) 
12.00 - 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน 
13.15 - 14.30 น. น าเสนอผลงานวิชาการ  ภาคบรรยาย 
14.30 - 15.00 น. พัก รับประทานอาหารว่าง 
15.00 – 16.00 น. น าเสนอผลงานวิชาการ  ภาคบรรยาย  (ต่อ) 
16.00 น. ปิดประชุมวิชาการ 
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ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลบทความวิจัย และบทความวิชาการ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 

   1 รศ.ดร.ราณี  อิสิชัยกุล มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2 รศ.ดร.พาชิตชนัด  ศิริพานิช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

3 รศ.ดร.สรชัย  พิศาลบุตร นักวิชาการอิสระ 

4 รศ.ดร.สุรพล  นธการกิจกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

5 รศ.นงนุช  สุขวารี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6 ผศ.ดร.สราวุธ  เดชมณ ี นักวิชาการอิสระ 

7 ผศ.สุเทพ  พันประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ 

8 รศ.ยุทธนา  ธรรมเจริญ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

9 ผศ.ดร.อารีย์ มีแจ้ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

10 ผศ.ดร.จุลศักดิ์  ชาญณรงค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11 ดร.ภูมรินทร์  ภิรมย์เลิศอมร มหาวิทยาลัยบูรพา 

12 รศ.ดร.เรณู  สุขารมณ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

13 รศ.ดร.พนารัตน์  ปานมณ ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

14 รศ.ดร.วราพร  จิระพันธุ์ทอง มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

15 รศ.ดร.อัศวิน  แสงพิกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

16 ผศ.ดร.จรัญญา  ปานเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

17 ผศ.ดร.ธิฎิรัตน์  เมฆบัณฑิตกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

18 ผศ.ดร.ฐิตินัน  บุญภาพ  คอมมอน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

19 ผศ.ดร.ธัญธัช  วิภัติภูมิประเทศ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

20 ผศ.ดร.เนื่องวงศ์  ทวยเจริญ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

21 ผศ.ดร.อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

22 ผศ.ดร.อ านาจ  ผดุงศิลป์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

23 ดร.ชลิดา กาญจนจูฑะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
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24 ดร.ธันยากร  ช่วยทุกข์เพื่อน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

25 ดร.บดินทร ์ เตชะรัตนไกร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

26 ดร.บุศรินทร์  จงเจริญยานนท์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

27 ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

28 ดร.พัชราภา  ตันติชูเวช มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

29 ดร.มยุร ี โยธาวุธ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

30 ดร.รมัยมาศ  จันทร์ขาว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

31 ดร.รอบทิศ  ไวยสุศร ี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

32 ดร.วิจิตรา  เลิศกมลกาญจน ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

33 ดร.สมหญงิ  งามพรประเสริฐ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

34 ผ.ศ.ไพรินทร์  ชลไพศาล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

35 ผศ.เกื้อจิตร  ชีระกาญจน์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

36 ผศ.นัศพ์ชาณัณ  ชินปัญช์ธนะ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 

37 ผศ.ศิรัตน์  แจ้งรักษ์สกุล มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
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การถอดบทเรียนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเน่ืองเขตเพ่ือการพฒันาตาม
แนวนโยบายประเทศไทย 4.0  

Research Article: Lesson Learned from Community Identity of Nakornnuangket Floating 
Market for Development following Thailand 4.0 Policy 

โสธราภรณ์ ต่อหยกสกลุชยั1 
Sotaraporn Tohyoksakulchai 

บทคดัย่อ  
บทความจากงานวจิยัการถอดบทเรยีนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขตเพื่อการ

พฒันาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาขอ้มลูของชุมชนตลาดน ้าโบราณนคร
เนื่ องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาอัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน ้ าโบราณนครเนื่ องเขต                 
จงัหวดัฉะเชงิเทรา   และเพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดน ้านครเนื่องเขต  ในการพฒันาชุมชนให้
สอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0 ถอดบทเรยีนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต ใน
การพฒันาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสรา้งเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูกบัผูใ้หข้อ้มลูหลกั (Key-Informants) ในชุมชน 3 กลุ่ม 
ได้แก่ คณะผู้บรหิารชุมชนจ านวน 3 คน ประชาชนในชุมชน  จ านวน 18 คน ศกึษาในเดอืนกรกฎาคม 
2559  และการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
 ผลการศึกษา พบว่า อัตลักษณ์ที่ โดดเด่นของชุมชนตลาดน ้ าโบราณนครเนื่ องเขต                   
จงัหวดัฉะเชงิเทรา ไดแ้ก่ การมสีถาปตัยกรรมของชุมชน  การด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียง ความเอื้ออาทรของคนในชุมชน การมีประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในชุมชน                  
และการมภีมูปิญัญาทอ้งถิน่ของชุมชน โดยชุมชนสามารถน าอตัลกัษณ์เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบั
นโยบายประเทศไทย 4.0 เพราะ ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ ซึ่งเป็นรากฐานที่ดใีนการพฒันาชุมชนตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0  อกีทัง้ ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต ควรพฒันาต่อยอดสนิคา้ของชุน
ให้เป็นสินค้าทางนวตักรรมจากภูมิปญัญาท้องถิ่น ควรพัฒนาส่งเสริมรูปแบบการนวดแผนไทยให้
หลากหลาย เพื่อเจาะกลุ่มตลาดของผูร้กัสุขภาพ รวมไปถงึการทบทวนเพื่อก าหนดวสิยัทศัน์ของชุมชน
ใหม ่ดว้ยการใชก้ระบวนการมสี่วนรว่มของผูน้ าชุมชน ภาคราชการ และประชาชน โดยใชอ้ตัลกัษณ์ของ
ชุมชนเป็นจดุแขง็ในการก าหนดวสิยัทศัน์ 
 
ค าส าคญั: ตลาดน ้านครเนื่องเขต, ประเทศไทย 4.0, ชุมชนตลาดน ้า 
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Abstract  
This research article, “Lesson Learned from Community Identity of Nakornnuangket 

Floating Market for Development following Thailand 4.0 Policy”, aimed to study information from 
community identity of Nakornnuangket floating market, Chachoengsao province, to find out the 
identity of of Nakornnuangket floating market, Chachoengsao province, and  to identify the 
identity of of Nakornnuangket floating market for community development following Thailand 4.0 
policy. The data were collected by qualitative approach through structured interview. There 
were 3 groups of interviewees, i.e., 3 administrators, and 18 residents during July, 2016. Then, 
the collected data were analyzed by content analysis. The results were as follows: 

Community Identity of Nakornnuangket Floating Market consisted of community 
architecture, a way of life based sufficiency economy philosophy, generosity of people in the 
community, local tradition and culture, and intelligence of locality. The community identity 
corresponded to Thailand 4.0 Policy, because the community maintained their strength that was 
a foundation for community development following Thailand 4.0 Policy. On the other hands, the 
community should develop their local product that is the innovation from intelligence of locality, 
promote many different versions of Thai massage in new target market for healthy, and review 
the community vision through processes of participation between local leader, public and 
residents and use Community Identity as the strength for specifying the vision. 

 
Keywords: Nakornnuangket floating market, Thailand 4.0, Floating Market Community 
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บทน า 
 ปจัจุบนันโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายทางการพฒันาประเทศไทยเป็นประเทศที่มี
รายได้สูง ขบัเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวตักรรม เน้นการสร้างรายได้จากภาคการบรกิาร จากนโยบาย
ดงักล่าวท าให้ภาครฐั เอกชน และภาคประชาชนต้องเตรยีมพร้อมในการปรบัตัวรูปแบบการพฒันา
ประเทศไทยแบบ 4.0 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคประชาชน (มตชิน, 2559) 
 ชุมชนตลาดน ้ าในประเทศไทยนับว่าเป็นหน่วยทางเศรษฐกิจระดับชุมชนที่มีความส าคัญ                        
และมคีวามสอดคล้องกับนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจจากฐานราก ซึ่งชุมชนตลาดน ้าส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทยไดจ้ดัเป็นรปูแบบการท่องเทีย่วเชงิชุมชน (มตชิน, 2559) โดยคนในชุมชนเองมสี่วนร่วมใน
การน าอัตลกัษณ์ที่มอียู่ในแต่ละชุมชนไม่ว่าจะเป็นประวตัิศาสตร์ ความเป็นมา วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ประเพณีดัง้เดมิของชุมชน เช่น ภูมปิญัญาชาวบา้น การด าเนินชวีติแบบเรยีบง่าย มคีวามช่วยเหลอืเอื้อ
อาทรต่อกนั รวมไปถงึการรบัชมประเพณีท้องถิน่ที่หาชมได้ยากในยุคปจัจุบนั ซึ่งเป็นจุดขายจนท าให้
ชุมชนเตลาดน ้าหลายแห่งไดร้บัความนิยมจากนกัท่องเทีย่วชาวไทย และนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาต ิ 

ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต จงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นอกีหนึ่งชุมชนตลาดน ้าทีม่ปีระวตัคิวาม
เป็นมาอยา่งยาวนานเป็นตลาดทีม่ลี าคลองพาดผ่านกลางท าใหม้ตีลาดอยู่ 2 ฟากฝ ัง่ รวมทัง้มสีีแ่ยกทาง
น ้าหาดไูดย้าก ซึง่ตลาดแห่งนี้ไดพ้ลกิพืน้วถิชีวีติการคา้แบบโบราณ โดยใหช้าวบา้นกลบัมาเริม่ประกอบ
อาชพีค้าขายตามรมิฝ ัง่คลองอีกครัง้ เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กบัครอบครวั ชุมชน และให้ร่วมกัน
อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม วฒันธรรมโบราณแบบอดตีไว้ นักท่องเทีย่วทีม่าเยีย่มชมจะได้สมัผสัถงึบรรยากาศ
ทางธรรมชาต ิสถาปตัยกรรมแบบโบราณอย่างแทจ้รงิทีย่งัไม่ไดม้กีารปรุงแต่งทางวตัถุมากนักพรอ้มจดั
เปิดตลาดโบราณนครเนื่องเขตใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วของจงัหวดัฉะเชงิเทราอกีแห่งหนึ่ง  

อย่างไรก็ดีชุมชนตลาดโบราณนครเนื่ องเขต ยังไม่มีการก าหนดอัตลักษณ์ของชุมชน                             
เพราะการก าหนดอตัลกัษณ์ของชุมชนเป็นการคน้หาจุดเด่น หรอืจุดแขง็ของชุมชนเพื่อใชเ้ป็นต้นทุนใน
การพฒันาเศรษฐกจิ และพฒันาชุมชนไดส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชนเพื่อการพฒันาเศรษฐกจิจาก
ฐานรากตามนโยบายประชารฐัอย่างมปีระสทิธผิล 
 ดว้ยเหตุดงักล่าวนี้ผู้วจิยัจงึถอดบทเรยีนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขตจงัหวดั
ฉะเชงิเทรา เพื่อเป็นประโยชน์กบัชุมชนตลาดน ้าในการก าหนดทศิทางการพฒันาชุมชนในการพฒันา
ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
วตัถปุระสงค ์
 1.เพื่อศกึษาขอ้มลูของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา        

2.เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา    
3.เพื่อศกึษาอตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดน ้านครเน่ืองเขต  ในการพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบั

นโยบายประเทศไทย 4.0 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
 ชุมชนตลาดน ้านครเนื่องเขต สามารถน าอัตลกัษณ์ของชุมชน เพื่อการพฒันาตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และส่งเสรมิการท่องเทีย่วชุมชน 
 
 
 วิธีการศึกษา 

 บทความเรื่อง การถอดบทเรยีนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต เพื่อการพฒันา
ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0  ใชว้ธิกีารวจิยัเชงิคุณภาพ โดยใชแ้บบสมัภาษณ์แบบมโีครงสรา้งเป็น
เครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลกบัผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key-Informants) ในชุมชน 3 กลุ่ม ได้แก่                     
คณะผู้บรหิารชุมชนจ านวน 3 คน ประชาชนในชุมชนจ านวน 18 คน ศึกษาในเดอืนกรกฎาคม 2559                 
โดยใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิด 
ผลการศึกษา 

การค้นหาอัตลกัษณ์ความเป็นชุมชนของตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา                             
เพื่อการพัฒนาตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0  ผู้ศึกษาได้ทบทวนเอกสารศึกษาข้อมูลชุมชน                    
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  จากตัวแทนของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้อยู่อาศัย และนักท่องเที่ยว                       
เพื่อให้ชุมชนค้นพบอตัลกัษณ์ของตนเอง และน าอตัลกัษณ์ใช้ในการพฒันาเศรษฐกิจชุมชนได้อย่าง
สอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมผีลการศกึษา ดงันี้ 

1.ข้อมลูทัว่ไปของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเน่ืองเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา        
ตลาดโบราณนครเน่ืองเขตเป็นตลาดเก่าแก่รมิสองฝ ัง่คลองที่ยาวนานมาตัง้แต่สมยัรชักาลที่ 5 

พระองค์ทรงเสดจ็ประพาสคลองแสนแสบถึงสี่แยกท่าไข่ ทรงทอดพระเนตรสถานที่และวถิีชวีติความ
เป็นอยู่ของประชาชนรมิฝ ัง่คลอง "เมื่อวนัที ่30 มกราคม พ.ศ.2450 พระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้า
เจา้อยู่หวั เสดจ็เมอืงฉะเชงิเทรา ออกเรอืเขา้ประตูน ้าเรอืแล่นมาตามคลองมบี้านเรอืนฝากระดานมาก 
พืน้ทีเ่ป็นทอ้งนามตี้นสะแกเรยีงราย 5โมงเยน็มาหยุดทีว่ดัสงสาร ท าครวัศาลารมิน ้าพกัคา้งคนื วดัมกุีฎิ
หลงัเดยีวดูน่าสงสาร อยากตัง้ชื่อว่าวดัสุดสงสาร ออกเรอืบ่าย 2 โมงจากวดัมาไดไ้ม่เท่าไหร่ถงึตลาดสี่
แยกท่าไข่ มโีรงเรอืนปลูกตดิๆกนั มตีลาดขายเครื่องช าและของสด เรอืแล่นผ่านไปถงึคลองแสนแสบ 
เสดจ็กลบัพระนคร" (คดัมาจากพระราชนิพนธ ์ร.5) คลองนครเนื่องเขตไดถู้กขุดขึน้ตามพระประสงคข์อง

การถอดบทเรียนอตัลกัษณ์ชมุชนตลาดน ้าโบราณนคร
เน่ืองเขต เพื่อการพฒันาตามนโยบายประเทศไทย 4.0 

การศึกษาขอ้มูลในชมุชน 

ความคิดเหน็ 

-ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ 

-ผูอ้ยู่อาศยั 

-นกัท่องเทีย่ว 
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รชักาลที่ 5 เพื่อช่วยเรื่องเส้นทางการคมนาคมทางน ้าให้สะดวก ช่วยย่นเวลาการเดนิทางการค้าขาย
ระหว่างเมืองบางกอกและฉะเชิงเทรา ผ่านไปร้อยปีกว่า เรื่องของพระองค์กลายเป็นต านานที่น่า
ภาคภูมิใจของบรรพบุรุษที่เล่าขานมาให้ลูกหลานฟงัมาสู่คนรุ่นเราทุกวันน้ี คลองนครเน่ืองเขตมี
ความหมายรวมว่า พื้นที่ตดิต่อกบักรุงเทพฯ ทางคลองยาวมาจนถงึต าบลเน่ืองเขต สองฝ ัง่คลองเป็น
เรอืนไมป้ลูกตดิกนั มตีลาดชุมชนไทยจนีขนานไปกบัรมิคลอง ไดร้บัการอนุรกัษ์ใหอ้ยู่ในสภาพที่คล้าย
ของเดมิมากทีสุ่ด เช่น อาคารบา้นเรอืน วถิกีารด าเนินชวีติรมิสองฝ ัง่คลองทีผู่ค้นยงัใชช้วีติรปูแบบเดมิๆ
ใหไ้ดเ้หน็แมบ้างส่วนจะทรดุโทรมไดก้าลเวลา  

2.อตัลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเน่ืองเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา    
    ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา  มอีตัลกัษณ์ของชุมชนที่เหมาะสม

ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพราะ มีสถาปตัยกรรมสมัยโบราณ ชุมชนมีประเพณี
วฒันธรรมทีม่เีอกลกัษณ์ ผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนมคีวามผกูพนัระหว่างกนั 

2.1 สถาปัตยกรรมของชุมชน 
ส าหรับสถาปตัยกรรมของชุมชนตลาดน ้ านครเน่ืองเขตมี สถาปตัยกรรมที่มีความเก่าแก่                    

ทีบ่อกเล่าประวตัขิองชุมชนในอดตี นบัแต่สมยัรชักาลที ่5  ไดแ้ก่ 
            2.1.1 เรอืนไมโ้บราณ 

      เรือนไม้แบบโบราณ  เป็นเรือนแถวทอดตัวติดต่อ ทัง้สองฝ ัง่คลองตลาด ผสมผสาน
ศิลปวฒันธรรมระหว่างไทย กบัจนี  เรอืนไม้ดงักล่าว อยู่คู่กบัชุมชนตลาดน ้ามาอย่างยาวนานตัง้แต่              
เริม่ตัง้ชุมชน จากการตัง้รกรากของคนไทยเชือ้สายจนี   
       เรอืนไมด้งักล่าวเป็นสถาปตัยกรรมทีเ่กดิขึน้พรอ้มกบัการตัง้ชุมชนท าให ้ผูอ้ยู่อาศยั มคีวามรูส้กึ
ผกูพนั หวงแหน ตอ้งการอนุรกัษ์ไวใ้หอ้ยูคู่่กบัชุมชน สะทอ้นจากค าบอกเล่า ดงันี้  

 “เรอืนไมน้ี้เป็นบ้านเรอืนไมท้ี่มอีายุมาตัง้แต่โบราณ ประมาณ 130 ปี และเป็นบ้านเก่าของคน
ไทยเชือ้สายจนี ตัง้แต่บรรพบุรษุ”   

“สถาปตัยกรรมทีเ่ป็นเรอืนแถวสองชัน้โบราณ บรรยากาศสองฝ ัง่คลองเป็นรา้นคา้เหมาะแก่การ
เดนิเล่น” 

จากค าบอกเล่าของคนในชุมชน สะทอ้นใหเ้หน็ว่า เรอืนไมโ้บราณเป็นจุดเด่นของชุมชนตลาดน ้า 
เพราะ เ ป็นสถาปตัยกรรมที่แสดงถึงอัตลักษณ์ เชื่ อมโยงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของบรรบุรุษ                         
อกีทัง้เมือ่นกัท่องเทีย่วไดเ้ดนิทางมาถงึตลาดน ้าแห่งนี้ เรอืนไมโ้บราณจะเป็นจุดเด่นทีส่ าคญั เพราะ การ
มเีรือ่งราวทางประวตัศิาสตรข์องวถิชีวีติชุมชนบา้นรมิฝ ัง่คลองทีย่าวนานนับรอ้ยปี 
 2.1.2 ศาลเจา้ไท่จือ่เอีย๊ และศาลเจา้ปุนเถา้กง 
      เนื่องจากตลาดน ้านครเนื่องเขต เป็นชุมชนของชาวไทยเชื้อสายจนี ตัง้อยู่บรเิวณสองฝ ัง่
คลองของตลาด มสีถาปตัยกรรมจนี คอื ศาลเจา้ไท่จือ่เอีย๊ และศาลเจา้ปนุเถา้กง โดยก่อสรา้งมานานกว่า 
50 ปี ดว้ยแรงศรทัธา และความเชื่อชาวชุมชนตลาดน ้านครเนื่องเขต  

     ศาลเจา้แห่งนี้นับเป็นอกีสถานทีส่ าคญัของชุมชนตลาดน ้า สื่อใหเ้หน็ถงึศลิปวฒันธรรมของ
ชาวจนี ซึ่งชาวบา้นในชุมชนไดเ้หน็ถงึศกัยภาพเพื่อใชใ้นการท่องเที่ยวจงึท าใหศ้าลเจา้ไทจื่อเอี๊ยไดเ้ขา้
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โครงการปรบัปรงุภมูทิศัน์แหล่งท่องเทีย่ว เพื่อยกระดบัศกัยภาพหมูบ่า้น ต่อการขบัเคลื่อนเศรษฐกจิจาก
ฐานรากตามแนวประชารฐั (หมู่บ้านละ 200,000บาท) เพื่อปรบัปรุงพื้นที่ศาลเจา้ให้มคีวามสวยงาม              
ผูอ้ยู่อาศยัภายในชุมชนมมีุมมองต่อศาลเจา้ทัง้สองว่าเป็นจุดเด่นของตลาดน ้าที่สื่อให้เหน็ถงึวฒันธรรม
ไทย และจนี สะทอ้นจากค าบอกเล่า ดงันี้ 
      “อตัลกัษณ์ที่เป็นจุดเด่นของตลาด เราก็มศีาลเจ้าไท่จอืเอี๊ยกบัปุนเถ้ากง ซึ่งเป็นสถานที่              
ศกัสทิธิข์องบรรพบุรษุ ทีช่าวชุมชนกราบไหว ้สกัการบชูาสบืทอดมาอยา่งยาวนาน”   
      
 2.2 การด าเนินชีวิตตามแนวปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 วถิชีวีติของชาวไทยในอดตีทีเ่ป็นสงัคมเกษตรกรรม การปลูกพชืผกัทางการเกษตรเป็นสิง่ทีพ่บ
ได้ในทุกครวัเรอืน และสังคมไทยมภีูมปิญัญาทางการเกษตร เพื่อลดรายจ่าย สร้างรายได้จากการ
เพาะปลูกผลิตผลทางการเกษตร โดยไม่ใช้สารเคมี (เกริก ท่วมกลาง,2557) สะท้อนให้เห็นว่า                  
การด ารงชวีติทีเ่รยีบง่าย การปลูกผลติผลทางการเกษตรเพื่อการบรโิภค และการขายเพื่อสรา้งรายได ้
เป็นการพึ่งพาตนเอง เช่นเดยีวกนักบัวถิชีวีติในชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต ประชาชนมรีูปแบบ
การใชช้วีติทีเ่รยีบงา่ย ตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีง ไดแ้ก่ 
 ความพอประมาณ คอื ความพอดทีีไ่ม่มากเกนิไป และไม่น้อยเกนิไป ไม่เบยีดเบยีน ตนเองและ
ผูอ้ื่น เช่น การปลกูผกัสวนครวัในบรเิวณพืน้ทีร่อบบา้นทีม่อียู่โดยปลูกแค่พอกนิในครอบครวัถ้ามเีหลอืก็
จะน าไปขายหรอืแจกจ่ายเพื่อนบา้น  

ความมเีหตุผล คอื การปลูกผกัทีใ่ชใ้นการบรโิภคในครวัเรอืนเป็นประจ า และมสีรรพคุณทางยา 
เช่น พรกิ กะเพรา ตะไคร ้กระถนิ ชะอม มะนาว มะกรดู เป็นต้น เพื่อลดรายจ่ายในการซือ้ผกัจากตลาด 
และได้ผกัสวนครวัที่ปลอดสารเคม ีโดยชาวบ้านจะน าไปประกอบอาหาร และน าไปขายต่อในตลาดน ้า
โบราณนครเนื่ องเขต เพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครวั ซึ่งผักสวนครัวเหล่านี้ เป็นที่ต้องการของ
นกัท่องเทีย่ว เพราะ เป็นผลผลติทีป่ลอดภยั และราคายอ่มเยา  
 การมภีมูคิุม้กนัทีด่ ีชาวบา้นชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต ไดด้ าเนินชวีติอย่างมภีูมคิุน้กนั 
เพื่อเตรยีมตวัให้พร้อมรบัผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง  ที่จะเกดิขึ้นในอนาคต ด้วยการท าบญัชี
ครวัเรอืน บนัทึกรายรบัรายจ่าย เพื่อลดรายจ่ายที่ไม่จ าเป็น และสามารถน าข้อมูลจากการท าบญัชี
ครวัเรอืนไปวางแผนการใชจ้า่ย และวางแผนชวีติได ้ 
 เงือ่นไขความรู ้และคุณธรรม ภายในชุมชนมกีารอบรมชาวบา้น  โดยผูน้ าหมู่บา้น วทิยากร หรอื
การประชุมปรกึษาหารอืเพื่อวางแผน พฒันาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน และต้องตระหนักถึง
คุณธรรม ความซื่อสตัย์สุจรติในอาชพีทัง้ต่อตนเอง และผู้บรโิภค อดทน เพยีรพยายาม ด าเนินชวีิต
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงอยูเ่สมอ 
 การด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต  
ชาวบา้นมกีารปลูกผกัสวนครวั ผลไม ้เช่น มะพรา้ว กลว้ย ซึง่เป็นผลไมท้างการเกษตรทีส่ามารถเก็บ
ขายได้ตลอดทัง้ปี เพื่อบรโิภคในชุมชน และน าไปขายต่อเพื่อสรา้งรายได้  สะท้อนจากค าบอกเล่าของ
ผูบ้รหิารทอ้งถิน่ ดงันี้ 
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 “ปรชัญาพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  อบต.เราพยายามทีจ่ะ
เอาชาวบา้นมาอบรม เรื่อง การใชช้วีติอย่างพอเพยีง การปลูกพชืผกัปลอดสารพษิ การสรา้งรายไดจ้าก
ทรพัยากรภายในชุมชน” 
 จะเหน็ไดว้่า ชาวบา้นในชุมชนมกีารน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใช้ โดยการกนิทุกอย่าง
ทีป่ลกู ปลกูทุกอยา่งทีก่นิ เหลอืจากกนิกน็ าไปขายทีต่ลาด นับว่าเป็นการเพิม่รายไดล้ดรายจ่ายใหแ้ต่ละ
ครอบครวั ซึง่ลดภาระหนี้สนิ สามารถพึง่พาตนเองได ้ 
 3.ความเอ้ืออาทร 
    เนื่องจากชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขต ได้มกีารตัง้รกรากในสมยัรชักาลที่ 5 ท าให้ทุก
ครอบครวัที่อยู่อาศยัในชุมชนรู้จกักนัทัง้หมด ด าเนินชวีติร่วมกนัอย่างมคีวามผูกพนั ยกตวัอย่างเช่น 
หากครอบครวัใดในชุมชนมปีญัหา นายกเทศมนตร ีก านนั ผูใ้หญ่บา้น กรรมการชุมชน และเพื่อนบา้นจะ
เขา้มาช่วยแกไ้ขปญัหา สะทอ้นไดจ้ากค าบอกเล่า ดงันี้ 
 “มกีารฝากขายของโดยไมค่ดิค่าแผง เหมอืนกบัเป็นการขายใหห้ลงัตลาดเลกิเขากม็าเกบ็ของไป
แลว้เรากใ็หเ้งนิตามจ านวนของทีข่ายได”้ 
 “เราขายของไมแ่พง ราคาเป็นกนัเอง ไมเ่อาก าไรมากนกั ลดแลกแจกแถม ทีส่ าคญัเราอยู่ได ้เขา
กต็อ้งอยูไ่ด”้ 
 “คนทีน่ี่มกีารช่วยเหลอืกนัอยูต่ลอดเวลา เพราะผูค้า้ในนี้เป็นผูค้า้ซึง่อยู่ในพืน้ทีจ่รงิ จะมกีารหยบิ
ยมืกนับ้างเลก็ๆน้อยๆ ส าหรบัใช้จ่ายลงทุนกนั แต่ไม่ได้เป็นการกู้ยมืนะ เนื่องจากว่าเศรษฐกจิมนัไม่ด ี
ชาวบ้านก็ยงัค่อยข้างยากจนอยู่ แต่ก็มีการแบ่งปนักัน ซึ่งชุมชุมเราเป็นเหมือนบ้านที่อยู่กันแบบ
ครอบครวั” 
 จากค าบอกเล่าของชาวบา้นสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมนี ้าใจต่อกนั และการขายสนิคา้ดว้ยราคาที่
ยตุธิรรม  ซึง่ถอืเป็นจดุเด่นในการดงึดดูนกัทองเทีย่วทัง้ชาวไทย และชาวต่างประเทศทีต่้องการสมัผสัถงึ
วถิชีวีติชุมชน อกีทัง้พืน้ที่ในการขายสนิค้าภายในตลาดที่มกีารผ่อนผนัไม่เกบ็ค่าแผง ได้เปิดโอกาสให้
ชาวบ้านที่ต้องการค้าขายได้สรา้งอาชพีเพื่อเลี้ยงตนเอง และครอบครวัได้ ซึ่งเป็นแนวคดิขาดทุน คอื 
ก าไร โดยก าไรน้ี คอื ผลประโยชน์ของคนในชุมชน การมคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ การประกอบอาชพีทีสุ่จรติ  
แสดงใหเ้หน็ว่าคนในชุมชนมคีวามไวว้างใจ  
 ความเอื้ออาทรของชาวบ้านในชุมชนได้แสดงออกให้นักท่องเที่ยวได้สัมผสัถึงความอบอุ่น              
เป็นกันเอง มีการทักทาย พูดคุย ยิ้มแย้มแจ่มใสของคนในชุมชน สะท้อนจากค าบอกเล่าของ
นกัท่องเทีย่ว ดงันี้ 
 “มาเทีย่วทีน่ี่ เพราะ ความสะอาด มคีวามปลอดภยั ไมม่ขีโมยน้อย พ่อคา้ แมค่า้เป็นกนัเอง”  
 ดังที่ได้อธิบายสะท้อนให้เห็นถึง ความเอื้ ออาทรในชุมชน ความมีน ้ า ใจไมตรีต่อกัน                   
มคีวามเข้มแข็งของคนในชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างสนัติสุข การดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นกันเองเหมอืน
สมาชิกในครอบครวั รวมทัง้สร้างความเป็นธรรมด้วยการประสานประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชน 
ทัง้หมดน้ีจะเป็นรากฐานทีส่ าคญัทีท่ าใหชุ้มชนมกีารพฒันาอยา่งก้าวหน้า 
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4.ประเพณี และวฒันธรรมท้องถ่ินภายในชุมชนตลาดน ้านครเน่ืองเขต 
    4.1 ประเพณไีหวเ้ทพเจา้ปนุเถา้กงกบัเทพเจา้ไท่จือ่เอีย๊ 
       ประเพณีไหว้เจ้าของคนในชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขตจะจดัขึ้นทัง้  2 ฝ ัง่คลอง คอื                
ฝ ัง่ตลาดเก่า และฝ ัง่ตลาดใหม่ ฝ ัง่ตลาดเก่าจะเป็นทีป่ระดษิฐานศาลเทพเจา้ปุนเถ้ากงจะมปีระเพณีไหว้
เจา้ช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน ส่วนฝ ัง่ตลาดใหม่จะเป็นฝ ัง่ทีป่ระดษิฐานของศาลเทพเจา้ไท่จื่อเอี๊ยจะมี
ประเพณไีหวเ้จา้ช่วงเดอืนกนัยายน  
     เมื่อถงึเทศกาลไหวเ้จา้ของตลาด ชาวบา้นจะน าของมาไหวท้ี่ศาลเจา้ สิง่ทีน่ิยมน ามาไหวก้นั
จะมหีม ูเป็ด ไก่ หรอืทีภ่าษาจนีเรยีกกนัว่า การไหว้ซาแซ ซึ่งการไหวซ้าแซนัน้เชื่อกนัว่า จะท าให้อุดม
สมบรูณ์ การคา้เจรญิรุง่เรอืงขยายไปไดไ้กล มกีารไหวผ้ลไม ้5 อย่างผลไมน้ิยมไหว้ คอื สม้ ทีเ่ชื่อกนัว่า
การไหว้ส้มจะท าให้มกีนิมใีช้ตลอดไป ส่วนขนมนัน้ก็จะมกีารไหว้ขนมสาลี่ ขนมถ้วยฟู ซาลาเปา ขนม
เป๊ียะ ซึง่เชื่อกนัว่าจะท าใหเ้จรญิรุง่เรอืง เฟ่ืองฟู มชีื่อเสยีงดงัเกรกิไกร 
     ในตอนค ่าของงานจะมกีารแสดงทีส่ าคญัคอืการแสดงงิว้ทีค่นจนีเรยีกว่า ถ่อยหี ่ โดยปกตงิิว้
จะเล่น 3  คนืโดยสลบัเรื่องเล่นกนัไป การแสดงงิว้นัน้ต้องมกีรรมการจดังานซึ่งคนจนีเรยีกว่า เถ้านัง้ 
ตอ้งมอียา่งน้อย 5-7 คน ท าหน้าทีค่อยดแูลค่าใช่จา่ย หากค่าใชจ้า่ยถา้ไมพ่อเถ้านัง้กต็้องช่วยกนัออกเอง 
 การจดังานดงักล่าวสามารถหาแหล่งเงนิทุนเพื่อสนับสนุนปรบัปรุงศาลเจา้ไม่ใหช้ ารุดทรุดโทรม 
จากการเปียของภายในศาลเจา้ โดยผูใ้หร้าคาสูงสุดจะไดข้องสิง่นัน้ไป ซึง่การเปียของทีส่ าคญัทีสุ่ดของ
ศาลเจ้าก็คอื ไม้ไผ่ไฟกระพรบิ ภาษาจนีจะเรยีกว่า ทคีวงเต็ง เชื่อกนัว่าบุคคลที่เปียได้นัน้เป็นผู้ที่จะ
ประสบความส าเรจ็ในอาชพีและหน้าทีก่ารงาน  
 จะเหน็ว่าประเพณีการไหว้เทพเจา้ปุนเถ้ากงและเทพเจา้ไท่จื่อเอี๊ยนี้จดัขึน้ในทุกๆ ปี โดยมทีัง้ผู้
อยู่อาศัยในชุมชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานด้วยแรงศรัทธา เข้ามากราบไหว้สักการบูชา                 
ชมการแสดงงิว้ เพราะ เชื่อว่าเทพเจา้นัน้จะคุม้ครองชุมชน ผูท้ีม่ากราบไหวใ้หอ้ยู่เยน็เป็นสุข ทรพัยส์นิ
เพิม่พูน มสีุขภาพด ีท าการคา้ขายเจรญิรุ่งเรอืง ประเพณีการไหวเ้จา้นี้เป็นอกีอตัลกัษณ์หนึ่งของคนใน
ชุมชนทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อ วฒันธรรม ประเพณขีองคนจนีทีม่มีาอย่างชา้นาน  
 5.ภมิูปัญญาท้องถ่ิน 
    5.1 การนวดแผนไทย  
          ชุมชนตลาดน ้ านครเนื่ องเขต ได้ใช้มีภูมิปญัญาของชุมชนในการนวดแผนไทย                 
ด้วยการใช้สมุนไพรพื้นบ้าน ซึ่งในที่นี้ เ ป็นการใช้ใบพลับพึงมานวดตามจุดต่างๆของร่างกาย                    
จะท าใหร้า่งกายคลายความเครยีด เลอืดลมเดนิสะดวก  ผวิพรรณสวยงามเหมาะส าหรบัสตรวียัสาวหรอื
สตรวียักลางคนเป็นอยา่งมาก และการนวดสมนุไพรแบบเขา้กระโจม ดว้ยนวดร่างกายทุกจุดเพื่อใหผ้่อน
คลาย  การเขา้กระโจมเพื่อใหผู้น้วดสดูหายใจเอากลิน่ไอของสมนุไพรเขา้ไปในร่างกาย สิง่ทีส่งัเกตไดค้อื
เหงือ่จะออก ซึง่เป็นการขบัของเสยีในรา่งกายออกมา หลงัจากนัน้จะรูส้กึว่าสบายเนื้อสบายตวั ผวิพรรณ
เปล่งปลัง่มนี ้ามนีวลมากขึน้ 
 การนวดแผนไทย โดยใช้สมุนไพรของคนในชุมเป็นภูมปิญัญาที่ท ากนัสบืทอดต่อกันมาเป็น
เวลานาน สะทอ้นไดจ้าก ค าบอกเล่า ดงันี้ 
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  “ภูมปิญัญาท้องถิน่ของชุมชนนครเน่ืองเขตมมีานานนัน่คอืการนวดแผนไทย โดยใช้สมุนไพร
ของไทย”  
 “การนวดแผนไทย โดยใชใ้บพลบัพลงึเป็นสิง่ทีเ่ราท ากนัมาอยา่งยาวนาน และไดผ้ลดจีรงิ” 
 ชื่อเสยีงดา้นการนวดแผนไทยของชุมชนไดม้ชีาวบา้นในชุมชนไดเ้ขา้ไปใชบ้รกิารอย่างต่อเนื่อง            
อกีทัง้ยงัมกีารให้บรกิารแก่ผูท้ี่สนใจการนวดโดยใช้สมุนไพร  ซึ่งผู้นวดนัน้เป็นคนในชุมชนเองที่มคีวาม
เชีย่วชาญโดยเฉพาะ เนื่องจากผูน้วดใหบ้รกิารมาเป็นเวลานาน และเป็นคนในชุมชนเอง เวลาใชบ้รกิาร
จึงมีความเป็นกันเอง พูดคุยอย่างเป็นมิตร หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ถ้อยค าส านวนภาษาที่
ง่าย  ๆ  สุภาพ  ภูมปิญัญาชาวบา้ของชาวชุมชนนครเน่ืองเขตจงึเป็นจุดเด่นอกีอย่างหน่ึงทีไ่ดร้บัความ
สนใจ และมผีูเ้ขา้ไปใชบ้รกิารอยา่งต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนเองหรอืจะเป็นนักท่องเทีย่วที่
แวะเวยีนเขา้มาใชบ้รกิารอยูเ่สมอ 
 
การใช้อตัลกัษณ์ของชุมชนตลาดน ้านครเน่ืองเขต  ในการพฒันาชุมชนให้สอดคล้องกบันโยบาย
ประเทศไทย 4.0 
 การค้นหาอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต  พบว่า ชุมชนมอีตัลกัษณ์ที่โดดเด่น 
ไดแ้ก่ สถาปตัยกรรมของชุมชน  การด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ความเอื้ออาทร 
ประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในชุมชนตลาดน ้ านครเนื่ องเขต  และภูมิปญัญาท้องถิ่น                        
สงัเกตไดว้่า อตัลกัษณ์ของชุมชนมจีดุเด่นอยูท่ีว่ถิชีวีติของชาวบา้นในชุมชนเป็นหลกั และสถาปตัยกรรม
ภายในชุมชน 
 ผูว้จิยัเหน็ว่า ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต  มตี้นทุนทีเ่พยีงพอต่อการพฒันาเศรษฐกจิใน
ชุมชนใหม้คีวามสอดคลอ้งกบันโยบายประเทศไทย 4.0  
 หลกัการที่ส าคญัของนโยบายประเทศไทย 4.0 คอื การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยเีขา้มาช่วย
พฒันา โดยที่ภาคเกษตรกรรมยงัคงเป็นแกนหลกั แต่เปลี่ยนจากการเกษตรแบบดัง้เดมิในปจัจุบนัไปสู่
การเกษตรสมยัใหม่ ที่ต้องการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งเศรษฐกจิไปสู่เศรษฐกจิที่ขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรม
โดยมฐีานคดิหลกัคอื เปลีย่นจากการผลติสนิคา้ “โภคภณัฑ”์ ไปสู่สนิคา้เชงิ “นวตักรรม” เปลีย่นจากการ
ขบัเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนด้วยเทคโนโลย ีความคดิสร้างสรรค์และ
นวตักรรม และเปลี่ยนจากการเน้นการผลติสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิารมากขึน้ โดยเน้นการบรหิาร
จดัการและเทคโนโลยโีดยเกษตรต้องร ่ารวยขึ้นและเป็นเกษตรแบบเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) 
เปลี่ยนจาก (Traditional SMEs) ที่มีอยู่และรัฐต้องช่วยเหลือตลอดเวลา ไปสู่การเป็น Smart 
Enterprises และ Startups บรษิทัเกดิใหม่ทีม่ศีกัยภาพสูงเปลีย่นจาก Traditional Services ซึง่มกีาร
สรา้งมูลค่าค่อนขา้งต ่า ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทกัษะต ่าไปสู่แรงงานที่มี
ความรู ้ความสามารถ และทกัษะสงู การพฒันาประเทศโดยใชน้โยบายประเทศไทย 4.0 จะส าเรจ็ไดต้้อง
ใช้แนวทาง สานพลงัประชารฐัเป็นตวัขบัเคลื่อน มุ่งเน้นการมสี่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคประชาชน 
ภาคการเงนิการธนาคาร สถาบนัวจิยัต่างๆร่วมกนัระดมความคดิ ผนึกก าลงัการขบัเคลื่อนผ่านโครงการ 
บนัทกึความรว่มมอื กจิกรรม หรอืงานวจิยัต่างๆ โดยการด าเนินงานของประชารฐั เพื่อพฒันาวทิยาการ 
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ความคดิสร้างสรรค์ นวตักรรม วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยกีารวจิยัและการพฒันา แล้วต่อยอดในกลุ่ม
เทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสรา้งสรรค ์วฒันธรรม และบรกิารทีม่มีลูค่า
สงู โดยใชเ้ทคโนโลยใีนการออกแบบ ส่งเสรมิการท่องเทีย่วและเพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิาร เป็นตน้ 

ดงัทีไ่ดก้ล่าวไป พบว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 ต้องการพฒันาประเทศไทยใหเ้ป็นประเทศทีม่ ี
รายไดสู้งดว้ยกระบวนทศัน์การพฒันาสนิคา้เชงินวตัรรม การใชเ้ทคโนโลยใีนการผลติ และส่งเสรมิภาค
การบรกิารให้เพิม่ขึน้ ท าให้เกดิค าถามที่ส าคญั คอื ชุมชนจะสามารถก้าวทนัต่อความเปลีย่นแปลงของ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างไร ดิฉันคิดว่า ค าตอบอยู่ที่กลไกการขบัเคลื่อนนโยบายดงักล่าว 
สะทอ้นใหเ้หน็ใหว้่า บทบาทของภาคชุมชน คอื การสรา้งความเขม้แขง็ภายในชุมชน และการท างานกนั
อยา่งเป็นเครอืขา่ย  
 เมื่อกลบัมาพจิารณาถึงบรบิทของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต พบว่า ภายในชุมชนม ี   
อัตลกัษณ์ที่โดดเด่น คือ การมชีุมชนที่เข้มแข็ง โดยความเข้มแข็งของชุมชน เป็นความสามารถใน              
การพึ่งพาตนเอง ประชาชนในชุมชนมคีวามมัน่คง ปลอดภยัในการด าเนินชวีติ มคีวามหวงแหนชุมชน 
และชุมชนมวีสิยัทศัน์ทีด่ ี(ณรชัชอ์ร ศรทีอง, 2558 หน้า 156) ซึง่ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขตมี
ความเขม้แขง็ของชุมชน เพราะ มกีารพึง่ตนเองตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ความเอื้ออาทร 
การมปีระเพณ ีและวฒันธรรมทอ้งถิน่ภายในชุมชน  และการมภีูมปิญัญาทอ้งถิน่ องคป์ระกอบของความ
เขม้แขง็ในชุมชนนี้มคีวามสอดคลอ้งกบัลกัษณะของชุมชนเขม้แขง็  (ณรชัชอ์ร ศรทีอง, 2558 หน้า 153-
156) ไดแ้ก่ ชุมชนมคีวามสามารถเพิม่แหล่งรายไดท้ีห่ลากหลาย ชุมชนมรีะบบการผลติทีล่ดต้นทุนการ
ผลติ  ชุมชนมรีะบบกลไก การจดัสวสัดกิารให้กบัครอบครวัทีเ่ดอืนรอ้น ชุมชนมจีติส านึกต่อส่วนรวมมี
ความผกูพนัต่อกนั และชุมชมด ารงชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง เป็นตน้  
 ดฉินัมคีวามเหน็ว่า ต้นทุนของชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต สามารถน าพาชุมชนต่อการ
พฒันาประเทศไทย 4.0 เพราะ ชุมชนมคีวามเขม้แขง็ ซึง่เป็นปจัจยัหลกัของการพฒันาประเทศ ต้องมา
จากการมรีากฐานทีด่ ี 
 ในประเดน็ที่ควรพจิารณาเพิม่เตมิ คอื นอกจากความเขม้แขง็ ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่อง
เขต ควรพฒันาต่อยอดสนิคา้ของชุนให้เป็นสนิคา้ทางนวตักรรมจากภูมปิญัญาทอ้งถิน่ เช่น การพฒันา
ต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ภายใต้ข้อจ ากัดด้านพื้นที่การเ พาะปลูก                           
ดฉิันไดม้โีอกาสเป็นคณะนักวจิยัในโครงการส่งเสรมิจงัหวดัคุณธรรม ปี 2558 ท าใหด้ฉิันเหน็นวตักรรม
การเพาะปลูกที่เรียกว่า การปลูกพืชประณีต 1 ตารางเมตร  ในจงัหวัดบุรีรมัย์ ซึ่งมีหลักการ คือ                       
การยอ่ส่วนแปลงเกษตรผสมผสานใหม้ขีนาดเลก็ลงมาเป็น เกษตรประณตี 1 ตารางเมตร โดยปลูกกลว้ย
ไว้ตรงกลางของพื้นที่ และปลูกไม้ยืนต้นไว้มุมทัง้สี่ด้าน ส าหรบัใช้ประโยชน์ในอนาคต นอกจากนี้
สามารถปลูกต้นมะรุม ขี้เหล็ก  สะเดา รวมถึงผลไม้ เช่น ขนุน กระท้อน มะขาม มะกอกน ้า เป็นต้น                 
การปลูกพชืประณีต 1 ตารางเมตร สามารถกระตุ้น และจุดประกายแนวคดิของประชาชนที่มทีี่ท ากิน
จ ากัดสามารถ เพาะปลูกพืชได้  และสามา รถน าไปจ าหน่ายเพื่ อสร้า งรายได้ในชุมชนได ้                           
อนัเป็นนวตักรรมทีล่ดรายจา่ย เพิม่รายได ้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
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 ดฉิันจงึ คดิว่า การปลูกพชืประณีต 1 ตารางเมตร สามารถน าไปพฒันาชุมชนตลาดน ้าโบราณ
นครเนื่องเขต เพราะ ชาวบ้านมกีารเพาะปลูกพชืผกัสวนครวัในทุกหลงัคาเรอืน เพื่อใช้ในการบรโิภค 
และน าไปขายในตลาดน ้ าเพื่อสร้างรายได้ และประสบกับปญัหาพื้นที่ในการเพาะปลูกที่จ ากัด                   
หากชาวบา้นในชุมชนลองน าการปลูกพชืประณีต 1 ตารางเมตร ไปใชใ้นชุมชน ดฉิันเชื่อว่า พชืผกัสวน
ครวัต้องมคีวามหลากหลายจากเดมิ จ านวนผลผลติเพิม่ขึน้ และสามารถเพิม่ยอดขายใหก้บัชาวบา้นได้
อยา่งแน่นอน 
 ในด้านของการนวดแผนไทย โดยใชส้มุนไพรของชุมชน ซึง่เป็นภูมปิญัญาทอ้งถิน่ที่สบืทอดต่อ
กนัมา ดฉินัชุมชนควรเสรมิสรา้งการรปูแบบการบรกิารทีม่คีวามหลากหลาย เพื่อเจาะกลุ่มตลาดของผูร้กั
สุขภาพ เช่น การท าลกูประคบสมนุไพรส่งออกต่างประเทศ การเปิดหลกัสตูรการอบรมการนวดแผนไทย
ด้วยสมุนไพรท้องถิ่น เป็นต้น เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดจากภูมปิญัญาท้องถิ่นของชุมชนตลาดน ้า
โบราณนครเนื่องเขต เพิม่ความหลากหลายของภาคการบรกิารด้วยนวตักรรมให้มคีวามสอดคลอ้งกบั
นโยบายประเทศไทย 4.0  
 อย่างไรก็ดมีขี้อควรพจิารณา เรื่อง วิสยัทศัน์การพฒันาชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต          
โดยในปจัจุบนัวสิยัทศัน์ของชุมชน ไม่สอดคลอ้งต่อการพฒันาชุมชนตามทศิทางการพฒันาประเทศไทย
แบบ 4.0 ซึ่งวิสัยทัศน์เปรียบเหมือน ทิศทางในอนาคตที่ชุมชนต้องด าเนินไปให้บรรลุเป้าหมาย             
ดังนั ้น หากชุมชนมีวิสัยทัศน์ที่ไม่สอดคล้องกับทิศทางการบริหารประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป                             
จะเกดิผลกระทบทางลบต่อชุมชน ดฉินัจงึเหน็ว่า ชุมชนควรมกีารพจิารณาทบทวนเพื่อก าหนดวสิยัทศัน์
ของชุมชนใหม่ ด้วยการใช้กระบวนการมสี่วนร่วมของผู้น าชุมชน ภาคราชการ และประชาชน โดยใช ้            
อตัลกัษณ์ของชุมชนอนัเป็นจุดแขง็ในการก าหนดวสิยัทศัน์ เพื่อปรบัทศิทางของชุมชนให้ก้าวทนัต่อ
ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยไม่ละทิ้งความเป็นชุมชนดัง้เดมิ อีกทัง้การก าหนดวสิยัทศัน์ของ
ชุมชนทีด่ ีจะน าไปสู่การจดัท าแผนพฒันาชุมชนทีถู่กต้อง เพื่อไดแ้ผนพฒันาชุมชนทีต่อบสนองต่อความ
ตอ้งการของชุมชน และพฒันาชุมชนใหม้คีวามเจรญิกา้วหน้า 
 โดยสรุปแล้ว การใช้อัตลักษณ์ของชุมชนตลาดน ้ านครเนื่ องเขต  ในการพัฒนาชุมชนให้
สอดคล้องกบันโยบายประเทศไทย 4.0 สามารถท าได้ด้วยการก าหนดวสิยัทศัน์ของชุมชนให้มคีวาม
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศไทย 4.0 และการเสริมสร้างธุรกิจภาคการบริการ  เช่น                   
การพฒันาต่อยอดการนวดแผนไทยของชุมชนใหม้คีวามหลากหลายและตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดทีก่วา้งขึน้ ไมเ่พยีงแต่การบรกิารเฉพาะนักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาท่องเทีย่วในชุมชนตลาดน ้านครเนื่อง
เขตเพยีงอย่างเดยีว และการเสรมิสรา้งความเขม้แขง้ภายในชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขต ควร
พฒันารูปแบบการปลูกพชืผกัสวนครวั ด้วยเทคนิคการเกษตรแบบประณีต เพื่อเพิม่ความหลากหลาย
ของผลผลติ และเพิม่ปรมิาณเพื่อใช้ในการบรภิาค และการน าไปขายเพื่อสรา้งรายได้ภายในครอบครวั 
ซึง่จะเพิม่ศกัยภาพในการพึง่ตนเองของชุมชนไดจ้ากการลดรายจา่ย และการเพิม่รายได ้  
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ข้อเสนอแนะ 
1.จากการถอดบทเรยีนอตัลกัษณ์ชุมชนตลาดน ้าโบราณนครเนื่องเขตสามารถน าไปเผยแพร่ต่อ 

สู่สาธาณชนทัว่ไป เพื่อให้เหน็คุณค่าสิง่ที่มอียู่ใกล้ตวั ธรรมชาต ิวฒันธรรม ว่าสิง่เหล่านี้สามารถน ามา
ส่งเสรมิกาท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์เพื่อสรา้งรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้ 

2.ชุมชนตลาดโบราณนครเนื่องเขตและชุมชนอื่น สามารถน าอตัลกัษณ์ทีเ่ป็นต้นทุนทีส่ าคญัของ
ชุมชนน าไปวเิคราะห ์เพื่อพฒันาเศรษฐกจิให้เหมาะสมกบับรบิทในแต่ละชุมชนใหม้คีวามสอดคล้องกบั
นโยบายประเทศไทย 4.0 ใหเ้กดิความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ตามแนวนโยบายประชารฐัต่อไป 
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บทคัดย่อ 
 ที่ผ่านมางานวิจัยด้านการตลาดของธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักเป็นการศึกษาในกลุ่มธุรกิจใหญ่ๆ 
เช่น โรงแรม รีสอร์ท และสายการบิน แต่ทว่างานวิจัยที่มุ่งศึกษาด้านการตลาดในกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก
ที่มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ หรือการท่องเที่ยวสีเขียว เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมยังมีอยู่อย่างจ ากัด และมักถูกมองข้ามจากนักวิชาการ ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือชี้แนะและให้องค์ความรู้ด้านการตลาดกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็กดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์
การวิจัย คือ 1) เพ่ือวิเคราะห์ส่วนประสมการตลาดออนไลน์ของผู้ประกอบการที่มีนโยบายด าเนินธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ/์การท่องเที่ยวสีเขียวเพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และ 2) เพ่ือประเมินการใช้เว็บไซต์
ของผู้ประกอบการในกลุ่มนี้ ส าหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ศึกษาได้แก่ธุรกิจท่องเที่ยวที่ เป็นสมาชิกของสมาคม
ไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษแ์ละผจญภัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของความถี่และ
ค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า ผู้ประกอบการหลายรายยังขาดข้อมูลด้านส่วนประสมการตลาดที่ไม่ครบถ้วน 
และข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมยังมีอยู่น้อย นอกจากนั้นยังพบว่า 
ผู้ประกอบการจ านวนมากยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตอย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยชน์
ในด้านการตลาดและการท าธุรกรรมทางออนไลน์ ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนาส่วนประสมการตลาดและการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต  
 
ค าส าคัญ: ส่วนประสมการตลาด ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อินเทอร์เน็ต การตลาดออนไลน์ 
 
 
 
 
 
 
1, 2, 3, 4 อาจารย์ประจ าคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ หลักสี่ กทม. 10210 
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Abstract  
During the past decades, the literature on tourism marketing mainly contributes the 

knowledge to the large businesses in the tourism industry (e.g. hotels, resorts, and airlines). 
However, studies exploring small tourism business with the policy promoting conservative 
tourism or green tourism are limited. This study has the objectives to 1) analyze the online 
marketing mix of conservative (green) tourism businesses and 2) evaluate the use of Internet 
adaptation of the businesses. Subjects investigated are travel business members listed on 
the website of the Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA). Descriptive 
statistics were used to analyze the data in terms of frequency and percentage. The results 
showed that many businesses lack a complete set of marketing mix and provided limited or 
no information on their green or conservative practice. Most of them are not utilizing the 
Internet to its full potential, particularly for the marketing purpose and online transaction. 
Recommendations are provided to develop the use of marketing mix and Internet adoption.  

 
Keywords: marketing mix, green business, Internet, online marketing 
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1. INTRODUCTION 
Due to a growing concern of tourism environment, today there are an increasing 

number of related activities, projects and businesses on green tourism or low-impact 
tourism. However, studies related to conservative or green tourism businesses are still 
limited (in this study conservative tourism business may be called as green business). In 
particular, scholars should further explore this segment due to their policy in reducing 
negative impact to the environment. In general, there is no formal definition of green 
tourism, and it was never well defined (Buckley, 2009; Font & Tribe, 2001; Font, 2002). Yet, in 
the tourism literature, the word “green tourism” is often referred to the environmentally 
friendly tourism activities or the tourism that cares or concerns the environment (Furqan, 
Mat Som, & Hussin, 2010). A review of literature indicates that green tourism may refer to the 
tourism activity that generates low impact to the environment (Barber, 2012; Furqan et al., 
2010; Tseng &Kuo, 2013). Today, these green tourism businesses are the important part to 
support the responsible or sustainable tourism in Thailand. In addition, the rapid 
development of the Internet is having a huge impact on the tourism industry (Kerr, Tsoi, & 
Burgess, 2009). During the past decade, the Internet has been increasingly important and 
represented a significant opportunity for businesses to distribute their products and services 
directly to consumers (Dollin, Burgess, & Cooper, 2002; Kotler et al., 2006; Pena, 2016; Tse, 
2013). The information-based resource, ease of use, interactivity and flexibility of the 
Internet are appealing to travel and tourism industry (Dollin et al., 2002 Pena, 2016). The 
prevalence of information available through the Internet has raised the possibility of 
marketing tourism products worldwide (Jani & Hwang, 2016; Kotler et al., 2006; Tse, 2013). 
The literature indicates that tourism is the most likely industry to generate revenues and 
sales through internet-based commerce, and as a result, tourism businesses are actively 
engaging in online marketing and sales (Donohoe& Needham, 2008; Jani & Hwang, 2016; 
Pena, 2016). Despite the advance of Internet technology has contributed to the growing 
impacts of online marketing for the tourism industry, little effort has explored the Internet 
marketing in a small business group with the policy to promote green tourism or responsible 
tourism, particularly in the Thai context. Moreover, most tourism research has focused on 
large business such as hotels, resorts, and airlines, fewer studies have examined and 
supported the small group business like green or responsible tourism business.  
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Given the above background, this study therefore has the research objectives to 1) 
analyze the online marketing mix of the green tourism businesses and 2) evaluate the 
development of Internet and e-commerce adoption among these businesses by employing 
the extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA). Understanding how the green 
tourism businesses market their products through the Internet will help them increase their 
chance of business success. In particular, the successful green tourism business will make for 
a stronger Thailand’s tourism industry and support the sustainable/responsible tourism of 
the country. Furthermore, the results of the study will extend the existing marketing 
literature in the segment of green tourism business as well as provides the useful 
suggestions for the businesses to develop effective online marketing mix and website 
development.   
 
2. LITERATURE REVIEW 
Overview of Green Tourism  
 Due to the enhanced awareness of the negative impact of tourism on the 
environment, efforts have been made to develop approaches for making tourism 
sustainable (Furqan, Mat Som, & Hussin, 2010). During the past two decades, we have seen a 
growing interest in the relationship between tourism development and environmental 
quality (Erdogan&Tosun, 2009). With this concern, there is an emergence of sustainable 
tourism development which later has been further transformed into other forms of 
sustainable tourism such as conservative tourism, ecotourism, and green tourism. However, 
green tourism seems to be less defined due to its various focuses and meanings (Furqan et 
al., 2010; Wong, Wan, & Qi, 2015). Because of its loose term and lack of well-defined 
meaning, green tourism may be generally used to indicate as the environmental friendly 
tourism or low-impact tourism. Today, the green tourism concept is highly appealing to 
tourism enterprises and operators owing to the increasing concern on the environmental 
issues (Wong et al., 2015). As the meaning of green tourism implies the sense of 
environmental friendly product, during the past decades, there have been an increasing 
number of related activities, projects and businesses involving in green tourism (Wong et al., 
2015) such as hotels (Green Leaf Program) and travel businesses (Green Globe). Today, there 
are more than 10,000 certified tourism providers around the world that label or present 
themselves as the green tourism businesses such as hotels, restaurants transportation, and 
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visitor attractions (Esparon et al., 2014). One of the major benefits for going green is 
marketing advantage. It is widely acceptable that green practices may help businesses gain 
their competitive advantage over the competitors due to cost saving and public attention. In 
the future, there will be more concern and expansion on green tourism businesses due to 
the increasing environmental awareness and marketing purpose. However, little effort has 
been paid to the Thai green tourism businesses, especially their marketing efforts.   
The Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA) 
 This study utilized the extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA) to 
evaluate the use of websites of green tourism businesses to determine their website 
development. The evaluation of website development by using the eMICA will provide a 
roadmap indicating where a business or industry sector is in its development of Internet 
commerce applications (Doolin et al., 2002). This will help us understand how the Thai 
tourism businesses have developed the Internet commerce for their online marketing. 
Burgess and Cooper (2000), who developed the eMICA, explained the idea that commercial 
website development typically begins simply and evolves over time with the addition of 
more functionality and complexity as firms gain experience with Internet technologies. 
Previous studies employed the eMICA model to evaluate the level of website development 
of tourism businesses to better understand the functionality used in the websites (e.g. 
Burgess & Cooper, 2000; Doolin et al., 2002). The eMICA model consists of three stages (as 
shown in Table 1), incorporating three levels of business process: 1) web-based promotion 2) 
provision of information and services and 3) transaction processing. 
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Table 1: The Extended Model of Internet Commerce Adoption (eMICA) 
Stage of eMICA Examples of functionality/features 

Stage 1: Web-based promotion  
      Layer 1 - basic information -Company name, contact address and details, area of 

business 
      Layer 2 - rich information  -E-mail contact, general information about company and 

activities 
Stage 2: Provision of information and 
services 

 

     Layer 1 - low interactivity -Basic products, links to further information, online enquiry 
form 

     Layer 2 - medium interactivity
  

-Customer support (e.g. FAQs, sitemaps), industry-specific 
value-added features (e.g. downloadable materials, special 
offers) 

     Layer 3 - high interactivity -Chat room, discussion forum, multimedia, newsletters or 
updates by e-mail, online reservations for accommodation or 
tours 

Stage 3: Transaction processing
  

-Secure online transactions, order status and tracking, 
interaction with corporate servers 

Source: Adopted from Burgess and Cooper (2000) 
 
3. METHODOLOGY 

The population in this study is travel related companies who are members of the 
Thai Ecotourism and Adventure Travel Association (TEATA). The TEATA has a policy to 
promote green tourism and responsible practices by establishing this association, and 
welcomes any tourism businesses aiming to be a responsible business. TEATA’s website 
(www.teata.or.th) generally provides information regarding responsible tourism, ecotourism 
and less impact activities. With the policy of the TEATA, its members are assumed to 
concern and support the green or responsible business practice, and worth for further 
investigation to understand how they do the online marketing. During the survey (November 
2016), there was a total of 65 members listed on the website, and all of them were 
included in the analysis.  
 Given the first objective, this study examined the online marketing mix in terms of 
product, price, place, and promotion. These four elements are regarded as the essential 
marketing tools for most businesses including online marketing businesses. The marketing 
mix was measured if the company provided sufficient information on these components. In 
addition, the study also examined if the company provided any information about their 
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responsible or low impact practice. While the second objective, the study employed the 
eMICA model developed by Burgess and Cooper (2000) to evaluate the websites of the 
travel companies. The model consisted of three stages/levels (as shown in Table 1). Both 
research objectives were examined by researcher and research assistants through research 
instrument (observation forms). Descriptive statistics were used to analyze the data in terms 
of frequency and percentage. Data were collected by an evaluation form from the website 
of the TEATA.  
 
4. FINDINGS  
 
Table 2: Categories and types of travel companies 

Categories Number of companies 
(%) 

Full-service tour operators 
(i.e. companies selling a variety of 
travel and tourism products) 

19 (30.0%) 

Nature-based tour operators 24 (36.0%) 

Resorts (e.g. ecolodges) 13 (20.0%) 
Travel related companies 
(i.e. companies selling outdoor, 
travel agent, recreational 
products) 

9 (14.0%) 

Total 65 (100%) 

 
Table 2 reveals that among 65 travel business members, 19 companies (20%) were 

full-serviced tour operators offering a variety of travel and tourism products such as 
sightseeing tours, cultural and heritage tours, and natural tours. Approximately one-thirds 
(36%) were categorized as nature-based tour operators (24 companies) while 20% (6 
companies) are resorts. For the rest (14%) were travel related companies such as companies 
selling outdoor and recreational products.  
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Table 3: Examination of online marketing mix (4Ps)     
Marketing mix Number of companies 

(%) 
Product 
     Product information  
     Product update  
     Product variety  
     Product itinerary  
     Product package  

 
65 (100%) 
39 (60.0%) 
65 (100%) 
30 (45.0%) 
35 (54.0%) 

Price  
     Prices  
     Price update/validity   
     Seasonal prices  
     Group prices  

 
47 (72.0%) 
41 (64.0%) 
24 (36.0%) 
12 (18.0%) 

Place (channel of distribution) 
     Full address  
     Telephone  
     Facsimile  
     Email  
     Social media channel   
     Online reservation  
     Online payment  

 
65 (100%) 
65 (100%) 
65 (100%) 
65 (100%) 
28 (43.0%) 
21 (32.0%) 
21 (32.0%) 

Promotion  
     Discounts  
     Special offers  
     Vouchers/coupons 

 
23 (35.0%) 
28 (43.0%) 
7 (10.0%) 

Others  
     Language selection  
     Local travel information/tips   
     Links to other websites    

 
44 (68.0%) 
12 (18.0%) 
28 (43.0%) 

 
 According to Table 3, it was found that most companies (45% - 100%) have 
information about their products such as product information, product variety, product 
itinerary and product packages. However, when considering price, most companies (64% - 
72%) generally have product price and price update or validity except seasonal price (36%) 
and group price (18%). In relation to place (channel of distribution), all companies (100%) 
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have basic or common channels for customer contact or selling their products such as 
company address, telephone, email and enquiry channel. Yet, other important channels 
such as social media channel (43%), and online reservation (32%) and online payment (32%) 
are not fully implemented or utilized. Regarding promotion, less than half of them (10% - 
43%) have utilized this component to increase their sales volume. It was also observed that 
most companies (68%) have language selection between Thai and English while some have 
local travel information/tips and links to other websites.  
 
Table 4: Examination of each marketing mix information 

Marketing mix Product Price Place Promotion 
Number of companies providing 
information on each marketing mix  

65 (100%) 47 (72%) 65 
(100%) 

28 (43%) 

Number of companies not 
providing information on each 
marketing mix  

0 (0%) 18 (28%) 0 (0%) 37 (57%) 

Total  65 (100%) 65 (100%) 65 
(100%) 

65 (100%) 

 
Table 4 presents the examination of each marketing mix provided by tour 

companies. The result shows that all companies (100%) provide product information and 
place (channel of contact/distribution) whereas some companies (28%) lack of product 
price. However, more than half (57%) do not have promotion component.  
 
Table 5: Examination information/messages regarding responsible or low impact practice   

Information on responsible or low impact 
practice 

Number of companies (%) 

Companies providing detailed information 
regarding responsible or low impact practice 

8 (12.0%) 

Companies providing limited information 
regarding responsible or low impact practice 

6 (9.0%) 

Companies providing no information on 
responsible or low impact practice 

51 (79.0%) 

Total 65 (100%) 
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In relation to the information/messages regarding responsible or low impact practice 
(Table 5), only 8 companies (12%) were found to provide relatively detail of such 
information while 6 companies (9%) provided only limited ecotourism information on their 
websites. However, 51 companies (79%) had no information on responsible or low impact 
practice from their operations.   
 
Table 6: Evaluating travel businesses’ website development  

Stage of eMICA and level of functionality Number of websites 
(%) 

Stage 1 - Web-based promotion 
Layer 1: basic information (e.g. company general information, 
address) 
Layer 2: rich information (e.g. e-mail contact, information about 
company activities) 

 
0 
0 

Stage 2 – Provision of information and services 
Layer 1: low interactivity (e.g. basic product information, links to 
further information, online enquiry form, news, itineraries, photo 
gallery) 
Layer 2: medium interactivity (e.g. customer support, FAQs, sitemap, 
down loadable materials, special offers, guest book, searchable 
database of accommodation, tour programs, activities, and site 
search engine) 
Layer 3: high interactivity (e.g. online bookings for accommodation, 
tours, activities, non-secure payment) 

 
26 (40.0%) 

 
20 (31.0%) 

 
 

10 (15.0%) 

Stage 3 – transaction processing (e.g. secure online payment, order 
status tracking) 

9 (14.0%) 

Total 65 (100%) 
 

Table 6 presents the evaluation of website development of the travel companies. 
Each website was evaluated and assigned an appropriate stage and layer in the eMICA 
model. The results indicates that the majority of the TEATA members have developed their 
websites in Stage 2, particularly in Layer 1 (40.0%), Layer 2 (31.0%) and Layer 3 (15.0%), 
respectively. However, there were only 9 companies (14.0%) that have developed their 
website capacities to Stage 3 (transaction processing).  
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5. CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
Based on the findings (Tables 3 and 4), although all companies had “product” 

component; however, many of them may not fully display other items of their products 
such as product update, product itinerary, and product package. Product is one of the key 
success factors for Internet marketing, website providing insufficient product related 
information the customers are looking for (e.g. product update, product itinerary, and 
product package) may be viewed as poor quality website (Boonthai & Assenov, 2006; Pena, 
2016). This may lead to customer disappointment/dissatisfaction and switch them to other 
websites that provide more or complete information they are looking for (Lai & Shafer, 2005; 
Shobeiri, 2014). To be competitive and successful in the online travel market, it is essential 
for the businesses to design and develop effective websites to provide sufficient product 
related information to attract customers and satisfy their needs and expectations. In 
addition, one possible marketing strategy is to create product differentiation (Cox &Koelzer, 
2004; Kotler et al., 2006; Pena, 2016). Production differentiation is the process of 
distinguishing the difference of a product or offering from others, to make it more attractive 
to a particular target market (Jani & Hwang, 2016; Kotler et al., 2006). In relation to “price”, 
the finding indicates that the majority provided product prices (either Thai Baht or US dollar). 
However, it was also found that many companies did not display or update their prices. Lack 
of product prices and updated prices may hesitate customers’ decision making. The capacity 
of the Internet enables company marketers to change and set prices according to 
company’s pricing strategies (Liu, 2000). With regard to “place” (channel of distribution), 
although all companies provided customers with various channels, they are basic 
accessibility or contact (i.e. telephone, fax, e-mail) between sellers and buyers. Important 
channel to widely reach many customers like social media is not well developed. Moreover, 
many companies did not provide online reservation or payment to secure their business 
opportunities. With the substantial advantages and low costs of the Internet, the companies 
should develop the capacity of this online distribution channel by adding/developing online 
reservation and social media channel to increase business opportunities. For “promotion”, 
the finding discloses that more than half of them lacked of sales promotion component. As 
noted, each company may have different sales promotional strategy or policy. Sales 
promotion is recognized as one of the important elements of marketing success (including 
online marketing) because it helps stimulate demand and encourage the purchase of goods 
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and services (Kotler et al., 2006; Shobeiri, 2014). The companies may utilize these sales 
promotions to stimulate their sales volume through the Internet-based marketing, 
particularly in the low season. Another suggestion is that most companies provided limited 
or no information regarding responsible or low impact practice (green tourism). Since they 
are the members of the green tourism association (implying the support on green or 
responsible tourism/practice, they should not ignore this important message to distinguish 
themselves from the tradition companies (mass market companies). Currently, the global 
trend is demanding on the green or responsible tourism business, and there is a huge market 
opportunity for them to attract the quality tourists as the main targets (Western tourists, 
highly educated tourists).  

According to the finding (Table 6), it appears that most businesses’ websites display a 
slightly lower level of website’s functionality and interactivity when compared to other 
Western studies (Burgess & Cooper, 2000; Doolin et al. 2002; Shobeiri, 2014). The website 
development of Western studies showed moderate to high levels of websites’ features; 
indicating a relatively advanced stage of adoption of Internet commerce when compared to 
Thailand case. It is suggested that the companies should focus on interaction with customers 
by consistently developing their website technologies and functionalities over time. They 
may use the guidelines provided in Table 1 as the way of development/improvement. 
Effective website development should not only assess the technical quality of the medium 
but should also include aspects related to customer satisfaction (Wang & Fesenmaier, 2006; 
Shobeiri, S. 2014). Regular evaluating and improving website will help business keep and 
increase their online presence and competitiveness in the market place (Costas & Vasiliki, 
2006). Future research may apply a concept of this study to examine online marketing of 
other tourism business sectors to promote the Thailand’s tourism industry.  
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การตายโดยยังมิปรากฏเหตุ 

ไกรสร อมัมวรรธน์ 

วทิยาลยัการแพทยบ์ูรณาการ 

มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

บทน ำ 

ค าวา่”การตายโดยยงัมิปรากฏเหตุ” เป็นค าท่ีบญัญติัไวใ้นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา 

มาตรา 148 ซ่ึงบญัญติัไวว้า่เป็นการตายโดยผดิธรรมชาติ มีผลท าใหต้อ้งมีการชนัสูตรพลิกศพโดยแพทย ์โดย

เร่ิมตั้งแต่การชนัสูตรศพ ณ ท่ีเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุการตาย หากไม่สามารถหาส่าเหตุไดก้็ตอ้งน าส่งศพเพื่อ

ผา่พิสูจน์ต่อไป ซ่ึงในทางการแพทยเ์ราพบสาเหตุต่างๆมากมายท่ีท าใหเ้กิดการตายไดอ้ยา่งกะทนัหนั ทั้งจาก

การบาดเจบ็หรือโรคภยัไขเ้จ็บต่างๆ แพทยจ์ะระบุสาเหตุการตายซ่ึงบางคร้ังบุคคลทัว่ไปหรือนกักฎหมายก็

ไม่อาจเขา้ใจได ้บทความน้ีจึงน าเสนอเพื่ออธิบายใหบุ้คคลดงักล่าวไดเ้ขา้ใจถึงช่ือต่างๆทางการแพทยท่ี์พบ

ไดใ้นรายงานการชนัสูตรศพของแพทย ์

กลุ่มอำกำรตำยอย่ำงกะทันหันในทำรก (Sudden infant Death Syndrome,SIDS,Cot death) 

             การตายอยา่งกะทนัหนัในทารกช่วงแรกๆหลงัคลอดพบไดบ้่อยคร้ังโดยเฉพาะทารกท่ีมีปัจจยัเส่ียง 

ไดแ้ก่ คลอดก่อนก าหนด มีน ้ าหนกัตวัท่ีนอ้ยกวา่ปกติ มีอาการหายใจล าบาก มีการติดเช้ือในระบบทางเดิน

หายใจ มารดามีอายนุอ้ย หรือมีปัญหาในระหวา่งการคลอดเป็นตน้ ในปัจจุบนั กรณีท่ีเป็นปัญหามกัไดแ้ก่ 

เด็กทารกท่ีคลอดในโรงพยาบาลแลว้เกิดการเสียชีวติอยา่งกะทนัหนั ท าใหเ้กิดการฟ้องร้องในเร่ืองของความ

ผดิพลาดในการดูแลรักษา การผา่พิสูจน์ศพก็จะช่วยใหค้วามกระจ่างวา่เกิดจากความผดิพลาดหรือไม่ หรือมี

สาเหตุมาจากความผิดปกติของตวัทารกเอง  ส่ิงท่ีตรวจพบจากการผา่ศพ ไดแ้ก่ การบวมอกัเสบในทางเดิน

หายใจส่วนบน อาจพบวา่มีการส าลกัของเศษอาหารเขา้ไปในหลอดลม ท าใหเ้กิดการอุดตนัจนเสียชีวติ อาจ

พบมีจุดเลือดออกตามเยือ่หุม้หวัใจซ่ึงบ่งถึงการขาดอากาศ บ่อยคร้ังท่ีพบความพิการซ่อนอยูภ่ายในร่างกาย 

ไดแ้ก่ หวัใจพิการ สมองพิการ เส้นเลือดผดิปกติ เป็นตน้  

โรคของเส้นเลอืดหัวใจ (Coronary Artery Disease) 

 หวัใจเป็นสาเหตุท่ีท าให้เกิดการตายอยา่งกระทนัหนัไดบ้่อยคร้ัง แต่ก็อาจถูกอา้งวา่เป็นสาเหตุทั้งท่ี

ไม่ใช่ก็พบไดบ้่อยคร้ังเช่นกนั ค าวา่”หวัใจลม้เหลว”หรือ “หวัใจวาย” ไม่ใช่ค าท่ีบ่งบอกถึงสาเหตุท่ีแทจ้ริง

ของการตาย แต่เป็นค าท่ีบ่งถึงภาวะสุดทา้ยก่อนตายท่ีหวัใจก าลงัจะหยดุเตน้ ดงันั้น หากพบค าน้ี จึงตอ้งให้

ความระมดัระวงัวา่น่าจะมีสาเหตุท่ีแทจ้ริงอ่ืนๆอยู ่ ส าหรับโรคของเส้นเลือดหวัใจน้ี หมายถึงการท่ีเส้นเลือด

หวัใจท่ีช่ือวา่โคโรนาร่ี มีการตีบแคบของรูภายในเส้นเลือด ท าใหเ้ลือดท่ีผา่นไปเล้ียงกลา้มเน้ือหวัใจไม่

5353



เพียงพอ ท าใหเ้กิดอาการเจบ็หนา้อกอยา่งรุนแรง อาจท าใหห้มดสติไดอ้ยา่งกระทนัหนัจนถึงขั้นเสียชีวติได ้

หากมีการตายของกลา้มเน้ือหวัใจอยา่งมาก ในปัจจุบนัเราพบโรคน้ีไดบ้่อยมาก สาเหตุเน่ืองมาจากอาหาร

การกินและการด าเนินชีวิตในปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการออกก าลงัท่ีนอ้ยลงจากการมีเคร่ืองทุ่นแรง ใน

บางรายก็มีอาการเตือนก่อน แต่บางรายก็เสียชีวติทนัทีเลย การผา่ศพเพื่อตรวจหวัใจก็จะพบการเปล่ียนแปลง

ท่ีชดัเจนของเส้นเลือดโคโรนาร่ีและการตายของกลา้มเน้ือหวัใจ ในปัจจุบนัพบวา่ คนวยัหนุ่มสาวก็พบการ

ตีบแคบของเส้นเลือดน้ีแลว้ แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือพวกเขาเหล่านั้นมีอายมุากข้ึนและไม่ปรับเปล่ียนพฤติกรรม

เส่ียงต่างๆ ยอ่มท าใหมี้โอกาสเกินโรคน้ีไดอ้ยา่งมาก 

โรคกล้ำมเนื้อหัวใจอกัเสบ(Myocarditis) 

 เกิดจากการติดเช้ือไวรัส ซ่ึงท าใหก้ลา้มเน้ือหวัใจมีการอกัเสบและการตายของเซลลก์ลา้มเน้ือหวัใจ 

มีภาวะหวัใจวายอยา่งกระทนัหนัและเสียชีวติ มกัมีประวติัเป็นไขแ้ละเหน่ือยหอบมาก่อน  การตรวจหวัใจ

ทางพยาธิวทิยาก็จะพบความผดิปกติท่ีชดัเจน  

โรคของเส้นเลอืดในสมอง(Cerebrovascular Diseases) 

 ในปัจจุบนัพบโรคน้ีไดบ้่อยมากเน่ืองจากมีสาเหตุมาจากการเส่ือมของเส้นเลือดจากโรคเร้ือรังต่างๆ

ท่ีท าใหเ้ส้นเลือดแขง็และตีบ อาจเกิดการอุดตนัของเส้นเลือดหรือแตกออก ท าใหเ้น้ือสมองเกิดการตาย หาก

เกินในบริเวณสมองท่ีควบคุมการหายใจ อาจท าให้หยดุหายใจจนเสียชีวติได ้ส่วนใหญ่เราจะพบวา่ท าให้เกิด

อมัพาตคร่ึงซีกของร่างกาย บางคร้ังจะพบวา่ผูต้ายมีอาการชกัเกร็งก่อนเสียชีวติ การตรวจทางพยาธิวทิยาของ

สมองสามารถบ่งบอกสาเหตุไดอ้ยา่งชดัเจนโดยอาจพบกอ้นเลือดหรือการตายของเน้ือสมอง 

เนือ้งอกในสมอง(Brain Tumor) 

 เน้ืองอกในสมองบางชนิดมีความรุนแรงและรวดเร็วในการโตของเน้ือเยือ่ อาจท าให้เกิดการตาย

อยา่งกระทนัหนัไดโ้ดยเฉพาะหากมีการลุกลามเขา้สู่เส้นเลือดของสมอง  การตรวจทางพยาธิวทิยาของสมอง

สามารถบ่งบอกสาเหตุไดอ้ยา่งชดัเจนโดยอาจพบกอ้นเน้ืองอกหรือกอ้นเลือดร่วมดว้ย 

เส้นเลอืดแดงใหญ่โป่งพองและแตก(Ruptured aneurysm) 

 เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องอกและช่องทอ้งมีการเส่ือม ท าใหเ้กิดการแขง็ตวัและแตกจากภาวะโรค

เร้ือรังท่ีมีผลต่อเส้นเลือด เช่น เบาหวาน ไขมนัในเลือดสูง ความดนัโลหิตสูง เป็นตน้ เส้นเลือดเหล่าน้ีใน

ระยะแรกจะมีการโป่งพองเป็นบางส่วนเน่ืองจากผนงัของเส้นเลือดสูญเสียความแขง็แรงไป เกิดการยดืตวั

จากความดนัในเส้นเลือดท่ีสูง เม่ือเป็นมากข้ึนจนถึงจุดท่ีเส้นเลือดแตก มีผลใหเ้กิดการเสียเลือดจ านวนมาก

ในบริเวณท่ีมีการแตก ดูจากภายในไม่สามารถบอกไดเ้ลยจนกวา่จะผา่พิสูจน์ศพจึงเห็นกอ้นเลือดจ านวนมาก

และเส้นเลือดแดงใหญ่ท่ีแตกออก ท าใหเ้กิดการเสียชีวติอยา่งกระทนัหนัได ้
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ตกเลอืดในทำงเดินอำหำร(Gastrointestinal Bleeding) 

 ภาวะเช่นน้ี ท าให้เกิดการเสียเลือดภายในทางเดินอาหารจ านวนมากจนท าให้เสียชีวติไดท้นัที พบได้

บ่อยท่ีบริเวณกระเพาะอาหารและล าไส้ใหญ่จากสาเหตุต่างๆไดแ้ก่ แผลในหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร 

กอ้นเน้ืองอกในล าไส้ใหญ่ การตรวจทางพยาธิวทิยาของทางเดินอาหารสามารถพบเลือดออกจ านวนมาก

และตน้ก าเนิดของเลือดท่ีออกมาได ้ 

ตกเลอืดในทำงเดินหำยใจ(Respiratory Bleeding) 

 การตกเลือดแบบน้ีพบไดน้อ้ยกวา่ทางเดินอาหาร มกัมีอาการไอเป็นเลือดก่อนท่ีจะเสียชีวติ สาเหตุ 

ไดแ้ก่ วณัโรคปอด โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง หรือมะเร็งปอด การตรวจทางพยาธิวทิยาของระบบทางเดินหายใจ

สามารถพบความผดิปกติไดอ้ยา่งชดัเจน 

ตกเลอืดในช่องท้อง(Intraabdominal Bleeding) 

 พบไดบ้่อยในการตายอยา่งกระทนัหนั สาเหตุไดแ้ก่ การแตกของการตั้งครรภน์อกมดลูก การแตก

ของตบัและมา้ม การตรวจศพภายนอกไม่สามารถบอกความผดิปกติได ้การตรวจทางพยาธิวทิยาของช่อง

ทอ้งสามารถบอกสาเหตุไดอ้ยา่งชดัเจน 

ใหลตำย(Sudden Unexplained Death Syndrome,SUDS) 

 การตายแบบน้ีพบไดเ้ป็นระยะๆ เป็นปัญหาในการตรวจวินิจฉยัท่ีชดัเจนเน่ือจากการตรวจทางพยาธิ

วทิยาจะไม่มีลกัษณะท่ีเฉพาะเจาะจง จะพบเพียงการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่จากการขาดอากาศ เรามกัจะ

วนิิจฉยัจากประวติัท่ีมีลกัษณะเฉพาะ ไดแ้ก่ ผูต้ายมีสภาพร่างกายแขง็แรงดี นอนหลบัไปแลว้ญาติพบวา่

เสียชีวติไปแลว้ พบในวยักลางคนและในชายมากกวา่หญิง ส่ิงส าคญัในการตรวจกรณีน้ีคือการตรวจหาสาร

ท่ีผดิปกติในร่างกาย เช่น สารเสพติดหรือสารพิษต่างๆ เน่ืองจากอาจท าใหเ้ขา้ใจผดิวา่เป็นโรคใหลตายได ้ 

บทวจิำรณ์ 

 การตายโดยมิปรากฏเหตุน้ี นบัวนัจะยิง่มีปัญหามากยิง่ข้ึนเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ เช่น ใน

กระบวนการยติุธรรมจะตอ้งระบุใหไ้ดว้า่เป็นการป่วยตาย การฆาตกรรมหรืออตัวนิิบาตกรรม จึงจะสร้าง

ความเป็นธรรมและสงบสุขในสังคมได ้ฆาตกรรมอมัพรางในปัจจุบนัเร่ิมมีแนวโนม้ท่ีซบัซอ้นมากยิง่ข้ึน 

การท างานของผูต้รวจพิสูจน์ก็ยากมากข้ึน หากไม่สามารถท าใหเ้กิดความชดัเจนได ้ความเช่ือถือใน

กระบวนการยติุธรรมของชาติยอ่มเส่ือมถอยลง  นอกจากน้ีการเรียกร้องค่าชดเชยในการท าประกนัชีวิตมี

แนวโนม้เพิ่มมากข้ึน ค่าชดเชยระหวา่งการตายดว้ยโรค กบัการตายโดยผดิธรรมชาติมีความแตกต่างกนัอยา่ง

มาก บทบาทของแพทยผ์ูต้รวจพิสูจน์ศพนั้น จะตอ้งพยายามช้ีใหช้ดัเจนท่ีสุดเพื่อความเป็นธรรมในการจ่าย

ค่าชดเชย ในดา้นของการแพทยน์ั้น การทราบสาเหตุท่ีชดัเจนจะท าใหส้ามารถวางแผนในการป้องกนัโรคภยั
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ไขเ้จบ็ต่างๆท่ีจะเกิดกบัญาติพี่นอ้งของผูต้ายได ้ในต่างประเทศท่ีพฒันาแลว้นั้น จะมีการสอบสวนการตาย

ในทุกรายวา่มีขอ้สงสัยในเหตุของการตายหรือไม่ ดงันั้นจึงมีการผา่พิสูจน์ศพเป็นจ านวนมากเพื่อหาสาเหตุ

และน าไปใชใ้นดา้นต่างๆดงัท่ีไดก้ล่าวไปแลว้ ในปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยขีองการตรวจศพโดยใช้

เอก็ซเรยค์อมพิวเตอร์แบบสามมิติมาใชเ้พื่อช่วยในการตรวจใหมี้ความละเอียดมากยิง่ข้ึน โดยเฉพาะการ

คน้หาความผดิปกติในกระดูกของร่างกายหรือส่วนของร่างกายท่ีการผา่ศพตามปกติไม่สามารถเขา้ถึงได ้เม่ือ

ขอ้มูลในการตรวจพิสูจน์มีความถูกตอ้ง แม่นย  าและน่าเช่ือถือมากข้ึน ยอ่มส่งผลต่อความเช่ือมัน่ใน

กระบวนการยติุธรรมของประชาชน 
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การเตรียมพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นในการรักษารอยแตกลายในคลินิก 
Platelet-Rich Plasma (PRP)  Preparation for Striae Alba Treatment in Clinic 

พญ. วิจิตรา วิมลชัยฤกษ์¹ 

ศ. ดร. พรเทพ เทียนสิวากุล² 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ³ 

บทคัดย่อ 
คณะผู้วิจัยได้พัฒนาขบวนการเตรียม PRP ที่ใช้ในคลินิกใช้หลักการปั่นแยกเซลล์ โดยอาศัยแรงเหวี่ยง 

(Centifugation  Force)  ท าให้ เซลล์ที่มีความหนาแน่นมากกว่าเช่นเม็ดเลือดแดงจะตกอัดแน่นอยู่ด้านล่าง
ส่วนเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดซึ่งมีความหนาแน่นน้อยกว่าจะลอยอยู่ในชั้นบน ดังนั้นในการปั่นครั้งแรกเพ่ือ
แยกเม็ดเลือดแดงออกจากพลาสมาและเม็ดเลือดขาวซึ่งรวมอยู่กับเกล็ดเลือดในชั้น Buffy  Coat   การปั่นครั้ง
ที่ 2 แยกส่วนที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นออกจากเม็ดเลือดขาวและพลาสมา  แล้วท าการกระตุ้น (activation) 
เพ่ือให้ เกล็ดเลือดหลั่งสาร cytokines: Platelet–derived growth factors (PD-GF) นับจ านวนเกล็ดเลือดที่
ได้  ตรวจความเข้มข้นของ PD-GFโดยวิธีอีไลซ่า และทดสอบทางคลินิกด้วยการฉีดให้แก่อาสาสมัครจ านวน 6
ราย เพ่ือรักษารอยแตกลาย 

วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือพัฒนาขบวนการเตรียม (Protocol) PRP ในคลินิกและ พัฒนาการ
ตรวจ PD-GF ในห้องปฏิบัติการ สุดท้ายเป็นการทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของผลิตภัณฑ์ PRP ที่เตรียม
โดยการฉีดให้แก่อาสาสมัครเพื่อรักษารอยแตกลาย 

ผล จากการเตรียม PRP โดยวิธี double centrifugation จากอาสาสมัคร 6 คน พบว่าเกล็ดเลือดใน
กระแสเลือดมีค่าเฉลี่ย 187,167 เซลล์/cumm. ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 378,500 เซลล์/cumm.ใน RPR Prep.  
หรือเพ่ิมขึ้น 2.09 เท่า  คณะผู้วิจัยได้ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ PRP prep.ในแต่ละ lot. ทาง
ห้องปฎิบัติการ ( in vitro testing) พบว่า PDGF-AB ทั้ง 12 การทดลองมีค่าเฉลี่ย 20.8 ng/mLซึ่งสูงกว่าค่า
ปกติของ PD-GF-AB ใน serum ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 6.7-18.5 ng/mL. ในขั้นตอนสุดท้ายเราได้ทดสอบ
ประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราในอาสาสมัคร 6 คนพบว่าPRP prep. มีประสิทธิผลในการรักษารอยแตกลาย 
สามารถลดความกว้าง ความยาว จ านวนเส้นรอยแตกลาย และความหยาบ โดยการเปรียบเทียบผลก่อนและ
หลังการรักษา พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเรายังมี
ความปลอดภัย 
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โดยไม่พบว่าก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือการอักเสบ หรืออาการแพ้แก่อาสาสมัคร 
 
Key Words: Platelet Derived Growth Factor , Platelet Rich Plasma , PRP, PDGF-AB,  
                 ELISA,  Striae Alba, Double Centrifugation 
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ABSTRACT 
 The authors used a method of the preparation by centrifugation of patient’s whole 
blood for an autologous inoculation of platelet- rich plasma that is safe for the patient, 
avoiding from tissue incompatible- complications and from HIV infection. The method is not 
simple, easy to perform, needs no sophisticated instruments nor did skill-personnel require, 
those are suitable for clinic-setting.  The procedure used double-centrifugation, 1st 
centrifugation separate red blood cells from plasma and white blood cells together with 
platelets in the buffy coat-layer. Following 2ndcentrifugation separated concentrated 
platelets (PRP) from plasma and white blood cells. The PRP were then activated with 
calcium chloride to release Platelet-Derived Growth Factor (PD-GF). Counted for number of 
platelets and assayed for concentration of PDGF-AB by ELISA.Further testing was done for 
clinical efficacy by intradermal autologous inoculation in to 6 volunteers for Striae Alba 
treatment. 
 The Purposes of this experiment were to establish the protocol for PRP Preparation, 
and to establish PD-GF assay in our Laboratory. Finally, preparation was to test for its clinical 
efficacy in striae alba treatment. 

Results obtained of the PRP Preparations by double centrifugation from 6 volunteers, 
found platelet counts in whole blood average of 186, 167cells/cumm., and increased to 
378,000cells/cumm. in PRP-Preparations,  or  2.09 folds increased. We tested PDGF-AB in the 
PRP Prep. found an average of 20.8 ng/mL, that was higher than PDGF-AB in normal serum 
ranged from  6.7-18.5 ng/mL. 

Finally, We tested for clinical efficacy of our PRP Prep. by an intradermal inoculation 
in to  6 volunteers, and found that they were able to decreased  the length, the  width, the 
numbers, and the roughness of Striae Alba, in comparison  between before and after 
treatments. In addition, our PRP Prep. found to be safe, no infection, no inflammation, nor 
allergic reaction observed. 

Key Words: Platelet Derived Growth Factor, Platelet Rich Plasma, PRP, PDGF-AB,  

                 ELISA, Striae Alba, Double Centrifugation  
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บทน า 

เนื่องจากความตื่นตัวในเรื่องการเสริมความงามในปัจจุบันท าให้มีการลบรอยชรา ไม่ว่าจะเป็นการลบ
รอยเหี่ยวย่นบนใบหน้า รอยย่นบนหน้าผาก ใต้ตา หางตา ใต้คาง รอยแตกลายที่หน้าท้อง สะโพก ต้นขา หรือ
ท าให้ผิวหน้าเต่งตึง ดูอ่อนวัย  (Rejuvenile) (9) 

ปัจจุบันในคลินิกเสริมความงามมีการฉีดพลาสมาที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet-Rich Plasma 
(PRP)) ในการรักษารอยแตกลายอย่างแพร่หลายรวมทั้งด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพ่ือการรักษาข้อเข่าอักเสบใน
นักกีฬา(8,9)  แต่ยังไม่มีวิธีมาตรฐานในการเตรียม PRP ซึ่งมีหลายวิธีตั้งแต่การใช้ gradients ในการแยกเกล็ด
เลือด จนถึงการฉีดด้วยเกล็ดเลือดของตัวเองเพ่ือป้องกันการแพ้สารแปลกปลอม หรือการปฏิเสธเซลล์
แปลกปลอมของร่างกาย ดังนั้นวิธีปลอดภัยที่สุดคือการใช้เกล็ดเลือดของตนเองเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ เอชไอวี
จากบุคคลอ่ืน หรือปฎิกริยาที่ร่างกายปฏิเสธเซลล์แปลกปลอมจากบุคคลอ่ืน ส าหรับขบวนการเตรียม PRP ที่
ใช้ในคลินิกนอกจากจะต้องเป็นขบวนการที่เรียบง่ายไม่ต้องใช้เครื่องมือราคาแพง ไม่ต้องใช้ทักษะชั้นสูง  
จะต้องเป็นขบวนการที่ใช้เวลาสั้นและเสียค่าใช้จ่ายไม่แพง 

คณะผุ้วิจัยได้พัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้กันทั่วไปในคลินิก  และวิธีการง่าย ๆ ไม่ต้องใช้ทักษะมากมาย แต่มี
ความปลอดภัย และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีพอสมควร หลักการเตรียม PRP ในคลินิก ที่ใช้กันทั่วไป ใช้
หลักการปั่นแยกเซลล์โดยอาศัยแรงเหวี่ยง (Centifugation  Force)  เนื่องจากเม็ดเลือดมีหลายชนิดแต่ละ
ชนิดมีความหนาแน่นต่างกันขึ้นอยู่กับน้ าหนัก ขนาด และรูปร่างดังนั้นเมื่อใช้การปั่นท าให้เกิดแรงเหวี่ยง  เซลล์
ทีม่ีความหนาแน่นน้อยกว่าจะอยู่ในชั้นบน ในการปั่นครั้งแรกเพ่ือแยกเม็ดเลือดแดงออกจากพลาสมาและเม็ด 

เลือดขาวซึ่งรวมอยู่กับเกล็ดเลือดในชั้น Buffy  Coat   ขั้นตอนต่อไปคือการปั่นให้ได้ส่วนที่มีเกล็ด
เลือดเข้มข้นออกจากเม็ดเลือดขาวและพลาสมา  แล้วท าการกระตุ้น (activation) เพ่ือให้ เกล็ดเลือดหลั่งสาร 
cytokines  ออกมาหลายอย่างและชนิดที่มีผลดีในการรักษารอยแตกลาย คือ Platelet–derived growth 
factors (PD-GF) (2) 

PD-GF–AB ของคนมีน้ าหนักโมเลกุล 28-30 k Da  เชื่อมต่อกันด้วย disulfide-linkage  เป็น 
heterodimers มี 1 PD-GF-A (14-16 k Da) และ 1 PD-GF-B (12-14k Da) (7)  โดยปกติจะอยู่ใน alpha-
granules ของเกล็ดเลือด และจะหลั่งออกมาเมื่อเกล็ดเลือดถูก “activation”  ซึ่งทั้ง PD-GF-A และ PD-GF-
B  ของมนุษย์จะคล้าย PD-GF ของหนูประมาณ 95%  และ 89% ตามล าดับ (4)  เซลล์ที่หลั่ง PD-GF-AB 
ได้แก่เกล็ดเลือด endothelial cells  keratinocytes  macrophages  retinal  pigment epithelium 
และneurons (4) 

 
 

 

6161



 
 

 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1.  เพ่ือพัฒนาขบวนการเตรียม (Protocol) PRP ที่สามารถท าได้ง่ายในคลินิกทั่วไปโดยมีการ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการนับจ านวนเกล็ดเลือด 

2.  เพ่ือพัฒนาการตรวจ PD-GF ในห้องปฏิบัติการ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีการตรวจ cytokine 
ดังกล่าวในประเทศไทยยังต้องส่งไปตรวจที่ต่างประเทศ ซึ่งถ้าเราสามารถท าได้ก็จะเป็นประโยชน์ในการจัดตั้ง
ห้องปฏิบัติการ Anti-Aging เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์ Anti-Aging ในอนาคต  และยังสามารถให้บริการการ
ตรวจแก่คลินิกเสริมความงามทั่วไปอีกด้วย 

3.  นอกจากการทดสอบประสิทธิภาพของ PRP ที่เตรียมได้โดยวิธีการทางห้องปฏิบัติการ  คณะผุ้วิจัย
ยังได้ทดสอบประสิทธิผลทางคลินิกของ PRP ที่เตรียมโดยการฉีดให้แก่อาสาสมัครเพื่อรักษารอยแตกลาย 
 
วิธีการ 

1. ขั้นตอนการเตรียม PRP ใช้วิธีปั้น 2 ครั้ง (double  centrifugation)  โดยเจาะเลือดอาสาสมัคร 
40มล. ผสมกับ 3.8% sodium citrate ซึ่งเป็นสารกันการแข็งตัวของเลือด ในอัตราส่วน 10:1   

แบ่ง 0.5 ml เพ่ือส่งตรวจนับเกล็ดเลือด และส่วนที่เหลือท าการปั่น 2 ครั้งโดยครั้งแรกปั่นช้า ( light spin) 
ความเร็วรอบท่ี 1500 rpm นาน 10 นาที เพ่ือตกตะกอนเม็ดเลือดแดงออกจากเม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือด 

2. ดูดส่วนบนที่เป็นพลาสมาและส่วนของ buffy coat ที่เป็นเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดมาผสมเข้า 
ด้วยกัน ตามด้วยการปั่นครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการปั่นแรง (heavy spin) ความเร็วรอบ 4500 rpm นาน 30 นาที 
เพ่ือแยกเม็ดเลือดขาวออกจากเกล็ดเลือดโดยที่เม็ดเลือดขาวซึ่งเป็นเซลล์ที่ใหญ่กว่าจะหนักกว่า และตกอัดแน่น
ที่ด้านล่าง ส่วนเกล็ดเลือดจะเล็กกว่า และเบากว่าจะลอยอยู่ด้านบน ดูดส่วนบนที่เป็นพลาสมาท่ีมีเกล็ดเลือด
เจือจาง (platelet-poor plasma (PPP)) 2/3ส่วน ทิ้งไป ดูดส่วนล่าง 1/3 ส่วนซึ่งเป็นส่วนที่มีเกล็ดเลือด
เข้มข้น (Platelet-Rich Plasma) (PRP)  โดยหลีกเลี่ยงตะกอนเม็ดเลือดขาว ผสมให้เข้ากันโดยใช้ Vortex 
แบ่ง 0.1 มล. ส่งตรวจนับเกล็ดเลือด ส่วนที่เหลือผสมกับ 25mM CaCl2 อัตราส่วน 0.1 มล. CaCl2 ต่อ1 มล. 
RPR เพ่ือการ “activation”.  

3.  Platelet activation โดยการอุ่น PRP กับ CaCl2 ที่อุณหภูมิ 37oC นาน 1 ชม. 
4.  ปั่นตกตะกอนเกล็ดเลือดที่ ความเร็ว 3500 rpm นาน 10 นาที แล้ว เก็บส่วนบน (supernate) 

แบ่ง 0.1 มล. มาตรวจหา PD-GF โดยวิธี ELISA ส่วนที่เหลือน ามาฉีดให้แก่อาสาสมัครเพื่อรักษารอยแตกลาย 
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การตรวจ PD-GF โดยวิธี ELISA  
PD-GF หรือ growth factors ของเกล็ดเลือด มี 4 ชนิดคือ PD-GF A   PD-GF B   PD-GF Cและ 

PD-GF D ในครั้งนี้เราจะตรวจ PDGF-AB ร่วมกันโดยมีวิธีการดังนี้  
1. ชุดตรวจที่ใช้เป็น Quantikine ELISA ส าหรับ Human PDGF-AB ของบริษัท R&D Systems 

(Minneapolis, Minnesota, U.S.A). เติมน้ ายา Assay Diluent RD1X 100 µL ลงในหลุมของ microtiter 
plate 

2. ต่อมาเติม PRP prep.ที่ต้องการตรวจ PDGF-AB 100 µL ลงในหลุมของ microtiter plate ปิด
ด้วย adhesive strip แล้ว incubate ในอุณหภูมิห้อง นาน 2 ชั่วโมง บนเครื่องเขย่า Orbital Shaker ที่ตั้งค่า 
500 RPM เพ่ือให้ PDGFใน PRP prep. จับกับ PDGF-AB mouse monoclonal antibody ที่เคลือบอยู่ใน
หลุมของ microtiter plate 

3. ล้าง PRP ส่วนที่ไม่จับออก ด้วยน้ ายา Wash buffer ครั้งละ 400 uL จ านวน 4 ครั้ง 
4. เติมน้ ายา Human PDGF-AB Conjugated peroxidase 200 µLแต่ละหลุม เพ่ือให้จับเป็น 

sandwich กับ Ag-Ab complex ใน microtiter plate ปิดด้วย adhesive strip แล้ว incubate ต่อใน
อุณหภูมิห้อง นาน 2 ชั่วโมง บนเครื่องเขย่าที่ตั้งค่า 500 RPM 

5. ล้าง Conjugate ส่วนเกินออก ด้วยน้ ายา Wash buffer ครั้งละ 400 uL จ านวน 4 ครั้ง 
6. เติมน้ ายา Substrate solution A: B 200 µLในแต่ละหลุมของ microtiter plate ปิดด้วย 

adhesive strip แล้ว incubate ต่อในอุณหภูมิห้องโดยหลีกเลี่ยงแสงสว่าง เป็นเวลา 20 นาทีเพ่ือให้ 
Substrate (TMB) ท า ปฎิกริยา กับ Conjugate ท าให้เกิดสีฟ้าอ่อน ๆ 

7. หยุดปฎิกริยาโดยเติมน้ ายา Stop solution 50 µL ในแต่ละหลุม โดยที่น้ ายา Stop solution จะ
เปลี่ยนสารละลายจากสีฟ้าเป็นสีเหลืองท่ีมีความเสถียรมากขึ้น 

8. อ่านค่าความเข้มของสีที่อยู่ใน microtiter plate จากเครื่อง Microtiter Plate Reader (BioTek 
Instruments, Inc., Winooski, VT, U.S.A.) ที่ wave length 450 nm และ 540 nm หักค่าAbsorbance 
ที่ 450 ด้วยค่า Absorbance ที่540 แล้วแปลงเป็นค่าความเข้มข้นของ PDGF-ABโดยอ่านจาก Standard-
Calibration Curve. 
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ผลการทดลอง 
ตารางที่ 1  ความเข้มข้นของเกล็ดเลือดใน PRP prep.จากการปั่น 2 ครั้ง(double centrifugation) 

__________________________________________________________________________ 

อาสาสมคัร              Platelet count (WB)  Platelet Count (PRP)   จ านวนเท่าเกล็ดเลือดท่ีเพิ่ม 

                                          (Cells/cumm.)             (Cell/cumm.)                

1.               193,000  429,000                            2.22 

2.               156,000  194,000   1.24 

3.               186,000  300,000   1.61 

4.               241,000  659,000   2.73 

5.               220,000  204,000   0.93 

6.               127,000  485,000   3.82 

Mean              187,167  378,000   2.09 

Standard deviation of the mean 86,401               96,497   0.97 

 
ผลจากการเตรียม PRP โดยวิธี double centrifugation จากอาสาสมัคร 6 คน พบว่าเกล็ดเลือดใน

กระแสเลือดมีค่าเฉลี่ย 187,167 เซลล์/cumm. ได้เพ่ิมข้ึนเป็น 378,500 เซลล์/cumm. หรือเพ่ิมขึ้น 2.09 เท่า 
ใน PRP-Preparations. 
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ตารางที่ 2  ค่าความเข้มข้นของ PD-GF-AB จากการเตรียม PRP prep. ใน 12 การทดลอง 

 PRP prep.    PD-GF-AB conc. (ng/ml) 

              No. 1                                         3.0 

              No. 2                                             8.3 

              No. 3                                        12.7 

              No. 4                                         27.5 

              No. 5                                         17.2 

              No.6                                         42.4 

              No.7                                         16.4 

              No. 8                                         25.7 

              No. 9                                         13.0 

              No.10                                         10 

              No.11                                         24 

              No.12                                        22.5 

       Mean               20.8 

             Standard deviation of the mean          9.42 

 
            ค่าความเข้มข้น PD-GF-AB จากการเตรียม PRP prep. จ านวน 12 การทดลองพบว่า  
PD-GF-AB มีค่าเฉลี่ย 20.8 ng/mL สูงกว่าค่าเฉลี่ย PD-GF-AB ใน serum ปกติ ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 6.7-18.5 
ng/ml 
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ศึกษาประสิทธิผลของการรักษารอยแตกลายในอาสาสมัครด้วยการฉีดเข้าใต้ผิวหนังด้วย PRP Prep. 
         ประสิทธิภาพของ PRP จากการเตรียมในแต่ละครั้งน ามาทดสอบในการรักษารอยแตกลายใน
อาสาสมัครเพื่อแสดงถึงประสิทธิผลของการลดความกว้าง ความยาว จ านวนเส้นแตกลายและความหยาบของ
รอยแตกลาย (R3) ด้วย Visioscan  VC 98  เปรียบเทียบกับการรักษาด้วยน้ าเกลือ 
 
ตารางที่ 3. ประสิทธิผลการรักษารอยแตกลายของ PRP Prep. ในอาสาสมัครเปรียบเทียบกับ   
               น้ าเกลือ (NSS) 

 
 
 
 
 

Parameters 

     
        

Autologous   PRP 
 

 

                                           
 

NSS 
 

 
 
 

 
Before 

 
After 

 
% decreased 

 
Significant 

 
Before 

 
After 

 
% decreased 

 
Significant 

Width (mm) 5 3.45 31 .002* 4.53 3.88 14.35 0.04* 

Length (mm) 456.5 296 35.16 .002* 408.50 293.50 28.15 0.003* 

Number 
of striae alba 

22 19.50 11.36 .478 23 21.50 6.52 0.423 

Roughness 
(R3) 

30.83 28.08 8.92 0.002* 31.08 28.15 9.42 0.136 

      *Statistical Significant Difference 
        จากตารางที่ 3. พบว่าในกลุ่มที่ได้รับการฉีดด้วย Autologous PRP เข้าผิวหนังมีการเปลี่ยนแปลงของ
รอยแตกลายลดลงมากกว่าทั้งด้านขนาดความกว้าง ความยาว และจ านวนเส้นของรอยแตกลาย คิดเป็นร้อยละ 
31 (p=0.002), 35.16 (p=0.002),  และ11.36 (p=0.478) ตามล าดับ เมื่อเทียบกับ controls ที่ได้รับการฉีด
น้ าเกลือ (NSS) ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงคิดเป็นร้อยละ14.35 (p=0.040), 28.15(p=0.003), และ 6.52 
(p=0.423) ตามล าดับ 

ส าหรับค่าความหยาบเฉลี่ย (R3) มีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางลดลงทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มที่ได้รับ
การฉีดด้วย Autologous PRP เข้าชั้นผิวหนังความหยาบลดลงร้อยละ 8.92 (p=0.002) ส่วนในกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการรักษาด้วยการฉีดน้ าเกลือลดลงร้อยละ 9.42 (p=0.136) 
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อภิปรายและสรุปผลการทดลอง 
        โดยทั่วไปจะมีขบวนการ (protocol) ในการเตรียม Autologous แตกต่างกันทั้งจ านวนของขั้นตอน 
และแรงเหวี่ยงของความเร็วหนีศูนย์ (Relative Centrifugation Force (RCF)) ซึ่งวัดความเร็วเป็นจ านวนรอบ
ต่อนาที (RPM)    Amanda และคณะ(1) ใช้วิธี 2 ขั้นตอนโดยครั้งแรกใช้ความเร็ว 100xg นาน 10 นาที ตาม
ด้วยการปั่นครั้งที่สองด้วยความเร็ว 400xg นาน 10 นาที ผลที่ได้จะได้เกล็ดเลือดเข้มข้นเพ่ิมขึ้น 5 เท่า  
Dhurat และ Sukesh (5)ใช้การปั่น 2 ขั้นตอน ครั้งแรกใช้ความเร็วรอบ 300xg นาน 5 นาที ครั้ง 2 ใช้
ความเร็วรอบ 700xg นาน 17 นาที  ในขณะที่ Anitua และคณะ(3) ใช้การปั้นครั้งเดียวด้วยความเร็วที่ 460xg 
นาน 8 นาที ได้เกล็ดเลือดเข้มข้นเพ่ิมข้ึน  2.67 เท่า ในขณะที่เราเตรียมได้เกล็ดเลือดเข้มข้นขึ้น 2.09 เท่า 
        การพัฒนาเพ่ือให้ได้จ านวนเกล็ดเลือดเพ่ิมขึ้นอาจเปลี่ยนใช้สารกันการแข็งตัวของเลือด เช่นใช้ อีดีทีเอ 
(EDTA) แทน โซเดี่ยมซิเตรทผลจากการทดลองในเบื้องต้นของผู้เขียนพบว่าการใช้ อีดีทีเอเป็นสารกันการ
แข็งตัวของเลือดให้จ านวนเกล็ดเลือดสูงกว่าการใช้ โซเดี่ยมซิเตรท (unpublished data) แต่อาจมีปัญหาใน
การ activation ด้วย แคลเซี่ยมคลอไรด์เพราะ อีดีทีเอจะ “chelate” แคลเซี่ยมไอออนท าให้เกล็ดเลือดไม่
หลั่ง PD-GF 
        เราได้ทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ PRP prep.ในแต่ละ lot. ทางห้องปฎิบัติการ ( in vitro testing) 
เนื่องจากดัชนีชี้วัดคุณภาพของ PRP prep. คือ Platelet Derived Growth Factor (PD-GF) ดังนั้นเราจึง
ตรวจหา PDGF-AB โดยวิธี ELISA พบว่า PD-GF-AB ทั้ง 12 การทดลองมีค่าเฉลี่ย 20.8 ng/mLซึ่งสูงกว่าปกติ
ของ PD-GF-AB ใน serum ซึ่งมีค่าตั้งแต่ 6.7-18.5 ng/mL ซึ่งสอดคล้องกับจ านวนเกล็ดเลือดที่เพ่ิมข้ึน 
       ในขั้นตอนสุดท้ายเราได้ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ของเราในอาสาสมัคร 6 คนพบว่าPRP prep. 
ของเรามีประสิทธิผลในการรักษารอยแตกลายด้วย Visioscan VC 98 โดยสามารถลดความกว้าง ความยาว 
และความหยาบของรอยแตกลาย โดยการเปรียบเทียบผลก่อนและหลังการรักษา พบว่ามีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
 นอกจากนั้นผลิตภัณฑ์ของเรามีความปลอดภัยโดยไม่พบว่าก่อให้เกิดการติดเชื้อ หรือการอักเสบ หรือ
อาการแพ้แก่อาสาสมัคร 
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การถอดบทเรียนการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั  
กรณีศึกษา โรงเรียนสนัติสขุพิทยาคม จงัหวดัน่าน 

Lesson Learned in Freshy Camp: A Case Study of Suntisuk School, Nan 
Province 

อมัพิกา  เบ้าพรม1 
Ampika  Baoproom 

 
บทคดัย่อ  
 บทความการถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศกึษา โรงเรยีนสนัตสิุข
พิทยาคม จงัหวดัน่าน มวีัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย 
กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จงัหวัดน่าน ใช้วิธีการศึกษาเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ                        
ส าหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก                          
(Key-Informants) ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรยีน จ านวน 1 คน ครูจ านวน 3 คน  คณะกรรมการ
ด าเนินงานค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั จ านวน 20 คน และ นักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้
มหาวิทยาลัย จ านวน 80 คน และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis)                         
ในส่วนของการศึกษาเชงิปรมิาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บข้อมูลความพงึพอใจจาก
นักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย มรีะยะเวลาในการศึกษา                 
ตัง้แต่ เดอืนมถุินายน ถงึเดอืนกรกฎาคม ปี 2559    

ผลการศกึษา พบว่า นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจในการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัต่อเนื่อง
ทุกปีมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.83) รองลงมาเป็นความพึงพอใจในด้านวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.38)                        
และน้อยที่สุดเป็นด้านการอบรม (ค่าเฉลี่ย 4.12) และบทเรียนจากการจัดค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้
มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน  พบว่า 1.การท างานเป็นทีม 
กระบวนการท างานอย่างมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงานการจัด ค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั ร่วมกบัผูบ้รหิารโรงเรยีน และนักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรม 2.การมจีติส านึกรกับา้นเกดิของ
คณะกรรมการค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั ได้สรา้งแรงบนัดาลใจในการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั เพื่อพฒันาศกัยภาพของนักเรยีนทางดา้นวชิาการ และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างรุ่นพี ่
และรุ่นน้อง 3.การมคีวามสามคัคีของคณะกรรมการด าเนินงานค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั ซึ่ง
ความสามคัคเีป็นกลไกทีเ่ชื่อมรอ้ยคณะท างานเขา้ไวด้ว้ยกนั เพื่อผลประโยชน์สาธารณะ 

 
 
 
ค าส าคญั: โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม, ถอดบทเรยีน, ค่ายอาสา 
                                                           
1

 “นางสาว”  " คณะรัฐประศาสนศาสตร์ " “มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ ” “ กรุงเทพมหานคร "  "10230" 
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Abstract  

       This study aimed to find out lesson learned in freshy camp: a case study of Suntisuk 
school, Nan province. The data were collected by both quantitative and qualitative approaches. 
Firstly, the structured interview was used and key-Informants were the school director, 3 
teachers, 20 operations committee of the camp and 25 students joined the camp, and then the 
collected data were considered by content analysis. In addition, the questionnaires were 
collected to find out satisfaction from 25 students. The study collected during June and July, 
2016.  

The results were as follows: student had the most satisfaction in preparation of the 
freshy camp (mean 4.83), followed by satisfaction of lecturers (mean 4.38), meanwhile training 
satisfaction of was the lowest average (mean 4.12). In addition, the freshy camp: a case study 
of Suntisuk school, Nan province consisted of the significant process, i.e., 1) Teamwork - 
operations committee of freshy camp could corporate with school director and student to 
prepare the camp, 2) Hometown awareness - operations committee could motivate and inspire 
students in the camp to improve their academic performance and build good relationship 
between senior and junior students, and 3) Unity of operations committee - the unity could a 
mechanism for linking up committee for public interests. 
Keywords:  Suntisukpittayakom school, Lesson Learned, Volunteer camp 
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บทน า 

ในปจัจุบนัการสอบเขา้มหาวทิยาลยัมอีตัราการแข่งขนัทีสู่งมาก การสรา้งความพรอ้มใหก้บัเดก็
นกัเรยีนในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคญัอย่างไรกด็ี ปญัหาทีน่ักเรยีนส่วนใหญ่พบเมื่อ
เตรยีมตวัเขา้สู่การเรยีนต่อในสถาบนัอุดมศกึษา คอื การค้นหาตวัเองไม่เจอ การอ่านหนังสอืแบบไม่มี
เป้าหมาย การไม่ทราบรายละเอยีดของคณะวชิาในเชงิลกึ และขัน้ตอนในการสอบต่างๆ ท าใหน้ักเรยีน
บางส่วนขาดโอกาสรบัทราบขอ้มลูอนัเป็นประโยชน์เพื่อเขา้ศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา (ไทยรฐั, 2559) 

สถาบันกวดวิช าจึง เกิดขึ้ น เพื่ อ เ ต รียมคว ามพร้อม ให้กับนั ก เ รียน เพื่ อ ศึกษา ต่ อ                              
ในสถาบนัอุดมศึกษา เพราะ สถาบนักวดวิชาได้สอนเทคนิคการท าข้อสอบ การทบทวนความรู ้                
เพื่อสอบเข้าในระดับอุดมศึกษา ท าให้สถาบันกวดวิชาได้รบัความนิยมจากนักเรยีนอย่างต่อเนื่อง           
อย่างไรก็ดยีงัคงมีนักเรยีนบางส่วนที่ขาดโอกาส เช่น ฐานะยากจน โรงเรยีนกวดวิชาอยู่ไกล ท าให้
นกัเรยีนเสยีโอกาสในการเตรยีมความพรอ้มเขา้สู่การศกึษาในระดบัอุดมศกึษา  

การจัดค่ ายเตรียมน้องสู่ ร ั ้วมหาวิทยาลัย  โรง เ รียนสันติสุ ขพิทยาคม จังหวัด น่าน                               
ได้จดัต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยคณะศษิย์เก่าโรงเรยีนสนัติสุขพทิยาคม เพื่อมอบโอกาสให้กบั
นักเรยีนที่ไม่สามารถเดนิทางไปเรยีนกวดวชิา หรอืนักเรยีนที่มขี้อจ ากดัด้านอื่นๆ  การจดัค่ายเตรยีม
น้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั มเีป้าหมายเพื่อสรา้งความรู ้ความสามารถทกัษะต่างๆ ทีส่ามารถน าไปใชใ้นการ
สอบเข้าในระดบัอุดมศึกษา และสร้างความสมัพนัธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปจัจุบนั และคณะครู
อาจารยใ์นโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม  

ผู้วจิยัได้เข้าร่วมกิจกรรมการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั  โรงเรยีนสนัติสุขพทิยาคม 
จงัหวดัน่าน ในฐานะประธานค่าย และรุ่นพี่ตดิต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี  ซึ่งการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้
มหาวิทยาลัย ได้ร ับความนิยมจากนักเรียน โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม ด้วยเหตุดังกล่า วนี้                            
ผู้วจิยัจงึต้องการถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศึกษา โรงเรยีนสนัติสุข
พิทยาคม จังหวัดน่าน  เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน                   
ชมรมค่ายอาสาต่างๆ และบุคคลที่สนใจในการท าค่ายอาสา ได้เห็นถึงแนวทางการด าเนินงานทัง้
กระบวนการ ปจัจยัของความส าเรจ็ และปญัหาทีเ่กดิขึน้  ตลอดจนถงึคุณประโยชน์ของการท ากจิกรรม
จติอาสาใหก้บัสงัคม 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

เพื่อถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศกึษา โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม 
จงัหวดัน่าน 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  

บทความฉบบันี้สามารถใชเ้ป็นแนวทางการจดัค่ายอาสาในรปูแบบต่างๆ ใหก้บัชมรมค่ายอาสา
ต่างๆ ใหป้ระสบผลส าเรจ็  
วิธีการศึกษา 

การถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศกึษา โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม 
จงัหวดัน่าน ใช้วธิกีารศกึษาเชงิคุณภาพ และเชงิปรมิาณ โดยการศกึษาเชงิคุณภาพใช้แบบสมัภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง เก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลกั (Key-Informants) ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงเรียน                  
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จ านวน 1 คน ครจู านวน 3 คน  คณะศษิยเ์ก่าทีเ่ขา้ร่วมกจิกรรมการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั 
จ านวน 20 คน และ นักเรยีนที่เข้าร่วมกจิกรรม จ านวน 25 คน โดยการใช้วธิกีารวเิคราะห์ขอ้มูลเชงิ
เนื้อหา (Content Analysis)  ในส่วนของการศกึษาเชงิปรมิาณใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็
ข้อมูลความพงึพอใจจากนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน  และใช้ค่าเฉลี่ยในการวเิคราะห์
ขอ้มลู มรีะยะเวลาในการศกึษา ตัง้แต่ เดอืนมถุินายน ถงึเดอืนกรกฎาคม ปี 2559                      
 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิ 
 
ผลการศึกษา 
           การถอดบทเรยีนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณศีกึษา โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม 
จงัหวดัน่าน ผู้วจิยัขออธบิายขอ้มูลพื้นฐานของโรงเรยีน และขอ้มูลเกี่ยวกบัการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั ก่อนน าเสนอผลการถอดบทเรยีน ดงันี้ 
1) ข้อมลูพื้นฐานของโรงเรียนสนัติสขุพิทยาคม จงัหวดัน่าน 
           โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม เดิมชื่อ  โรงเรียนดู่พงษ์พิทยาคม ตั ้งอยู่ เลขที่  45 หมู่  8                      
บา้นพวงพะยอม ต าบลดู่พงษ์  อ าเภอสนัตสิุข  จงัหวดัน่าน  ปจัจุบนัมเีน้ือทีท่ ัง้หมด 41 ไร่ 89 ตารางวา 
ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 1  มิถุนายน พ.ศ.2520  เป็นโรงเรียนประจ าต าบล  สังกัดกรมสามัญศึกษา
กระทรวงศกึษาธกิาร  ปจัจุบนัเป็นโรงเรยีนประจ าอ าเภอ  ตามประกาศกรมสามญักระทรวงศกึษาธกิาร 
เ ปิ ดสอนถึ ง ร ะดับชั ้นมัธ ยมศึกษาตอนปลาย  มีนั ก เ รียนมัธ ยมศึกษาตอนต้น  221  คน                             
และนกัเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลาย 285 คน รวมทัง้หมด 506 คน 

การศึกษาข้อมูลการจดัค่ายเตรียมน้อง
สู่ร ัว้มหาวิทยาลยั 

-ผูอ้ านวยการโรงเรยีน 
-คร ู
-นกัเรยีนผูเ้ขา้รว่มโครงการ 
-คณะศษิยเ์ก่าทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
 

การถอดบทเรียนการจดัค่ายเตรียม
น้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั กรณีศึกษา 

โรงเรียนสนัติสขุพิทยาคม จงัหวดัน่าน 
1. การท างานเป็นทมี 
2. จติส านึกรกับา้นเกดิ 
3. ความสามคัคเีป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนั 

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีเข้าร่วม

ค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั 
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 สงัเกตได้ว่า โรงเรยีนสนัติสุขพทิยาคมเป็นโรงเรยีนขนาดเล็ก ตัง้อยู่ในพื้นที่ชนบทที่ห่างไกล
จากโรงเรยีนกวดวชิา ท าให้นักเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายไม่สามารถเขา้ถงึการกวดวชิาเพื่อทบทวน
ความรู้ก่อนสอบจากผู้ที่มปีระสบการณ์ รวมไปถึงไม่ทราบขอ้มูลรายละเอียดเชงิลกึของมหาวทิยาลยั
ต่างๆ ซึง่ขอ้มลูพืน้ฐานของโรงเรยีนได้สะทอ้นใหเ้หน็ถงึเหตุผลความจ าเป็นของการท าค่ายเตรยีมน้องสู่
ร ัว้มหาวทิยาลยั เพื่อทบทวนความรูจ้ากรุ่นพี่ศษิยเ์ก่า และการแนะน าขอ้มูลการชีวติในมหาวทิยาลยั
อยา่งละเอยีด รวมไปถงึการสรา้งแรงบนัดาลใจในการสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหก้บันกัเรยีนไดเ้ป็นอย่างด ี
ลกัษณะของค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั  
           ค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย กรณีศึกษา โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน                     
เป็นค่ายจติอาสาไมม่ผีลประโยชน์ตอบแทน โดยไดด้ าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี จากการ
รวมตวักนัของรุ่นพี่ศษิยเ์ก่าโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม เพื่อกลบัมาท าประโยชน์ให้กบัโรงเรยีน และรุ่น
น้อง รวมไปถงึการสรา้งแรงบนัดาลใจใหเ้ดก็นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5 และนักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปี
ที ่6  มเีป้าหมายในการศกึษาต่อในระดบัอุดมศกึษา  และใหค้วามรูด้า้นวชิาการกบันักเรยีนทีเ่ขา้ร่วมทัง้
ในด้านของเทคนิคการท าขอ้สอบ การทบทวนวชิาต่างๆ เช่น วชิาความถนัดพืน้ฐาน(GAT) วชิาความ
ถนัดในวิชาชีพ (PAT) และ O-Net โดยน าข้อสอบเก่าที่เคยออกสอบมาสอนเทคนิคในการท า                   
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรยีนรูก้ารเรยีนมหาวทิยาลยัให้ประสบความส าเรจ็ และกิจกรรมสนัทนาการ
เพื่อสรา้งความผกูพนัระหว่างรุน่พีรุ่น่น้อง ภายในระยะเวลา 3 วนั 2 คนื  
2) การด าเนินงานค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั  

(1) ก่อนการด าเนินการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั  
การจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั เริม่จากการรวมกลุ่มศษิยเ์ก่าโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม

ก าลงัศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลยัต่างๆ เช่น มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มหาวทิยาลยับูรพา มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์มหาวทิยาลยั
ศลิปากร มหาวทิยาลยัแม่โจ ้มหาวทิยาลยัรามค าแหง มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ มหาวทิยาลยัราช
ภฏัเชยีงใหม ่มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ ์และมหาวทิยาลยัราชมงคลลา้นนาน่าน   

ในขัน้ตอนเริม่แรกของการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั เริม่จากการคดัเลอืกประธานการ
จดัค่าย และคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อเป็นคณะท างานการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั                         
มกีระบวนการคดัเลอืกด้วยการลงฉันทามติจากผูอ้ านวยการ คร ูและคณะศษิย์เก่า โดยประธานการจดั
ค่ายจะพิจารณาคัดเลือกจากศิษย์เก่ าที่เคยเป็นประธานนักเรียน หรือศิษย์เก่าที่มีภาวะผู้น า                      
ความรับผิดชอบ ส่วนการคัดเลือกคณะกรรมการด าเนินงาน พิจารณาคัดเลือกจากศิษย์เก่าที่มี
ประสบการณ์ในการจดัค่ายจดัเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัในปีทีผ่่านมา สะทอ้นไดจ้ากค าสมัภาษณ์ดงันี้ 

ผูอ้ านวยการโรงเรยีนกล่าวว่า “ประธานค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัในแต่ละรุ่น ควรจะเป็น
บุคคลทีม่วีุฒภิาวะทีเ่หมาะสม มคีวามรบัผดิชอบ เป็นตวัแทนทีด่ขีองศษิยเ์ก่า” 

สงัเกตได้ว่าการคดัเลอืกประธานการจดัค่าย และคณะกรรมการด าเนินงาน ใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมของจากบุคลากรในโรงเรยีน ได้แก่ ผู้อ านวยการ  ครู และการมสี่วนร่วมของศิษย์เก่าของ
โรงเรยีนท าใหไ้ดค้ณะท างานทีไ่ดร้บัการยอมรบัจากทุกฝ่าย และได้บุคคลที่เหมาะสมในการด าเนินงาน 
กลไกดังกล่าวจึงมีความส าคัญในการจัดตัง้คณะท างานที่มาจากความเห็นชอบของทุกภาคส่วน                
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แต่ไม่ควรใช้ระบบการแต่งตัง้คณะท างาน หรอืการสัง่การ เพราะ กระบวนการดงักล่าวไม่สามารถ
คดัเลือกคณะท างานที่เหมาะสมกับการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นงานสาธารณะ
ประโยชน์ได ้

 หลังจากที่ได้ประธานการจดัค่าย และคณะกรรมการด าเนินงานจะเป็นขัน้ตอนการเขียน
ข้อเสนอโครงการการด าเนินการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย การเขียนข้อเสนอโครงการ                
ควรใชร้ปูแบบการเขยีนโครงการแบบดัง้เดมิ (Conventional Method) เพราะ ท าความเขา้ใจง่าย และ
เป็นรูปแบบการเขยีนโครงการของโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม โดยระหว่างการเขยีนขอ้เสนอโครงการ 
คณะกรรมการด าเนินงานจะน าข้อมูลการจัดค่ายฯ ในปีที่ผ่านมา เป็นข้อมูลการแก้ไข เพื่อสร้าง                  
การพัฒนารูปแบบในค่ายเตรียมน้องสู่ ร ัว้มหาวิทยาลัย  สัง เกตได้ว่ ากระบวนการดังกล่าว                                                    
ได้ใช้วงจรคุณภาพในการบรหิารโครงการ หรอื PDCA เพื่อสร้างคุณภาพในค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั มคีวามสมบูรณ์แบบ เมื่อเขยีนขอ้เสนอโครงการเสรจ็สิน้แล้ว ประธานค่ายจะน าเสนอต่อ
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม เพื่อพจิารณาอนุมตักิารท าค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั 

 เมื่อขอ้เสนอโครงการได้รบัการอนุมตัแิล้ว ต่อมาคณะกรรมการด าเนินงานได้จดัท าเสือ้รุ่นเพื่อ
แจกให้กับนักเรยีนที่เข้าร่วมกิจกรรม และคณะกรรมการด าเนินงาน โดยการออกแบบเน้นรูปแบบที ่         
เรยีบงา่ย สื่อความไดด้ ีโดยผ่านการพจิารณาความเหน็ชอบจากประธานการจดัค่าย และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน สะทอ้นจากค าสมัภาษณ์ ดงันี้ 

“เสื้อค่ายที่จดัท าในแต่ละรุ่น คณะกรรมการด าเนินงาน จะร่วมกนัออกแบบ โดยค านึงถงึความ
สวยงามใชร้ปูทีส่ ื่อความถงึการจดัท าค่าย เช่น รปูหนงัสอื รปูมหาวทิยาลยั” 
          สังเกตได้ว่า กระบวนการออกแบบเสื้อใช้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน               
โดยค านึงถึงความเรยีบง่าย การสื่อความได้ดี และใช้หลกัความโปร่งใส ซึ่งการท าเสื้อรุ่นช่วยสร้าง                
อัตลักษณ์ เพื่ อ สร้า ง ความ เ ป็นหนึ่ ง เดียวกัน  สร้า งความภาคภูมิใ จ ในผลง านที่ ออกแบบ                                    
และสรา้งความสมัพนัธท์ีด่รีะหว่างรุน่พี ่และรุน่น้อง 

อกีทัง้การเตรยีมการก่อนการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั คณะกรรมการด าเนินงานได้
จดัเตรยีมหนงัสอืเก่าทีใ่ชส้อบเขา้มหาวทิยาลยั เพื่อมอบใหก้บัโรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม เพื่อใหน้ักเรยีน
สามารถยมือ่าน และฝึกหดัท าโจทย ์ซึง่การบรจิาคหนังสอืสามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บันักเรยีน เพราะ 
หนงัสอืส่วนใหญ่จะมกีารจดเนื้อหา การสรปุบทเรยีนจากรุ่นพี ่ท าใหน้กัเรยีนสามารถใชป้ระโยชน์ได้ 

โดยสรุปแล้ว หลักการท างานที่ส าคัญในช่วงก่อนการด าเนินการจัดค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้
มหาวทิยาลยั คอื การท างานเป็นทมี และกระบวนการมสี่วนร่วม โดยหวัใจของการท างานเป็นทมี คอื 
พลงัในการท างานแบบร่วมมอืกนั ไม่ใช่การท างานเพื่อประโยชน์ของตน เพราะ ความร่วมมอืร่วมใจ        
และการท างานเป็นทมีอย่างมปีระสทิธภิาพต้องใชก้ารมสี่วนร่วมของสมาชกิในทมี การยอมรบัฟงัความ
คดิเห็น และการรบัรู้บทบาท หน้าที่ในการท างานอย่างชดัเจน (สุนันทา เลาหนันทน์, 2540 น. 15)              
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินงานค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัมคีุณสมบตัขิองการท างานเป็นทมีอย่าง
ครบถว้น และถอืไดว้่าเป็นปจัจยัของความส าเรจ็ในการจดัท าค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั 
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(2) ระหว่างการด าเนินการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั  
ในช่วงการด าเนินการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั ได้มกีจิกรรมทัง้กจิกรรมสนัทนาการ 

และกจิกรรมดา้นวชิาการ ดงันี้ 
            2.1 กิจกรรมแนะน าการเตรียมตวัสอบ 

 กิจกรรมแนะน าการเตรยีมตวัสอบ เริม่จากการแนะน ารุ่นพี่ศิษย์เก่าที่เป็นประธานค่าย และ
คณะกรรมการด าเนินงานเพื่อสร้างความคุ้นเคย และมอบหมายให้รุ่นพี่ที่ร ับผิดชอบวิชาต่างๆ 
ด าเนินการทบทวนความรู ้ประกอบดว้ย  

การตวิ GAT (General Aptitude Test) ความถนัดทัว่ไป จะประกอบไปดว้ย GAT เชื่อมโยง คอื 
ความสามารถในการอ่าน คดิ วเิคราะห ์คะแนนจะเตม็150 คะแนน และ GAT องักฤษเป็นความถนัดดา้น
ภาษาองักฤษ คะแนนจะเตม็ 150 คะแนน 
          ติว PAT (Professional Aptitude Test) ความถนัดทางด้านวิชาชีพ  และวิชาการ                                      
ส าหรับข้อสอบในส่วนนี้ แต่ละคณะสามารถเลือกได้ว่าจะใช้วิชาไหนในการยื่นคะแนนได้บ้าง                         
แบ่งออกย่อยๆ เป็นข้อสอบทัง้หมด 7 วชิา แต่ละวชิามคีะแนนเต็ม 300 คะแนน ใช้เวลาในการสอบ               
3 ชัว่โมงเตม็ PAT 1 ความถนดัทางคณิตศาสตร ์PAT 2 ความถนัดทางวทิยาศาสตร ์PAT 3 ความถนัด
ทางวศิวกรรมศาสตร ์PAT 4 ความถนัดทางสถาปตัยกรรมศาสตร ์PAT 5 ความถนัดทางวชิาชพีคร ู
PAT 6 ความถนดัทางศลิปกรรมศาสตร ์และ PAT 7 ความถนดัทางภาษาต่างประเทศ  
 การทบทวนความรู้ เพื่อเตรยีมความพรอ้มส าหรบัการสอบเขา้มหาวทิยาลยัใหน้ักเรยีน รุ่นพีไ่ด้
ถ่ายทอดความรู ้เทคนิคการท าขอ้สอบ สะทอ้นจากค าบอกเล่าของรุน่พี ่ดงันี้  
          นายอานัท ค านาน หรอืพี่เจมส์ นิสติคณะเศรษฐศาสตร์ ชัน้ปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
กล่าวว่า  “เคลด็ลบั คอื ใหน้้องฝึกท าขอ้สอบเก่าใหม้ากๆ ขอ้สอบ PAT ถอืเป็นขอ้สอบทีย่าก คนทีจ่ะท า
ขอ้สอบ PAT ไดค้ะแนนสงูกว่าคนอื่น คอื คนทีม่เีวลาในการท าขอ้สอบมากกว่าคนอื่น สมมุตวิ่ามเีวลา 4 
เดือนในการเตรยีมตัวสอบ PAT อยากให้น้องแบ่งเวลา 1 เดือนแรกในการทบทวนเนื้อหาให้หมด               
และใหค้วามส าคญักบั 3 เดอืนทีเ่หลอืในการเน้นท าขอ้สอบ PAT ปีเก่าๆใหห้มด ท าหลายๆ รอบจนกว่า
จะเหน็ขอ้สอบ และสามารถบอกไดเ้ลยว่าขอ้นี้ใชเ้นื้อหาอะไรบ้าง ต้องคดิอย่างไร โจทยห์ลอกตรงไหน 
เมือ่ถงึขัน้น้ีแลว้ น้องสามารถท าคะแนน PAT ไดส้งูอยา่งแน่นอน” 
          นายวชัระ เพชรดนิ หรอืพีเ่จเล่ นิสติคณะเศรษศาสตร ์ชัน้ปีที ่4 มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์กล่าว
ว่า “การเลอืกอนัดบัในการยื่น ADMISSION  ต้องเลอืกในคณะสาขาที่น้องอยากจะเรยีนจรงิๆ ไม่ใช่
เลอืก เพราะตามใจผูป้กครอง  และชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยั   หากเลอืกในสิง่ทีน้่องไม่อยากเรยีน น้อง
จะ เ รียนไม่ ไหว เสีย เ วลา  และ เสียทรัพย์  แ ต่ถ้ า เ ลือกคณะที่ ใ ช่ มหาวิทยาลัยที่ ชอบแล้ว                          
เราจะมคีวามสุขกบัการเรยีน  การท ากจิกรรมในรัว้มหาวทิยาลยั มผีลการเรยีนทีด่ ีเรยีนดกีจิกรรมเด่น
ได ้และเทคนิคง่ายๆ ทีใ่ชใ้นการเรยีนสมยัมธัยมปลายคอื การอ่านหนังสอืไม่จ าเป็นต้องอ่านทุกวนั แต่
ให้หมัน่ทบทวนบทเรยีนอย่างสม ่าเสมอ เน้นความขยนั และท าข้อสอบเก่าๆ จะท าให้เราคุ้นชินกับ
ขอ้สอบและไดเ้ปรยีบกว่าคนอื่นมาก” 
 จากค าบอกเล่าของรุ่นพี่สะท้อนให้เห็นว่า การวางแผนการอ่านหนังสือ การเลือกเรียนใน
สาขาวชิาที่เหมาะสม ตรงกับความถนัด และความชอบของผู้เรยีนเป็นสิง่ส าคญั ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
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เหตุผลความจ าเป็นในการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยัเพื่อแนะแนว สร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรยีนจากรุ่นพี่ผู้มปีระสบการณ์ หากไม่มกีารจดัค่ายดงักล่าวขึ้น นักเรยีนจะขาดโอกาสได้เรยีนรู ้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการสอบเขา้มหาวทิยาลยั 

 2.2 กิจกรรมแนะน ามหาวิทยาลยั  
 กจิกรรมแนะน ามหาวทิยาลยั เป็นกิจกรรมการแนะแนวมหาวทิยาลยัต่างๆ ของรุ่นพี่ที่ก าลงั

ศกึษาอยู่  โดยใช้วดีทีศัน์ของแต่ละมหาวทิยาลยัให้นักเรยีนได้รบัชม  พร้อมกบัการบรรยายเพื่อเกิด
ความเข้าใจ นักเรียนจะได้เห็นสภาพภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ในรัว้มหาวิทยาลัย                           
และเกดิแรงผลกัดนั แรงบนัดาลใจในการสอบเขา้ในมหาวทิยาลยัทีต่นเองตอ้งการเขา้ไปศกึษา 

สามารถกล่าวไดว้่ากจิกรรมแนะน ามหาวทิยาลยั เป็นการสรา้งแรงบนัดาลใจใหก้บันักเรยีนท าให้
นักเรียนมองเห็นภาพบรรยากาศของมหาวิทยาลัย ที่ตัง้อยู่ในจังหวัดต่างๆ ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น              
พรอ้มกบัไดเ้รยีนรูแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์จากรุน่พีโ่ดยตรง  

 2.3 กิจกรรมเลือกคณะท่ีใช่ มหาลยัท่ีชอบ  
กิจกรรมเลือกคณะที่ใช่ มหาลยัที่ชอบ เป็นกิจกรรมให้นักเรยีนเข้าไปสอบถามการเรยีนใน             

คณะวิชาต่างๆ จากรุ่นพี่ที่ก าลังศึกษา เช่น คณะสังคมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะรฐัศาสตร ์             
คณะสังคมสงเคราะห์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะ
ศกึษาศาสตร ์เป็นต้น เพื่อแลกเปลี่ยนขอ้มูล เรยีนรูป้ระสบการณ์ เกี่ยวกบัการเรยีนในคณะวชิาอย่าง
ลกึซึ้ง เช่น คณะเรยีนเกี่ยวกบัอะไร  ลกัษณะเป็นอย่างไร การสอบเขา้ต้องยื่นคะแนน  สอบตรง หรอื 
สอบเข้าผ่านโครงการพิเศษ ซึ่งนักเรยีนจะได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์   และสร้างความสมัพนัธ์ที่ดี
ระหว่างกนั 

กิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจรรมการให้ข้อมูลเชงิลกึเกี่ยวกบัเนื้อหาการเรยีนในแต่ละคณะให้กับ
นักเรียน แนวทางในการเข้าศึกษาต่อ และช่วงเวลาในการสมัครสอบ รวมไปถึงทักษะอื่นๆ                    
ทีจ่ าเป็นในการเรยีน เช่น หากต้องการเรยีนในคณะรฐัศาสตร ์ต้องเป็นคนทีช่อบอ่าน วเิคราะห ์ตดิตาม
สถานการณ์ทัง้ใน และต่างประเทศอยา่งสม ่าเสมอ เป็นตน้ 

2.4 กิจกรรมเรียนรู้จากฐาน 
กจิกรรมเรยีนรูจ้ากฐาน เป็นกจิกรรมที่แบ่งฐานออกเป็น 8 ฐาน ในแต่ละฐานก็จะมรีุ่นพี่ประจ า

ฐานอยู่ 2-3 คน และจดักลุ่มน้อง กลุ่มละ 12-15 คน โดยแต่ละฐานมกีิจกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัคณะวชิา
ต่างๆ และสอดแทรกข้อคิดให้นักเรียนได้เรียนรู้  เช่น ฐานแรงมหัศจรรย์โน้มถ่วงของโลกกล้าคิด                   
กลา้เรยีนรูข้องรุ่นพีจ่ากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ ลกัษณะของกจิกรรมฐานนี้ คอื รุ่นพี่จะเตรยีมมอุีปกรณ์ 
ได้แก่ หนังสอืพมิพ์ ตะเกียบ หนังยาง ไข่ ให้นักเรยีนออกแบบ เพื่อที่จะได้โยนไข่ลงจากตึกโดยไข่                
ไม่แตก ซึ่งนักเรียนจะได้ประโยชน์จากการท างานเป็นทีม เกิดความสามัคคี และเกิดความคิดที่
สรา้งสรรค ์และไดร้บัค าแนะน าทางวศิวกรรมจากรุ่นพีท่ าใหน้ักเรยีนเกดิการเรยีนรู้จากการปฏบิตัไิดเ้ป็น
อยา่งด ี
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(3) หลงัจากการจดักิจกรรม 
   เมื่ อ กิจกรรมได้ด า เนิ นการจนครบ  3  วัน  2  คืน  ในช่ ว งท้ ายของการจัดค่ ายฯ                            

ผู้วจิยัได้แจกแบบสอบถามความพงึพอใจต่อการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั เพื่อประเมนิผล           
การด าเนินงาน โดยมผีลการส ารวจดงันี้ 
 
ตารางท่ี 1 ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั                                                                                                  
                                                                                                                     (N=80) 

ประเดน็ ค่าเฉล่ีย ผล อนัดบั 

ดา้นหลกัสตูร 4.34 มาก 3 
ดา้นวทิยากร 4.38 มาก 2 
ดา้นการอบรม 4.12 มาก 4 
โครงการน้ีควรจะจดัท าในปีต่อไป 4.83 มาก 1 

ข้อมูลการจัดค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย  พบว่า มีนักเรียนเข้าร่วมจ านวน 80 คน               
ส่วนใหญ่ต้องการให้โครงการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั ควรจดัอย่างต่อเนื่องทุกปีมากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 4.83 ) รองลงมาเป็นความพงึพอใจด้านวทิยากร (ค่าเฉลี่ย 4.38) และน้อยที่สุดเป็น                   
ดา้นการอบรม (ค่าเฉลีย่ 4.12) 

ข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของการจัดค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย                  
นักเรยีนโรงเรยีนสนัติสุขพทิยาคมต้องการให้จดัอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยให้รุ่นพี่เป็นผู้ทบทวนความรู ้
สอนเทคนิคการท าขอ้สอบ ตลอดจนถงึการใช้ชวีติในมหาวทิยาลยั และควรขยายเวลาการจดัท าค่ายฯ 
เพิม่ขึน้ สามารถกล่าวได้ว่าโครงการดงักล่าว เป็นโครงการที่สอดคล้องกบัความต้องการของนักเรยีน 
และเกดิคุณประโยชน์ในการเตรยีมความพรอ้มในการสอบเขา้ในระดบัอุดมศกึษา 
3) การถอดบทเรียนการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลยั กรณีศึกษา  โรงเรียนสนัติสุขพิทยา
คม จงัหวดัน่าน 
 ผูว้จิยัไดม้โีอกาสเขา้ร่วมค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศกึษา  โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยา
คม จงัหวดัน่านตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ทัง้การเป็นประธานค่าย และคณะกรรมการจดัค่าย ผู้วจิยัจงึต้อง  
การถอดบทเรยีนการจดัค่ายดงักล่าว โดยอธบิายไดด้งันี้   

(1) การท างานเป็นทีม   
การท างานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่ส าคญัเป็นอย่างยิง่ในการจดัท าค่ายฯ ทัง้ใน

กระบวนการเลือกประธานค่าย และคณะกรรมการด าเนินงาน ตลอดจนถึงการจัดกิจรรมต่างๆ                    
โดยการท างานเป็นทมีมสี่วนช่วยท าให้ค่ายฯ ประสบผลส าเรจ็ เพราะ หวัใจของการท างานเป็นทมี คอื 
การรว่มมอืกนัท างาน และการมสี่วนรว่มภายในทมี สะทอ้นจากค าสมัภาษณ์ ดงันี้ 

“ถ้าเราทุกคนมาด้วยใจ อยากจะท าเพื่อน้องๆ ท าเพื่อโรงเรยีนถึงแม้เหนื่อยแค่ไหนเราก็จะ
ช่วยกนัท าใหค้่ายนี้เกดิขึน้มาใหไ้ด ้ดว้ยใจทีเ่ราอยากจะท าค่ายจรงิๆ” 

“การทีม่คีวามตัง้ใจทีจ่ะท าสิง่ดีๆ  จะไมร่อใหเ้สยีเวลาและพรอ้มทีจ่ะลงมอืท า และท าใหด้ทีีสุ่ด” 
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“จากหนึ่งเป็นสองจากสองกลายเป็นหลายๆ คนรวมกันให้มากขึ้น ช่วยกันคิดช่วยกันท ามี
เป้าหมายเดยีวกนั เกดิความรกัใครส่ามคัคปีรองดองในการท างานจะประสบความส าเรจ็ได้โดยง่าย” 

ค าสมัภาษณ์สะท้อนให้เห็นอย่างชดัเจนว่า ลกัษณะการท าค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั    
เป็นกจิกรรมจติอาสา ทมีงานจงึต้องยดึเป้าหมายผลประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตัง้ และใช้ความร่วมมอื
ของทมีเป็นกลไกการผลกัดนัใหก้ารจดัท าค่ายฯ ประสบผลส าเรจ็ 

(2) จิตส านึกรกับ้านเกิด  
การจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั เกิดขึ้นได้จากคณะศิษย์เก่าที่มจีติส านึกรกับ้านเกิด               

ได้กลบัมาท าค่ายให้รุ่นน้องนักเรยีนโรงเรยีนสนัติสุขพทิยาคม ด้วยความรกั ความผูกพนัให้โรงเรยีน        
สนัตสิุขพทิยาคม ซึง่เป็นสถานทีอ่บรมสัง่สอนใหเ้ป็นผูท้ีม่คีุณภาพของสงัคม จงึท าให้การกลบัมาจดัท า
ค่ายเตรียมน้องสู่ ร ัว้มหาวิทยาลัย  เป็นสิ่งที่รุ่นพี่ทุกคนเต็มใจที่  เพื่อกลับมาพัฒนาโรงเรียน                  
โดยสะทอ้นจากบทสมัภาษณ์ ดงันี้ 

“อยากใหรุ้น่น้องมทีีเ่รยีนทีด่ ีไดร้บัขอ้มลูคณะ สาขาทีน้่องๆอยากจะเรยีนโดยตรงจากรุ่นพี ่และ
มกีารจดัค่ายรุน่สู่รุน่ต่อไป” 

“ช่วยสานต่อโครงการดีๆจากรุ่นพี่ น าประสบการณ์จากการใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลัยมา
ถ่ายทอดใหน้้องๆฟงัเพื่อน้องจะไดน้ าไปปรบัใชแ้ละเกดิประโยชน์ต่อไป” 

“มทีุกวนันี้ได้ก็เพราะเกดิจากค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั การได้รบัโอกาสดีๆ  ค าแนะน า
จากรุน่พี ่และเทคนิคการท าขอ้สอบ” 

 “การมาค่ายแนะแนวน้องได้มากกว่าความรู้ทางด้านวิชาการ แต่ท าให้รู้จ ักค าว่าพี่น้อง                
การอยู่ร่วมกนัในค่ายถงึแมว้่าจะเป็นเวลาสัน้ๆ แต่เป็นความผูกพนัที่ลกึซึ้ง เลอืดม่วงเหลอืงที่เขม้ข้น
เสมอ” 

“ในเมื่อเราเคยได้ร ับโอกาสที่ดีจากสถาบันแห่งนี้ เมื่อมีโอกาสที่ ดีได้กลับมาสถาบันนี้                            
อกีครัง้ พรอ้มทีจ่ะกลบัมาท าเพื่อน้องๆ ท าเพื่อโรงเรยีนอยา่งเตม็ที ่และเตม็ความสามารถทีสุ่ด” 

(3) ความสามคัคีเป็นน ้าหน่ึงใจเดียวกนั  
           พลงัแห่งความส าเรจ็ในการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั คอื ความสมคัรสมานสามคัคี 
ความกลมเกลียวเป็นน ้าหนึ่งใจเดียวกันที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของรุ่นพี่ศิษย์เก่า ครูอาจารย ์            
และนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ จึงท าให้ความสามัคคีเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยท าให้การจัดท าค่ายฯ                     
ประสบผลส าเรจ็  สะทอ้นจากบทสมัภาษณ์ ดงันี้ 
      “การร่วมมอื ร่วมใจของรุ่นพีค่รอูาจารยเ์ป็นแรงผลกัดนัในการท าค่ายใหเ้กดิความส าเรจ็ เพราะ
พวกเรามเีป้าหมายเดยีวกนั คอื การกลบัมาท าประโยชน์ให้เกดิขึ้นกบัสถานที่สร้างเราให้เป็นเราทุก
วนัน้ี” 

โดยสรุปแล้ว การท าค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยั กรณีศกึษา โรงเรยีนสนัตสิุขพทิยาคม 
จงัหวดัน่าน ประสบผลส าเรจ็ตามวตัถุประสงค์ของการด าเนินงาน ซึ่งเกดิจากความร่วมมอื การท างาน
เป็นทีมของรุ่นพี่ ครู และนักเรียนโรงเรียนสันติสุข และการท าค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัย              
เป็นกิจกรรมจติอาสา เพื่อการพฒันาบ้านเกิด การให้โอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรยีนในชนบท              
สอนให้คณะท างานรู้จ ักการท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของทีม ช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน                  
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และเคารพการตัดสินใจ จึงส่งผลท าให้การด าเนินการจดัค่ายเตรียมน้องสู่ร ัว้มหาวิทยาลัยประสบ
ผลส าเรจ็ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ส าหรบัการจดัค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัในปีถดัไป ทมีคณะกรรมการในการท างาน
ต้องท างานเป็นทีม มจีิตส านึกรกับ้านเกิด และความสามคัคีเป็นน ้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อท าให้การ
ด าเนินการจดัค่ายประสบความส าเรจ็  

2. การจดัท าค่ายเตรยีมน้องสู่ร ัว้มหาวทิยาลยัในปีถดัไป ควรขยายระยะเวลาให้มากขึน้เพื่อให้
รุน่พีถ่่ายทอดประสบการณ์   
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การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา  
  Alcohol control policy implementation process around academy              

  

กฤตติกา  เศวตอมรกุล1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่อง การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์
หลักในการศึกษาพัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย ศึกษากระบวนการ
ของการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ รอบสถานศึกษา และศึกษาการตอบสนองต่อ
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา การเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา และ 3. กลุ่มผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม แก่ นักศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ  

 ผลการศึกษาพบว่า พัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
พัฒนาการนโยบายในแต่ละยุคสมัยและรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองและสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นจนท าให้เกิดความรุนแรงและยากที่จะ
แก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตถือเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐเป็นจ านวนมาก และผลกระทบจาก
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชาชนยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัด ท าให้แนวทางในการด าเนินนโยบาย
ของรัฐยังคงส่งเสริมให้มีการบริโภคเพ่ือให้รัฐมีรายได้ อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบันการเก็บภาษีที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆในการจ าหน่ายและควบคุม แต่ก็ไม่เท่ากับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงอาชญากรรม
ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุและความสูญเสียอ่ืนๆตามมา 

กระบวนการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา พบว่า การบังคับใช้
กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีความเอาจริงเอาจัง เนื่องจากมี
การค าสั่งมีลักษณะเป็นการข่มขู่และยับยั้งไม่ให้ผู้ประกอบการกระท าความผิดตามที่ค าสั่งระบุ และก าชับ

                                                 
1
 “อาจารย์กฤตติกา เศวตอมรกุล คณะรฐัประศาสนศาสตร์ สังกัด มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย ์กรุงเทพมหานคร 10210” 
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เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้ประกอบบางส่วน ต้องยกเลิกกิจการอันเนื่องจากเกรงกลัวบทลงโทษ
ที่รุนแรง ไม่คุ้มกับการลงทุน อย่างไรก็ตามค าสั่งดังกล่าว และยังมีบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ท่ีละเลยต่อหน้าที่  

การตอบสนองต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เห็น
ด้วยต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา แต่เนื่องจากนักศึกษามีความอิสระการด ารงชีวิต 
การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์จึงเป็นพฤติกรรมของนักศึกษาที่มักจะชักชวนกันไปดื่มตามโอกาสต่างๆ และสถาน
บันเทิงใกล้สถานศึกษาเป็นทางเลือกที่นักศึกษานิยมเนื่องจากเดินทางสะดวก และเป็นแหล่งร่วมตัวได้ง่ายได้  

 

ค าส าคัญ: นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์, พัฒนาการของนโยบาย, กระบวนการน านโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ, การตอบสนอง 

 

Abstract 

 The research “Alcohol control policy implementation process around academy” has 
objective 1) to study the development of related policy about alcohol’s law in Thailand. 2) 
to study alcohol control policy implementation process around academy and 3) to study 
reaction to alcohol control policy implementation process around academy.  

 The qualitative data used In-depth interview; documentary research and observe 
from selected government and private universities. Key informants were 1) Alcohol control 
policy determination participants 2) Alcohol control policy implementation process around 
academy related officer and 3) Alcohol entrepreneurs around academy. In addition to, 
researcher used questionnaire to students and analyzed with qualitative data. 

 The results reveal that the development of related policy about alcohol’s law in 
Thailand in each era and each government reveal the political and social context which 
changed from popularity of the consumption of alcohol increases, making severe and 
difficult to resolve problems. In the past, alcohol was huge revenue to government and the 
impact of problems not emerges clearly. It makes guidelines on the implementation of 
government policy to encourage consumption for government revenue. However, in the 
present, state related taxation farther including restrictions on the distribution and control 
but it was not a loss example; health, accidents and crime. 
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 Alcohol control policy implementation process around academy found that law 
enforcement was earnest because the command looks menacing and dissuading 
entrepreneur’s offender and urges the authorities to perform their duties strictly which 
makes some entrepreneurs go out of business due to fear of penalties. However, the 
statement said there are also penalties for officials’ neglect of duty as well.  

 The reaction to alcohol control policy implementation process around academy 
found that most of the students agreed with the alcohol control policy around academy. 
However, because students are free to live thus, drinking alcohol is known to induce 
behavior by chance and entertainment area around academy as a popular choice for 
students gathered easily. 

 

Keywords: Alcohol control policy, Policy development, Alcohol control policy 
implementation process, Reaction 
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บทน า 
จากสถานการณ์ร้านเหล้ารอบสถานศึกษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดปัญหาและความรุนแรงที่

สืบเนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ ภาครัฐจ าเป็นต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้น แต่
เนื่องจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย ผู้จ าหน่าย และผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ถือเป็นผู้ที่
มีความผิด จึงมีประชาชนจ านวนไม่น้อยที่ไม่ยอมรับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และมองว่าภาครัฐ
ก าลังจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่ต้องการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงเป็นที่มาของการฝ่าฝืน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกมาตรการที่รัฐเข้าควบคุม  

อย่างไรก็ตามในยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาของภัยที่เกิด
จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และได้มีมาตรการเพ่ือจัดการกับปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา เพ่ือ
ควบคุมปริมาณร้านเหล้า และป้องกันความรุนแรงที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการดังกล่าว 
มี 3 ลักษณะ คือ 1. มาตรการที่ก าหนดโดยคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ เสนอต่อ
นายกรัฐมนตรีให้พิจารณาเพ่ือลงนาม 2. มาตรการที่ก าหนดโดยมติคณะรัฐมนตรี และ 3. มาตรการคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ปี 2557 ซึ่งมีมาตรการที่
เกี่ยวข้องดังนี้ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การวางหลักการแนวทางการปฏิบัติการ
ก าหนดนิยามศัพท์บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาและก าหนดเขตพ้ืนที่โซนนิ่งบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาวันที่ 20 
กรกฎาคม 2558 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ห้ามจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร (ไม่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา) วันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับ
ชั่วคราว ปี 2557 ออกค าสั่ง คสช.ฉบับที่ 22/2558  เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่ง
รถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการใน
ลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ วันที่ 20 ตุลาคม 2558 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง
และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ จาก
อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการประสานก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามค าสั่ง คสช.  ที่ 22/2558) วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
ก าหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ.2558 (ลงราชกิจจานุเบกษา 12 
ตุลาคม 2558) วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 46/2559 เรื่องแก้ไข
เพ่ิมเติมค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ออกค าสั่งที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่
เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  

 เห็นได้ว่ารัฐบาลมีความตระหนักถึงปัญหาของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะปัญหาร้านเหล้ารอบ
สถานศึกษา จึงมุ่งการจัดการบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา ซึ่งท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษากระบวนการน า
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นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษาตามค าสั่ง คสช.ที่ 22/2558 เรื่อง มาตรการใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน
ประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพัฒนาการของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการของการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาไปปฏิบัติ 
3. เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

 
วิธีการวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษางานวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาโดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 1. ต้องเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 2. มีลักษณะพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน 
และ3. มีรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน จากเกณฑ์การคัดเลือกดังกล่าว ผู้วิจัยได้
มหาวิทยาลัยที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ทั้งสิ้น 4 มหาวิทยาลัย อันได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2. 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (รังสิต) และ 4. มหาวิทยาลัยรังสิต  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ศึกษารวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสารวิชาการ เพ่ือน ามาอ้างอิง
ประกอบการศึกษา ร่วมกับการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา 
และ 3. กลุ่มผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบสถานศึกษา นอกจากนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม แก่ 
นักศึกษาท้ัง 4 มหาวิทยาลัย เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ  
 ประชากร และการเลือกตัวอย่าง ประชากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
เกี่ยวกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ทั้งในระดับนโยบาย และระดับพื้นที่ โดยมี
เกณฑ์การคัดเลือกมหาวิทยาลัยรัฐบาลและมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือเป็นกรณีศึกษา ได้แก่ 1. ต้องเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีความหนาแน่นของร้านเหล้ารอบสถานศึกษา 2. มีลักษณะพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน 
และ 3. มีรูปแบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่แตกต่างกัน  
 กลุ่มประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ มีท้ังสิ้น 3 กลุ่ม ดังนี้ 1. กลุ่มผู้ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2. กลุ่มเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ
รอบสถานศึกษา และ 3. กลุ่มผู้ประกอบการร้านเหล้ารอบสถานศึกษา รวมทั้งสิ้น 18 คน  

 การเลือกตัวอย่าง ในการศึกษาผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยไม่ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็น (Non – 
Probability Sampling) โดยวิธีการเลือกแบบบังเอิญ (Haphazard or Accidental Sampling) ประชากรที่
ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัย อันได้แก่ 1. มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
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บัณฑิตย์ 3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ 4. มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเจาะจงเลือกเก็บเฉพาะนักศึกษาที่อยู่
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือท าแบบสอบถามการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบ
สถานศึกษา มหาวิทยาลัยละ 200 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 800 ตัวอย่าง 

 เครื่องมือวัด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1. แบบสัมภาษณ์ การด าเนินการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (key 
information) 2. แบบสอบถาม ในการจัดท าแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการตอบสนองต่อกระบวนการน า
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา ของ 4 มหาวิทยาลัยที่เป็นประชากรใน
การศึกษา โดยมีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดอย่างถูกต้อง 

 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลค าถามการวิจัยข้อ 1 และ 2 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การวิจัยเชิงคุณภาพ ส่วนค าถามการวิจัยข้อ 3 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 การน าเสนอผลการศึกษา ผู้วิจัยน าเสนอโดยการบรรยายแบบความเรียง และรูปแบบสถิติพรรณนา 
โดยการน าตารางแสดงค่าสถิติต่าง ๆ มาประกอบกับการบรรยาย และการตีความ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา สามารถ
อภิปรายผลดังต่อไปนี้ 
พัฒนาการของนโยบายที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย  

รัฐศักดินามีการจ าหน่ายสุรา เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของรัฐ เห็นได้จากการเก็บส่วยอากรสุรา
ในสมัยสุโขทัย ซึ่งการผลิตสุราสมัยนั้นปล่อยให้เป็นไปอย่างเสรีโดยไม่ได้มีการแทรกแซงใดๆ ประชาชนสามารถ
ผลิตและจ าหน่ายเองได้ ต่อมารัฐได้มีนโยบายก าหนดพิกัดการเก็บอากรสุราโดยเจ้าหน้าที่รัฐ จนกระท่ังจ้างให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากการเก็บอากรของเจ้าหน้าที่เก็บได้ไม่ทั่วถึงเก็บได้ไม่มากพอ รัฐมีมาตรการที่
เกี่ยวข้องกับสุรามากข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากรัฐเห็นช่องทางในการท ารายได้ ภายหลังจากให้เอกชนเข้ามา
ด าเนินการในการเก็บภาษีอากรสุรา รัฐได้เริ่มการผูกขาดการผลิตสุรา และห้ามราษฎรต้มกลั้นสุราโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ควบคู่กับมีการปราบปรามสุราเถื่อน ต่อมารัฐได้ผันตัวเองเป็นผู้ผลิตในสมัยรัชกาลที่ 1 มีการสร้าง
โรงงานสุราบางยี่ขันขึน้ และท าให้การเก็บอากรสุราขณะนั้น มีรายได้มากกว่า 50% ของรายได้ของแผ่นดินจะ
เห็นได้ว่าในยุครัฐศักดินา มีตัวแสดงที่ส าคัญ 3 ตัวแสดง ได้แก่ 1.รัฐ 2.ราษฎร และ 3. เอกชน ซึ่งรัฐมอง
ผลประโยชน์ทางด้านการเงินการคลังเป็นส าคัญ จึงแสวงหาผลประโยชน์จากการเก็บภาษีอากรสุราและการ
ผลิตสุรา แต่เนื่องจากบุคลากรไม่เพียงพอท าให้ขาดประสิทธิภาพในการท างาน รัฐจึงหันมาพ่ึงพาว่าจ้างเอกชน 
โดยให้เอกชนมีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรสุราและปราบปรามสุราเถื่อนแทนรัฐ  ในช่วงแรกรัฐและเอกชนสามารถ
ท างานร่วมกันได้ดี จนท าให้การเก็บภาษีอากรสุราเป็นรายได้ส าคัญของประเทศ ต่อมาเมื่อเอกชนไม่สามารถ
จัดเก็บภาษีสุราได้ตามท่ีตกลงไว้กับรัฐ รัฐจึงยกเลิกสิทธิการผูกขาดให้แก่เอกชนโดยรัฐเข้ามาท าการจัดเก็บภาษี
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สุราเอง รัฐมีนโยบายการกระตุ้นให้ประชาชนดื่มสุรา การดื่มสุราเป็นที่แพร่หลายตามหัวเมืองต่างๆ ซึ่ง
กระทรวงการคลังมีความพยายามสนับสนุนการขายและให้รางวัลแก่ผู้ขายรวมทั้งให้รางวัลแก่ผู้ที่ปราบปราม
สุราผิดกฎหมายได้ มาตรการปราบปรามสุราเถื่อน ส่งผลให้สุราของรัฐขายดี จากการที่รัฐเข้ามาด าเนินการ
ด้านการเก็บภาษีสุราเองและรัฐสามารถขยายตลาดได้ดีท าให้มีรายได้เข้าประเทศจ านวนมาก ท าให้เอกชนไม่
สามารถเข้ามาแทรกแซงการด าเนินงานของรัฐได้  

พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ระบอบ
ประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข นโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุรายังคงด าเนินเพ่ือประโยชน์ทางการ
คลัง รัฐบาลไทยได้เข้ามาจัดการการผลิตและจ าหน่ายสุราอย่างจริงจัง ขณะเดียวกันก็ได้มีการก าหนด
กฎระเบียบให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน ต่อมาได้ออกพระราชบัญญัติสุรา ฉบับ พ.ศ. 2493 โดยห้ามไม่ให้ผู้ใด
ท าสุราหรือมีภาชนะเครื่องกลั่นสุราไว้ครอบครอง จนถึง พ.ศ. 2503 รัฐได้เปิดให้เอกชนที่สนใจยื่นขออนุญาต
ตั้งโรงงานสุราได้ การเปิดโอกาสให้มีโรงงานสุราของเอกชนนั้น เป็นการสกัดผู้ผลิตรายย่อยรวมถึงราษฎรทั่วไป
อย่างชัดเจน ซึ่งเอกชนผู้ขอตั้งโรงงานสุรามักเป็นนายทุนกลุ่มผลประโยชน์ที่สามารถต่อรองกับรัฐในขณะนั้นได้ 
นายทุนกับรัฐได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน  

จากรูปแบบการปกครองที่เปลี่ยนไปเป็นรัฐสมัยใหม่แนวคิดเสรีนิยม ท าให้ภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชน
เข้าร่วม และแนวคิดเสรีนิยมก็เริ่มมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นภายหลังสถานการณ์โลกและวิกฤติต้มย ากุ้งในปี พ.ศ. 
2540 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบนโยบายการเปิดเสรีการผลิตและจ าหน่ายสุราในประเทศไทยท าให้สุราใน
ประเทศไทยเป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย และเป็นที่มาของความรุนแรงอันสืบ
เนื่องมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ 

ยุครัฐบาลชวนหลีกภัยสมัยที่ 2 ได้เห็นชอบให้มีการเปิดเสรีการผลิตและจ าหน่ายสุราทุกชนิดได้โดย
เสรี ท าให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับเครือข่ายเหล้าพ้ืนบ้านแห่งประเทศไทย โดยเครือข่ายเหล้า
พ้ืนบ้านแห่งประเทศไทยได้คัดค้านและกดดันให้รัฐบาลชวนหลีกภัยด าเนินตามข้อเรียกร้องให้เป็นไปตาม
ธรรมนูญ 2540 ถือเป็นการเริ่มต้นในหารเรียกร้องสิทธิของประชาชนต่อนโยบายที่เกี่ยวข้องกับสุราอย่างเป็น
ทางการเป็นครั้งแรก  

ยุคพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร มีนโยบายที่เกี่ยวข้องกับส่งเสริมการค้าการแข่งขันอย่างเสรี ได้แก่ 
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนโดยอนุญาตให้ผู้ผลิตรายย่อยท าการผลิตและจ าหน่ายสุราพื้นบ้านประเภทสุรา
แช่และสุรากันชุมชนอย่างเสรีมากขึ้น โดยมีการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 และส าเร็จในปี 
2544 โดยการกดดันของเครือข่ายเหล้าพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ที่ กดดันอย่างต่อเนื่องมาจากรัฐบาลชวนหลีก
ภัย นโยบายที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมที่เสื่อมโทรมในลักษณะนั้นได้แก่ นโยบายจัดระเบียบ
สังคม โดยมีขอบเขตการแก้ไข พ.ร.บ. สถานบริการ และ พ.ร.บ. ผังเมือง เพื่อจัดโซนนิ่งสถานบริการ  76 
จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งน า ปว.294 มาใช้ป้องกันสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเยาวชน อย่างไรก็ตามมี
นโยบายเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน โดยจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมสุขภาพของประชาชนขึ้นโดยเงินทุน
หลักท่ีได้จากภาษีที่จัดเก็บจากผู้ผลิตและน าเข้าสุราและยาสูบน ามาจัดตั้งส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
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ส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ในปีพ.ศ. 2544 รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แห่งชาติขึ้น และมีมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 19 ตุลาคม 2547 เรื่องมาตรการเพ่ือลดการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์และมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมา คือ กฎหมายห้ามขายสุราบุหรี่ให้แก่เด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปี และ
มาตรการจ ากัดเวลาและมาตรการจ ากัดการโฆษณาต่อมา นอกจากนั้นยังมีนโยบายทางภาษี คณะรัฐมนตรีมี
มติอนุมัติเพ่ิมภาษีสุราให้แก่เหล้าสีหรือสุราไทยจ าพวก แม่โขง แสงโสม วิสกี้ และสุราน าเข้าจากต่างประเทศ
ระดับราคาประหยัด และมีมาตรการป้องกันและปราบปรามภาษี โดยออกเป็นประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง
วิธีการบริหารสุราพ.ศ. 2544 

นโยบายหรือกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในยุครัฐบาลทักษิณ ได้แก่ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 กฎหมายห้ามโฆษณาและประชาสัมพันธ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทาง
โทรทัศน์และวิทยุ กฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในหน่วยงานราชการโรงพยาบาลและสถานีอนามัย 

ยุครัฐบาลสมัครมีการออก พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 โดย
คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นผู้
ผลักดันเป็นผลส าเร็จ แต่มีความคลาดคลื่นจากร่างเดิมในส่วนมาตรการต่างๆที่จัดท าไว้อย่างรัดกุม เห็นได้ว่ามี
ความประนีประนอมกับกลุ่มผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย อย่างไรก็ตาม ผลงานต่างๆที่เก่ียวข้องกับเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ล้วนเป็นผลจากการเสนอของคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลก็ให้
การสนับสนุนเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการรณรงค์ การก าหนดวันงดเหล้า เป็นต้น 

นอกจากนั้นยังมีประกาศท่ีเกี่ยวข้องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในยุครัฐบาลอื่นๆเพียงเล็กน้อย เนื่องจากมี
สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นบ่อยครั้ง โดยมีการก่อการรัฐประหารทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งท าให้การด าเนินงานที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หยุดชะงัก  

รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีค าสั่งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ฉบับที่ 
22/2558 เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 

พัฒนาการนโยบายในแต่ละยุคสมัยและรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองและสังคม ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงจากความนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นจนท าให้เกิดความรุนแรงและยากท่ีจะ
แก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตถือเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐเป็นจ านวนมาก และผลกระทบจาก
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชาชนยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัด ท าให้แนวทางในการด าเนินนโยบาย
ของรัฐยังคงส่งเสริมให้มีการบริโภคเพ่ือให้รัฐมีรายได้ อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบันการเก็บภาษีที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆในการจ าหน่ายและควบคุม แต่ก็ไม่เท่ากับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงอาชญากรรม
ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุและความสูญเสียอ่ืนๆตามมา 
กระบวนการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา 

8888



    
  

กระบวนการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ ประกอบด้วย ความชัดเจนของ
นโยบาย แนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน) ความต่อเนื่องในการปฏิบัติ และการบังคับใช้กฎหมาย จากการศึกษา 
พบว่า ค าสั่งและประกาศที่เกี่ยวข้องกับบริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาก่อให้เกิดความสับสนของเจ้าหน้าที่ 
เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการในการก าหนดนโยบายมี 3 ส่วนได้แก่ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสุขแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งจะต้องมีการลงนาม
จากนายกรัฐมนตรี  ดังจะเห็นว่ามีค าสั่งและประกาศรวมถึงมติรัฐมนตรีออกมาในเวลาใกล้เคียงกัน และบาง
ค าสั่งมีการก าหนดระยะทางรอบสถานศึกษา ซึ่งต่อมาค าสั่งดังกล่าวได้ถูกหักล้างและไม่มีการประกาศใช้ 
เนื่องจากมีค าสั่งโดยอาศัยอ านาจตามมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวปี 2557 ออกค าสั่งของหัวหน้า
คณะรักษาความสุขแห่งชาติ ฉบับที่ 22 / 2558 เรื่องมาตรการในการป้องกันแก้ไขรถยนต์และจักรยานยนต์
ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ 
ค าสั่งดังกล่าวมีผลบังคับใช้ทันที ด้วยค าสั่งและประกาศท่ีใกล้เคียงกันของเนื้อหาและช่วงเวลาในการประกาศ 
ก่อให้เกิดความสับสนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นที่มาของประกาศและหนังสือราชการยัง
หน่วยงานต่างๆ เพื่อในการน านโยบายไปปฏิบัติต่อไป แสดงให้เห็นถึงความไม่ชัดเจนของมาตรการเกี่ยวกับ
บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาในค าสั่งที่เก่ียวข้องดังกล่าว ในส่วนมาตรการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องได้แก่ มาตรการการ
ควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบันเทิง มาตรการการลงโทษ และมาตรการ
ที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ โดยมาตรการดังกล่าวมีความชัดเจน เนื่องจากเป็นค าสั่งและมีบทลงโทษ แก่ผู้ที่ฝ่าฝืน
อย่างเคร่งครัด และไม่มีค าสั่ง หรือ ประกาศท่ีเกี่ยวเนื่องกันทับซ้อนในมาตรการดังกล่าว จึงง่ายต่อความเข้าใจ
และการน าไปปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งความชัดเจนของการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัตินั้น ส่งผลต่อแนวทางการปฏิบัติ (มาตรฐาน) ที่จะต้องมีการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและ
ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ อย่างไรก็ตามในด้านของการก าหนดพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษา
พบว่ามีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน แต่เจ้าหน้าที่บางส่วนยังคงเข้าใจว่าให้ก าหนดระยะทาง 300 เมตร
รวมถึงในระยะทาง 300 เมตร ห้ามมีร้านจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ด้านการปฏิบัติตาม
กฎหมายของผู้ประกอบกิจการสถานบริการหรือสถานประกอบการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ผู้ประกอบ
กิจการที่อยู่ในเขตพ้ืนที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากกระท าความผิด จะถูกถอนใบอนุญาต และสั่งปิด
สถานประกอบการอย่างถาวรถาวร และส่วนผู้ที่อยู่นอกเขตพ้ืนที่การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หากกระท า
ความผิด จะถูกถอนใบอนุญาตและสั่งปิดเป็นระยะเวลา 5 ปี ด้านการก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญทั้งเสียง
นั้น มีการร้องเรียนเป็นจ านวนมาก เมื่อตรวจสอบส่วนใหญ่กลับไม่พบระดับเสียงที่เกินกว่ากฎหมายก าหนด 
อย่างไรก็ตามแม้มีแนวทางปฏิบัติ (มาตรฐาน) ที่ชัดเจน แต่หากขาดความต่อเนื่องในการน านโยบายไปปฏิบัติ
จะท าให้นโยบายเกิดความล้มเหลว ซึ่งในความต่อเนื่องในหน่วยปฏิบัติ จ าเป็นจะต้องมีการวางแผน การ
รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล การก าหนดแผน การปฏิบัติตามแผน และการตรวจสอบปรับปรุง จึงจะท าให้
การน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเกิดประสิทธิภาพในการน านโยบายไปปฏิบัติ รวมถึงมีการปรับปรุงเพื่อน ามาต่อ
ยอดในการปฏิบัติครั้งต่อไป ซึ่งพบว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติงานขาดแบบแผนงานในการปฏิบัติตาม
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นโยบาย นอกจากนี้ยังขาดการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกันในระดับพ้ืนที่ มีเพียงการขอความร่วมมือใน
การลงตรวจพื้นที่ร่วมกันเทา่นั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษา  ในการจะแก้ไขปัญหาใดใดนั้นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่สามารถท่ีจะแก้ไขปัญหานั้นได้ แต่
ต้องเกิดจากการบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกัน อาศัยอ านานหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานประสานกัน ดังนั้น
เมื่อขาดกระบวนการวางแผนในการจัดการปัญหาร่วมกัน จึงส่งผลกระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งการ
น านโยบายไปปฏิบัติที่ผ่านมาเห็นได้ว่าสถานประกอบการคล้ายสถานบันเทิงเพ่ิมมากข้ึน มีจ านวนนักดื่มหน้า
ใหม่เพ่ิมมากขึ้น และมีปัญหาด้านความรุนแรงที่สืบเนื่องมากจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา
มากยิ่งขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่ต่อเนื่อง ขาดความชัดเจน ขาดการวิเคราะห์
ข้อมูล ขาดแผนงานที่ดี จึงส่งผลให้การปฏิบัติมีความล้มเหลวดังที่ผ่านมา ในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายใน
การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติ พบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีความเอาจริงเอาจัง เนื่องจากมีการค าสั่งมีลักษณะเป็นการข่มขู่
และยับยั้งไม่ให้ผู้ประกอบการกระท าความผิดตามที่ค าสั่งระบุ และก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท า
ให้ผู้ประกอบบางส่วน ต้องยกเลิกกิจการอันเนื่องจากเกรงกลัวบทลงโทษที่รุนแรง ไม่คุ้มกับการลงทุน อย่างไรก็
ตามค าสั่งดังกล่าว และยังมีบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่  
การตอบสนองต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา 

นักศึกษาส่วนใหญ่พักอาศัยที่หอพักมากถึงร้อยละ 57.1 โดยพักที่หอพักนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า
หอพักในมหาวิทยาลัยแสดงให้เห็นถึง ความนิยมของนักศึกษาในการพักหอพักนอกมหาวิทยาลัยมากกว่า
หอพักในมหาวิทยาลัย หรืออีกในหนึ่งคือหอพักนอกมหาวิทยาลัยมีมากกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการใช้ชีวิตของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาความอิสระจากการอยู่กับครอบครัว และการอยู่หอพักนอก
มหาวิทยาลัยมักมีกฎระเบียบและข้อบังคับที่ยืดหยุ่นกว่าหอพักในมหาวิทยาลัย  นักศึกษาจึงมีความนิยมไปอยู่
หอพักนอกมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและเป็นที่มาของสถานบันเทิง ร้านค้าต่างๆ ในการขาย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้นักศึกษา ซึ่งพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะอายุประมาณ 21 ปีขึ้นไป ถึงแม้อายุเฉลี่ยจะ
มากกว่ากฎหมายที่ก าหนดก็ตาม ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็สามารถเกิดขึ้นได้กับเด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่
บรรลุนิติภาวะแล้ว 

ด้านความรู้ของนักศึกษาที่มีต่อโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่านักศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาอยู่ระดับปานกลางค่อนข้างต่ า โดยมีความรู้
พ้ืนฐานในมาตรการเก่ียวกับเวลาจ าหน่ายเกี่ยวกับการจ ากัดอายุและมาตรการเก่ียวกับการจ ากัดสถานที่
จ าหน่ายใกล้เคียงสถานศึกษา อย่างไรก็ตามพบว่าประชากรมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับด้านระยะทางการ
จ ากัดสถานที่จ าหน่ายใกล้เคียงสถานศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พบว่าประชากรมีความเห็นด้วยนโยบาย
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 81.25 โดยเห็นด้วยกับแนวทางปฏิบัติมาตรฐานของนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร้อยละ 82 ขึ้นไป เห็นด้วยเกี่ยวกับความชัดเจนของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
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ร้อยละ 72 เห็นด้วยเกี่ยวกับความต่อเนื่องในการปฏิบัติงานของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 
86 เห็นด้วยเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 85 ขึ้นไป ซึ่งเห็น
ด้วยที่ให้มีการก าหนดมาตรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาตามแนวทางปฏิบัติของนโยบาย โดย
ต้องการให้เกิดการบูรณาการการท างานของหน่อยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้เจ้าพนักงานที่มีการ
เฝ้าระวังการกระท าผิดอย่างต่อเนื่อง และเห็นด้วยให้มีการถอนใบอนุญาตแก่ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

พฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่ามีนักศึกษาที่ดื่มเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์มากกว่าประชากรที่ไม่เคยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คิดเป็นร้อยละ 74.6 โดยไปดื่มที่สถานบันเทิง
ใกล้สถานศึกษาร้อยละ 45.1 ถูกชักชวนให้ไปดื่มแอลกอฮอล์ ที่สถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาร้อยละ 50.1 เคย
ใส่ชุดนักศึกษาไปสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาร้อยละ 12 เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลา จ าหน่าย ร้อย
ละ 39 ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านค้าใกล้สถานศึกษาระยะทางไม่เกิน 300 เมตรร้อยละ 23.4 เคยพบเห็น
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละสาม 17.6 เคยถูกเจ้าหน้าที่ตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในร่างกาย ร้อยละ 12.5  

นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ตามแนวทาง
ปฏิบัติ (มาตรฐาน) ความชัดเจน ความต่อเนื่อง และการบังคับให้กฎหมาย ของนโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา แต่เนื่องจากนักศึกษามีความอิสระการด ารงชีวิต การดื่มเครื่องแอลกอฮอล์จึงเป็น
พฤติกรรมของนักศึกษาที่มักจะชักชวนกันไปดื่มตามโอกาสต่างๆ และสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาเป็น
ทางเลือกท่ีนักศึกษานิยมเนื่องจากเดินทางสะดวก และเป็นแหล่งร่วมตัวได้ง่ายได้ อย่างไรก็ตามมีนักศึกษา
บางส่วนที่เคยแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาไปสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษา ซึ่งบางมหาวิทยาลัยมีข้อบังคับ
และถือเป็นความผิดทางวินัยของนักศึกษา นอกจากสถานบันเทิงใกล้สถานศึกษาท่ีเป็นปัญหาด้าน
สภาพแวดล้อมของสถาบันการศึกษาแล้วนั้น ยังมีร้านค้าทั่วไปที่ได้รับใบอนุญาตให้จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ หรือมีร้านที่ลักลอบจ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่อยู่ใกล้สถานศึกษา เห็นได้จากพฤติกรรมของ
นักศึกษาท่ีสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ร้านค้าใกล้สถานศึกษาระยะทางไม่เกิน 300 เมตร และสามารถ
ซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กฎหมายก าหนดได้อีกด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการร้านค้าไม่เกรง
กลัวต่อกฎหมายดังกล่าวและการปฏิบัติหน้าที่ไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่ ในด้านการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การ
พบเห็นการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีจ านวนไม่น้อย แสดงให้เห็น
ถึงเจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เกรงกลัวต่อการร้องเรียนและการไม่เกรงกลัวต่อการถูกลงโทษฐานการปล่อยประ
ละเลยในหน้าที่ อย่างไรก็ตามพบว่านักศึกษามีความรู้ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบ
สถานศึกษาระดับกลางค่อนข้างต่ า โดยมีความรู้ความเข้าใจในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เช่น เวลาจ าหน่าย
เครื่องแอลกอฮอล์ การจ ากัดอายุ  เป็นต้น ด้านกฎหมายหรือนโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เช่น ด้านการโฆษณา การก าหนดบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา เป็นต้น 
ซึ่งความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาส่งผลต่อพฤติกรรม ดังจะเห็นได้จากนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการ
ก าหนดเวลาขาย ร้อยละ 86.5 แต่มีนักศึกษาที่เคยซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาจ าหน่าย ถึงร้อยละ 39 
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แสดงให้เห็นถึงมีนักศึกษาที่จงใจละเมิดกฎหมายถึงร้อยละ 47.9 ดังนั้นควรจะมีการควบคุมร้านค้าที่จ าหน่าย
สุรารอบสถานศึกษาและตรวจตราให้ต่อเนื่องโดยเห็นด้วยกับข้อกฎหมาย ความชัดเจน โดยให้เจ้าหน้าที่ด้วยให้
มีการบูรณาการในการท างานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยเรื่อง การน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา สามารถสรุป
ได้ดังนี้ พัฒนาการของนโยบายในแต่ละยุคสมัยและรัฐบาลแสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองและสังคม ที่มี
การเปลี่ยนแปลงจากความนิยมบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพ่ิมมากขึ้นจนท าให้เกิดความรุนแรงและยากที่จะ
แก้ไขปัญหา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในอดีตถือเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้แก่รัฐเป็นจ านวนมาก และผลกระทบจาก
ปัญหาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อประชาชนยังไม่ปรากฏออกมาให้เห็นชัด ท าให้แนวทางในการด าเนินนโยบาย
ของรัฐยังคงส่งเสริมให้มีการบริโภคเพ่ือให้รัฐมีรายได้ อย่างไรก็ตามในสภาพการณ์ปัจจุบันการเก็บภาษีที่
เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงข้อจ ากัดต่างๆในการจ าหน่ายและควบคุม แต่ก็ไม่เท่ากับ
ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ อุบัติเหตุ รวมถึงอาชญากรรม
ที่เกิดจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุและความสูญเสียอ่ืนๆตามมา ด้านกระบวนการน านโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา พบว่า การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษามีความเอาจริงเอาจัง เนื่องจากมีการค าสั่งมีลักษณะเป็นการข่มขู่และ
ยับยั้งไม่ให้ผู้ประกอบการกระท าความผิดตามที่ค าสั่งระบุ และก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท าให้ผู้
ประกอบบางส่วน ต้องยกเลิกกิจการอันเนื่องจากเกรงกลัวบทลงโทษที่รุนแรง ไม่คุ้มกับการลงทุน อย่างไรก็
ตามค าสั่งดังกล่าว และยังมีบทลงโทษแก่เจ้าหน้าที่ที่ละเลยต่อหน้าที่ อย่างไรก็ตาม พบว่า การตอบสนองต่อ
นโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษานั้น นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นด้วยต่อนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา แต่เนื่องจากนักศึกษามีความอิสระการด ารงชีวิต การดื่มเครื่อง
แอลกอฮอล์จึงเป็นพฤติกรรมของนักศึกษาที่มักจะชักชวนกันไปดื่มตามโอกาสต่างๆ และสถานบันเทิงใกล้
สถานศึกษาเป็นทางเลือกท่ีนักศึกษานิยมเนื่องจากเดินทางสะดวก และเป็นแหล่งร่วมตัวได้ง่ายได้  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากผู้วิจัยได้ศึกษาการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ไปปฏิบัติรอบสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในรัฐบาลพลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา จึงเสนอให้ในการวิจัยครั้งต่อไปศึกษาการน านโยบายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไป
ปฏิบัติรอบสถานศึกษา ในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง และศึกษาการประเมินผลของนโยบายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติต่อไป 
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การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ในกลุ่มผูช้่วยพยาบาล ใน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี 

THE  ERGONOMIC RISK ASSESSMENT OF LATERAL PATIENT TRANFERRING TASK 
AMONG NURSE ASSISTANTS IN A HOSPITAL OF CHONBURI PROVINCE 

กาญจนา ปัญญาดี1 
ปวีณา มีประดิษฐ์2 

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข3 
 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงทางด้านการยศาสตร์ในผู้ช่วยพยาบาลของ
โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี รูปแบบการศึกษาเป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลแบบ
ภาคตัดขวาง ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วยที่มีการ
เคลื่อนย้ายมากที่สุดในโรงพยาบาล และก าหนดเกณฑ์คัดเข้าคือ ไม่มีประวัติเป็นโรคเก๊าท์ และโรคประจ าตัว
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และการเจ็บป่วยอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
รวมทั้งไม่เคยมีประวัติการผ่าตัดกระดูกสันหลังมาก่อน  ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน เป็นเพศหญิง 34 คน
และเพศชาย 2 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปและอาการปวด
ของกล้ามเนื้อและกระดูก แบบประเมินท่าทางการท างานด้วยเทคนิค  RULA (Rapid Upper Limb 
Assessment) เครื่องวัดแรงเหยียดหลัง (Back dynamometer) และเครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip 
dynamometer) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ช่วยพยาบาลมีอายุเฉลี่ย 38.14 ปี  อายุงานเฉลี่ย  12.82 ปี ดัชนีมวล
กายเฉลี่ย 23.62 กิโลกรัม/ส่วนสูง2  กิจกรรมที่ท ามากที่สุดคือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยค่าเฉลี่ยของจ านวนครั้งที่
เคลื่อนย้ายคือ 8.56 ครั้ง/วัน การประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พบว่า ผู้ช่วยพยาบาลได้
ระดับคะแนนของ RULA เท่ากับ 6 หมายถึง ท่าทางการท างานมีความเสี่ยงอยู่ในช่วงยอมรับไม่ได้  การ
ประเมินระดับอาการปวด พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดภายใน 7 วันที่ผ่านมาจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 
ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยพบว่าอวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ บ่าไหล่ทั้ง 2 ข้าง ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่
เคยปวดภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยพบว่า
อวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ คอ โดยความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุดเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แรงเหยียดหลังส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 
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75 และแรงบีบมือขวาและมือซ้ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ ร้อยละ 41.7  และ 36.1 ตามล าดับ สรุปผล
การศึกษางานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาลเป็นงานที่มีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์  ดังนั้นควรมีการ
ปรับปรุงวิธีการท างานโดยการใช้อุปกรณ์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพ่ือลดความเสี่ยงของกล้ามเนื้อและกระดูก 

ค าส าคัญ: การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์,การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย,ผู้ช่วยพยาบาล  

 

Abstract  

 This study aimed to perform an ergonomic risk assessment among nurse assistants in 
a hospital of Chonburi province. The study design was a cross-sectional survey research. The 
purposive sampling methods was used to select nurse assistants from the ward with the 
most lateral transfer patient task in a hospital. The inclusion criteria consisted of no history 
of gout, musculoskeletal related diseases,  other illnesses that interfered with lateral transfer 
of patients, and no history of spinal surgery. The subjects included 36 nurse assistants, in 
which 34 persons were female and 2 were male. Data were collected from an interview 
asking about the general information and musculoskeletal pain, Rapid Upper Limb 
Assessemnt (RULA) worksheet for working postures, back dynamometer, and hand grip 
dynamometer. The results found that the average age was 38.14 years old,  average work 
duration was 12.82 years, the average BMI was 23.62 kg / height 2, the most frequent activity 
was lateral transfer of patients which accounted for 8.56 times / day. The result of RULA 
score was 6, meaning that the risk was unacceptable. Musculoskeletal pain assessment 
found that seventeen subjects (47.2%) had a pain during the past 7 days. The organs that 
had the highest pain were shoulders on both sides. Nineteen subjects (52.8%) had a pain 
during the past 12 months,  and the organs that had the highest pain were the neck.The 
respondents stated that musculoskeletal pain was caused by moving patients. Back strength 
was mostly (75%) very good. Hand grip strength was moderate (41.7% on the right hand, and 
36.1% on the left hand). The results suggested that patient transferring task of the nurse 
assistants had an ergonomic risk, therefore, it should be improved by using proper patient 
transfer device to reduce the risk of musculoskeletal disorders.  

Keywords: ergonomic risk assessment, lateral transfer of patient, nursing assistants  
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บทน า 
ผู้ช่วยพยาบาลมีบทบาทในการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง หรือในระยะที่ไม่เป็น

อันตราย ซึ่งการช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้แรงในการยกผู้ป่วยหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ท าให้
ผู้ช่วยพยาบาลมีอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก โดยเฉพาะอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกหลังส่วนล่าง 
จากการศึกษาของสิริยุพา สุทธิพันธุ์ และคณะได้ศึกษาปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่าง
และกล้ามเนื้อของผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนเขตภาคตะวันออก พบว่า กิจกรรมการปฏิบัติงานของ
ผู้ช่วยพยาบาลที่มีความเสี่ยงของกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้ออยู่ในระดับสูง ได้แก่ การ
ยกพยุงผู้ป่วย การเปลี่ยนท่าหรือจัดท่าผู้ป่วยบนเตียง  และการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นนั่งหรือรถเข็นนอน 
มีอัตราความเสี่ยง 3.97, 3.82, 3.73 เท่าของกลุ่มงานที่มีความเสี่ยงต่ าตามล าดับ (สิริยุพา สุทธิพันธุ์  ฉันทนา 
จันทวงศ ์และยุวดี ลีลัคนาวีระ,2557) 

ผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ช่วยพยาบาลดังกล่าวข้างต้นสอดคล้องกับผลการศึกษาของเนลสันเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่ท าให้เกิดความไม่สุขสบายหรือบาดเจ็บหลังได้แก่ ปัจจัยด้านภาระงาน ได้แก่ ยกผู้ป่วยน้ าหนักเกิน 
ท่าทางการท างาน ระยะเวลาการท างาน ความถี่ของการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมในการ
ท างาน ได้แก่ พ้ืนที่ อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การจัดสิ่งแวดล้อม ผู้ช่วยเคลื่อนย้าย และปัจจัยส่วนบุคคล
ของพยาบาลหรือผู้ช่วยพยาบาล ได้แก่ เพศ อายุ ดัชนีมวลกาย การออกก าลังกาย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
สัดส่วนของร่างกาย ประวัติการได้รับบาดเจ็บ ประวัติการใช้ยา ประสบการณ์การท างาน ต าแหน่งงาน และ
ปัจจัยด้านผู้ป่วย ได้แก่ ดัชนีมวลกาย ระดับความรู้สึกตัว ความล้า การรับรู้เกี่ยวกับศักยภาพ และระดับการให้
ความร่วมมือ (MErgS, 2003) รวมถึงผลการศึกษาของซาร่าและคณะ ได้รวบรวมหลายงานวิจัยและวิเคราะห์
สาเหตุของการเกิดการบาดเจ็บจากการดูแลผู้ป่วยในบุคลากรทางการแพทย์ พบว่า เกิดจากการเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วย และผลการศึกษาการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในประเทศไอส์แลนด์ พบว่า ส่วนของร่างกายที่ได้รับบาดเจ็บจาก
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากที่สุดคือหลังส่วนล่าง รองลงมาคือ คอ ขา และแขน คิดเป็นร้อยละ 74.3, 11.4, 8.6, 
5.7 ตามล าดับ (Dockrell et al., 2007)  

จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของลักษณะงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อาจส่งะกระทบ
สุขภาพของผู้ช่วยพยาบาล จึงมีความสนใจที่จะประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ของผู้ช่วยพยาบาล โดยการประเมินท่าทางการท างาน อาการปวดของกล้ามเนื้อและกระดูก  แรงเหยียดหลัง 
และแรงบีบมือของผู้ช่วยพยาบาล เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
และปรับท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เหมาะสมต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ได้แก่ ท่าทางการท างาน อาการ
ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก แรงเหยียดหลัง แรงบีบมือในกลุ่มผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด
ชลบุร ี
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วิธีการวิจัย 
รูปแบบการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยเป็นแบบศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross 
sectional study) ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยเป็นผู้ช่วยพยาบาลในหอผู้ป่วยที่มีการ
เคลื่อนย้ายมากที่สุดในโรงพยาบาล  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือผู้ช่วยพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัด

ชลบุรี จ านวน 216 คน (โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี, 2559) 
กลุ่มตัวอย่าง การคัดเลือกตัวอย่างเป็นแบบเฉพาะเจาะจง โดยก าหนดเกณท์คัดเข้าเป็นกลุ่ม

ตัวอย่างคือ เป็นผู้ช่วยพยาบาลที่อยู่ในหน่วยงานที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมากที่สุดตามล าดับ ได้แก่ ตึกหลังคลอด
พิเศษ ตึกหลังคลอดสามัญ ตึกอายุรกรรมสามัญชาย ตึกอายุรกรรมสามัญหญิง ตึกศัลยกรรมสามัญชาย 
(โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี,2559) ไม่มีประวัติเป็นโรคเก๊าท์และโรคประจ าตัวอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
กล้ามเนื้อและกระดูก รวมทั้งการเจ็บป่วยอ่ืนๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ไม่เคยมีประวัติการ
ผ่าตัดกระดูกสันหลังมาก่อน และเป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมในการศึกษา ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 36 คน 
ประกอบด้วยเพศหญิง 34 คน และเพศชาย 2 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ พัฒนาขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า รวบรวม
ข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้น าไป
ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิผู้มีความเชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาความถูกต้องให้ครอบคลุมเพ่ือน ามาประยุกต์ให้
เหมาะสมกับผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งของจังหวัดชลบุรี ดังนี้ 

1. แบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา น้ าหนัก ส่วนสูง ดัชนีมวล
กาย การออกก าลังกายหรือการยกหรือเคลื่อนย้ายของหนักนอกเวลางาน จ านวนครั้งเฉลี่ยของการท างานต่อ
เดือน และจ านวนครั้งเฉลี่ยของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อวัน และประวัติสุขภาพของผู้ช่วยพยาบาล ได้แก่  
ประวัติการบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูกส่วนหลังและประวัติการรักษา แบบค าถามปลายเปิดและปิด  

2. แบบสัมภาษณ์อาการปวดของกล้ามเนื้อและกระดูก โดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม
นอร์ดิก (Standardized Nordic Questionnaire) (Kuorinka et al., 1987) โดยสัมภาษณ์อาการปวด
กล้ามเนื้อและกระดูกที่มีผลต่อการท างานหรือการใช้ชีวิตประจ าวันของผู้ช่วยพยาบาล เกณฑ์การให้คะแนน  
โดยใช้ Visual Analog scale ซึ่งแบ่งเป็น 10 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ ไม่ปวด จนถึง 10 คือ ปวดมากที่สุด 
(Ovayolu et al., 2014) การแปลผลอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกออกเป็น 5 ระดับ คือ คะแนน 0 
หมายถึงไม่มีอาการปวด คะแบบ 1-3 หมายถึง มีอาการปวดน้อย ไม่มีความทุกข์ ทรมาน, ไม่รู้สึกกังวลใด ๆ ต่อ
อาการปวดในขณะนี้ คะแนน 4-6 หมายถึง มีอาการปวดปานกลางรู้สึกทุกข์ ทรมานจากอาการปวดพอสมควร 
มีความกังวลไม่มากนักยังมีความรู้สึกว่าสามารถทนได้ คะแนน 7-9 หมายถึง มีอาการปวดมากรู้สึกทุกข์ ทรมาน 

9898



          
  

จากอาการปวดมาก ท าให้เกิดความกังวลมากและไม่สามารถนอนหลับพักผ่อนได้ คะแนน 10 หมายถึง มี
อาการปวดรุนแรงจนทนไม่ไหว(Wewers and Lowe, 1990)  

3. แบบประเมินท่าทางการท างาน Rapid Upper Limb Assessment (RULA) เพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของการท างานด้วยร่างกายส่วนบนของคนงานอย่างรวดเร็ว เพ่ือประเมินความเสี่ยงของ
หลังส่วนล่าง โดยใช้กล้องถ่ายภาพนิ่งบันทึกลักษณะท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาล เกณฑ์การ
ให้คะแนน โดยการประเมินความเสี่ยงด้วยวิธี RULA จะประเมินแยกทีละด้านซ้ายและขวาของร่างกายดังนั้น 
คะแนนสุดท้ายที่สรุปออกมาก็จะแยกด้านซ้ายและขวาโดยไม่มีการรวมคะแนน แล้วน าคะแนน มาหาค่าคะแนน
ความเสี่ยง โดยแบ่งเป็นระดับคะแนน 1 – 7 และ แปลผลความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ คะแนน 1-2 หมายถึง 
ท่าทางนั้นอยู่ในช่วงยอมรับได้ ในกรณีทีไ่ม่มีการท างานซ้ าๆ หลายครั้งเป็นเวลานาน คะแนน 3-4 หมายถึง ควร
ท าการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ การเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอาจมีความจ าเป็น คะแนน 5-6 หมายถึง ควรท าการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด และควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสั้นคะแนน 7 หมายถึง ต้องการ
ตรวจสอบอย่างละเอียด และด าเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทันที (McAtamney & Corlett,1993)  

4. เครื่องวัดแรงเหยียดหลัง (Back Dynamometer) ใช้ในการทดสอบความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อของผู้ช่วยพยาบาล โดยได้ค่าของแรงเหยียดหลัง  ซึ่งมีหน่วยเป็นกิโลกรัม วัดโดยใช้ Back 
Dynamometer ทดสอบแรงเหยียดกล้ามเนื้อหลังของผู้ช่วยพยาบาล ด้วยเทคนิคของฝ่ายวิทยาศาสตร์การ
กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และเปรียบเทียบค่าของแรงเหยียดของกล้ามเนื้อส่วนหลังกับเกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย  ซึ่งได้ค่าของแรงเหยียดของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง มีหน่วยวัดเป็น 
กิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว  และแปลผลค่าของแรงเหยียดของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก 
ดี พอใช้ ค่อนข้างต่ า และต่ า (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร,2548)  

5. เครื่องวัดแรงบีบมือ (Hand grip force) ใช้ในการทดสอบแรงบีบมือของผู้ช่วยพยาบาล 
ด้วยเทคนคิของกรมวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา และเปรียบเทียบค่าของแรงเหยียดของกล้ามเนื้อส่วน
หลังกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของประชาชนไทย อายุ 19 – 59 ปี ซึ่งได้ค่าของแรงบีบมือ หน่วย
วัดเป็น กิโลกรัมต่อน้ าหนักตัว และแปลผลค่าของแรงเหยียดของกล้ามเนื้อหลังส่วนล่างออกเป็น 5 ระดับ คือ ดี
มาก ดี พอใช้ ค่อนข้างต่ า และต่ า (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา,2556) 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
1.  นัดประชุมผู้ช่วยพยาบาลที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือเพ่ือท าการชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัย 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมวิจัย สิทธิของผู้เข้าร่วมวิจัย และทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักการการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย  

2.  ผู้วิจัยสัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ช่วยพยาบาล บันทึก
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพ่ือประเมินท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย วัดแรงบีบมือ และแรงเหยียด
หลัง  
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3. สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของผู้ช่วยพยาบาล และแจ้งผลการ
ประเมินความเสี่ยงดังกล่าวให้กลุ่มตัวอย่างทราบ และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการปรับปรุงท่าทางการท างานที่
ถูกต้อง เพ่ือลดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก    

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  ความถี่ ร้อย

ละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ระดับของความเสี่ยงด้วยวิธี 
RULA  ระดับของอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ระดับของแรงบีบมือ และระดับของแรงเหยียดหลัง  

การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผ่านพิจารณาจริยธรรมการวิจัยจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล และแจ้งให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจถึงการพิทักษ์สิทธิ
กลุ่มตัวอย่างโดยเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลในการเข้าร่วมหรือถอนตัวระหว่างท าการวิจัยซึ่งจะไม่เกิดผลเสียหายใด 
ๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะปกปิดเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างจะน าเสนอในภาพรวมไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อและนามสกุลของกลุ่มตัวอย่าง 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 

ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 36 คน เป็นผู้หญิง 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44 
และผู้ชาย 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.56 ส่วนใหญ่อยู่ตึกอายุรกรรมสามัญชายจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.79 รองลงมาคือตึกอายุรกรรมสามัญหญิงจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตึกศัลยกรรมสามัญชาย
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 ตึกหลังคลอดสามัญจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 19.44 และตึกหลัง
คลอดพิเศษ จ านวน 9,7,7 และ 3 คน ตามล าดับ มีอายุเฉลี่ย 38.14 ปี อายุงานเฉลี่ย 12.82 ปี น้ าหนักเฉลี่ย 
61.33 กิโลกรัม ส่วนสูงเฉลี่ย 159.97 เซนติเมตร ดัชนีมวลกายเฉลี่ย 23.62 กิโลกรัม/เมตร2 ส่วนใหญ่จบ
การศึกษาในระดับมัธยมศึกษา จ านวน 31 คน รองลงมาคือระดับอุดมศึกษา และอนุปริญญา ตามล าดับคิดเป็น
ร้อยละ 86.11, 11.11 และ 2.78  จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุดเกิดจากการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คิดเป็นร้อยละ 63.9 รองลงคือ การจัดท่าผู้ป่วย/การ
ยกผู้ป่วย เช็ดตัวผู้ป่วย/เปลี่ยนผ้า การยกของ/ยกถาดอาหาร ร้อยละ 13.9, 11.1, 11.1 ตามล าดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด  

สาเหตุที่ท าให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุด 
จ านวน 
n = 36 

ร้อยละ 

  การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  การจัดท่าผู้ป่วย/การยกผู้ป่วย  
  เช็ดตัวผู้ป่วย/เปลี่ยนผ้า  
  การยกของ/ยกถาดอาหาร 

23 
5 
4 
4 

63.9 
13.9 
11.1 
11.1 

 

ผลการประเมินความเสี่ยงของท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ด้วยแบบประเมิน Rapid 
Upper Limb Assessment (RULA)  พบว่าผู้ช่วยพยาบาลได้ระดับคะแนนของ RULA เท่ากับ 6 หมายถึง 
ท่าทางการท างานมีความเสี่ยงอยู่ในช่วงยอมรับไม่ได้ ซึ่งควรตรวจสอบท่าทางการท างานอย่างละเอียด และวร
มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่าทางการท างานภายในระยะเวลาอันสั้น  ดังแสดงในรูปที่ 1 และ ตารางที่ 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
รูปที่ 1 ท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถเข็นนอน     รูปที่ 2 ท่าทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังเตียงผู้ป่วย 
 

ตารางที่ 2 การประเมินท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาล โดยใช้แบบประเมิน 
Rapid Upper Limb Assessment (RULA) 

ล าดับ ท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คะแนน 

1. ต าแหน่งของแขนส่วนบน ทั้ง 2 ข้าง (ท่าทางของไหล่) กางมากกว่า 90 องศา และอยู่ใน
ระดับสูงกว่าหัวไหล่ 

+5 

2. แขนส่วนล่างทั้ง 2 ข้าง (ท่าทางของข้อศอก) กาง 0-60 องศา และแขนไม่เกินกว่าจุด
กึ่งกลางของร่างกาย 

+2 

3. ต าแหน่งของข้อมือทั้ง 2 ข้างมีงอเข้า 0-15 องศา ข้อมือตรงไม่มีเอียงไปด้านข้าง +2 
4. การบิดของข้อมือด้านขวาและด้านซ้ายอยู่ในช่วงตรงกลาง +1 
5. ระดับการใช้งานกล้ามเนื้อ แขนไม่ได้อยู่ในลักษณะถือของอยู่นิ่งๆ เป็นเวลานานหรือ

ไม่ได้ท าซ้ าๆ 
0 

6. ภาระงานที่ท า มีการยกหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีน้ าหนักมากกว่า 10 กิโลกรัม ที่แขนทั้ง 2 +3 
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ล าดับ ท่าทางการท างานขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คะแนน 

ข้าง 
7. ท่าทางของศีรษะและคอ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย มีทั้งก้มศีรษะ10-20 องศา และหงาย

ไปทางด้านหลัง 
+4 

8. ต าแหน่งของล าตัว (trunk) อยู่ในท่าก้มศีรษะ มากกว่า 60 องศา ไม่มีการหมุนล าตัว
และไม่เอียงไปด้านข้าง 

+4 

9. ท่าทางของขาและเท้า โดยสังเกตว่า ขาหรือเท้าท้ังสองข้างมีความสมดุลและใส่รองเท้า +1 
   

10. ระดับการใช้แรงกล้ามเนื้อ ไม่ท างานอยู่ในท่าเดิมนานๆ หรือไม่มีกิจกรรมที่ท าซ้ าๆ 
ตั้งแต่ 4 ครั้งต่อนาที 

0 

11. ระดับภาระงาน จากน้ าหนักของหรือแรงที่ใช้ ควรพิจารณาจากปริมาณของแรงหรือ
น้ าหนักซ่ึงถ่วงที่ล าตัว มากกว่า 10 กิโลกรัม 

+3 

 สรุปผลระดับคะแนนของ RULA 6 

   
การประเมินระดับอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก โดยใช้แบบประเมินที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม

นอร์ดิก (Standardized Nordic Questionnaire) พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 7 
วันที่ผ่านมาจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 47.2 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รู้สึก
ปวดกล้ามเนื้อและกระดูกอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งอวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ บ่า/ไหล่ขวาและซ้าย จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 7 วันที่ผ่านมา
ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 3 ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาจ านวน 
19 คน คิดเป็นร้อยละ 52.8 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด โดยพบว่า อวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ คอ 
จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 78.9 ของจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 12 เดือนที่
ผ่านมาท้ังหมด ดังแสดงในตารางที่ 4 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ช่วยพยาบาลภายใน 7 วันที่ผ่านมา 
จ าแนกตามอวัยวะที่รู้สึกปวด 

ส่วนของ
อวัยวะ 

จ านวนและร้อยละของระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 7 วันที่ผ่านมาของ
กลุ่มตัวอย่าง (n=17 คน) 

 ปวดน้อย ปวดปานกลาง ปวดมาก ปวดมากที่สุด รวม 
คอ 
บ่า/ไหล่ 
   ซ้าย 
   ขวา 

3(17.6) 
 

2(11.8) 
2(11.8) 

7(41.2) 
 

9(52.9) 
9(52.9) 

1(5.9) 
 

5(29.4) 
5(29.4) 

0(0.0) 
 

0(0.0) 
0(0.0) 

11(64.7) 
 

16(94.1) 
16(94.1) 
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ข้อศอก 
   ซ้าย 
   ขวา 
มือ/ข้อมือ 
   ซ้าย 

 
1(5.9) 
1(5.9) 

 
2(11.8) 

 
0(0.0) 
0(0.0) 

 
3(17.6) 

 
2(11.8) 
2(11.8) 

 
3(17.6) 

 
0(0.0) 
0(0.0) 

 
0(0.0) 

 
3(17.7) 
3(17.7) 

 
8(47.1) 

   ขวา 
หลังส่วนบน 
หลังส่วนล่าง 
ต้นขา 
เข่า 
ข้อเท้า 

3(17.6) 
1(11.8) 
2(11.8) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 

4(23.5) 
3(17.6) 
2(11.8) 
6(35.3) 
5(29.4) 
7(41.2) 

3(17.6) 
2(11.8) 
3(17.6) 
3(17.6) 
3(17.6) 
5(29.4) 

0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 
0(0.0) 

10(58.8) 
5(29.4) 
7(41.2) 
9(52.9) 
8(47.1) 
12(70.6) 

 
 

 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อและกระดูกของผู้ช่วยพยาบาลภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา 
จ าแนกตามอวัยวะที่รู้สึกปวด 

ส่วนของ
อวัยวะ 

จ านวนและร้อยละของระดับความรู้สึกปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
ของกลุ่มตัวอย่าง (n=19 คน) 

 ปวดน้อย ปวดปานกลาง ปวดมาก ปวดมากที่สุด รวม 
คอ 
บ่า/ไหล่ 
   ซ้าย 
   ขวา 
ข้อศอก 
   ซ้าย 
   ขวา 
มือ/ข้อมือ 
   ซ้าย 
   ขวา 
หลังส่วนบน 
หลังส่วนล่าง 
ต้นขา 
เข่า 
ข้อเท้า 

9(47.4) 
 

2(10.5) 
2(10.5) 

 
1(5.3) 
0(0.0) 

 
3(15.8) 
5(26.3) 
3(15.8) 
4(21.1) 
4(21.1) 
3(15.8) 
6(31.6) 

5(26.3) 
 

4(21.1) 
5(26.3) 

 
1(5.3) 
0(0.0) 

 
3(15.8) 
2(10.5) 
3(15.8) 
5(26.3) 
4(21.1) 
5(26.3) 
3(15.8) 

1(5.3) 
 

3(15.8) 
3(15.8) 

 
0(0.0) 
1(5.3) 

 
2(10.5) 
1(5.3) 
2(10.5) 
3(15.8) 
2(10.5) 
2(10.5) 
3(15.8) 

0(0.0) 
 

0(0.0)  
1(5.3) 

 
0(0.0) 
1(5.3) 

 
0(0.0) 
1(5.3) 
1(5.3) 
2(10.5) 
0(0.0) 
0(0.0) 
1(5.3) 

15(78.9) 
 

9(47.4) 
11(57.9) 

 
2(10.5) 
2(10.5) 

 
8(42.1) 
9(47.4) 
9(47.4) 
14(73.7) 
10(52.6) 
10(52.6) 
12(63.2) 
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 การประเมินแรงเหยียดหลัง พบว่าแรงเหยียดหลังของผู้ช่วยพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก มี
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 75 รองลงมาคือ แรงเหยียดหลังอยู่ในระดับดี,พอใช้,ค่อนข้างต่ า,ต่ า ตามล าดับ 
คิดเป็นร้อยละ 19.44,2.78,2.78,0 ตามล าดับ ดังแสดงในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผลการประเมินแรงเหยียดหลังของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับสมรรถภาพของแรงเหยียดหลัง 
จ านวน 

n = 36 คน 
ร้อยละ 

         ดีมาก 27 75.00 
         ดี 7 19.44 
         พอใช้ 1 2.78 
         ค่อนข้างต่ า 1 2.78 
         ต่ า 0 0 
  

การประเมินแรงบีบมือ พบว่าแรงบีบมือของผู้ช่วยพยาบาลส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้ โดยมือซ้ายมี
แรงบีบมืออยู่ในระดับพอใช้จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 ส่วนมือขวา 13 คน คิดเป็นร้อยละ 36.1  
รองลงมาคือ แรงบีบมืออยู่ในระดับต่ า จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 30.6 ดังแสดงในตารางที่ 6 
 

ตารางที ่6 ระดับแรงบีบมือของกลุ่มตัวอย่าง 

ระดับระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ 
จ านวน (ร้อยละ) 

n =36 คน 
มือขวา มือซ้าย 

         ดีมาก 4(11.1) 3(25.0) 
         ดี 1(2.8) 1(2.8) 
         พอใช้ 15(41.7) 13(36.1) 
         ค่อนข้างต่ า 5(13.9) 8(22.2) 
         ต่ า 11(30.6) 11(30.6) 
 
 

อภิปรายผล 
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 38.14 ปี  อายุงานเฉลี่ย  12.82 ปี ดัชนี

มวลกายเฉลี่ย 23.62 กิโลกรัม/ส่วนสูง2  กิจกรรมที่ท ามากที่สุดคือ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยค่าเฉลี่ยของจ านวน
ครั้งที่เคลื่อนย้ายคือ  8.56  ครั้ง/วัน การประเมินความเสี่ยงของท่าทางในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย พบว่า ผู้ช่วย
พยาบาลได้ระดับคะแนนของ RULA เท่ากับ 6 หมายถึง ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงอยู่ในช่วง
ยอมรับไม่ได้ ควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศศิขลาและเพสสิลลา คืองาน
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยมีความเสี่ยงของท่าทางการท างานอยู่ในระดับสูง แต่การศึกษาของศศิขลาได้ระดับคะแนน
ของ RULA เท่ากับ 7 คือมีความเสี่ยงของท่าทางการท างานอยู่ในระดับสูงมาก ควรมีการปรับปรุงท่าทางการ
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ท างานในทันที (Sasikala & Prescilla,2016) การประเมินอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูก พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 7 วันที่ผ่านมาร้อยละ 47.2 ซึ่งอวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ บ่า/ไหล่ขวา
และซ้าย รองลงมาคือ ข้อเท้า คอ มือ/ข้อมือขวา ต้นขา มือ/ข้อมือซ้าย เข่า หลังส่วนล่าง หลังส่วนบน และ
ข้อศอกขวาและซ้าย ตามล าดับ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่เคยปวดกล้ามเนื้อและกระดูกภายใน 12 เดือนที่ผ่านมาร้อย
ละ 52.8 โดยพบว่า อวัยวะที่รู้สึกปวดมากที่สุดคือ คอ รองลงมาคือ หลังส่วนล่าง ข้อเท้า บ่า/ไหล่ขวา ต้นขา 
เข่า บ่า/ไหล่ซ้าย หลังส่วนบน มือ/ข้อมือขวา มือ/ข้อมือซ้าย ข้อศอกขวา และข้อศอกซ้าย ตามล าดับ  ซึ่งไม่
สอดคล้องกับการศึกษาของแอนดูและคณะที่ศึกษาในกลุ่มพยาบาลพบว่าปวดกล้ามเนื้อหลังมากที่สุด 
รองลงมาคือคอ ไหล่ และมือตามล าดับ (Ando et al.,2000) อาจเนื่องมาจากลักษณะงานของกลุ่มตัวอย่าง 
หรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแต่ละโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน ในโรงพยาบาลที่เป็นกรณีศึกษานี้ มี
อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพียงชนิดเดียวคือกระดานสไลด์ (sliding board) ซึ่งไม่มีที่จับที่เหมาะสม และ
จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างระบุว่าสาเหตุที่ท าให้เกิดอาการปวดกล้ามเนื้อและกระดูกมากที่สุดเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย เนื่องจากการยกผู้ป่วยในผู้ช่วยพยาบาลมีน้อยกว่าการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ท าให้แรงเหยียดหลัง
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีมาก แรงบีบมือขวาและมือซ้ายส่วนใหญ่อยู่ในระดับพอใช้เท่านั้น  
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

งานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยของผู้ช่วยพยาบาลมีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ทั้งในด้านของลักษณะงาน คือ 
ท่าทางการท างานไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงอยู่ในช่วงยอมรับไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อกล้ามเนื้อและกระดูก 
โดยเฉพาะบริเวณ มือ คอ บ่าและไหล่ อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกในบริเวณ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีข้อเสนอแนะเชิงแนวคิด/ทฤษฎี คือ โรงพยาบาลควรให้ความส าคัญกับการลด
ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อผู้ช่วยพยาบาล คือ อาจเกิดอาการปวด
กล้ามเนื้อและกระดูก ต้องหยุดงาน ท าให้เกิดผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงาน คือ ขาดอัตราก าลัง มีภาระงานเพ่ิมขึ้น 
และอาจท าให้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการดูแลผู้ป่วยลดลง ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาล่าช้า ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ดังนั้นควรสนับสนุนให้มีการแก้ไขปรับปรุงคู่มือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ถูกต้องตาม
หลักการยศาสตร์ และเนื่องจากอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่ศึกษาในปัจจุบันยังไม่เหมาะสม จึง
มีข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  คือ ควรสร้างอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแทนการใช้ผ้าขวางเตียง ซึ่งเป็นแผ่นผ้า
สไลด์ลดแรงเสียดทานที่มีขนาดเหมาะสม ท าให้ผู้ช่วยพยาบาลสามารถยืนอยู่ในท่าที่ถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ 
ไม่ก้มและไม่เอ้ือมมือเกินไป ซึ่งถ้าใช้ร่วมกับกระดานสไลด์ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะช่วยลดความเสี่ยงของ
กล้ามเนื้อและกระดูกได ้
กิตติกรรมประกาศ 
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ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องมือวิจัย  
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การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวน ในกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน  
เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

THE ERGONOMIC RISK ASSESSMENT OF TRAWLING TASK AMONG LOCAL 
FISHERMEN IN LAEMCHABANG CITY MUNICIPALITY, CHONBURI PROVINCE 

ศิโรรัตน์ มลัยจันทร์1 
ปวีณา มีประดิษฐ์2 

ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข3 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวน ในกลุ่ม
ชาวประมงพ้ืนบ้าน เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี รูปแบบของการศึกษาเป็นเชิงส ารวจ โดยเก็บ
ข้อมูลแบบภาคตัดขวาง ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงเป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน และก าหนด
เกณฑ์คัดเข้า คือ เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษาวิจัย และไม่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูกที่ต้องเข้ารับ
การรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ได้จ านวน 22 คน เป็นเพศชายทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ 
แบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือ Strain Index (SI) แบบสัมภาษณ์อาการปวดบริเวณมือ และเครื่องวัดแรง
บีบมือ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 47 ปี (SD 12.42) น้ าหนักตัวเฉลี่ย 68 กิโลกรัม
(SD 0.85) ผลการประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือด้วย Strain Index (SI) พบว่า มือทั้งสองข้างมีคะแนน
มากกว่า 7 แสดงว่างานสาวอวนจับสัตว์น้ าเป็นงานที่มีความเสี่ยงมาก ผลการประเมินอาการปวดบริเวณมือ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการปวดมือภายในระยะ 7 วันที่ผ่านมา มีอาการปวดน้อย จ านวน 1 คน (ร้อยละ 
4.54) และมีอาการปวดปานกลาง จ านวน 1 คน (ร้อยละ 4.54) กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการปวดมือภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ส่วนใหญ่มีอาการปวดปานกลาง จ านวน 14 คน (ร้อยละ 63.64) และมี
อาการปวดน้อย จ านวน 6 คน (ร้อยละ 27.28)  และผลการประเมินแรงบีบมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
จ านวน 11 คน (ร้อยละ 50) มือขวามีระดับแรงบีบมือ พอใช้ รองลงมาจ านวน 6 คน (ร้อยละ 27.28) อยู่ใน
ระดับค่อนข้างต่ า ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 10 คน (ร้อยละ 45.46) มือซ้ายมีระดับแรงบีบมือพอใช้ 
รองลงมาจ านวน 7 คน (ร้อยละ 31.82) อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า จากผลการศึกษาดังกล่าว งานสาวอวนจับสัตว์
น้ าจึงเป็นงานที่มีความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และจ าเป็นจะต้องมีการปรับปรุงการท างาน เพ่ือลดความเสี่ยง
ดังกล่าวต่อไป  

ค าส าคัญ: การประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์, งานสาวอวน, ชาวประมงพ้ืนบ้าน 

                                                 
1 สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 20131 
2 ผศ.ดร. ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 20131 
3 ผศ.ดร. ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จังหวัดชลบุรี 20131 

107107



          
  

Abstract  

 This study aimed to assess ergonomic risk of trawling task among the local fishermen 
in Laemchabang City Municipality, Chonburi province. The cross-sectional design study was 
conducted in which 22 local fishermen were purposively selected with the inclusion criteria 
including the willingness to participate in the research, and not having been admitted in the 
hospital with musculoskeletal disorders. The tools used to collect data included the Strain 
Index (SI), the Nordic Musculoskeletal Questionnaire (NMQ), and hand grip strength test. The 
results found that all the participants were male, with the average age of 47 (SD 12.42) years 
old. The average body weight was 68 (SD 0.85) kilograms. The hand grip strength test 
revealed that the Strain Index (SI) of both hands had the score of more than seven, meaning 
the highest risk. During the past 7 days, one subject (4.54%) had a mild hand pain, and 
another subject (4.54%) had a moderate hand pain. During the past 12 months, 14 subjects 
(63.64%) had a moderate hand pain, and 6 subjects (27.28%) had a mild hand pain. Grip 
strength tests revealed that 11 subjects (50%) had a moderate score, and 6 subjects 
(27.28%) had a low score on the right hand. Ten subjects (45.46%) had a moderate score, 
and 7 subjects (31.82%) had a low score on the left hand. The results suggested that the 
trawling task had an ergonomic risk, and should be improved to reduce musculoskeletal 
disorders.  

Keywords: Ergonomics risk assessment, Trawling task, Local fishermen  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

108108



          
  

บทน า 
 การประมงพ้ืนบ้านเป็นการท าประมงโดยใช้เรือขนาดเล็ก ซึ่งในกระบวนการท าประมงแต่ละรอบ 
ชาวประมงพ้ืนบ้านจะต้องขับเรือออกจากฝั่งเป็นระยะทาง 2-5 กิโลเมตร จะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 4-5
ชั่วโมง ซึ่งสภาพแวดล้อมการท างานของชาวประมงที่ถูกจ ากัดในพ้ืนที่ของเรือและอยู่บนพ้ืนน้ าทะเลเป็นส่วน
ใหญ่ จึงมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพ ได้แก่ การบาดเจ็บกล้ามเนื้อและกระดูก อุบัติเหตุ จากการ
ท างานและปัญหาการได้ยินที่เกิดจากเสียงรบกวนของเครื่องยนต์ (EI-Saadawy, Soliman, EI-Tayeb, & 
Hammouda, 2014) 
 การท าประมงพ้ืนบ้านจะใช้อวนในการจับสัตว์น้ า มีชื่อเรียกตามชนิดของสัตว์น้ าที่เป็นเป้าหมาย 
เช่น อวนลอยปลาทู อวนปลากระบอก อวนจมปู เป็นต้น อวนจับสัตว์น้ ามีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่อนข้าง
ยาว มีน้ าหนักประมาณ 10-15 กิโลกรัม ใช้วางในแนวดิ่งเพื่อขวางหรือปิดล้อม เมื่อสัตว์น้ าติดหรือพันที่ตาอวน
แล้ว ก็จะท าการสาวอวนที่จับสัตว์น้ าด้วยมือเปล่าขึ้นมาไว้บนเรือประมงแล้วขับเรือกลับเข้าฝั่ง ซึ่งลักษณะการ
ท างานดังกล่าวเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลท าให้เกิดการบาดเจ็บของมือ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของซิลเวอร์ซีน
และคณะ พบว่า ลักษณะการท างานที่มีการผลักดันหรือดึงวัตถุที่มีน้ าหนักมาก ร่วมกับมีการใช้มือในการออก
แรงอย่างหนักเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพมือได้ (Silvertein et al., 2008) 

ในกลุ่มอาชีพชาวประมงพ้ืนบ้าน มีลักษณะท่าทางการท างานที่ผิดหลักการยศาสตร์ โดยเฉพาะ
ในขณะสาวอวนที่ใช้ล้อมจับสัตว์น้ าเนื่องจากต้องใช้แรงในการดึงและยกอวนด้วยมือเปล่าเป็นเวลานานและท า
ท่าทางอย่างนั้นซ้ า ๆ จากการศึกษาการจ าแนกปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ในงานประมง ประเทศมาเลเชีย 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างคนงานประมง จ านวน 40 คน มีปัญหาที่มือและข้อมือมากที่สุด โดยมีอาการชาที่มือและ
ข้อมือ จ านวน 26 คน จากการออกแรงมากและเคลื่อนไหวซ้ าซาก จ านวน 23 คน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเป็นโรค
กระดูกและกล้ามเนื้อได้ (Yusuff, Daud, & Zulkifli, 2008) ดังนั้น ท่าทางการท างาน การออกแรง และการ
ท างานที่ท าซ้ าซากเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเสี่ยงที่มือ ซึ่ งสอดคล้องกับข้อมูลของส านักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2555  พบว่า จ านวนผู้ป่วยในจากโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ของจังหวัดชลบุรี มี
จ านวน 1,421 ราย ซึ่งเป็นโรคที่มีสาเหตุมาหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเกิดจากท่าทางซ้ า  ๆ หรือการออกแรงเกิน
ก าลัง รวมทั้งท่าทางที่ไม่เหมาะสมหรือท่าทางฝืนธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เพ่ิมความเสี่ยงต่อการเกิดโรคนี้
ได้ (กระทรวงสาธารณสุข, 2558) 

จากข้อมูลดังกล่าวเบื้องต้น งานสาวอวนจับสัตว์น้ าในประมงพ้ืนบ้านเป็นลักษณะการท างานที่มีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อได้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของ
งานสาวอวนจับสัตว์น้ า ในกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการหาแนวทางลดความ
เสี่ยงที่มือต่อไป  
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวนจับสัตว์น้ า  ในชาวประมงพ้ืนบ้าน เขต

เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ค่าดัชนีความเสี่ยงที่มือ อาการปวดที่มือ และแรงบีบมือ  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาการวิจัยเป็นแบบศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional 
study) ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการย
ศาสตร์ของงานสาวอวนจับสัตว์น้ า โดยเป็นชาวประมงพ้ืนบ้าน ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ศึกษา คือ ชาวประมงพ้ืนบ้านที่ประกอบอาชีพจับสัตว์น้ า บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งเป็นเพศ
ชายทั้งหมด ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

การก าหนดขนาดตัวอย่าง ใช้การสุ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Judgmental sampling) 
โดยเจาะจงเลือกชาวประมงพ้ืนบ้าน ตามเกณฑ์การคัดเข้าดังต่อไปนี้ 

1. เป็นผู้ที่ยินดีเข้าร่วมการศึกษาวิจัย 
2. ไม่เป็นโรคเก่ียวกับกล้ามเนื้อและกระดูกที่ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวนจับสัตว์
น้ า ประกอบไปด้วยเครื่องมือ 3 ประเภทได้แก่ 
  1. แบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือ Strain Index (SI) ประกอบไปด้วยตัวแปร 6 ตัว 
(Moore & Garg, 1995) ได้แก่ ความหนักเบาของการออกแรง ระยะเวลาของการออกแรงต่อรอบ จ านวนครั้ง
ที่ออกแรงต่อนาที ท่าของมือ/ข้อมือ ความเร็วของการท างาน และระยะเวลาของการออกแรงต่อรอบ 
  จากนั้นน าค่าคะแนนที่ได้จากทุกตัวแปร มาคูณกันเพ่ือให้ได้ค่าคะแนนมาประเมินความเสี่ยงใน
การท างานด้วยมือ โดยแปลระดับความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ ไม่มีความเสี่ยง มีความเสี่ยงเล็กน้อย ค่อนข้างมี
ความเสี่ยง และมีความเสี่ยงมาก 
  ระดับท่ี 1 คะแนนน้อยกว่า 3 หมายถึง ไม่มีความเสี่ยง  
  ระดับท่ี 2 คะแนนตั้งแต่ 3 ขึ้นไปถึง 5 หมายถึง มีความเสี่ยงเล็กน้อย  
  ระดับท่ี 3 คะแนน 6 หมายถึง ค่อนข้างมีความเสี่ยง  
  ระดับท่ี 4 คะแนนตั้งแต่ 7 เป็นต้นไป หมายถึง มีความเสี่ยงมาก 
 2. แบบสัมภาษณ์อาการผิดปกติของกล้ามเนื้อและกระดูกมือปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม Nordic 
Musculoskeletal Questionnaire (NMQ)(Kuorinka et al., 1987) โดยใช้เฉพาะส่วนมือ ใช้ร่วมกับแบบ
ประเมินวัดระดับความรุนแรงของอาการปวด คือ Visual Analog scale (VAS) (Ovayolu et al., 2014) เพ่ือ
ประเมินระดับอาการปวดตั้งแต่ไม่มีอาการจนถึงมีอาการมากที่สุด ตั้งแต่ 0 ถึง 10 คะแนน โดยแปลผลระดับ
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ของอาการปวดเป็น 5 ระดับ คือ คะแนน 0 หมายถึงไม่มีอาการปวด คะแนน 1-3 หมายถึง มีอาการปวดน้อย 
คะแนน 4-6 หมายถึง มีอาการปวดปานกลาง คะแนน 7-9 หมายถึง มีอาการปวดมาก และคะแนน 10 
หมายถึงมีอาการปวดมากที่สุด (Wewers & Lowe, 1990)  
 3. เครื่องวัดแรงบีบมือใช้ทดสอบความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือในชาวประมงพ้ืนบ้าน โดยวัดค่าแรง
บีบมือหน่วยวัดเป็นกิโลกรัม แล้วน าค่าที่ได้มาหารด้วยน้ าหนักตัว ใช้เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส าหรับประชาชนทั่วไป ส าหรับเพศชาย อายุ 19-59 ปี ด้วยแปลผลระดับของแรงบีบมือออกเป็น 5 ระดับ คือ 
ดีมาก ดี พอใช้ ค่อนข้างต่ า และต่ า (ส านักวิทยาศาสตร์การกีฬา, 2556) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  1. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ที่จะไปท าการศึกษา เพ่ือขออนุญาตด าเนินการเก็บข้อมูล 
  2. ส ารวจและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ และ
ขั้นตอนการเก็บข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างทราบ 
  3. เก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป อาการปวดมือ พร้อมท าการประเมินการเคลื่อนไหวของชาวประมง
พ้ืนบ้านขณะสาวอวนจับสัตว์น้ าด้วยแบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือด้วย Strain Index (SI) และทดสอบ
แรงบีบมือ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล   
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาได้แก่ จ านวนร้อยละ ความถี่ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส าหรับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ค่าดัชนีความเสี่ยงของมือ อาการปวดที่
มือ และระดับแรงบีบมือ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ชาวประมงพ้ืนบ้านเป็นเพศชายทั้งหมด อายุเฉลี่ย 
47 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 12.42 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41–50 ปี จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.35 รองลงมา คือ อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73 น ้าหนักตัวเฉลี่ยของ
ชาวประมงพ้ืนบ้านเท่ากับ 68 กิโลกรัม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.85 ส่วนใหญ่มีน้ าหนักตัว 61-70 
กิโลกรัม จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 40.91 รองลงมา คือ 71-80 กิโลกรัม จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.82  
  ผลการประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือด้วย Strain Index (SI) พบว่า งานสาวอวนจับสัตว์น้ า มือ
ทั้งสองข้าง มีค่าคะแนนความเสี่ยง SI มากกว่า 7 หมายถึงงานสาวอวนจับสัตว์น้ าเป็นงานที่มีความเสี่ยงมาก ดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การประเมินความเสี่ยงของงานสาวอวนจับสัตว์น้ า ด้วยแบบประเมินดัชนีความเสี่ยงของมือ SI 

ปัจจัยเสี่ยง การสังเกต 
ระดับคะแนน
ของมือข้าง 

ขวา ซ้าย 
ความหนักเบาของการออกแรง   

 
 
 

 

9 13 

ระยะเวลาของการออกแรงต่อ
รอบ 

ระยะเวลาในการท างานต่อรอบคือ 60 วินาที และ
ระยะเวลาในการใช้มือ คือ 5 วินาที คิดเป็น 8.33% 

0.5 0.5 

จ านวนครั้งที่ออกแรงต่อนาที 15-19 ครั้ง ต่อ นาที 2 2 

ท่าของมือ/ข้อมือ 
 

 
 
 

3 3 

ตารางที่ 1 (ต่อ) 

ปัจจัยเสี่ยง การสังเกต 
ระดับคะแนน
ของมือข้าง 

ขวา ซ้าย 

ความเร็วของการท างาน ความเร็วของการเคลื่อนไหวปกติ 1 1 

ระยะเวลาในการท างานต่อวัน 
(ชั่วโมง) 

4-8 ชั่วโมง 1 1 

รวมคะแนน SI 27 39 

 
  ผลการประเมินอาการปวดบริเวณมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เริ่มมีอาการปวดมือภายในระยะเวลา 
7 วันที่ผ่านมา มีจ านวน 2 คน มีอาการปวดในระดับเล็กน้อย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และมีอาการ
ปวดระดับปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่เริ่มมีอาการปวดมือภายใน
ระยะเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการปวดในระดับปานกลาง จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.64 และมีอาการปวดน้อย จ านวน 6 คนคิดเป็นร้อยละ 27.28  ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินอาการปวดบริเวณมือ 
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ระดับอาการปวดบริเวณมือ 
จ านวน 

(n = 22) 
ร้อยละ 

ระดับการปวดมือ  (เริ่มมีอาการปวดภายใน 7 วันที่ผ่านมา)   
-  ไม่มีอาการปวด 0 0 
-  มีอาการปวดน้อย 1 4.54 
-  มีอาการปวดปานกลาง 1 4.54 
-  มีอาการปวดมาก 0 0 
-  มีอาการปวดมากท่ีสุด 0 0 

ระดับการปวดมือ  (เริ่มมีอาการปวดภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา)   
-  ไม่มีอาการปวด 0 0 

        -  มีอาการปวดน้อย 6 27.28 
        -  มีอาการปวดปานกลาง 14 63.64 
        -  มีอาการปวดมาก 0 0 
        -  มีอาการปวดมากที่สุด 0 0 

 
 ผลการประเมินแรงบีบมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มือขวามีระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ พอใช้ 
และค่อนข้างต่ า จ านวน 11 คน และ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และ 27.3 และมือซ้ายมีระดับสมรรถภาพแรง
บีบมือ พอใช้และค่อนข้างต่ า จ านวน 10 คน และ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 45.5 และ 31.8 ดังรายละเอียดใน
ตารางที ่3 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินแรงบีบมือ 

ระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ 
จ านวน          (ร้อยละ) 

    (n = 22) 
 มือขวา             มือซ้าย 

ดีมาก 
ดี 
พอใช้ 
ค่อนข้างต่ า 
ต่ า 

1(4.54) 
4(18.18) 
11(50.0) 
6(27.28) 

0 

1(4.54) 
4(18.18) 
10(45.46) 
7(31.82) 

0 

 
อภิปรายผล  
 จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายทั้งหมด จ านวน 22 คน มีอายุเฉลี่ย 47 ปี 
กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์การท าประมงพ้ืนบ้านมาแล้วไม่ต่ ากว่า 1 ปี และท างานในแต่ละวันไม่น้อยกว่า 4 
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ชั่วโมง ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านเป็นอาชีพหลัก ข้อมูลที่ได้จากการประเมินความเสี่ยงของมือ
ด้วย Strain Index (SI) พบว่า มือทั้งสองข้าง ของชาวประมงพ้ืนบ้านในขณะสาวอวนจับสัตว์น้ า มีค่าคะแนน
ความเสี่ยง มากกว่า 7 ซึ่งหมายความว่า งานสาวอวนจับสัตว์น้ าเป็นงานที่มีความเสี่ยงมาก ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลต่อการเกิดโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ได้แก่ ท่าทางของมือ มีลักษณะหัก/งอ ไม่เป็นธรรมชาติ ความหนัก
เบาของการออกแรง ที่เห็นได้ชัดเจนว่ามือมีการออกแรงอย่างมากและมีอาการเกร็งที่แขน ใช้ไหล่และล าตัว
ช่วยในการออกแรงสาวอวนจับสัตว์น้ า ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาลักษณะการท างานที่มีการผลักดันหรือดึง
วัตถุที่มีน้ าหนักมาก ร่วมกับมีการใช้มือในการออกแรงอย่างหนักเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลต่อสุขภาพมือ 
(Silvertein et al., 2008) และจากการประเมินอาการปวดบริเวณมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอาการปวดมือ
ภายใน 7 วันที่ผ่าน มีจ านวน 2 คน มีอาการปวดระดับเล็กน้อย จ านวน 1 คน และมีอาการปวดระดับปาน
กลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 และ 4.54 ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มีอาการปวดมือภายใน 12 เดือนที่
ผ่านมา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาการปวดระดับปานกลาง จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 63.64 และมี
อาการปวดน้อย จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28  อาการปวดมือจะเกิดข้ึนที่มือทั้งสองข้าง โดยจะมีอาการ
ปวดมากที่สุดหลังจากที่ท าการสาวอวนจับสัตว์น้ า แล้วจะหายเองในเวลาต่อมา โดยที่ไม่ต้องพบแพทย์เพ่ือท า
การรักษา และจากการประเมินแรงบีบมือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มือขวามีระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ 
พอใช้ จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 50 และค่อนข้างต่ า จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.28 และมือซ้ายมี
ระดับสมรรถภาพแรงบีบมือ พอใช้ จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 45.46 และค่อนข้างต่ า จ านวน 7 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.82 ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 41-50 ปี จ านวน 8 คน และ 
อายุมากกว่า 60 ปี จ านวน 5 คน ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายส าหรับประชาชนทั่วไป ส านัก
วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ใช้ส าหรับทดสอบเพศชาย อายุระหว่าง 
19-59 ปี แต่เนื่องจากกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้าน เป็นแรงงานนอกระบบที่ไม่มีการจ ากัดอายุในการท างาน ระดับ
สมรรถภาพของมือในกลุ่มชาวประมงพ้ืนบ้านจึงอยู่ในระดับ พอใช้ และค่อนข้างต่ า  
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การประเมินปัจจัยเสี่ยงด้านการยศาสตร์ของงานสาวอวนจับสัตว์น้ า พบว่างานดังกล่าวเป็นงานที่มี
ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์ และส่งผลกระทบต่อมือทั้งในด้านแรงบีบมือและท าให้เกิดอาการปวดมือ โดย
พบว่าท่าทางของมือ และความหนักเบาของการออกแรง เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงของมือ  

จากข้อมูลดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นถึงความเสี่ยงของมือในชาวประมงพ้ืนบ้าน จึงเห็นควรที่จะน าข้อมูล
เหล่านั้นมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการท างานที่เหมาะสมกับลักษณะของการสาวอวนจับสัตว์น้ า 
โดยใช้อุปกรณ์ในการผ่อนแรงประเภท รอกหรือกว้าน ติดตั้งในเรือประมงพ้ืนบ้าน เพ่ือให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมี
การออกแรงที่มือในขณะสาวอวนจับสัตว์น้ าลดลง และท่าทางการท างานของมือที่เหมาะสมไม่หักงอผิด
ธรรมชาติ  
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การประเมินทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัย 
ในการท างานของพนักงานขับรถพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง. 

 Safety Attitude  and  safety behavior assessment of the ambulance drivers 
Employed by Ministry of Public Health’s hospitals located in Rayong Province . 

ดุษฎี วรรณาหาร1 
อนามัย เทศกะทึก2 
ปวีณา มีประดิษฐ์3 

บทคัดย่อ 
       การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน
ขับรถพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง เป็นการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูล
แบบภาคตัดขวาง โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานขับรถพยาบาล จ านวน 65 คน เก็บข้อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม 
ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามลักษณะการท างาน แบบสอบถามทัศนคติ
ความปลอดภัย และแบบสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย  
       ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 41.08 ปี (S.D. =7.885) ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 39  ปี รอ้ยละ 43.20  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.1 ระดับการศึกษาร้อยละ 52.3 อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุงานขับรถพยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 5.95 ปี (S.D. = 3.710) ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 - 10 ปี ร้อยละ 
80 พนักงานขับรถพยาบาลที่ผ่านการอบรม หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 66.2 
พนักงานขับรถพยาบาลที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับรถพยาบาล ร้อยละ 84.6 ลักษณะการท างานของพนักงาน
ขับรถพยาบาล จังหวัดระยอง พบว่าส่วนใหญ่พนักงานขับรถพยาบาลปฏิบัติงาน 2 เวร ต่อ 1 วัน ร้อยละ 55.4  
และพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมดขับทั้งรถ EMS และรถ Refer ในส่วนของระดับทัศนคติต่อความปลอดภัย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.886 (S.D. = 0.879) และพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับแย่ค่าเฉลี่ย 3.214 (S.D. = 0.810)  ดังนั้น ควรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริม
และสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล เพ่ือป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการขับรถพยาบาล    
   
ค าส าคัญ : ทัศนคติ พฤติกรรมความปลอดภัย จังหวัดระยอง 
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Abstract 
       The objectives of this research was to assess the safety attitude and safety behavior during 
working hours of the ambulance  drivers employed the Ministry of Public Health’s hospitals located in 
Rayong Province. It was a survey study by using cross sectional data collection. The sample group 
was 65 ambulance drivers by the using the questionnaire which was comprised of 4 components 
accordingly; general information questionnaire, working aspect questionnaire, safety attitude questionnaire 
and behavioral observation questionnaire. 
       The findings of the study was shown that all the sample were male, the average 
age was equivalent to 41.08 years-old (S.D. =7.885). The age range of most informants was 
between 30 – 39 years-old or 43.20%. 63.1% married. 52.3% completed high school.  
The average total of working experience as an ambulance driver was 5.95 years (S.D. = 3.710). 
The average years of working of most informants were between 1 - 10 years or 80%.  66.2% of 
the ambulance drivers were trained for the ambulance driver training provided by the Ministry of 
Public Health. 84.6  of the informants never had accident while they were on duty as an ambulance 
driver. Regarding working aspect of the ambulance drivers in Rayong province, it was found that most 
of the ambulance drivers have 2 working shifts per day or 55.4%. All ambulance drivers (both EMS 
ambulance and Refer ambulance had high level of the safety attitude, the average score was 3.886 
(S.D. = 0.879). For overall, the average score the low level of safety behavior was 3.214 (S.D. = 0.810). 
For this reason, safety behavior building activity among ambulance drivers should be promoted 
to prevent and reduce the accidents from ambulance. 
 
Keyword: Safety attitude  Behavior   
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บทน า 
        พนักงานขับรถพยาบาล เป็นบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความส าคัญต่อการน าส่งผู้ป่วยไปรับการรักษา 
ที่สถานพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย  ในจังหวัดระยองมีสถานพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
จ านวน 9 แห่ง มีรถพยาบาล จ านวน 37 คัน และมีพนักงานขับรถ จ านวน 65 คน (ส านักระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
จังหวัดระยอง, 2559) จากการด าเนินงานในอดีตที่ผ่านมา พบว่า มีรถพยาบาลประสบอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เป็นเหตุให้
ผู้ปฏิบัติงานต้องบาดเจ็บ พิการและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีแนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ, 2557) ซึ่งการแก้ปัญหา คือ เน้นที่พนักงานขับรถ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม ขับรถตามกฎ
และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรด้านการแพทย์และผู้ป่วยที่ได้รับการช่วยเหลือมีความปลอดภัย ทั้งขณะปฏิบัติงาน 
ขณะเดินทาง จนน าส่งผู้ป่วยถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัย (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2557) 
    สถิติการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จากข้อมูลการเฝ้าระวังอุบัติเหตุรถพยาบาล พบว่า ข้อมูลปี พ.ศ. 2557 
ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 61 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจ านวน 130 ราย และเสียชีวิตจ านวน 19 ราย ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 มีรายงานการประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 30 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บจ านวน 57 ราย และเสียชีวิต 7 ราย 
ตามล าดับ เมื่อน าข้อมูลปี พ.ศ. 2558 มาเทียบกับปี พ.ศ. 2557 ในช่วงระยะเวลาเดียวกันพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น 
จากข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลปี พ.ศ. 2557 จังหวัดระยองมีจ านวนการเกิดอุบัติเหตุอยู่ในล าดับที่ 2 
ของประเทศ คือ ประสบอุบัติเหตุทั้งสิ้น 6 ครั้ง มีจ านวนผู้บาดเจ็บ 6 ราย และเสียชีวิต 1 ราย (สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2558)    
 ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ จากรายงานผลการสอบสวนการเกิดอุบัติเหตุร้อยละ 50 พบว่าเกิดจาก ปัจจัยส่วน
บุคคล นั่นคือ พนักงานขับรถพยาบาลใช้ความเร็วในการขับรถมากกว่า 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พนักงานขับรถพยาบาล
รวมทั้งผู้โดยสารตอนหน้าไม่คาดเข็มขัดนิรภัย (สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, 2558) จากผลการรายงานแสดง
ให้เห็นว่าพนักงานขับรถพยาบาลที่เป็นบุคคลากรที่มีความส าคัญยิ่งต่อการน าส่งผู้ป่วยยังมีพฤติกรรมการท างาน
ที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้นการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยให้แก่พนักงานขับรถ  ตามแนวคิด ที่ระบุว่าการเกิดอุบัติเหตุ
เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การขจัดอุบัติเหตุได้ต้องท าการขจัดการกระท าที่ไม่ปลอดภัยนั้น  
(Heinrich, 1920) และปัจจัยที่ส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ก็คือ ทัศนคติ ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งมีผลอย่างมาก
ต่อความปลอดภัยในการท างาน ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีทัศนคติที่ดีต่องานที่ท าและต่อองค์กร ก็จะปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ 
ปฏิบัติงานตามขั้นตอน และให้ความร่วมมือในการวางแผนการท างาน ดังนั้น การประเมินทัศนคติ และการสร้างทัศนคติ
ที่ดีต่อการท างาน จึงเป็นส่วนส าคัญที่เชื่อมโยงกับพฤติกรรม เพ่ือที่จะน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน 
และสามารถสร้างให้เกิดพฤติกรรมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนได้   
 จากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่ามี ปฐมาภรณ์ ทศพล. (2551) ศึกษาการพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัย
ในพนักงานช่างเชื่อมบ ารุง  Chan and Tian (2012) ได้ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในพนักงานก่อสร้าง  
ในโครงการก่อสร้าง ประเทศจีน ในระหว่างการทดลองพบพฤติกรรมการท างานอย่างปลอดภัยสูงขึ้น และเพ่ิมจาก
มาตรฐานที่ตั้งไว้ถึงร้อยละ 15 และ อนันต์ สุขแท้ (2555) ศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
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ของพนักงานและผู้รับเหมา ในโรงกลั่นน้ ามัน แต่ยังขาดการศึกษาด้านทัศนคติความปลอดภัยและพฤติกรรม
ความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับรถพยาบาล และจากข้อมูลสถิติดังกล่าวผู้วิจัยได้เห็นถึงความส าคัญของปัญหา
การเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จึงมีความสนใจในการศึกษาทัศนคตคิวามปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการขับรถพยาบาลของพนักงานขับรถพยาบาล โดยการตอบแบบสอบถามและสังเกตพฤติกรรมการขับรถพยาบาล 
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยด้วยหลักการ People Base Safety เพ่ือปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่ปลอดภัยให้เกิดเป็นพฤติกรรมความปลอดภัยที่มีความยั่งยืนกับองค์กรมากขึ้น เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ และเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเชิงป้องกันโดยเฉพาะป้องกันการเกิดอันตรายของพนักงานขับรถ
รถพยาบาล 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
       เพ่ือศึกษาทัศนคติความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล ของพนักงานขับรถ 
พยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง 
 
วิธีการวิจัย 
  รูปแบบการวิจัย 
       การศึกษาการวิจัยเป็นแบบศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ โดยเก็บข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional 
study) ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง คือ พนักงานขับรถพยาบาลพนักงานขับรถพยาบาล ในโรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง เพ่ือศึกษาทัศนคติความปลอดภัย และพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับ
รถพยาบาล ของพนักงานขับรถพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดระยอง  

 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้เป็นพนักงานขับรถพยาบาล โรงพยาบาลรัฐ ในจังหวัดระยอง จ านวน 65 คน 
(ส านักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง , 2559) จากเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าท าการศึกษา  
และออกจากการศึกษา ได้กลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้ทั้งหมด 65 คน โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างเข้าท าการศึกษา (Inclusion criteria)  คือ เป็นพนักงานขับรถพยาบาลที่ผ่านการทดลองงานมาเป็น
เวลา 3 เดือน  มีอายุ 18 ปี  และมีความเต็มใจที่จะเข้าร่วมการวิจัย ตามล าดับ ในส่วนเกณฑ์ในการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างออกจากการศึกษา (Exclusion criteria) คือ  การเกิดอุบัติเหตุระหว่างการศึกษาจนก่อให้เกิดการสูญเสีย
ชีวิต พิการ และ การลาออก หรือเปลี่ยนงาน ระหว่างท าการศึกษา ตามล าดับ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยแบ่งเป็น 2 ชุด คือ แบบสอบถาม
ประเมินทัศนคติความปลอดภัย (ธิติพันธ์ วงค์อารีย์สวัสดิ์, 2548)  และสังเกตเพ่ือประเมินพฤติกรรมความปลอดภัย
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
     1.  แบบสอบถามประเมินทัศนคติความปลอดภัย 
     แบบสอบถามประเมินทัศนคติความปลอดภัย ประกอบไปด้วยค าถาม 3 ส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้    
             ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 6 ข้อ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ
และเติมค าหรือจ านวนในช่องว่างตามความเป็นของของผู้ตอบแบบสอบถาม  
    ส่วนที ่2 ลักษณะการท างาน ประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 2 ข้อ โดยลักษณะค าถามเป็นแบบ
เลือกตอบและเติมค าหรือจ านวนในช่องว่างตามความเป็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ส่วนที ่3 ทัศนคติต่อความปลอดภัย ประกอบไปด้วยข้อค าถามจ านวน 40 ข้อ เป็นแบบมาตรวัด (Likert 
Scale) มีให้เลือกตอบ 5 ระดับ  คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบไป
ด้วยค าถามเชิง และค าถามเชิงลบ 
           การแปลผล 
  แบบสอบถามในงานวิจัยเป็นลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีค าตอบให้
เลือกตอบ 5 ระดับตามความคิดเห็น น าข้อมูลแบบสอบถามมาวิเคราะห์แปลผลเพียงครั้งเดียว โดยใช้วิธีการแปล

ผลแบบสอบถามในส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ตามเกณฑ์คะแนน (สุดา สุวรรณาภิรมย์ และวิชิต อู่อ้น, 2548) ดังนี้  

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                        จ านวนชั้น 

=   5 – 1 
                           3 

=   1.33 
    เกณฑ์ประเมิน              =  คะแนน + 1.33 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์วัดคะแนน คือ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง การแปลความหมาย 
 ทัศนคติความปลอดภัย 
3.68 - 5.00 ระดับสูง 
2.34 - 3.67 ระดับกลาง 
1.00 - 2.33 ระดับต่ า 
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      2. แบบสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย  
       แบบสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัย เพ่ือวัดพฤติกรรมความปลอดโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมการขับรถ 
พยาบาลของพนักงานขับรถ ท าการสังเกตโดยหัวหน้างาน ตามแบบสังเกตที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผลจากการสังเกต
พฤติกรรมจะน ามาวิเคราะห์เป็นจ านวนของการปฏิบัติตามพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงาน รายละเอียดดังนี้ 
               การแปลผล 

   ผลการปฏิบัติพฤติกรรมความปลอดภัยน ามาจัดล าดบั แบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating scale) 10 ระดับ
โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนตั้งแต่ 1 คะแนน ถือว่า ไม่เคยปฏิบัติ จนถึง 10 คะแนน ถือว่า ปฏิบัติทุกครั้ง ซึ่งจะน าผลรวม
ของพฤติกรรมความปลอดภัยมาคิดเป็นร้อยละของพฤติกรรมที่ปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาล สรุปผล

สัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยใช้วิธีการแปลผลแบบสังเกตในส่วนนี้ได้ใช้ค่าเฉลี่ย ( ) ตามเกณฑ์คะแนน (สุดา สุวรรณา
ภิรมย์ และวิชิต อู่อ้น, 2548)  ดังนี้  

ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
                        จ านวนชั้น 

 =   10 – 1 
                                      5 

 =   1.80 
    เกณฑ์ประเมิน                        =  คะแนน + 1.80 
โดยได้ก าหนดเกณฑ์วัดคะแนน คือ 

คะแนนเฉลี่ยระหว่าง การแปลความหมาย 
 พฤติกรรมความปลอดภัย 
8.21 – 10.00 ระดับดีมาก 
6.41 – 8.20 ระดับดี 
4.61 – 6.40  ระดับพอใช้ 
2.81 – 4.60  ระดับแย่ 
1.00 – 2.80 ระดับแย่มาก 

 
          วิธีการเก็บข้อมูล โดยการประเมินตามแบบสังเกตและการเก็บแบบสอบถามนั้นผู้วิจัยด าเนินการด้วยตนเอง 
โดยมีขั้นตอนดังนี้คือ 
 1.  ผู้วิจัยด าเนินการชี้แจงขั้นตอนการด าเนินการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งขอความร่วมมือในการด าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ได้แก ่ชี้แจงวตัถุประสงค์/ และประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษา ชี้แจงขั้นตอน/ ระยะเวลา/ รายละเอียด
ของการด าเนินการศึกษาวิจัย และแสดงหลักฐาน เอกสารที่รับประกันว่าการศึกษาวิจัยได้ผ่านการพิจารณาทบทวน
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ด้านจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย พร้อมทั้งวิธีการให้ความยนิยอมด้วยการลงนาม (Written)/พยาน 
ลงนามและวันที่ด้วยตนเอง  
   2.  น าแบบสอบถามการวัดระดับทัศนคติที่สร้างขึ้นไปแจกจ่ายให้กับกลุ่มตัวอย่างตามคุณสมบัติเก็บข้อมูล
เพียง 1 ครั้ง และการสังเกตพฤติกรรมความปลอดปลอดภัยพนักงานขับรถพยาบาลด าเนินการสังเกตพฤติกรรม
ที่ไม่ปลอดภัยด้วยตัวของพนักงานเอง เพ่ือก าหนดเป็นเป้าหมายและใช้ในการสังเกตพฤติกรรมในแต่ละสัปดาห์ ใช้
ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
   3.  น าแบบสังเกตพฤติกรรม สังเกตพฤติกรรมพนักงานขับรถพยาบาล ด าเนินการสังเกตโดยหัวหน้างาน 
สัปดาห์ 1 ครั้ง และน าผลมาเปรียบเทียบทุกสัปดาห์ ทั้งหมด 4 สัปดาห์ 
   4.  ตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลในแบบสอบถาม และพฤติกรรมที่สังเกตได้ และน าข้อมูลใน
แบบสอบถามและผลการสังเกตพฤติกรรมที่สมบูรณ์ ถูกต้องลงรหัส แล้วน าไปวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
 
           การวิเคราะห์ข้อมูล 
           วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลทัศนคติความปลอดภัย และข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัย โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  คือค่าจ านวน ค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนการประเมินใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าต่ าสุด (Min) 
ค่าสูงสุด (Max) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
 
  การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง 
  ผู้วิจัยด าเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัยมนุษย์ มหาวิทยาลัย
บูรพา หลังจากที่ได้รับการรับรองแล้วผู้วิจัยด าเนินการขอความยินยอมการเข้าร่วมการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างก่อน
เก็บข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบถึงสิทธิ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมวิจัยครั้งนี้ หากกลุ่มตัวอย่าง
มีความประสงค์จะถอนตัวจากการเป็นกลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้โดยแจ้งให้ผู้วิจัยทราบซึ่งจะไม่เกิดผลเสียหายใด ๆ 
ต่อกลุ่มตัวอย่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะปกปิดเป็นความลับ การน าเสนอข้อมูลของกล่มตัวอย่างจะ
น าเสนอในภาพรวมไม่มีการระบุชื่อหน่วยงาน ชื่อ และนามสกุล ของกลุ่มตัวอย่าง 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
           ผลการวิจัย 
           ข้อมูลทั่วไป พนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมดเป็นเพศชาย อายุเฉลี่ยเท่ากับ 41.08 ปี (S.D. =7.885) ส่วนใหญ่
มีอายุอยู่ในช่วง 30 – 39  ปี ร้อยละ 43.20  มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 63.1 ระดับการศึกษาร้อยละ 52.3 อยู่ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย อายุงานขับรถพยาบาลเฉลี่ยเท่ากับ 5.95 ปี (S.D. = 3.710) ส่วนใหญ่อยู่ที่ 1 - 10  ปี ร้อยละ 
80 พนักงานขับรถพยาบาลที่ผ่านการอบรม หลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 66.2  
พนักงานขับรถพยาบาลที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจากการขับรถพยาบาล  ร้อยละ 84.6 ลักษณะการท างานของพนักงาน
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ขับรถพยาบาล  
   ลักษณะการท างานของพนักงานขับรถพยาบาล จังหวัดระยอง พบว่าส่วนใหญ่พนักงานขับรถพยาบาลปฏิบัติงาน 
2 เวร ต่อ 1 วัน ร้อยละ 55.4 และพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมดขับทั้งรถ EMS และรถ Refer  
 
 ทัศนคติต่อความปลอดภัย 
  การประเมินทัศนคติความปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมด 40 ประเด็น พบว่า โดยรวม
พนักงานขับรถพยาบาลมีทัศนคติต่อความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.9 เช่นดังรายละเอียดในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 ทัศนคติความปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาล (n = 65) 

ค าถาม
ข้อที่ 

ทัศนคติต่อความปลอดภัย X SD 
ระดับทัศนคติต่อความ

ปลอดภยั 

1 การน ามาตรการด้านความ ปลอดภัยในการขับรถพยาบาลมาใช ้สามารถ
ป้องกันการเกิดอบุัติเหตุในการขับรถพยาบาลได้ 

3.74 1.079 สูง 

2 มาตรการด้านความปลอดภยัในการขบัรถพยาบาลท าให้เกิดความยุ่งยากใน
การปฏิบัติงาน 

2.46 1.147 ปานกลาง 

3 มาตรการด้านความปลอดภยัจะท าให้คา่ใช้จ่ายของหน่วยงานเพิ่มมากขึ้น 2.91 1.1 ปานกลาง 

4 มาตรการด้านความปลอดภยัเป็นสิ่งสุดท้ายของนโยบายในหน่วยงาน 2.63 1.219 ปานกลาง 

5 ผู้บริหารระดับสูงมักจะไม่ให้ความส าคัญต่อมาตรการด้านความปลอดภัย 3.57 0.935 ปานกลาง 

6 การปฏิบัติงานบ้างครั้งไม่จ าเป็นต้องใช้มาตรการด้านความปลอดภยัในการขบั
รถพยาบาล 

3.22 1.125 กลาง 

7 มาตรการด้านความปลอดภยัในการขบัรถพยาบาล ไม่สามารถลดสถิติการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

2.49 1.252 กลาง 

8 การแต่งตั้งคณะท างานด้านความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล จะช่วยให้ลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

3.74 1.228 สูง 

9 การเสริมสร้างความปลอดภยัในการขับรถพยาบาลเป็นหน้าที่ของพนักงานขับ
รถทุกคน 

4.51 0.64 สูง 

10 การก าหนดหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะท าให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

4.37 0.627 สูง 

11 การจัดให้พนกังานปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับความถนัดจะช่วยลดอุบัติเหตุใน
การขับรถพยาบาลได้ 

4.42 0.748 สูง 

12 การมีผู้ร่วมงานมีความรู้ด้านความปลอดภัยในการขับรถพยาบาลจะชว่ยลด
การเกิดอุบัติเหต ุ

4.25 0.751 สูง 

13 สถานที่ท างานควรมีการจัดวางเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 3.89 0.64 สูง 

14 สภาพแวดล้อมที่ไม่ดี จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ... ของรถพยาบาล เช่น ถนน
ลื่น วิสัยทัศน์ข้างทางมืด 

4.25 0.848 สูง 

15 การไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย อาจจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได ้ 4.35 0.694 สูง 
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16 ควรมีการตรวจความ ปลอดภัยของรถพยาบาลโดยพนกังานขับรถพยาบาล
ก่อนที่จะขบัรถพยาบาล  

4.62 0.63 สูง 

17 เมื่อมีเครื่องมือและอุปกรณ์ของรถเสียหายควรรายงานให้หัวหนางานทราบ  4.57 0.637 สูง 

18 การพบสิ่งที่จะน าไปสู่การเกิดอุบัติเหตุในการขับรถพยาบาล ไม่จ าเป็นต้อง
รายงานให้หวัหน้างานทราบ  

4.18 1.117 สูง 

19 การประเมินความเส่ียง ในการขับรถพยาบาลไม่จ าเป็นส าหรับงานขับ
รถพยาบาล 

2.8 1.471 กลาง 

20 การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่ไม่เหมาะสมกับรถจะท าให้เกิดอุบัติเหตุได้ 3.88 1.068 สูง 

     

 
ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ทัศนคติต่อความปลอดภัย X SD 
ระดับทัศนคติต่อความ

ปลอดภยั 

21 การวางแผนหรือซ้อมแผนอุบัติเหตุอปุกรณ์ต่าง ๆ จะท าให้เกิดความสูญเสีย
น้อยที่สุด 

4.12 0.673 สูง 

22 การจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถพยาบาลท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

4.52 0.773 สูง 

23 การจัดอบรมด้านความปลอดภัยในการขับรถพยาบาลไม่จ าเป็นต่อพนักงานที่
เคยได้รับการอบรมแล้ว 

3.58 1.657 กลาง 

24 การน าระบบเตือนกรณีที่พนักงานมีการกระท าที่ไม่ปลอดภยัมา ใช้ในการขับ
รถพยาบาล จะช่วยป้องกันการเกิดอุบัตเิหตุได้ 

3.26 0.923 กลาง 

25 การเปลี่ยนแปลงหนา้ที่ในการท างานไมจ่ าเป็นต้องอบรมการปฏิบัติงานใหม่ 3.42 0.967 กลาง 

26 การมีส่วนร่วมในมาตรการความปลอดภยัในการขับรถพยาบาลจะท าให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

4.14 0.704 สูง 

27 การจัดท าคู่มือ การขับรถพยาบาลอย่างปลอดภัย จะชว่ยลดการเกิดอุบัติเหตุ
ได้ 

4.15 0.712 สูง 

28 การรณรงค์ด้านความปลอดภัยในการขบัรถพยาบาลให้กบัพนักงานขบั
รถพยาบาล  จะชว่ยลดการเกิดอุบัติเหตไุด้ 

4.08 0.669 สูง 

29 การแลกเปลี่ยนความรู้ด้านความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล ท าให้
ประสิทธิภาพในการท างานดีขึ้น 

4.06 0.659 สูง 

30 การแนะน าผู้อื่นให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยในการขับ
รถพยาบาลท าใหก้ารเกิดอุบัติเหตุลดลง 

4.05 0.818 สูง 

31 การน ามาตรการด้านความปลอดภยัในการขับรถพยาบาลมาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพควรมีการชักจูงที่ดีในการปฏิบัติงาน 

3.94 0.768 สูง 

32 การวิเคราะห์สาเหตุ การสอบสวนและรายงานการเกิดอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพจะชว่ยลดการเกิดอุบัติเหตุได้ 

4.06 0.808 สูง 

33 การท าบันทกึรายงานการเกิดอุบัติเหตุอย่างครบถ้วนจะชว่ยส่งเสริมความ 4.17 0.72 สูง 
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ปลอดภัยในการขับรถพยาบาลมากขึ้น 

34 หัวหน้างานควรมีส่วนรวมในการท ารายงานการเกิดอุบัติเหตุ 4.17 0.547 สูง 

35 ควรมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาทันท ีเมื่อมีการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล 4.09 0.996 สูง 

36 การลงพื้นที่สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลควรท าเป็นกลุ่ม  4.06 0.808 สูง 

37 ควรมีการประชุมเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงเพื่อป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุในการขับรถพยาบาล 

4.25 0.73 สูง 

38 การวิเคราะห์สถิตกิารเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาล จะท าให้ลดการเกิด
อุบัติเหตุได้ 

3.86 0.768 สูง 

39 การเกิดอุบัติเหตุในการขบัรถพยาบาลเล็กน้อย ไม่ต้องรายงานการเกิด
อุบัติเหตุ 

4.4 0.932 สูง 

40 ต้องมีการทบทวนสถิติของการเกิดอุบัติเหตุของรถพยาบาลเป็นประจ า 4.26 0.594 สูง 

 โดยรวม 3.887 0.879 สูง 

 
 
พฤติกรรมความปลอดภัย 
  การสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมด 14 ประเด็น พบว่า โดย
ภาพรวมพนักงานขับรถพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับแย่ 3.214 (S.D = 0.862)  ดังรายละเอียด
ในตารางที่ 2 
 
ตารางท่ี 2 พฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาล (n = 65) 

ล าดับ พฤติกรรมความปลอดภัย ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัย 

1. การปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล 4.74 1.032 พอใช้ 
2. การคาดเข็มขัดนิรภัยขณะขับรถพยาบาล 9.74 0.514 ดีมาก 
3. การแนะน าผู้โดยสารตอนหน้า/เพื่อนร่วมงานที่ออกปฏิบัติงาน

ด้วยกัน คาดเข็มขัดนิรภัย 
1.87 0.885 แย่มาก 

4. การหยอกล้อหรือเล่นกับเพ่ือนร่วมงานระหว่างขับรถพยาบาล 1.55 1.028 แย่มาก 
5. การใช้ความเร็วในการขับรถพยาบาลไม่เกิน 90 กิโลเมตร/

ชั่วโมง 
5.94 0.998 พอใช้ 

6. กรณีท่ีขับรถเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีใบอนุญาตจากแพทย์
เวรให้น าส่งผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว 

4.48 1.029 พอใช้ 

7. การให้สัญญาณไฟก่อนเปลี่ยนช่องทางในการขับรถพยาบาล 4.84 0.735 พอใช้ 
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8. ใช้โทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารระหว่างขับรถพยาบาล 1.16 0.374 แย่มาก 
9. การจับพวงมาลัยเพียงมือข้างเดียวระหว่างขับรถพยาบาล 1.61 0.761 แย่มาก 
10. การรับประทานอาหาร-เครื่องดื่ม ระหว่างขับรถพยาบาล 1.23 0.560 แย่มาก 
11. การหยิบของระหว่างขับรถพยาบาล 1.23 0.497 แย่มาก 
12. การขับรถตามรถข้างหน้าอย่างกระชันชิด โดยควรเว้นระยะห่าง

ประมาณ 80-100 เมตร 
2.13 0.846 แย่มาก 

13. ขับรถโดยฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 1.94 1.093 แย่มาก 
14. การชะลอความเร็วในบริเวณที่คับขัน 2.55 0.995 แย่มาก 

 โดยรวม 3.214 0.810 แย ่

 
          อภิปรายผล 
  ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ทุกปัจจัยของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อายุงาน  
การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานขับรถพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และประสบการณ์การเกิดอุบัติเหตุ ส่วนใหญ่มี
ทัศนคติความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.887 (S.D. = 0.879) ทัศนคติความปลอดภัยที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุด คือ เมื่อเครื่องมือและอุปกรณ์ของรถเสียหายควรรายงานให้หัวหน้างานทราบ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57 
(S.D. = 0.637) ซึ่งลักษณะค าถามเป็นค าถามเชิงป้องกันอุบัติเหตุ ความรู้สึกของพนักงานที่ใหค้ะแนนมากอาจเนื่องมาจาก
พนักงานมีความรู้สึกว่าสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัยเป็นสิ่งที่ อันตรายและต้องด าเนินการแก้ไขและกระตุ้นให้
หัวหน้าตระหนักถึงความส าคัญของความปลอดภัยในการท างาน ซึ่งสอดคล้องกับ ประสิทธิ์ พรหมสุรภัทร (2549) 
ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติจ่อความปลอดภัยในการท างานของพนักงานขับรถไฟฟ้าบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีทัศนคติต่อความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง ส่วนผลการสังเกตพฤติกรรมความ
ปลอดภัยพบว่า โดยภาพรวมพนักงานขับรถพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับแย่ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.214 (S.D = 0.862) ซึ่งสอดคล้องกับ เสาวนีย์ เผ่าเมือง (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ของพนักงานฝ่ายผลิตของบริษัท ซีทีเอส อิเล็กทรอนิกส์ คอร์เปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จ านวน 150 คน โดยพบว่า 
พนักงานฝ่ายผลิตมีพฤติกรรมความปลอดภัยด้านการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ไม่ดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.12  
พฤติกรรมส่วนใหญ่ที่พบ ได้แก่ ด้านการละเลยการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และการมีลักษณะพฤติกรรม
ระหว่างการท างานที่ไม่ปลอดภัย ดังนั้น จากผลการศึกษาถึงระดับทัศนคติความปลอดภัยและระดับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยจะพบว่าพนักงานขับรถพยาบาลมีทัศนคติความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง แต่ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
อยู่ในระดับแย่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ ภมรรัตน์ สุทธิวานิช (2552) ศึกษาถึงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของพนักงานซ่อมบ ารุงในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี พบว่า ระดับทัศนคติความปลอดภัยและระดับพฤติกรรม
ความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง อาจเนื่องมาจากการศึกษาครั้งนี้เป็นการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยในระยะเวลา
สั้น ๆ และไม่มีการส่งเสริมหรือสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในกลุ่มที่ท าการศึกษา  
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
  จากผลการประเมินทัศนคติและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานขับรถพยาบาลสามารถสรุป
ผลได้ว่า การประเมินทัศนคติความปลอดภัยของพนักงานขับรถพยาบาลทั้งหมด 40 ประเด็น โดยภาพรวมพนักงาน
ขับรถพยาบาลมีทัศนคติความปลอดภัยอยู่ในระดับสูง ค่าเฉลี่ย 3.9 และการสังเกตพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับ
รถพยาบาล โดยภาพรวมพนักงานขับรถพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยอยู่ในระดับแย่ 3.214 (S.D = 0.862) 
  ควรมีการจัดกิจกรรมในการส่งเสริมพฤติกรรมความปลอดภัยในการขับรถพยาบาล เพ่ือป้องกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุในการขับรถพยาบาล และด าเนินการศึกษาหลักการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในกลุ่มพนักงานขับ
รถพยาบาล และควรมีการประเมินทัศนคติความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ ที่มีความ
เสี่ยงจากการท างาน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยนี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างดียิ่งจากบุคคลหลาย ๆ ท่าน ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก กรุณาให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการท าวิจัยที่ถูกต้อง ตลอดจนแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ขอขอบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์
ทุกท่านที่กรุณาให้ความรู้อันมีค่ายิ่ง จนการศึกษาครั้งนี้ส าเร็จด้วยดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

127127



 
 

บรรณานุกรม 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน.  (2557).  การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล  
 Interfaculty  Patient Transfer. กรุงเทพ ฯ: อัลทิเมทพริ้นติ้ง. 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน. (2558). แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในระบบ 
 การแพทย์ฉุกเฉิน. กรุงเทพ ฯ: อัลทิเมทพริ้นติ้ง. 
ธิติพันธ์ วงค์อารีย์สวัสดิ์.  (2548).  การประยุกต์ใช้กระบวนการ Behavior Based Safety (BBS) ในการพัฒนา 
             พฤติกรรมการขับรถงาอย่างปลอดภัย ในโรงงาน ไทยโพลีเอททิลีน จ ากัด. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   
             สาขาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมความปลอดภัย. มหาวิทยาลัยมหิดล. 
ปฐมาภรณ์ ทศพล. (2551). การพัฒนาพฤติกรรมความปลอดภัยของพนักงานช่างซ่อมบ ารุง โดยใช้ 
 หลักการ  Behavior Based Safety ในโรงงานผลิตปูนปลาสเตอร์. วิทยานิพนธ์ปริญญา 
 วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ประสิทธิ์  พรหมสุรภทร. 2549. ทัศนคติต่อความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของ 
            พนักงานขับรถไฟฟ้า บรัษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน). วิทยานิพนธ์จิตวิทยาอุตสาหกรรม 
            และองค์การ. มหาวิทยาลัยเกริก. 
ภมรรัตน์  สุทธิวานิช. 2552. การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานซ่อมบ ารุงใน 
            อุตสาหกรรมปิโตรเคมี. โครงการปริญญาโท สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
ส านักระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดระยอง. (2559). รายชื่อพนักงานขับรถพยาบาลในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
 จังหวัดระยอง. บันทึกรายงาน. 
สุดา สุวรรณาภิรมย์ และวิชิต อู่อ้น.  (2548).  การวิจัยธุรกิจ. กรุงเทพฯ: เซนทรัลเอ็กซ์เพลส. 
เสาวนีย์ เผ่าเมือง.  (2554).  พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ซีทีเอส  
            อิเล็กทรอนิกส์ คอร์เปอรืเรชั่น ประเทศไทย.  ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการวิศวกรรม 
            ธุรกิจ.  มหาวิทยาลยัเทคโนโยลีราชมงคลธัญบุรี. 
อนันต์ สุขแท้. (2555). การประยุกต์วัฒนธรรมไทยเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยในการ 
 ท างาน กรณีศึกษา โรงกลั่นน  ามันตัวอย่าง. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต,  
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม, ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการบัณฑิต 
 วิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 
Chan, D., & Hanzhi, T. (2012). Behavior Based Safety for Accidents Prevention and Positive  
  Study in China Construction Project. Sci Verse Scienc Direct, 528-534. 
Heinrich., H. W. (1920).  Industrial Accident Prevention (3rd ed.). New York: McGraw-Hill. 
 

128128



การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอนและการสอนแบบปกติ 

A Comparison of Science Learning Achievement in Force and Motion 
Concepts of Mathayomsuksa III Students between  

Using Instructional Packages and Conventional Teaching 
 

นางชฎาทิพย์   กาญจน์ส าเริง1 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) พัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและ

การเคลื่อนที่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผล ตั้งแต่ 0.50 
ขึ้นไป 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  
ชุดการเรียนการสอน 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติและ 4) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
หลังจากใช้ชุดการเรียนการสอนกับเกณฑ์ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรียาภัย อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร จ านวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 40 คน  
ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ด้วยการจับสลากห้องเรียนเพ่ือจัดวิธีการสอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของข้อมูลใช้สถิติทดสอบที แบบอิสระต่อกัน
และแบบไม่อิสระต่อกัน 

ผลการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.20/82.85 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.74 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ ที่ก าหนด เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนพบว่ามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และสูงกว่าการสอนแบบปกติ 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกจากนี้ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังการใช้ชุดการเรียนการสอน
นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมาก ( X = 4.04 ) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีระดับ 3.5 

ค าส าคัญ:  การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน, การสอนแบบปกติ, ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ 

 

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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Abstract  
This research aimed to 1) develop scientific instructional packages in force and 

motion concepts of Mathayomsuksa III students to have the effectiveness standard of 80/80 
and effectiveness index of 0.50, 2) compare science learning achievement between pre-test 
and post-test scores after using instructional packages, 3) compare science learning 
achievement between using instructional packages and conventional teaching and 4) 
compare scientific process skills after using instructional packages with standard criterion. 
The 2 classroom samples 40 people per classroom were Mathayomsuksa III students studied 
in the first semester of 2016 academic year at Sriyapai School, Muang district, Chumphon 
province selected by simple random Sampling assignment. The research instruments used in 
this research were the instructional packages in force and motion concepts, the learning 
achievement tests including the evaluation form of scientific process skills. The data were 
analyzed using basic statistical methods included percentage, mean, and standard deviation. 
Comparing the means of data were used dependent t-test and independent t-test. 

The results of the research were found that the effectiveness of scientific 
instructional packages was 85.20/82.85 and the effectiveness index was 0.74. The 
comparison of science learning achievement of students after using instructional packages 
was found that the post-test score was significantly higher than the pre-test score and higher 
than post-test score of conventional teaching at the 0.05 level. Moreover, the results 
showed that the scientific process skills of students after using instructional packages were in 
the high level  
(X =4.04) which was higher than the standard criterion at the 3.5 level. 
 
Keywords: Using Instructional Packages, Conventional Teaching, Scientific Process Skills 
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บทน า 

วิทยาศาสตร์มีบทบาทส าคัญยิ่งในสังคมโลกปัจจุบันและอนาคต ในด้านการด ารงชีวิตประจ าวันและ
การประกอบอาชีพต่างๆ  วิทยาศาสตร์ท าให้คนได้พัฒนาวิธีคิด ทั้งความคิดเป็นเหตุเป็นผล คิดสร้างสรรค์  
คิดวิเคราะห์ มีทักษะส าคัญในการค้นคว้าหาความรู้  มีความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
(ศึกษาธิการ. 2551, หน้า 78) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท (2546: 1-3) 
ได้พัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในสถานศึกษา  

จากรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2554 (ประกันคุณภาพการศึกษา. 
2554, หน้า 87 - 92) พบว่า การประเมินมาตรฐานการศึกษา รอบที่ 2 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในระดับพอใช้ ควรมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ให้อยู่ในระดับดี 
ครูควรได้รับการพัฒนาให้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และส่งเสริมให้ครูจัดท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการสอนและผลิตสื่อการสอน และ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (Ordinary 
National Educational Test ; O - NET)  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2556, 2557 และ 2558    
วิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยระดับโรงเรียน  46.99, 51.21  และ 49.47 ตามล าดับ  สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ แต่ในสาระการเรียนรู้แรงและการเคลื่อนที่ คะแนนเฉลี่ย  57.52, 58.60 และ 48.76 
ตามล าดับ ซึ่งพบว่าในปีการศึกษา 2558 คะแนนลดลง เนื่องจาก มีการเปลี่ยนอัตราก าลังอยู่เสมอ ครูเข้ารับ
การอบรมบ่อย และจากการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าในภาคเรียนที่ 1 ระดับผลการเรียนลดลง 
เนื่องจากเนื้อหายากขึ้น และต้องใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ และมีการค านวณหาปริมาณต่างๆ แต่นักเรียนให้ความสนใจน้อย ขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ท าให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลง และส่งผลต่อคะแนนเฉลี่ยสาระการเรียนรู้แรงและการคลื่อน
ที่ในปีการศึกษา 2558 ลดลง จากปีการศึกษา 2557 ร้อยละ 16.79 

การที่จะแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้ผู้เรียนมีทั้งผลสัมฤทธิ์ที่ดี และมีทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ต้องอาศัยทั้งเทคนิคการสอนและการใช้นวัตกรรมที่ดีในการพัฒนาผู้เรียน
และเป็นบทบาทท่ีส าคัญของครูในการหาเทคนิคการสอนต่างๆมาแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย 
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจสร้างชุดการเรียนการสอนแบบกิจกรรมกลุ่ม โดยเน้นการทดลองและฝึกทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อันจะเป็นแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนที่
สามารถส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) และค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) ของชุดการเรียนการสอน  
โดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน 

3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 

4. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากใช้ชุดการเรียนการสอน
กับเกณฑ์ 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 กรอบแนวคิด 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอนและการสอนแบบปกติเพ่ือให้เห็นภาพได้
อย่างชัดเจนขึ้นผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยดังภาพที่ 1.1  

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
สมมติฐานการวิจัย 
1. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า  

ก่อนเรียน 
2. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการเรียน 

แบบปกต ิ

วิธีสอน แบ่งเป็น 
1. การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชา 
   วิทยาศาสตร์  
2. การสอนแบบปกติ  

 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
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3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนมีทักษะกระบวนการทางวิชาวิทยาศาสตร์ หลังเรียน  
อยู่ในระดับ 3.5 ขึ้นไป 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรียาภัย  
อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีการศึกษา 2559 จ านวน 5 ห้องเรียน รวมนักเรียน 236 คน ซึ่งมีผลการเรียนไม่
แตกต่างกัน 

  กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรียาภัย อ าเภอเมือง จังหวัดชุมพร ที่เรียน

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 2 ห้องเรียน ที่ได้จากการสุ่มอย่างง่าย (simple random 
sampling) จากห้องเรียน 5 ห้องเรียน ด้วยการจับสลาก หลังจากนั้นใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายเพ่ือจัดวิธีการสอน 
(simple random assignment)  ได้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มที่สอนโดยใช้ชุด
การเรียนการสอน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4 จ านวน 40 คน เป็นกลุ่มที่สอนแบบปกติ  

2. ตัวแปร 
ตัวแปรอิสระ  

1. การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
2. การสอนโดยสอนแบบปกติ  

ตัวแปรตาม  
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์  
2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

 3. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบวิจัยเชิงทดลอง (Quasi – Experimental Design) แบบวิจัยที่มีกลุ่มควบคุม
และวัดก่อน – หลัง (Nonequivalent Control Group Design) (นวลอนงค์ บุญฤทธิพงศ์. 2552: หน้า 208 ) 
 4. ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 3 ระยะดังนี้ 

ระยะที่ 1 ศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอน 
ซึ่งประกอบด้วย ทฤษฎีการเรียนรู้ที่น ามาใช้ในการผลิตชุดการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการของชุดการ
เรียนการสอน การสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน ศึกษาทักษะกระบวนการ
วิทยาศาสตร์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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ระยะที่ 2 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
แบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  พร้อมสร้างและพัฒนาชุดการเรียนการสอน  
ซึ่งมีองค์ประกอบหลัก คือ คู่มือครู และชุดการเรียนการสอน คู่มือครูประกอบด้วย ค าชี้แจงส าหรับครู 
แผนการจัดการเรียนรู้ แนวค าตอบของกิจกรรม เฉลยแบบฝึกหัด เฉลยแบบทดสอบ ชุดการเรียนการสอน
ส าหรับนักเรียน ประกอบด้วย ค าชี้แจงส าหรับนักเรียน แบบทดสอบก่อนเรียน ใบความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรม
การทดลอง แบบบันทึกกิจกรรมการทดลอง แบบทดสอบหลังเรียน  ซึ่งมีขอบเขตเนื้อหาสอดคล้องกับตัวชี้วัด
และมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 และสร้างแบบประเมินทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ ทักษะการวัด ทักษะการค านวณ ทักษะการตั้งสมมติฐาน ทักษะการก าหนด
ตัวแปรและควบคุมตัวแปร ทักษะการทดลอง และทักษะการตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป 

ระยะที่ 3 ทดลองใช้ชุดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 3 คาบ คาบละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 17 คาบ 
กับกลุ่มตัวอย่าง โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับกลุ่มตัวอย่าง ห้อง 3/6 และ
การสอนแบบปกติ กับกลุ่มตัวอย่างห้อง 3/4  ตามแผนการจัดการเรียนรู้แต่ละวิธีสอน รวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล สรุปรายงานผลการวิจัย และเผยแพร่ 

 
5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยการจัดการเรียนการสอน ทั้ง 2 วิธี คือ 
การเก็บข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย

ได้แก่ การทดสอบก่อนเรียนใช้เวลา 1 คาบ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน 
ใช้เวลา 17 คาบ และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้วทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกับ  
ก่อนเรียน ใช้เวลา 1 คาบ และประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการ
เรียนการสอน  

การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัยได้แก่  
การทดสอบก่อนเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ และเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแล้ว
ทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบฉบับเดียวกับก่อนเรียน  

 
6. การวิเคราะห์ข้อมูล 
หาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยน าไปทดลองใช้ ครั้งที่ 1 กับนักเรียนที่

มีความสามารถระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน ในอัตราส่วน 1 : 1 : 1 (One to One tryout) ปรับปรุงชุดการ
เรียนการสอน แล้วน าไปทดลองใช้ ครั้งที่ 2 กับนักเรียนมีความสามารถระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อน  
ในอัตราส่วน 3 : 3 : 3 (Small group tryout) ปรับปรุงและแก้ไขชุดการเรียนการสอนอีกครั้ง แล้วน าไปใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน (Field tryout)  วิเคราะห์ข้อมูลโดยน าคะแนนเฉลี่ยจาก
แบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละชุดการเรียนการสอนของนักเรียน มาหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มทั้งหมด  
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เป็นค่าประสิทธิภาพของ กระบวนการ (E1) และน าคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน มาหาค่าร้อยละ จากคะแนนเต็มทั้งหมด เป็นค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E2) แล้ว
เปรียบเทียบ E1/E2 กับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

หาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอน โดยน าค่าคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลัง
เรียนของนักเรียนมาหาค่าเฉลี่ยและแทนค่าลงในสูตรค านวณตามวิธีของฮอฟแลนด์และคณะแล้วเปรียบเทียบ
ค่าดัชนีประสิทธิผลกับเกณฑ์ 0.50 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่างที่
สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วยสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน  (t-test for 
Independent Samples) 

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ระหว่างนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้ 
ชุดการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติ โดยทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติ และด้วยสถิติทดสอบ
ทีแบบสองกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นอิสระต่อกัน (t-test for Independent Samples) 
 วิเคราะห์กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน  โดยใช้ 
ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนด   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. การหาค่าประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง
และการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้ 

1.1 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1  ค่าประสิทธิภาพของชุดการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 

ชุดการเรียน
การสอน 

คะแนนระหว่างการใช้ชุดการเรียนการสอน คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน 

เต็ม X  S.D. ร้อยละ เต็ม X  S.D. ร้อยละ 

ชุดที่ 1 30 25.25 2.05 84.17 10 8.18 1.24 81.75 
ชุดที่ 2 10 8.93 0.72 89.25 10 8.73 1.13 87.25 
ชุดที่ 3 15 12.53 2.67 83.50 10 8.15 1.74 81.55 
ชุดที่ 4 15 12.35 1.04 84.33 10 8.13 1.13 81.25 
ชุดที่ 5 20 16.95 1.04 84.75 10 8.25 1.13 82.50 
เฉลี่ย 18 15.20 1.50 85.20 10 8.29 1.27 82.86 
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1.2 ผลการตรวจสอบค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์  
เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปรากฏผลดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

 

ชุดการเรียนการสอน คะแนนเต็ม 
ผลรวมคะแนน 
สอบก่อนเรียน 

ผลรวมคะแนน 
สอบหลังเรียน 

E.I. 

ชุดที่ 1 10 163 327 0.96 
ชุดที่ 2 10 231 349 0.70 
ชุดที่ 3 10 177 326 0.67 
ชุดที่ 4 10 175 325 0.67 
ชุดที่ 5 10 177 330 0.69 
เฉลี่ย 10 185 331 0.74 

 
จากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 พบว่า ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและ 

การเคลื่อนที่ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 85.20/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80  
ที่ก าหนดไว้ ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.74 เป็นตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ที่สร้างขึ้น เป็นสื่อประสมที่ถูกสร้างขึ้นอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย  
ของรายวิชา ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมเต็มที่ในกิจกรรมการเรียนการสอน  
ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรงและเกิดความรู้ที่คงทน ซึ่งสอดคล้องกับ วิชัย วงศ์ใหญ่. (2525, หน้า 185)  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับชุดการเรียนการสอน พบว่าชุดการเรียนการสอนเป็นสื่อการเรียนที่ช่วยอธิบายข้อเท็จจริง 
ของเนื้อหาวิชา เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจและป้องกันการเข้าใจผิด ชุดการเรียนการสอนมีการพัฒนาหลาย
ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ ผ่านการตรวจสอบ และได้รับค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ มีการ
ทดลองใช้ เพ่ือน าข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขจนมีคุณภาพเชื่อถือได้แล้วน าไปใช้จริง สอดคล้องกับ กฤษมันต์ 
วัฒนาณรงค์, (2554, หน้า 109-113) ได้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีส าหรับการพัฒนาชุดการเรียนการสอน พบว่าชุด
การเรียนการสอนมีการจัดเนื้อหาวิชา ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวัยของผู้เรียน รายละเอียดต่างๆ ได้
น าไปทดลอง ปรับปรุง จนมีคุณภาพเชื่อถือได้แล้วจึงน ามาใช้  จึงท าให้ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง 
แรงและการเคลื่อนที่มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดได้ 
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดการเรียนการสอน 
 

การทดสอบ 
จ านวน
นักเรียน 

คะแนน
เต็ม X S.D. D 2D  D S.D. t 

ก่อนเรียน 40 30 14.00 3.80 
445 5,487 11.13 3.71 -18.97* 

หลังเรียน 40 30 25.13 2.58 

*p< .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.80 

และหลังเรียนเฉลี่ย 25.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่า t-test เท่ากับ 
18.97 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรง
และการเคลื่อนที่ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เป็นไปตามสมติฐานที่ 
ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากชุดการเรียนการสอนที่สร้างขึ้น มีกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ มีการสร้างเสริมความรู้ 
ด้วยกระบวนการที่นักเรียนจะสืบค้น เสาะหา ส ารวจและตรวจสอบ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิด
การรับรู้ สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน และน าไปใช้ได้เมื่อมี
ประสบการณ์ต่างๆ มาเผชิญหน้า สอดคล้องกับทฤษฏีการสร้างเสริมความรู้สถาบัน ส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (2546 : 218) และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนากานต์ โชติพิรัตน์ 
(2557 : 70) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 พบว่า ชุดการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องระบบนิเวศ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพ
เท่ากับ 84.58/82.75 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง 
สถิติทีร่ะดับ .05  

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับ
การสอนแบบปกติ 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่  
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ที่สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนกับการสอนแบบปกติ 

 

กลุ่มตัวอย่าง จ านวนนักเรียน คะแนนเต็ม x̅ S.D. t 

สอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน 40 30 25.13 2.58 
4.29* 

สอนแบบปกติ 40 30 22.13 3.58 

*p< .05 
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จากตารางที่ 4 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเฉลี่ย 
25.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 การสอนแบบปกติเฉลี่ย 22.05 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.76  
จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่า t-test เท่ากับ 4.23 มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนโดยใช้
ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
การสอนแบบปกติเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากชุดการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบ
ด้วยตัวเอง จากง่ายไปยาก และสามารถเข้าใจความสัมพันธ์ของเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง สามารถเชื่อมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิมได้อย่างเป็นระบบแบบค่อยเป็นค่อยไปสอดคล้องกับ กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์, (2554, หน้า  
109-113) ได้ศึกษาเก่ียวกับทฤษฎีส าหรับการพัฒนาชุดการเรียนการสอน พบว่าชุดการเรียนการสอนมีการจัด
เนื้อหาการเรียนเป็นระบบ เรียงล าดับความยากง่าย ตามล าดับขั้นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้นักเรียนประสบ
ความส าเร็จที่ละข้ัน จะได้เป็นก าลังใจให้เรียนในขั้นต่อไป และหลังการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน
ที่เรียนด้วยชุดการเรียนการสอนสามารถศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือเป็นการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง สอดคล้อง
กับบุญเกื้อ ควรหาเวช. (2543, หน้า 92 - 94) ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการของชุดการเรียนการสอน 
พบว่า ครูสามารถช่วยถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพียงหนึ่งในสามของเนื้อหาทั้งหมด ส่วนอีกสองในสาม
ผู้เรียนจะศึกษาด้วยตนเอง จึงท าให้นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ 

4. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังจากใช้ชุดการเรียนการ
สอนกับเกณฑ์ 

 
ตารางท่ี 5 ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการสอน 
 

ทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์ 
ระดับการประเมิน 

(X̅) S.D. แปลผล 

การวัด 4.31 0.62 มาก 

การค านวณ 3.90 0.89 มาก 
การตั้งสมมติฐาน 4.23 0.80 มาก 

การก าหนดตัวแปรและควบคุมตัวแปร 4.12 0.84 มาก 

การทดลอง 4.08 0.75 มาก 
การตีความหมายของข้อมูลและลงข้อสรุป 3.59 0.87 มาก 

รวม 4.04 0.80 มาก 
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จากตาราง 5 พบว่า ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ย 4.04  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 จัดอยู่ในระดับมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 3.50 ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  
ชุดการเรียนการสอน ได้มีกิจกรรมการทดลองหลายกิจกรรม ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการในการ
สืบเสาะ ส ารวจ ตรวจสอบ แก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือหาความสัมพันธ์ของปริมาณต่างๆ และสร้างองค์ความรู้เป็น
ของตัวเอง ท าให้เกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับ วรรณทิพย์  รอดแรงกล้า. 
(2532) ได้ศึกษาเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ พบว่า  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  
เป็นทักษะทางสติปัญญาที่นักวิทยาศาสตร์และผู้ที่น าวิธีการทางวิทยาศาสตร์มาแก้ปัญหา ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้า สืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาต่างๆ  และสอดคล้องกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) (2546) กล่าวไว้ว่ากระบวนการที่นักเรียน สืบค้น เสาะหา ส ารวจตรวจสอบ และค้นคว้า
ด้วยวิธีต่างๆ จนท าให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและเกิดการรับรู้อย่างมีความหมาย สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้
ของนักเรียนเอง และเก็บเป็นข้อมูลไว้ในสมองได้อย่างยาวนาน ท าให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 3.50 ขึ้นไป 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
1. ชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ 85.20/82.86 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ ส่วนค่าดัชนีประสิทธิผลมีค่า 0.74 
เป็นตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ค่าดัชนีประสิทธิผล 0.50 ขึน้ไป 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการทดสอบก่อนเรียนและหลัง
เรียนโดยการใช้ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยก่อนเรียน 14.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.8  
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน  25.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 จาก คะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่า t-test เท่ากับ 
18.97  มีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05 แสดงว่าการเรียนด้วยชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและ
การเคลื่อนที่ ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ระหว่างการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการ
สอนวิชาวิทยาศาสตร์ กับการสอนแบบปกติ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ
การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนเฉลี่ย 25.13 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.58 การสอนแบบปกติเฉลี่ย 22.05 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.76 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน มีค่า t-test เท่ากับ 4.23 มีระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 แสดงว่าการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์  เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ท าให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบปกติเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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4. ผลการเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังการสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ กับเกณฑ์ พบว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 4.04 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 จัดอยู่ในระดับมากซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 3.50 

 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  

ในการน าชุดการเรียนการสอนไปใช้ ครูต้องศึกษาคู่มือครูอย่างละเอียด และมีการทดลองใช้สื่อ
ก่อนล่วงหน้า เพ่ือสร้างความพร้อมและความมั่นใจให้กับครู มีการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนด าเนินกิจกรรมการ
เรียนรู้ อธิบายหรือเน้นขั้นตอนให้กับนักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน  

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
ควรทดลองสร้างชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์กับเนื้อหาสาระการเรียนรู้อื่นและนักเรียนชั้นอ่ืน 

เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และควรมีการศึกษาความพึงพอใจและเจตคติทาง
วิทยาศาสตร์ของนักเรียนเมือ่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่  
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จได้ด้วยดีจากความช่วยเหลือและแนะน าอย่างดีจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วรรณะ  บรรจง ประธานกรรมที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ กรรมการที่
ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเกษม  หล าสะอาด  ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน คือ นางนวลยงค์  วัชรนิรันดร์  นางกาญจนรตน์าว์  
นางจันจิรา  สุขศรีแก้ว นางดุษฎี  โพธิ์น้อย และนางสุภัทรา  พุกกณะ  ที่ช่วยให้ค าแนะน าตลอดจนช่วยแก้ไข 
ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัยครั้งนี้ 
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นายคงฤทธิ ์  รีวงษ์ 2   

นางนิสากร  พุทธวงศ์ 3 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาการเปิดรับเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  ในด้าน 1) การเปิดรับสื่อเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล  2) การ
เปิดรับเนื้อหาสาร เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ซึ่งเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ในระดับ
ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม จ านวน 26 คน  ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย คือ แบบสอบถาม  ซึ่งผลการวิจัย   มีดังน้ี  

            1. พฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล นักศึกษาส่วนใหญ่รับชมสื่อทีวีดิจิตอล จากสื่อโทรศัพท์และจากสื่อ
อื่นๆ มากกว่าการรับชมสื่อทีวีดิจิตอลจากกล่องทีวีดิจิตอล  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นั้น รับชมความคมชัดของภาพที่มีภาพความ
ละเอียดปกติปานกลาง มากกว่าการรับชมที่ภาพความละเอียดสูง 

            2.  พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสาร นักศึกษาส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ในด้าน
จุดประสงค์เพื่อความบันเทิง มากกว่าเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นั้น มีพฤติกรรมการการเปิดรับเนื้อหาสาร
เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ในด้านประเภทกลุ่มเนื้อหาสารที่สนใจรับชมคือกลุ่มบันเทิงอื่นๆจากช่องใหม่ ได้แก่ ช่อง MONO29, ช่อง 
M CHANNEL มากกว่ากลุ่มบันเทิงจากช่องฟรีทีวี ได้แก่ ช่อง 7,ช่อง 3  

 

ค าส าคัญ: การเปิดรับสื่อทีวีดิจิตอล  
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Abstract   

           This study purpose To determine exposure to digital TV. Students of the School of 
Communication Arts Faculty of Management and Information Technology University in Nakhon Phanom 1) 
Exposure to the digital TV 2) exposure of the content. About Digital TV The data were collected by 
questionnaire were students in communication arts. Undergraduate Faculty of Management and 
Information Technology Nakhon Phanom University, 26 people were used in this study was a 
questionnaire findings are as follows. 

            1. Media exposure on digital TV. Most of the students watching TV digital media. Media phones, 
and other media. Over the media, from digital TV box, digital TV. The students, most of them Watch the 
contrast of images with resolution usually moderate. Rather than viewing the high-resolution images. 

           2. exposure and antioxidant content. Most students have exposure to the substance content 
about digital TV. The purpose was to entertain. For purposes other than The students, most of them 
Behavior exposure of content on digital TV. The type of content that is interesting to watch a group of 
other entertainment channels, including new channels MONO29, M CHANNEL channel more 
entertainment TV channel from Channel 7, Channel 3.        

 

Keywords: Exposure on digital TV  
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บทน า 
          สื่อทีวีในอดีตนั้น  จัดว่าเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมมากท่ีสุดในประเทศไทย  พบว่า มีอัตราการเข้าถึง
ประชากร 98 เปอร์เซ็นต์ (อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์,2556)  มากกว่าสื่อมวลชนประเภทอ่ืน  เช่น  สื่อวิทยุ 
กระจายเสียง และสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์   แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันได้เกิดนวัตกรรมสื่อใหม่หรือ
สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นสื่อทางเลือกหนึ่ง ที่ท าให้คนกลุ่มวัยต่างๆ มีโอกาสได้รับรู้ข่าวสาร  จึงท าให้ประชากร
กลุ่มวัยต่างๆเปิดรับสื่อและสารแตกต่างกันไป ตามความน่าเชื่อถือ   จากผลการวิจัยส ารวจ ของ ม.หอการค้า
ไทย  เรื่องพฤติกรรมการรับข่าวสารและความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อสื่อมวลชน ซึ่งเป็นพฤติกรรมการรับ
ข่าว ของคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ในคนกลุ่มวัยต่างๆ ด้วยวิธีเก็บแบบสอบถาม เมื่อ ปี พ.ศ. 
2559     ซึ่งได้ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลผลส ารวจ พบว่ากรณีกลุ่มวัยเจเนอเรชั่น X  มีพฤติกรรมในการรับ
ข่าวสาร คือ FOMO (Fear of Missing Out) คนกลุ่มนี้กลัวตกข่าว  จึงรับข่าวสารทางออนไลน์ผ่านส านักข่าว
ที่เป็นทางการและคนใกล้ชิดมากขึ้น  ติดตามข่าว ทางสื่อใหม่เพ่ือให้ทันกระแสสังคม แต่ไม่ได้ให้ความ
เชื่อถือ  โดยเฉพาะข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดีย ที่กลุ่มวัยเจเนอเรชั่น X ให้ความเชื่อถือในระดับ
น้อย แต่ให้ความเชื่อถือในสื่อที่เป็นประเภทสื่อดั้งเดิมในระดับมาก  จึงท าให้กลุ่มวัยเจเนอเรชั่น X เป็นกลุ่มคน
ที่รับข่าวสารผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากกว่าสื่ออ่ืน  ส่วนกลุ่มวัยเจนเนอเรชั่น Y กลุ่มนี้รับข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ
สังคมออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียบ่อยที่สุด รองลงมาคือสื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นข่าว หนังสือพิมพ์ 
และวิทยุ ตามล าดับ แม้จะรับข่าวสารทางสื่อใหม่มาก แตก่ลุ่มนี้ให้ความเชื่อถือในสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
มากกว่าข่าวสารจากสื่อใหม่  แต่มีแนวโน้มที่จะเชื่อถือในสื่อใหม่มากข้ึน  โดยต้นตอข่าวทางออนไลน์ที่กลุ่มวัย
เจนเนอเรชั่น Y รับข่าวสารบ่อย คือส านักข่าวที่ไม่เป็นทางการและรับข้อมูลข่าวสารจากคนใกล้ชิด บ่อยครั้ง
กว่าส านักข่าวที่เป็นทางการ และ  53.7% คิดว่าข่าวสารที่รับจากในสื่อใหม่นั้น  มีการน าเสนอข่าวการเมือง
และประเด็นส าคัญทางสังคมหลายด้าน  ประเภทข่าวที่เจนเนอเรชั่น Y รับชมได้แก่ ข่าวบันเทิง 57.2% ข่าว
เหตุการณ์ส าคัญ 51.6% และข่าวกีฬา 37.2%  
(http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/713654) 

          นอกจากนั้น  คนกลุ่มวัยเจนเนอเรชั่น Y  มีลักษณะพฤติกรรมการสนใจบริโภคข้อมูลข่าวสาร  จากสื่อ
ใหม่สื่อหรืออินเทอร์เน็ต  มากกว่าสื่อทีวี วิทยุและหนังสือพิมพ์ (Reisenwitz and Lyer, 2009)  โดยในกลุ่ม
วันรุ่นนั้น  งานวิจัย ได้พบว่าเพศชาย มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือติดตามข่าวสาร 
และสถานการณ์บ้านเมือง และใช้เพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ขณะที่เพศ
หญิงส่วนใหญ่ใช้เพ่ือผ่อนคลายความเครียด และใช้เพื่อติดตามข่าวสาระบันเทิง (อมร  โต๊ะทอง, 2555)   

          ปัจจุบัน ในช่วงปี พ.ศ. 2557-2558  คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)  ได้ส่งเสริมและพัฒนาเป็นทีวีระบบดิจิตอลแล้ว ซึ่งมีลักษณะเป็นระบบที่มีการ
แพร่สัญญาณคลื่นโทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน โดยได้เปลี่ยนการเข้ารหัสสัญญาณเป็นแบบดิจิตอล แทนระบบอนาล็อก 
และข้อดีของการพัฒนาทีวีระบบดิจิตอล จะสามารถท าให้ได้รับชมภาพและเสียงที่มีคุณภาพความคมชัดสูงกว่า

144144

http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/713654


    
  

ทีวีระบบอนาล็อก  เนื่องจากมีการใช้ช่วงคลื่นที่มีความถี่น้อยกว่า จึงสามารถท าให้รับชมทีวีได้หลายช่อง
เพ่ิมข้ึน  ตลอดจนจุดเด่นของระบบดิจิตอล มีความยืดหยุ่นต่อการปรับเปลี่ยนฟอร์แมท(Format) เพ่ือให้ใช้งาน
กับโปรแกรมอ่ืน ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงส่งผลให้มีความสามารถในกระบวนการส่งโทรทัศน์ใน
ระบบดิจิตอลที่มีความคมชัดสูง ได้อีกด้วย 

         จากผลการส ารวจของบริษัทเดอะ นีลเส็นคอมปะนี(ประเทศไทย) จ ากัด  หลังจากที่มีการออกอากาศ
ทีวีระบบดิจิตอลแล้ว จากการส ารวจในช่วงเมษายน 2557 และช่วงปลายปี 2557  พบว่า คนนิยมชมรายการ
โทรทัศน์ภาคพ้ืนดินเพิ่มข้ึน มีผู้ชม 78 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการรับชมช่องรายการทางเคเบิ้ลทีวี และทีวีดาวเทียม  
มีผู้ชมนิยม 22 เปอร์เซ็นต์ 
(http:/www.manager.co.th/cyberBiz/ViewNews.aspx?NewsID=9580000014056) 

ส่วนรายงานผลส ารวจของส านักงาน กสทช.  ศึกษาความนิยมดูทีวีดิจิตอลในประเทศไทย ช่องใหม่ 
21 ช่อง  มีประชาชนผู้สนใจชมรายการจากสื่อทีวีดิจิตอลถึง 14.5 ล้านคน ซึ่งเป็นแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นเกือบ 4 
เท่า โดยจากการส ารวจ  ช่วงเดือนเมษายน 2557 มีผู้ชม 7 เปอร์เซ็นต์  เปลี่ยนเป็น 24 เปอร์เซ็นต์ ในเดือน
เมษายน 2558  และนิยมการเปิดรับเนื้อหารายการจากช่องใหม่ มากกว่าช่องฟรีทีวี (3,5,7,9,11 และไทยพีบี
เอส)  ซึ่งช่องใหม่  ได้แก่ ช่อง 18(นิวส์ทีวี) ช่อง 19(สปริงนิวส์) ช่อง 21(วอยส์ทีวี) ช่อง 22(เนชั่น แชนแนล) 
ช่อง 23(เวิร์คพอยส์ทีวี) ช่อง 27(ช่อง 8) ช่อง 29(โมโน) ช่อง 32(ไทยรัฐทีวี) ช่อง 34(อมรินทร์ทีวี)  เป็นต้น 

ผู้วิจัย  สนใจวิจัยศึกษาเรื่องนี้ เพ่ือศึกษาการสนใจของนักศึกษา ด้านเปิดรับสื่อและด้านสารของสื่อทีวี
ดิจิตอล  เพราะนักศึกษานั้น ถือว่าเป็นกลุ่มวัยเจนเนอเรชั่นY กลุ่มหนึ่ง  และเป็นกลุ่มวัยที่สนใจสื่อและสารนั้น
แตกต่างจากกลุ่มต่างวัย ในอดีตมาก  การวิจัยในครั้งนี้ จะช่วยให้เข้าใจพ้ืนฐานความสนใจการรับรู้จากสื่อและ
สารของนักศึกษา ในคนกลุ่มวัยนี้ได้   

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อทีวีดิจิตอลของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสารสื่อทีวีดิจิตอลของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 
    และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม 
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กรอบแนวคิด 

กรอบความคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วรรณกรรม ที่เกี่ยวข้อง 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะ

วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม” ในครั้งนี้  ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษาค้นคว้า
เอกสารวรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้รับสาร 
ผู้รับข่าวสาร ที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน  จะมีพฤติกรรม ความสนใจ ในการรับข่าวสาร

แตกต่างกันไปด้วย  ความเกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับการรับสาร  มี
รายละเอียด  ดังนี้ 

1. อายุ (Age)  เป็นลักษณะประจ าตัวบุคคลที่ส าคัญมากในการศึกษาและวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์  โดยอายุจะแสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสามารถในการท าความ
เข้าใจในเนื้อหา ข่าวสาร และการตีความ  รวมถึงการรับรู้ต่างๆได้มากน้อยต่างกัน การมีประสบการณ์ในชีวิตที่
ผ่านมาแตกต่างกัน  หรืออีกประการหนึ่ง คือ อายุจะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสนใจในประเด็นต่างๆ เช่น มุมมอง
ด้านการเมือง ความส าคัญของการศึกษา ความสนุกสนาน เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังชี้ให้เห็นถึงอารมณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ในกลุ่มคนที่มีวัยต่างกันด้วย 

2. เพศ (Sex)  เป็นลักษณะทางประชากรที่บุคคลได้รับมาแต่ก าเนิด เพศจึงมีความสัมพันธ์ต่อ
บุคลิกลักษณะ จิตใจ และอารมณ์  สมาชิกในสังคมระดับต่างๆ ไม่ว่าสังคมเมืองหรือสังคมชนบทก็ตาม จะ
ประกอบด้วยประชากรเพศชายและประชากรเพศหญิง  ดังนั้น เพศจึงมีอิทธิพลต่อการก าหนดบทบาทหน้าที่

ลกัษณะทางประชากร 
-เพศ 
-อาย ุ
-ระดบัการศึกษา 
-ภูมิล าเนา 
 

 

 

การเปิดรับส่ือ ทวีดีจิติอล 

-ส่ือสมาร์ทโฟน 

-ส่ือแทบแลต็ 
-ส่ือสมาร์ททีว ี
-ส่ือกล่องโทรทศัน์ดิจิตอล 
-ส่ืออ่ืนๆ 
 

 

 

 
การเปิดรับสาร ทวีดีจิติอล 

-ดา้นสาระ 
-ดา้นบนัเทิง 
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หรือการแสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล โดยมีปัจจัยอ่ืนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย คือ ระบบ
วัฒนธรรม  ส่วนในด้านข่าวสาร เพศชายจะมีความสนใจข่าวสารด้านการผจญภัยมากกว่าเพศหญิง แต่ขาด
ความอ่อนโยน ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ในขณะที่เพศหญิง จะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างอ่อนไหว อ่อนโยน มี
ความรู้สึกสัมผัสต่อสิ่งรอบตัวได้ค่อนข้างเร็ว หรืออาจคิดมากในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ได้มากกว่าเพศชาย 

3. ระดับการศึกษา (Education)  การศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และที่ได้รับจากประสบการณ์ของชีวิต  การศึกษาบ่งบอกถึงความสามารถในการเลือกรับ
ข่าวสาร ความสนใจและอัตราการรู้หนังสือ และการเข้าถึงสื่อหรือช่องทางการสื่อสารได้  เช่น ผู้รับสารมีโอกาส
ได้รับการศึกษาน้อย อาจมีข้อจ ากัดในการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตหรืออนไลน์  ในขณะที่ผู้รับสารที่
มีโอกาสได้รับการศึกษาระดับสูง จะสามารถเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและใช้ประโยชน์จากสื่อ
ดังกล่าวได้ด้วย 

นอกจากนี้  การศึกษา ยังมีอิทธิพลต่อผู้รับสารด้วย โดยคนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ต่างกัน ยุคสมัย
ที่ต่างกัน ระบบการศึกษาแตกต่างกัน สาขาวิชาที่แตกต่างกัน  จึงมีความรู้สึกนึกคิด อุดมการณ์ และความ
ต้องการที่แตกต่างกันไปอีกด้วย 

4.  สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Status)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
ครอบครัวหรือรายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญแสดงถึงการมีศักยภาพ
ในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการบริโภคข่าวสาร  ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจสูง จะมีโอกาส
ที่ดีกว่าในการแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลตนเอง  ผู้ที่มีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างต่ า จะมีโอกาส
ได้รับการส่งเสริมทางการศึกษาในระดับน้อย ท าให้มีข้อจ ากัดในการรับรู้ เรียนรู้ ตลอดจนการแสวงหาความรู้
และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง  ทั้งนี้ รวมไปถึงสถานะทางสังคม คือต าแหน่งหรือเกียรติยศของบุคคลที่
ปรากฏในสังคม  หากเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่ยอมรับในสังคมหรือมีต าแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูง จะเป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ผู้ส่งสาร ต้องตะหนักในการเตรียมการหรือวางแผนการสื่ อสาร  จากปัจจัยดังกล่าว มีหลาย
สถานการณ์ที่ผู้รับสารคือบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก ฐานะมั่งคั่ง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเข้าใจสารได้เป็นอย่างดี
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้และมีโอกาสเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว แต่ผู้รับสารในลักษณะนี้ จะมีความคาดหวังต่อ
สาระส าคัญ ความน่าสนใจ ความจ าเป็น ทันต่อเหตุการณ์ และเกิดประโยชน์สูงสุด  ท าให้ผู้ส่งสาร ต้องพัฒนา
ศักยภาพทักษะการสื่อสาร ความรู้ ทัศนคติ เรียนรู้ระบบสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น ตามล าดับ 

5.  อาชีพ (Occupation)  ลักษณะอาชีพ จะบ่งบอกลักษณะเฉพาะของบุคคล เรื่องที่กลุ่มผู้รับสาร
สนใจ ช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสาร  ในบางกรณีบุคคลที่มีอาชีพอย่างหนึ่ง อาจจะไปรวมกลุ่มกับบุคคลที่มีอาชีพ
อีกอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งก็จะท าให้ความสนใจขยายวงกว้างออกไปเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ 
         6.  ศาสนา (Religion)  กลุ่มความเชื่อในศาสนา มีอิทธิพลต่อทัศนคติ  อาทิ ด้านการด าเนินชีวิต ด้าน
การเมืองการปกครอง ด้านเศรษฐกิจ อิทธิพลต่อทัศนคติ เป็นต้น  ผู้ที่นับถือศาสนาใดๆก็ตาม ย่อมมีความเชื่อ 
การยอมรับและศรัทธาต่อหลักธรรมค าสอน และมีแนวคิดวัฒนธรรม ประเพณี และหลักการในการคิด การ
ตัดสินใจต่อการรับสารแตกต่างกัน ตามรายละเอียดปลีกย่อยของศาสนานั้น  ดังนั้น การสื่อสารหรือถ่ายทอด
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ข้อมูลโดยการพิจารณาความแตกต่างทางศาสนา ย่อมเป็นผลดีในการส่งสารให้แก่ผู้รับสารได้อย่างถูกต้องและ
ตรงกับความต้องการของผู้รับสารมากที่สุด โดยไม่กระทบต่อความเชื่อใดๆ 
        นอกจากลักษณะประชากรดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืนที่ควรน ามาพิจารณาร่วมด้วยเช่นกัน คือ 
สถานภาพสมรส หมายถึงการครองเรือน  อาจแบ่งได้เป็นคนโสด สมรส หม้าย หย่า หรือแยกกันอยู่  ลักษณะ
ความแตกต่างด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อถือทางด้านศาสนา  ย่อมมีอิทธิพลต่อสถานภาพการ
สมรส ซึ่งมีผลโดยตรงต่อการรับรู้ข่าวสาร  สถานภาพสมรสของบุคคล จะบ่งบอกถึงความมีเสรีภาพในการ
ตัดสินใจและอิทธิพลต่อกระบวนการคิด การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารด้วย 

 

2. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
เมอร์ริล และ โลเวนสไตน์ (Merrill & Lowenstien, 1971, pp.  134-135) ได้สรุปแรงผลักดันให้

บุคคลใดบุคคลหนึ่งเลือกรับสื่อว่าเกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ คือ 
1. ความเหงา  เมื่อบุคคลต้องอยู่ตามล าพัง ไม่สามารถที่จะติดต่อสังสรรค์กับบุคคลอ่ืนๆในสังคมได้ 

สิ่งที่ดีที่สุด คือ การอยู่กับสื่อ  สื่อมวลชนจึงเป็นเพ่ือนแก้เหงาได้ในบางครั้ง  บางคนก็พอใจที่จะอยู่กับ
สื่อมวลชนมากกว่าอยู่กับบุคคล  เพราะสื่อมวลชนไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนา หรือแรงกดดันทางสังคม
ให้กับตนเอง 

2. ความอยากรู้อยากเห็น  มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วตามธรรมชาติ  ดังนั้น สื่อมวลชน 
จึงถือเอาจุดนี้เป็นหลักส าคัญในการเสนอข่าวสาร โดยเริ่มน าเสนอจากสิ่งใกล้ตัวก่อนไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตัว
ออกไป 

3. ประโยชน์ใช้สอยของตนเอง  มนุษย์จะแสวงหาข่าวสารและการใช้ข่าวสาร เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง  เพ่ือช่วยให้ความคิดของตนเองบรรลุ โดยจะเลือกใช้สื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด และได้
ผลประโยชน์ตอบแทนดีที่สุด 

4. ลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง  มีส่วนท าให้ผู้รับแสวงหา และได้ผลประโยชน์ไม่เหมือนกัน  
ผู้รับสารแต่ละคน ย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อ ที่สนองความต้องการและท าให้ตนเองเกิดความพึง
พอใจ 

เบคเกอร์ (พรกมล  รัตนาภรณ์, 2542, น. 24: อ้างถึงใน Beaker, 1971, p. 133) ได้ให้ความหมาย
ของการเปิดรับข่าวสาร โยงจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ดังนี้ 

1. การแสวงหาข้อมูล  กล่าวคือ บุคคลจะแสวงหาข้อมูล เมื่อต้องการให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคล
อ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือเรื่องทั่วๆไป  

2. การเปิดรับข้อมูล  กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร เพ่ือต้องการทราบข้อมูลที่ตนเองสนใจ
อยากจะรู้  เช่น เปิดดูโทรทัศน์เฉพาะรายการที่ตนเองสนใจ หรือมีผู้แนะน า  หรือชมรายการโทรทัศน์ หากมี
ข้อมูลข่าวสารที่มีความส าคัญเก่ียวกับตนเอง ก็จะเปิดดูเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์  กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสาร เพราะต้องการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
หรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร 
ความต้องการการสื่อสารของมนุษย์นั้น  เนื่องมาจากความไม่แน่ใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หากมีมาก

เท่าใด ก็จะมีความต้องการข่าวสารเพ่ิมขึ้นเท่านั้น  โดยการแสวงหาข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ คือ ต้องการรู้เหตุการณ์ ต้องการค าแนะน าในการปฏิบัติให้ถูกต้อง และต้องการข่าวสารนั้น 
เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงให้ตนเอง 

สิ่งที่ท าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร เกิดจากปัจจัยเหล่านี้  คือ 
1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล  เนื่องจากแต่ละคนมีบุคลิกภาพที่ต่างกันตาม

โครงสร้างจิตวิทยาแต่ละคน  ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การด าเนินชีวิต
ในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน จึงส่งผลกระทบถึงสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจน
กระบวนการรับรู้ การเรียนรู้ การจูงใจ 

2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม  เนื่องจากคนเรามักยึดติดกับกลุ่มที่ตนสังกัดเป็นกลุ่ม
อ้างอิง  ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตาม มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ 
และพฤติกรรม  เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคมของกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการสื่อสาร  เชื่อว่าลักษณะต่างๆ  ได้แก่ เพศ ระดับ
การศึกษา รายได้  ท าให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับสาร 

 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้และกระบวนการรับรู้ 
การรับรู้ (perception)  คือ กระบวนการที่ร่างกายของมนุษย์ได้สัมผัสกับสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเร้า แล้ว

แปลความหมายการสัมผัสที่ได้รับนั้น โดยใช้ความรู้เดิมที่มีอยู่เป็นเครื่องมือช่วยในการแปลความหมายของสิ่ง
นั้นออกมาเป็นความรู้ ความเข้าใจ 

ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้นั้น  เป็นการศึกษาพฤติกรรมของมนุษย์ ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นกับปฏิกิริยาตอบสนองหรือผลที่เกิดจากสิ่งเร้านั้น  ดังเห็นได้จากภาพ 

 
 

 

ภาพ  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับปฏิกิริยาตอบสนอง 

 

           จากความสัมพันธ์ในภาพดังกล่าว  ได้แบ่งสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น ออกเป็น 2 ประเภท  ได้แก่ สิ่งเร้า
ภายในและสิ่งเร้าภายนอก โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
           1. สิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus)  เป็นสิ่งเร้าที่อยู่ภายในร่างกายของมนุษย์ เป็นเรื่องของการ
กระท าหรือการท างานของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายของมนุษย์ ซึ่งมีกลไกซับซ้อนภายใน  โดยธรรมชาติของ
ส่วนประกอบในร่างกายของมนุษย์ จึงท าให้บุคคลนั้นเกิดความต้องการทางกาย หรือกระตุ้นให้บุคคลกระท า
การสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

S 

ส่ิงเร้า 
R 

ปฏิกิริยาตอบสนอง 
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2. สิ่งเร้าภายนอก (External Stimulus)  เป็นสิ่งเร้าที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนอกกายของมนุษย์ ซึ่ง
สิ่งเร้านั้น  อาจเป็นวัตถุ สิ่งของ คน สัตว์ รูปภาพ ตึก ป้ายโฆษณา หรือเหตุการณ์ สภาพการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น
มากมาย  โดยมีผลต่อการพฤติกรรมของมนุษย์ได้ 

กระบวนการทางการรับรู้ Solomon (1999)  ได้อธิบายว่า การรับรู้จะเกิดขึ้น โดยมีสิ่งกระตุ้นทาง
ความรู้สึกต่างๆ อันได้แก่ ภาพ เสียง กลิ่น รส ลักษณะพ้ืนผิว ซึ่งจัดว่าเป็นสิ่งกระตุ้นภายนอก ทั้งนี้ระดับการ
รับรู้จะสูงหรือต่ าขึ้นอยู่กับรูปแบบของสิ่งกระตุ้น และความเข้มของสิ่งกระตุ้นนั้นๆ โดยสิ่งกระตุ้นดังกล่าวจะ
ผ่านทางตัวรับความรู้สึกต่างๆ ทางตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง  ซึ่งเรียกว่า ประสาททางการรับรู้  ซึ่งกระบวนการ
ทางการรับรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นแรก คือ การเปิดรับสิ่งกระตุ้น  ขั้นที่สอง คือ การให้
ความสนใจสิ่งกระตุ้นความรู้สึก ต่อจากนั้นเป็นขั้นสุดท้ายของกระบวนการรับรู้ คือ ขั้นตีความสิ่งกระตุ้นที่ผ่าน
เข้ามาทางประสาทรับความรู้สึกนั้นๆ  

 

4. โทรทัศน์ระบบดิจิตอล 
โทรทัศน์ระบบดิจิตอล(Digital Television หรือ DTV)  หมายถึง โทรทัศน์ภาคพ้ืนดิน ที่ส่งสัญญาณ

ในระบบดิจิทัล ซึ่งมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากระบบอะนาล็อกในประเทศไทยซึ่งใช้อยู่ท่ัวไปส่วนใหญ่  เทคโนโลยี
ดิจิตอลที่น ามาใช้ในระบบโทรทัศน์นั้น มีคุณประโยชน์หลายประการ เหนือกว่าโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก  
เหตุผลส าคัญของการที่ประเทศต่างๆ พยายามปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบดิจิทัล กับการส่งสัญญาณโทรทัศน์
ภาคพ้ืนดิน  ก็เพราะการขาดแคลนทรัพยากรคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในการออกอากาศ ซึ่งเทคโนโลยีดิจิตอล
สามารถช่วยบีบอัดสัญญาณท าให้สามารถใช้คลื่นความถี่ได้มากช่องกว่าและสามารถน าคลื่นความถี่ ไปใช้ใน
กิจการอื่นๆท่ีจ าเป็น เช่น เพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัย จึงเป็นการบริหารจัดการทรัพยากรให้คุ้มค่าได ้

โทรทัศน์ระบบดิจิตอล หรือ DTV นั้น  ให้บริการหลักๆเป็น 2 รูปแบบ  คือ 
1. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดสูง (High Definition Television : HDTV) 
2. โทรทัศน์ระบบดิจิทัลที่มีความคมชัดตามมาตรฐาน (Standard Definition Television : SDTV) 
 
 

งานวิจัย ที่เกี่ยวข้อง 
ลักษมี  คงลาภ และอัปสร  เสถียรทิพย์(2556) ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ

ของวัยรุ่นต่างกลุ่ม เป็นกลุ่มวัยรุ่นเพศชายและหญิงอายุ 15-20 ปี ผลการวิจัย พบว่า 
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่างกลุ่ม มีความแตกต่างกัน กล่าวคือ กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในระบบ

ซึ่งครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจระดับดีถึงดีมาก มีอิสระและความพร้อมในการเลือกรับสื่อทุกประเภท พร้อม
ที่จะเปิดรับสื่อใหม่ๆและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือสนองความต้องการของตนเอง กลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษาในระบบ
ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจปานกลางถึงต่ า มีข้อจ ากัดด้านฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวท าให้วัยรุ่น
กลุ่มนี้ พยายามเข้าถึงสื่อทันสมัย เลือกรับสื่อตามกระแสสังคม  ส่วนกลุ่มวัยรุ่นที่ศึกษานอกระบบซึ่งไม่อยู่กับ
ครอบครัว ต้องท างานหาเลี้ยงชีพ แต่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและค่าใช้จ่าย จึงเลือกเปิดรับสื่อดั้งเดิมที่ไม่มีความ
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ซับซ้อน ง่ายต่อการเข้าถึง  เพ่ือนมีบทบาทส าคัญในการเลือกเปิดรับสื่อต่างๆของวัยรุ่นทั้งสามกลุ่ม  การใช้
ประโยชน์จากสื่อของวัยรุ่นทั้งสามกลุ่มเหมือนกันคือ เพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก 

อมร  โต๊ะทอง (2555)  ศึกษา เรื่องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้อินเทอร์เน็ต ผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ของวัยรุ่น  ผลการวิจัย พบว่า 
          เพศชาย มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์
บ้านเมือง และใช้เพื่ออ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ขณะที่เพศหญิงส่วนใหญ่ใช้
เพ่ือผ่อนคลายความเครียด และใช้เพ่ือติดตามข่าวสารบันเทิง  

          จักรีรัตน์  แสงวารีและคณะวิจัย (2557)  ศึกษา เรื่องความรู้และความคาดหวังต่อโทรทัศน์ดิจิตอล 
ของประชาชนในกรุงเทพฯ  โดยได้กล่าวถึงในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับเนื้อหาสาระด้าน
ข่าวสารกับสื่อ/ช่องทางการสื่อสารในการรับรู้ ซึ่งได้กล่าวรายละเอียด โดยเรียงตามล าดับจากระดับมากไปหา
ระดับน้อย   ดังนี้  ส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารจากโทรทัศน์ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.98 เปิดรับข่าวสารจากสื่อ
สังคมออนไลน์ ในระดับมาก 3.57 เปิดรับข่าวสารจากเว็บไซต์ ปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.35 เปิดรับข่าวสารจาก
หนังสือพิมพ์ ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.53 และเปิดรับข่าวสารจากวิทยุ ในระดับน้อย ค่าเฉลี่ย 2.34 
          น้ าฝน  บ ารุงศิลป์ และพรทิพย์  เย็นจะบก(2558) ศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับชมและองค์ประกอบ
ของรายการที่มีผลต่อการอยู่รอดของทีวีดิจิตอลประเภทบริการธุรกิจ 24 ช่อง ในมุมมองของผู้ชมในเขต
กรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีอายุ 26-30 ปี  ผลการวิจัย พบว่า 
          มีพฤติกรรมการเปิดรับชมช่องทีวีดิจิตอลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ช่อง 3Original/HD ช่อง 7 HD 
ช่อง Workpoint TV ช่อง One และช่อง 5  ส่วนล าดับช่องทีวีดิจิดอลที่เปิดรับชมเป็นประจ า 5 อันดับแรก 
ได้แก่ ช่อง 3Original/HD ช่อง Workpoint TV ช่อง One ช่อง 7 HD และช่อง 8  ส าหรับความถี่ในการเปิด
รับชมทีวีดิจิตอลมากที่สุดคือ ทุกวัน (7 วัน/สัปดาห์) และเปิดรับชมในช่วงเวลา 17.00-23.59 น. เปิดรับชม
รายการละครจากช่อง 3 HD มากที่สุด  นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ชมมีมุมมองต่อการอยู่รอดของทีวีดิจิตอล
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยที่คิดว่ามีผลต่อการอยู่รอดของทีวีเป็นอันดับแรก ได้แก่ เรื่องเนื้อหารายการ
มีประโยชน์ต่อผู้ชม รองลงมาได้แก่เรื่องของการมีรายการให้เลือกหลากหลาย และเรื่องของการผลิตรายการที่
ทันสมัยตรงใจผู้ชม   
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยเรื่อง  การศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยเสนอวิธีการวิจัยตามล าดับ  ดังนี้ 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร  คือ กลุ่มผู้ชมที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ทุกชั้นปี ของคณะวิทยาการจัดการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชั้นปี 1 ชั้นปี 2 ชั้นปี 
3 และชั้นปี 4 

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง  คือ กลุ่มผู้ชมที่เป็นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์  ที่สนใจชมรายการจากสื่อทีวี
ดิจิตอลภาคพ้ืนดิน  จ านวน 26 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมา โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาจัดท าเป็นแบบสอบถาม  โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน   ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ค าถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที่ 2  ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อ เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล 
ส่วนที่ 3  ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมในการเปิดรับเนื้อหาสาร เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มผู้ชมที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จ านวน 26 คน ให้กับ

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากเอกสาร มาวิเคราะห์  โดยมีลักษณะเอกสารที่เกี่ยวข้อง   ดังนี้ 
4.1 การวิเคราะห์เอกสาร (Documents)  ได้แก่ ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง วิทยานิพนธ์

บทความวิจัยเกี่ยวกับสื่อทีวีดิจิตอลภาคพ้ืนดิน 
4.2 วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research)  ซึ่งใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม 

โดยการวิเคราะห์แบบสอบถามนั้น ได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการวิจัยสังคมศาสตร์ ซึ่งสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่  เพ่ืออธิบายคุณลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคลของผู้ชม พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ และความคิดเห็นในการรับชมรายการโทรทัศน์ 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
ตารางที่ 1  ค่าความถี่และร้อยละข้อมูลทั่วไปของลักษณะทางประชากร  ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
และภูมิล าเนา 

 

คุณลักษณะของประชากร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
           ชาย 
           หญิง 

 
11 
15 

 
42.3 
57.7 

           รวม 26 100.0 

อาย ุ
          ต่ ากว่า 18 ปี 
          18-25 ปี 
          26-33 ปี 
          34-41 ปี 
          42-49 ปี 
          50 ปีขึ้นไป 

 
0 
25 
1 
0 
0 
0 

 
0 

96.2 
3.8 
0 
0 
0 

          รวม 26 100.0 
ระดับการศึกษา 
          ปี 1 
          ปี 2 
          ปี 3 
          ปี 4 

 
10 
9 
3 
4 

 
38.5 
34.6 
11.5 
15.4 

         รวม 26 100.0 
ภูมิล าเนา 
        กาฬสินธุ ์
        นครพนม 
        มุกดาหาร 
        สกลนคร 
        จังหวัดอื่นๆ 

 
0 
16 
3 
5 
2 

 
0 

61.5 
11.5 
19.2 
7.7 

        รวม 26 100.0 
 

        ตารางที่ 1  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 57.7  และเพศ
ชาย  จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 42.3  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 
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96.2 รองลงมา มีอายุ 26-33 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 3.8  โดยมีระดับการศึกษา ในระดับชั้นปี 1 
จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5  รองลงมา มีระดับการศึกษา ในระดับชั้นปี 2 จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.6  ส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 61.5 รองลงมา อยู่
ในจังหวัดสกลนคร จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2  ตามล าดับ 
 
ตารางท่ี 2  แสดงข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล 

 

ข้อมูลพฤติกรรมการรับชมสื่อ จ านวน (คน) ร้อยละ 
การรับชม สื่อทีวีดิจิตอล 
           เคย 
           ไม่เคย 

 
26 
0 

 
100.0 

                0.0 
           รวม 26 100.0 

ลักษณะการรับชมสื่อทีวีดิจิตอล จากสื่อ 
          โทรศัพท ์
          แทบแล็ต 
          สมาร์ททีว ี
          กล่องทีวีดิจิตอล 
          สื่ออ่ืนๆ      

 
8 
2 
1 
7 
8 

 
30.8 
7.7 
3.8 
26.9 
30.8 

          รวม 26 100.0 

ความละเอียดภาพ ในการรับชมสื่อทีวีดิจิตอล 
          ภาพความละเอียดต่ า (144P-360P) 
          ภาพความละเอียดปานกลาง (SD 480P) 
          ภาพความละเอียดสูง (HD 1080P) 

 
3 
15 
8 

 
11.5 
57.7 
30.8 

          รวม 26 100.0 
 

        ตารางที่ 2  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เคยชมสื่อทีวีดิจิตอล จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100.0  
และส่วนใหญ่รับชมสื่อทีวีดิจิตอลจากสื่อโทรศัพท์ จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 และจากสื่ออ่ืนๆ จ านวน
8 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 เท่ากัน  รองลงมารับชมสื่อทีวีดิจิตอลจากกล่องทีวีดิจิตอล จ านวน 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 26.9  โดยส่วนใหญ่มีความละเอียดภาพในการรับชมที่ภาพความละเอียดปานกลาง จ านวน 15 คน   
คิดเป็นร้อยละ 57.7 รองลงมามีความละเอียดภาพในการรับชมที่ภาพความละเอียดสูง จ านวน  8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 30.8   
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ตารางท่ี 3  แสดงข้อมูลพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสาร เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล 

 

ข้อมูลพฤติกรรมการรับชม ด้านเนื้อหา จ านวน (คน) ร้อยละ 

จุดประสงค์ ในการรับชมสื่อทีวีดิจิตอล 
           เพื่อความบันเทิง 
           เพื่อชมข่าวสาร 
           เพื่อเพ่ิมความรู้ ด้านการศึกษา 
           เพื่อใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์ 
           เพื่ออ่ืนๆ 

 
19 
1 
2 
0 
4 

 
73.1 
3.8 
7.7 
0.0 
15.4 

           รวม 26 100.0 
ประเภทกลุ่มเนื้อหาสาร ที่สนใจรับชมสื่อทีวีดิจิตอล 
          กลุ่มสาระข่าวสาร ได้แก่ ช่องNBT,ช่อง5,ช่อง9 
          กลุ่มสาระข่าวสารอื่นๆ ได้แก่ ช่องTNN24,ช่อง 
          ไทยรัฐ, ช่องเดลินิวส์, ช่องคมชัดลึก 
          กลุ่มสารคดี ได้แก่ ช่องไทยพีบีเอส,ช่องnew tv 
          ช่องspring NEWS 
          กลุ่มบันเทิง ได้แก่ ช่อง 7,ช่อง 3 
          กลุ่มบันเทิงอื่นๆ ได้แก่ ช่องMONO29, ช่องM  
          CHANNEL 
          กลุ่มอื่นๆ      

 
3 
1 
 
1 
 
7 
8 
 
6 

 
11.5 
3.8 

 
3.8 

 
26.9 
30.8 

 
23.1 

          รวม 26 100.0 
 

        ตารางที่ 3  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในด้าน
จุดประสงค์ เพ่ือความบันเทิง จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 73.1  รองลงมา เพ่ือจุดประสงค์อ่ืนๆ จ านวน 4 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.4  และส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอลในด้านประเภท
กลุ่มเนื้อหาสารที่สนใจรับชม คือกลุ่มบันเทิงอ่ืนๆ  ได้แก่ ช่องMONO29, ช่องM CHANNEL จ านวน 8 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.8  รองลงมาสนใจรับชมกลุ่มบันเทิง  ได้แก่ ช่อง 7,ช่อง 3 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 26.9
และสนใจรับชมกลุ่มเนื้อหาสารอ่ืนๆ  ได้แก่ ช่องTNN24, ช่องไทยรัฐ, ช่องเดลินิวส์ และช่องคมชัดลึก จ านวน 
6 คน คิดเป็นร้อยละ 23.1  ตามล าดับ 
 
ข้อมูลข้อเสนอแนะ 

        จากข้อมูลข้อเสนอแนะ  พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมต่อการเปิดรับชมสื่อ และรูปแบบ
เนื้อหาของสื่อทีวีดิจิตอลในด้านการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม ในฐานะผู้ชมจุด จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 5.4  
รองลงมา ได้แก่ ด้านสื่อ/ช่องทางการสื่อสาร ในการรับชมทีวีดิจิตอล  ด้านเนื้อหาสาระรายการ ของทีวีดิจิตอล  
ด้านการจัดผังรายการ ของทีวีดิจิตอล  และด้านรูปแบบสาระรายการ ของทีวีดิจิตอล อย่างละเท่ากัน  จ านวน 
3 คน  คิดเป็นร้อยละ 1.5  ตามล าดับ 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยเรื่อง  การศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้วิจัย ขอสรุปการอภิปราย
ผลการวิจัย และข้อเสนอแนะตามล าดับ   ดังนี้ 
         1. สรุปการอภิปรายผลการวิจัย 
           1.1 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อจากทีวีดิจิตอล  จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
สื่อทีวีดิจิตอลจากสื่อหรือช่องทางการสื่อสาร ทางสื่อโทรศัพท์และทางสื่ออ่ืนๆ  อาทิ IPTV(Internet Product 
TV) มากที่สุด  สาเหตุเนื่องจากสื่อจากโทรศัพท์และสื่ออ่ืนๆนั้น ที่นิยมเปิดรับชมสื่อประเภทนี้มากนั้น 
เนื่องจากเป็นการสื่อออนไลน์ ที่เข้าถึงง่ายและสะดวก  และสอดคล้องกับการศึกษาเรื่องพฤติกรรมคนกลุ่มวัย
เจนเนอเรชั่น Y  มีลักษณะพฤติกรรมการสนใจบริโภคข้อมูลข่าวสาร  จากสื่อใหม่สื่อหรืออินเทอร์เน็ต  
มากกว่าสื่อทีวี วิทยุและหนังสือพิมพ์ (Reisenwitz and Lyer, 2009)   
           ส่วนการเปิดรับสื่อทีวีดิจิตอล รองลงมานั้น  เปิดรับสื่อทางกล่องทีวีดิจิตอล  เหตุผลส่วนหนึ่งที่ส่งผล
ต่อการรับชมสื่อทีวีดิจิตอลจากกล่องทีวีดิจิตอล  ได้รับความนิยม รองลงมานั้น  สาเหตุเนื่องจากอาจมีสื่อทีวี
ทางเลือกต่างๆ เช่น การสนใจรับชมจากเคเบิ้ลทีวีหรือจานดาวเทียม รวมสื่อใหมท่างอินเทอร์เน็ตด้วย  เป็นต้น 
           ส าหรับความละเอียดด้านการรับชมภาพนั้น  นักศึกษาส่วนใหญ่รับชมภาพความละเอียดปานกลาง 
มากกว่าภาพความละเอียดสูง  ตรงกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น้ าฝน  บ ารุงศิลป์ และพรทิพย์  เย็นจะบก(2558) 
ศึกษา พฤติกรรมการเปิดรับชมและองค์ประกอบของรายการที่มีผลต่อการอยู่รอดของทีวีดิจิตอลประเภท
บริการธุรกิจ 24 ช่อง ในมุมมองของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 26-30 ปี  ผลการวิจัย พบว่ามี
พฤติกรรมการเปิดรับชมช่องทีวีดิจิตอลมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ช่อง 3Original/HD ช่อง 7 HD ช่อง 
Workpoint TV ช่อง One และช่อง 5   

1.2 พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสารจากทีวีดิจิตอล  จากผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ มี
พฤติกรรมการเปิดรับเนื้อหาสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ที่สนใจรับชมในด้านประเภทกลุ่มเนื้อหา คือ กลุ่มบันเทิง
อ่ืนๆ จากช่องใหม่  ได้แก่ ช่อง MONO29, ช่องM CHANNEL รองลงมา สนใจรับชมกลุ่มบันเทิง จากช่องฟรี
ทีวี  ได้แก่ ช่อง 7,ช่อง 3  และสนใจรับชมกลุ่มเนื้อหาสารอ่ืนๆ  ตามล าดับ   การที่นักศึกษาสนใจสื่อเนื้อหา
บันเทิงมากกว่าสาระนี้ จึงสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของลักษมี  คงลาภ และอัปสร  เสถียรทิพย์(2556) 
ศึกษา การศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของวัยรุ่นต่างกลุ่ม อายุ 15-20 ปี ผลการวิจัย พบว่า 
การใช้ประโยชน์จากสื่อด้านเนื้อหาสารของวัยรุ่นทั้งสามกลุ่มนั้นเหมือนกัน คือ เพ่ือความบันเทิงเป็นหลัก   

สาเหตุกลุ่มบันเทิงอ่ืนๆจากช่องใหม่  ที่ได้รับความนิยมนั้น  โดยเฉพาะช่องMONO29 ที่ได้รับความ
นิยมสูงที่สุดนั้น  เนื่องจากเป็นเนื้อหาเพ่ือการบันเทิง โดยมีการน าเสนอซีรีส์ละครเดิม ปกติจะเสียค่าใช้จ่ายค่า
ชม ในเคเบิลทีวี แต่น ามาออกทีวีดิจิตอลใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย(http:/www.manager.co.th/cyberBiz/ViewNews.aspx?NewID=9580000014056)  
นอกจากนั้น ช่องMONO29 ยังใช้งบประมาณการสื่อสารการตลาดมาก เป็นอันดับ 2 (37.6 ล้านบาท) ซึ่งท าให้
เกิดการรับรู้ด้านการประชาสัมพันธ์และโฆษณาต่างๆ ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้ (ประกายกาวิล  ศรีจินดา, 2558) 
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ส่วนกลุ่มบันเทิง จากช่องฟรีทีวี  ได้แก่ ช่อง 7, ช่อง 3 ที่ได้รับความนิยมรองลงมานั้น  เนื่องจากช่อง
ฟรีทีวีนั้น มีการโฆษณา จึงท าให้ความนิยมลดลงไป  แต่อย่างไรก็ตาม ช่อง 7 และช่อง 3 ก็ยังได้รับความนิยม
มากกว่าฟรีทีวีช่องอ่ืน  เพราะเป็นทีวีกลุ่มบันเทิง ที่มีรายการบันเทิงและละครทีวีด้วย  
(รายงานประจ าปี อสมท., 2555) 
 

2. ข้อเสนอแนะ 
           2.1 ด้านประชากร  ในการวิจัย ครั้งต่อไป  ควรศึกษาลักษณะของประชากร ด้านรายได้หรือ
เศรษฐกิจของครอบครัวด้วย เพราะด้านรายได้นั้น มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับสื่อที่แตกต่างกัน 
          2.2 ด้านกลุ่มเป้าหมาย  ควรศึกษาหลายกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มวัยเด็กเจนเนเรชั่นใหม่ กลุ่มวัย
ท างาน และกลุ่มผู้สูงวัย  เพราะมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับการออกแบบสาร เพ่ือสร้างสรรค์ในรายการ
โทรทัศน์ได้  ได้แก่ รายการโทรทัศน์ เพ่ือการศึกษาเด็ก  รายการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนท างาน  
รายการโทรทัศน์ เพ่ือส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  เป็นต้น 
          2.2  ด้านการบริหารการผลิตสื่อทีวีดิจิตอล  ได้แก่  การจัดผังรายการ ตารางออกอากาศให้มีความ
ชัดเจน ประชาชนมีคาดหวังสูงกับทีวีดิจิตอลที่มีภาพความละเอียดสูง การมีเนื้อหาที่หลากหลาย มีเทคนิค
สร้างสรรค์รายการให้น่าสนใจ  มีรูปแบบการจัดรายการที่เหมาะสม ทั้งด้านสาระและความบันเทิง  ตลอดการ
ผลิตรายการให้ตรงกับความคาดหวังและสอดคล้องกับด้านการเปิดรับของกลุ่มเป้าหมาย   
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 รายงานโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับทีวีดิจิตอล ของนักศึกษาสาขาวิชา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
          รายงานวิจัยฉบับนี้  จะส าเร็จลุล่วงไปไม่ได้ ถ้าปราศจากความร่วมมือจากบุคคลากร และหน่วยงาน
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ข้อมูลแบบสอบถาม  ตลอดทั้งคณบดี รองคณบดี ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านวิจัย ที่ได้อนุมัติ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนของคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
         คุณค่าและประโยชน์จากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาพระคุณบิดา มารดา ตลอดจนบูรพาจารย์
และผู้มีพระคุณ ที่ให้การอบรมสั่งสอนประสิทธิ์ประสาทวิชา  ซึ่งผู้วิจัย จะน าไปพัฒนาในด้านระบบการเรียน
การสอน การน าความรู้เกี่ยวกับทีวีดิจิตอล  ไปประยุกต์ใช้ ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป 
 
 
                                                                                                    วัฒนา  ศรีวรมย์ 
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การผลิตข้าวนึ่งเพ่ือสุขภาพจากข้าวมีสีเต็มเมล็ดทีม่ีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 
Healthy – Rice Parboiling from Pigmented Whole Grain Rice (Oryza sativa L.)  

as high antioxidants 

ปิยะวิทย์  ทิพรส1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือน าเสนอผลการศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวนึ่งหรือข้าวพาร์บอยล์เพ่ือ
สุขภาพจากข้าวมีสีเต็มเมล็ดที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง โดยสังเคราะห์การศึกษาผลของการนึ่งด้วยไอน้ าและ
การหุงสุกด้วยน้ าเดือดที่มีต่อความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมีสีเต็มเมล็ดต่างๆ พบว่า เปลือกข้าว
จะมีผลปกป้องการสลายตัวของสารต้านอนุมูลอิสระจากความร้อนในช่วงการแช่และการนึ่ง  เมล็ดข้าวสีเต็ม
เมล็ดที่มรี าสีแดงและม่วง จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ละลายในไขมัน ได้แก่ โท
โคเฟอรอล โทโคไตรอินอล  และ แกมมา-ออริซานอล   ส่วนกลุ่มที่ละลายน้ า ได้แก่ สารประกอบฟินอลิก  
และฟลาโวนอยด์ พบว่า การนึ่งด้วยไอน้ าและการหุงสุกด้วยน้ าเดือดมีผลท าให้ความเข้มข้นของโทโคเฟอรอล 
โทโคไตรอินอล และ แกมมา-ออริซานอลเพ่ิมขึ้นอย่างมาก ส่วนความเข้มข้นของสารประกอบฟินอลิกในรูป 
free phenolics และ ฟลาโวนอยด์จะลดลง โดยเฉพาะแอนโทไซยานินในร าข้าวสีม่วง และโปรแอนโทไซยา

นิน (DP3) ในร าข้าวสีแดง  และยิ่งท าให้โปรแอนโทไซยานิน (DP 1-3) เพ่ิมขึ้นหลายเท่า นอกจากนี้
สารประกอบฟินอลิกในรูป bound phenolics จะถูกปลดปล่อยออกมามากขึ้นเมื่อสัมผัสความร้อนจากการ
นึ่งและการหุงสุก  แต่การเพ่ิมขึ้นนั้นไม่เพียงพอที่จะไปชดเชยการสูญเสียของสารประกอบฟินอลิกในรูป free 
phenolics 
 

ค าส าคัญ: การผลิตข้าวนึ่ง  ข้าวนึ่ง  ข้าวมีสีเต็มเมล็ด   สารต้านอนุมูลอิสระ  สุขภาพ 
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 กรุงเทพฯ 10210  

160160



    
  

Abstract 
  The objective of this article was to represent a studied results associated with Rice 
Parboiling for health from pigmented whole grain rice (Oryza sativa L.) as high antioxidants. 
The effects of steaming and wet cooking on the concentrations of antioxidants in various 
pigmented whole bran rice were synthesized. Rice parboiling processes from pigmented 
paddy it was found that the hull apparently provided protection from thermal degradation 
and/or leaching of water soluble antioxidants (or free phenolics) during steaming and wet 
cooking. Pigmented rice contains significant of two antioxidants including lipophilic 

antioxidants (tocopherols, tocotrienols, and -oryzanol) and water-solubles antioxidants 
(especially phenolic and flavonoid compounds) it was found that steaming and wet cooking 

significantly increased the concentrations of tocopherols, tocotrienols and -oryzanol. While 
these decreased  the concentrations of free phenolic compounds and flavonoid 

compounds, especially the anthocyanins in purple bran rice and proanthocyanidins of DP3 
in red bran rice. However, the proanthocyanidins of DP 1-3 increased several fold after 
thermal processes. In addition, steaming and wet cooking appeared to cause increases in the 
release of bound phenolics, but the increases were not enough to compensate for the loss 
of free phenolics. 
 
Keywords: rice parboiling,  parboiled rice,  pigmented whole grain rice,  
               antioxidants,  health 
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บทน า 
 การผลิตข้าวนึ่งหรือข้าวพาร์บอยล์ หมายถึงการผลิตข้าวนึ่งเชิงการค้า (commercially parboiling) ซึ่งผลิตด้วย
กระบวนการที่เรียกว่า “hydrothermal processes”หรือ“hydrothermal treatments” เป็นการให้ความร้อนอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าข้าวเปลือกและ/หรือหรือข้าวกล้องสัมผัสความร้อนครั้งแรกด้วยการแช่น้ า (soaking) นึ่งด้วยไอน้ า 
(steaming) และอบแห้ง (drying) (Lamberts et al., 2006)  การผลิตแบบนี้เป็นวิธีดั้งเดิมที่ผลิตมานานและได้รับความนิยม
ไปท่ัวโลก  ส่วนการผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพหมายถึงการผลิตข้าวนึ่งด้วยกระบวนการเดียวกับการผลิตข้าวนึ่งเชิงการค้า แต่ใช้
วัตถุดิบหลักเป็นข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องมีสีเต็มเมล็ด ซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและมีศักยภาพสูงในการต้าน
อนุมูลอิสระ   
 ประเทศไทยในฐานะผู้ส่งออกผลผลิตข้าวรวมในอันดับต้นๆของโลก มีส่วนแบ่งการตลาด (marker share) เป็น
อันดับ 2  รองจากประเทศอินเดียมาตั้งแตช่่วงปี พ.ศ. 2556 - 2558 แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 จะเห็นว่า ปี 2558  ไทย
มีผลผลิตข้าวส่งออกลดลงประมาณร้อยละ 10.8 จากปี 2557 รองจากประเทศอินเดีย ซึ่งลดลงประมาณร้อยละ 5.3 (สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย, 2559)  
 

ตารางที่ 1  เปรียบเทียบการส่งออกผลผลิตข้าว (ลา้นต้นข้าวสาร) ของประเทศผูส้่งออกท่ีส าคัญ 5 อันดับ 
ประเทศ พ.ศ.  

2555 2556 2557 2558 ร้อยละการเปลีย่นแปลง 

ไทย 6.97 7.05 10.97 9.79 -10.8 
อินเดีย 10.65 10.57 10.81 10.23 -5.3 
เวียดนาม 7.73 6.75 6.46 6.61 2.4 
ปากีสถาน 3.65 3.43 3.32 3.91 17.6 
สหรัฐอเมริกา 3.33 3.40 3.20 3.61 12.7 
รวม 32.34 31.20 34.76 34.15 -1.7 

 ที่มา :  สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย (2559)  อ้างถึงใน ปิยะวิทย์ ทิพรส (2559)  

 
ซึ่งในภาพรวมการส่งออกผลผลิตข้าวไทย พบว่า ผลผลิตข้าวนึ่งได้รับความนิยมมากรองจากข้าวขาวในตลาดโลก ได้แก่ 

แอฟริกา ตะวันออกกลาง ยุโรป และสหรัฐอเมริกา จะเห็นว่าเมื่อปี 2558 ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งออกข้าวนึ่งประมาณ 
2,316,903  ตัน  แต่กลับพบว่า มีปริมาณการส่งออกลดลงร้อยละ 29 เมื่อเทียบจากปี 2557  และปริมาณผลผลิตข้าวนึ่งยัง
ลดลงมากกว่าข้าวขาว แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 2  เนื่องจาก (1) ก าลังซื้อของบางประเทศลดลงท าให้ไม่สามารถซื้อข้าว
ล่วงหน้าที่มีปริมาณมากมาเก็บสต๊อกไว้  (2) ประเทศเหล่านี้หันไปซื้อผลผลิตข้าวนึ่งจากประเทศคู่แข่งซึ่งมีราคาถูกกว่า เช่น 
อินเดีย ปากีสถาน และเวียดนาม  (3) ลูกค้าของไทยบางประเทศ เช่น ไนจีเรียในฐานะที่เป็นประเทศผู้น าเข้าข้าวนึ่งอันดับ 1 
ของไทยมาหลายปี  รัฐบาลไนจีเรียมีนโยบายใหม่เกี่ยวกับการตั้งก าแพงภาษี  โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในประเทศ 
ถ้ารับซื้อข้าวท่ีผลิตในต่างประเทศสามารถจ่ายภาษีการค้าเพียงร้อยละ 30  ในทางกลับกัน ถ้าผู้ประกอบการที่น าเข้าข้าวจาก
ต่างประเทศจะต้องจ่ายภาษีน าเข้าถึงร้อยละ 60  นอกจากน้ี ยังมีมาตรการห้ามมีการส่งเงินเหรียญสหรัฐฯออกนอกประเทศอีก
ด้วย  จึงอาจส่งผลกระทบกับการส่งออกข้าวนึ่งของไทย (ประชาชาติธุรกิจออนไลน์, 2558 อ้างถึงใน น้ าฝน ล าดับวงศ์ และ
คณะ, 2559) (4) ประเทศไทยประสบปัญหาภัยแล้งท าให้เกษตรกรมีความจ าเป็นต้องลดพื้นท่ีการเพาะเปลูก อาจส่งผลกระทบ
ท าให้วัตถุดิบข้าวเปลือกขาดตลาด  (5) ตลาดโลกมีความตอ้งการข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  (สมาคมผู้
ส่งออกข้าวไทย, 2559 )   
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ตารางที่ 2  สถิติการส่งออกข้าวของไทยปี พ.ศ. 2555 - 2558 
ประเทศ พ.ศ.  

2555 2556 2557 2558 ร้อยละการเปลีย่นแปลง 

ข้าวขาว 2,572,840  2,855,460 5,537,709 5,243,058 -5.3 
ข้าวน่ึง 2,049,618 1,650,831 3,261,521 2,316,903 -29.0 
ข้าวหอมมะล ิ 1,912,657  1,915,190 1,869,673 1,987,216 6.3 
ข้าวหอมปทุมธานี 85,629 51,684   161,071   124,401   -22.8 
ข้าวเหนียว 113,685   137,451   139,396   124,190 -10.9 

ปริมาณ (ตัน) 6,734,429 6,610,616 10,969,370 9,795,768 -10.7 

มูลค่า (ล้านบาท) 142,976   133,851   174,852   155,912   -10.8 

 ที่มา :  สมาคมผูส้่งออกข้าวไทย (2559) อ้างถึงใน ปิยะวิทย์ ทิพรส (2559)  
 

อย่างไรก็ตาม ข้าวนึ่งของไทยได้รับความนิยมบริโภคเพิ่มขึ้นจากลูกค้าหลักหลายประเทศ ได้แก่ เบนิน เยเมน แอฟริกาใต้ และ
ไนจีเรีย จะเห็นจากเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 ไทยส่งออกปริมาณข้าวนึ่งประมาณ 221,096 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 89 เมื่อเทียบ
กับเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน  (สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559)  ดังนั้นประเทศไทยควรพยายามผลักดันให้ยอดการ
ส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้น  เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีบริษัทโรงสีข้าวนึ่งทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และและขนาด
ใหญ่เป็นจ านวนมาก ซึ่งขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 47 โรงงาน (น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ, 2559) 
หลายประเทศมองว่าการผลิตข้าวนึ่งมีประโยชน์ในเชิงการค้าและการตลาด ด้วยเหตุผลหลัก 4 ประการ คือ (1) หลังจาก
กะเทาะเปลือกและ/หรือขัดสี ข้าวนึ่งจะให้ผลผลิตสูงกว่าข้าวขาวท่ัวไป (2) ข้าวนึ่งมีเนื้อสัมผัสเหนียวและแฉะน้อยหลังการหุง
สกุ (3) อายุการเก็บรักษามากกว่า (4) ทนทานต่อการเสื่อมเสียจากจุลินทรีย์และแมลง (Bhattacharrya, 2004 ; Min et al., 
2014)  ปัจจุบนัตลาดโลกสนใจผลผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพมากขึ้น มีการใช้ข้าวกล้องเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตข้าวนึ่งมากขึ้น  
เนื่องจากถ้าใช้ข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบหลัก เปลือกข้าวจะท าให้ข้าวนึ่งมีข้อด้อยคือ (1) กลิ่นรสที่ผลิตปกตคิล้ายกลิ่นฟางข้าว (2) 
การแพร่ของเม็ดสีจากเปลือกข้าวเข้าสู่ส่วนเนื้อในข้าวส่วนเอนโดสเปิร์ม (endosperm) (3) เปลือกข้าวมีสภาพการน าความ
ร้อนต่ า (poor thermal conductivity) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ผู้ผลิตอาจสิ้นเปลืองเวลาและพลังงานในการผลิตสูง (Patindol et 
al., 2008 ; Min et al., 2014) (4) ก่อนการหุงสุกข้าวเปลือกนึ่งจะต้องน ามาผ่านการกะเทาะเปลือกและขัดสีก่อนเสมอ (Min 
et al., 2014)  การผลิตข้าวนึ่งด้วยกระบวนการ hydrothermal processes จะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่การแช่น้ า 
การนึ่งด้วยไอน้ าร้อน และการอบแห้ง (Min et al., 2014 ; Vanier et al., 2015) หลังจากการอบแห้งผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งยังไม่
สามารถบริโภคได้  ฉะนั้น ผู้บริโภคจะต้องน าไปผ่านการหุงสุกด้วยน้ าเดือด  แต่ข้าวนึ่งส่งออกของไทยในปัจจุบันยังมีการใช้
ข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบและได้รับความนิยมมากกว่าข้าวกล้อง เนื่องจากข้าวเปลือกนึ่งให้ผลผลิตสูงและมีอายุการเก็บรักษา
มากกว่า (Lamberts et al., 2006 ; Min et al., 2014 ; Vanier et al., 2015) ทั้งนี้ ไม่ว่าการผลิตข้าวนึ่งจะใช้ข้าวกล้องหรือ
ข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบ ก่อนการบริโภคจะต้องน าข้าวนึ่งไปหุงสุกด้วยน้ าเดือด ผลิตภัณฑ์จึงมีโอกาสสัมผัสกับความร้อนสูงซ้ า 
(Min et al., 2014)  ดังนั้น การเตรียมข้าวนึ่งเป็นข้าวหุงสุกที่มีคุณภาพและให้คุณค่าทางโภชนาการสูงเป็นสิ่งที่ต้องเฝ้าระวัง
และให้ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการนึ่งด้วยไอน้ าร้อน มีรายงานว่าวิธีการที่ได้รับความนิยมในระดับสากลส าหรับการ
เตรียมข้าวหุงสุกเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวนึ่ง ข้าวเปลือกนึ่ง ข้าวกล้องนึ่ง และข้าวกล้องดิบทั่วไป จะต้องผ่านการหุง
สุกด้วยน้ าเดือดเสมอ ความร้อนสูงจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมี  กายภาพ  เคมีเชิงฟิสิกส์ และประสาทสัมผัส 
รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และความสามารถในการต้านทานอิสระในข้าวมีสีเต็มเมล็ด 
(Bhattacharrya, 2004 ; Min et al., 2014)   Min et al. (2011, 2012) รายงานว่าร าข้าวสีเต็มเมล็ด (pigmented whole 
grain bran rice) มีความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก และมีความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระสูง  Min et 
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al. (2014) รายงานว่าความร้อนจากกระบวนการ hydrothermal processes มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้น
ของสารพฤกษเคมี (phytochemicals) ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในการผลิตข้าวนึ่งที่ใช้วัตถุดิบเป็นข้าวเปลือกเมล็ด
มีสีและ/หรือข้าวกล้องมีสี   Min et al.(2014) รายงานเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากกระบวนการ hydrothermal processes ที่
มีผลกระทบแล้ว พบว่าการหุงสุกด้วยน้ าเดือดยังเป็นอิทธิพลร่วมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต้านอนุมูล
อิสระในร าข้าวมีสีเต็มเมล็ดอย่างมีนัยส าคัญยิ่ง 

ดังนั้นบทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อสังเคราะห์ผลการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีจุดเน้นการสังเคราะห์ผลงานของ Min 
et al. (2011, 2012, 2014)  การศึกษานี้เริ่มต้นจาก Min et al. (2011) ศึกษาวิจัยข้าวมีสีเต็มเมล็ดเพื่อสุขภาพ โดย
การศึกษาสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระ และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในร าข้าวมีสีสายพันธุ์ต่างๆ  Min et al. 
(2012) ศึกษาเชิงลึกสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งพบมากในข้าวมีสี  ได้แก่ phenolics (ทั้งในรูป free และ bound) และ 
flavonoids (anthocyanins และ proanthocyanidins) รวมทั้งประเมินความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของสารพฤกษ
เคมีดังกล่าว ต่อมา Min et al.(2014) ศึกษาวิจัยผลของกระบวนการ hydrothermal processes ที่มีต่อสารต้านอนุมูลอิสระ
ในร าข้าวมีสีเต็มเมล็ด (ผ่านการกะเทาะเปลือก แต่ไม่ขัดผิว) ทั้งนี้ผลจากการสังเคราะห์งานวิจัย คาดหวังว่าจะได้ความรู้ที่มี
ประโยชน์ในวงกว้าง ท้ังในระดับวิชาการ และระดับการวิจัยในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนซึ่งเป็น
สถานประกอบการขับเคลื่อนการการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งของประเทศ  โดยเฉพาะการน าผลผลิตข้าวเปลือก
เมล็ดมีสีหลายสายพันธุ์ของประเทศไทย ทั้งที่เพาะปลูกแบบเกษตรอินทรีย์และแบบทั่วไปมาแปรรูปเป็นข้าวนึ่งมีสีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และสามารถบรรเทาความ
ยากจนลงได้ รวมทั้งเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางอาหาร (food security)  
 
วิธกีารผลิตข้าวนึ่งเพ่ือสุขภาพ (rice parboiling for health) 
 โดยทั่วไปการผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพจะผลิตแบบ hydrothermal processes สามารถปฏิบัติได้ทั้งในระดับ
อุตสาหกรรมและระดับห้องปฏิบัติการ มี 3 กระบวนการหลัก คือ การแช่น้ า การนึ่งด้วยไอน้ าร้อน และการอบแห้ง 
(Lamberts et al., 2006) ทั้ง 3 กระบวนการจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการนึ่งด้วยไอน้ าจะใช้ความร้อนที่มี
อุณหภูมิสูงกว่าการแช่ และการอบแห้ง (Min et al., 2014)  ดังนั้น ผลผลิตข้าวนึ่งจะมีคุณภาพได้อย่างเหมาะสมตามที่ตลาด
ต้องการทั้งในด้านสี เนื้อสัมผัส คุณค่าทางโภชนาการ และปริมาณความช้ืนสุดท้ายที่เหมาะสม จ าเป็นต้องควบคุมคุณภาพและ
กระบวนการผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญ  นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีความส าคัญเช่นกัน  ได้แก่ การคัดเลือก
พันธุ์ข้าว การเตรียมวัตถุดิบ การกะเทาะเปลือก/การขัดสี การบรรจุ/เก็บรักษา  และการควบคุมคุณภาพในแต่ละกระบวนการ 
รวมทั้งการประเมินคุณภาพการหุงสุกหลังผ่านกระบวนการอบแห้ง ทั้งนี้กรรมวิธีการผลิตข้าวนึ่งมีรายละเอียดดังนี้  (1) การ
เตรียมเมล็ดข้าว  กรณีใช้วัตถุดิบเป็นข้าวเปลือก มีขั้นตอนดังนี้ (1.1) ตรวจสอบพันธุ์ข้าวคุณภาพ  โดยทั่วไปตรวจสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงเกษตร ประเทศสหรัฐอเมริกา (USDA ,1982)  เมล็ดข้าวเปลือกแต่ละพันธ์ุจะตรวจสอบคุณภาพ
ด้านน้ าหนัก  ขนาด  รูปร่าง และอัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้าง (1.2) ร่อนผ่านตะแกรงแยกสิ่งสกปรก  พยายาม
เลือกเมล็ดข้าวที่มีขนาดใหญ่และสมบูรณ์เพราะเป็นเมล็ดเจริญเติบโตเต็มที่จึงมีอาหารสะสมในเมล็ดสูง (Panchan and 
Naivikul, 2009 ; Varanyanond et al., 2005) (1.3) การล้างข้าวเปลือก  ควรล้างด้วยน้ าสะอาดหรือน้ าประปา จากนั้นล้าง
ด้วยน้ าเกลือโซเดียมคลอไรด์ ความเข้มข้นประมาณร้อยละ 1.7 โดยน้ าหนักต่อปริมาตร เพื่อแยกเมล็ดลีบ เมล็ดเสีย และเมล็ด
อ่อน  จากนั้น ล้างด้วยน้ าสะอาด (1.4) บรรจุข้าวเปลือกคุณภาพดีในภาชนะหรือผ้าดิบ  ลงแช่ในน้ าอุ่นให้ข้าวเปลือกอิ่มตัว
ด้วยน้ า โดยจะต้องควบคุมอุณหภูมิช่วงประมาณ 30 oC - 40 oC พร้อมกับมีระบบการหมุนเวียนของน้ าตลอดเวลา และควร
เปลี่ยนน้ าทุกๆ  6 ช่ัวโมง  ขั้นตอนการแช่มีความส าคัญเนื่องจากในขณะแช่ข้าวเปลือกจะเกิดความดันในน้ าสูงกว่าในเมล็ด 
อาจมีผลท าให้แร่ธาตุและสารอาหารอื่นๆซึ่งอยู่ในเนื้อเยื่อช้ันนอกแพร่ผ่านเข้าไปในเนื้อข้าวหรือส่วนของเอนโดสเปิร์ม ท าให้
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ข้าวกล้องนึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น (Kaddus et al., 2002 ; Abhay and Gupta, 2006) นอกจากนี้ การแช่
ข้าวเปลือกอาจมีผลท าให้การเกิดการเปลี่ยนแปลงสีเกิดขึ้น คือเมล็ดข้าวเกิดเป็นสีเหลืองและ/หรือสีน้ าตาลเนื่องจากปฏิกิริยา
เมลลาร์ด เพราะการแช่น้ ามีผลท าให้กรดอะมิโนและน้ าตาลอิสระที่มีสมบัติเป็นน้ าตาลรีดิวซ์ แพร่ผ่านเข้าไปในโมเลกุลของ
สตาร์ชในส่วนของเอนโดสเปิร์ม (Tian et al., 2010)  ดังนั้น ฝ่ายควบคุมคุณภาพควรสุ่มตรวจการดูดซึมน้ าของเมล็ด
ข้าวเปลือกทุกๆ 2 ช่ัวโมง ที่ระยะเวลาต่างๆในช่วง 2-36 ช่ัวโมง  ประเมินโดยการวิเคราะห์ปริมาณความช้ืนเพื่อดูการดูดซึมน้ า
ของคัพภะในเมล็ดข้าวเปลือก (Panchan and Naivikul, 2009  ; Kaddus et al., 2002 ; Varanyanond et al., 2005 ; 
Komatsuzaki et al., 2007)  รวมทั้งการเปลี่ยนน้ าแช่เมล็ดข้าวตลอดเวลา จะสามารถยับยั้งการเจริญเพิ่มจ านวนของ
แบคทีเรียก่อโรคและยีสต์ทีก่อให้เกิดการหมัก (Kimanya et al., 2003)  (2) การนึ่งด้วยไอน  าร้อน (steaming)  น าข้าวมา
ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าร้อน โดยทั่วไปจะใช้ความดัน 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  อุณหภูมิ 121oC  ช่วงเวลา 8-10 นาที  (เพราเพ็ญ, 
2555 ; Panchan and Naivikul, 2009) ขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อปริมาณผลผลิตหลังการขัดสี  Bhattacharya (1985) 
รายงานว่า การนึ่งสามารถเพิ่มปริมาณผลผลติหลงัการขัดสไีด ้เพราะสตาร์ชเมล็ดข้าวกล้องถูกเจลาทิไนซ์จนกระจายตัวออกมา 
และมีโมเลกุลโปรตีนแทรกตัวเกาะกันแน่นแทนที่ ช่องว่างรอบๆในเมล็ดข้าว จึงท าให้เกิดการแยกจากกันน้อยลง    
Bhattacharya (1986) พบว่า สารอาหารที่ละลายน้ าได้ เช่น น้ าตาลรีดิวซ์ วิตามิน แร่ธาตุ  รวมทั้งเม็ดสีจากส่วนเปลือกข้าว
และเยื่อหุ้มเมล็ดชั้นนอกจะซึมเข้าสู่เนื้อเมล็ดมากขึ้น ขณะที่ไขมันไม่สามารถแพร่ผ่านผนังเซลล์ออกมาได้  ไขมันจึงแยกออก
จากเมล็ดข้าวไปสู่เยื่อหุ้มเมล็ดแทน  ดังนั้น ผลจากการใช้ไอน้ าร้อนในการนึ่งอาจท าให้โครงสร้างของเมล็ดข้าว ที่เรียกว่า โครง
สร้างสเฟียโร (sphearo structure) ถูกท าลายไป มีผลท าให้ร าข้าวมีปริมาณไขมันสูง เมื่อเสร็จสิ้นการเจลาทิไนซ์ของสตาร์ช
จะส่งผลท าให้เมล็ดข้าวนึ่งมีความช้ืนประมาณร้อยละ 45-50  นอกจากนี้ Panchan and Naivikul, 2009 รายงานว่า เมล็ด
ข้าวนึ่งส่วนใหญ่จะมีเนื้อสัมผัสแน่นเนื่องจากโครงสร้างสตาร์ชเกิดเกาะตัวกันมาก ดังนั้น ควรอบแห้งเพื่อให้ได้ปริมาณความช้ืน
ไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักแห้ง (4) การอบแห้ง  หลังจากข้าวกล้องผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าร้อน จะน ามาอบแห้งที่อุณหภูมิ
ช่วง 40oC-50oC จนมีความช้ืนสุดท้ายไม่เกินร้อยละ 12 โดยน้ าหนักแห้ง จากนั้นจะพักข้าว  ขั้นตอนนี้มีจุดประสงค์ท าให้
ข้าวเปลือกนึ่งมีอายุการเก็บเพิ่มขึ้น และหลังการขัดสีได้ข้าวเต็มเมล็ดเพิ่มขึ้น ข้อพึงระวัง คือ ต้องไม่ให้เมล็ดข้าวนึ่งเกิดการ
แตกร้าว โดยควรหยุดพักการให้ความร้อนประมาณ 2-48 ช่ัวโมง เพื่อให้ข้าวนึ่งมีการปรับสภาพความช้ืนภายในเนื้อเมล็ดข้าว
จนเข้าสู่สมดุล เรียกว่า การเทมเปอร์ (tempering) (Chakraverty and Singh, 2014) ทั้งนี้ข้าวนึ่งที่อบแห้งนานเกินไปเมื่อ
น ามาหุงสุกจะได้รูปร่างของเมล็ดข้าวบาน แตก หรือหัก จะเห็นรอยแตกทั้งตามแนวขวางและแนวยาว และเมล็ดข้าวหักเป็น
ช้ินเล็กๆ (Noomhom, 2001) (5) กะเทาะเปลือก/การขัดสี (dehulling/milling) จะน าข้าวกล้องนึ่งที่ผลิตจากข้าวเปลือก
หลังผ่านการอบแห้ง มาผ่านการกะเทาะเปลือก /และ/หรือขัดสีเพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการบรรจุในขั้นต่อไป  (6) การบรรจุ  
หลังจากได้ผลผลติข้าวกลอ้งนึ่ง หรือข้าวเปลือกนึ่ง ที่ผ่านการอบแห้งจนมีปริมาณความช้ืนเหมาะสม คือ ไม่เกินร้อยละ 12  จะ
น ามาบรรจุในภาชนะตามข้อก าหนดของลูกค้า  

 
การสังเคราะหผ์ลการศึกษาการผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพจากข้าวมสีทีี่มีสารต้านอนุมลูอิสระสูง 

 ข้าวมีสี (pigmented rice) ในที่น้ีหมายถึง ข้าวมีสีเต็มเมล็ด (whole pigmented grains) จัดเป็นธัญพืชซึ่งอุดมไป
ได้ด้วยคาร์โบไฮเดรตที่เป็นแหล่งอาหารให้พลังงานสูง  อีกทั้งช้ันร า (bran layer) ยังอุดมไปด้วยสารพฤษเคมี 
(phytochemicals) หรือสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (bioactive compounds) ที่มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภค (Min et al., 2011, 2012)  ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพมี
แนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้น  ข้าวมีสีจึงเป็นวัตถุดิบทางเลือกซึ่งสามารถใช้ในการผลิตข้าวนึ่งได้ (Min et al., 2014)    Min et al. 
(2014) ได้รายงานข้อแนะน าของ The Dietary Guideline for Americans กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งกล่าวว่า
“การบริโภคธัญพืชเต็มเมล็ดจะเป็นประโยชน์สูงมากต่อสุขภาพ สามารถป้องกันโรคเรื้อรังที่ร้ายแรงได้ เช่น โรคมะเร็ง  โรค
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ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหวัใจตีบตัน” สารต้านอนุมูลอิสระที่พบมากในข้าวมีสีจงึมีศักยภาพท่ีอาจจะช่วยปัองกันโรค
เรื้อรังที่ร้ายแรงได้ สารต้านอนุมูลอิสระจะพบมากที่สุดในส่วนร าข้าว (rice bran fraction) นอกเหนือจากที่พบในส่วนอื่น
ของเมล็ดข้าว  ร าข้าวมีสีประกอบไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลายได้ในไขมัน (lipophilic antioxidants) และสารต้าน
อนุมูลอิสระที่ละลายในน้ า (water-soluble antioxidants or phenolic antioxidants) (Min et al., 2011,2012, 2014) 
ทั้งนี้ กลุ่มที่สามารถละลายได้ในไขมัน ได้แก่ (1) total vitamin E ส่วนใหญ่ประกอบด้วย tocopherols tocotrienols ใน

รูป (homologues) แอลฟา- (-)  แกมมา- (-) และ เดลตา- (-)   (2) สาร -oryzanol  ขณะที่กลุ่มสามารถละลายใน
น้ า ได้แก่ phenolic compounds หรือสาร polyphenols ได้แก่ phenolic acids และ  flavonoids (Goffman & 
Bergman, 2004 ; Nakamura et al., 2005 ; Min et al., 2011, 2012, 2014) ลักษณะส าคัญของ phenolics ในข้าวเต็ม
เมล็ด คือ สารนี้จะถูกตรึงรูปเป็นองค์ประกอบซับซ้อนในผนังเซลล์ และมีสมบัติไม่ละลายในไขมัน ( insoluble, cell wall-
bound forms) โดยปกติสารในส่วนนี้มักถูกพิจารณาว่าไม่มีความส าคัญในข้าวเต็มเมล็ด ต่อมามีรายงานว่า phenolics ที่
ถูกตรึงรูปในผนังเซลล์นี้สามารถถูกย่อยสลายด้วยเอนไซม์ในล าไส้  และเป็นแหล่งพรีไบโอติกส์ (prebiotics) ซึ่งเป็นอาหารที่
ดีให้แก่จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในล าไส้ใหญ่ (Adom & Liu, 2002 ; Min et al., 2011,2012)  Min et al., (2014) ยัง
พบว่า phenolic acids ที่พบมากในข้าวมีสีประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ (1) benzoic acids ประกอบด้วยสาร 

protocatechuic acid และ vanillic acid (2) cinnamic acids ประกอบด้วยสาร -coumaric acid, ferulic acid และ 
sinapic acid ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมีสมบัติต้านทานอนุมูลอิสระสูงมากในขณะที่สาร flavonoids 
ได้แก่ anthocyanins และ proanthocyanidins ซึ่งพบมากที่สุดในร าข้าวที่มีสีม่วง และสีแดง ตามล าดับ ทั้ง 
anthocyanins และ proanthocyanidins นอกจากจะเป็นสารให้สีแล้วยังมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระและมี
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูง (higher antioxidant capacities) จึงมีศักยภาพท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับการส่งเสริม
สุขภาพแก่ผู้บริโภค เมื่อเปรียบเทียบกับร าข้าวกล้องที่มีสีอ่อน (light-coloured brown bran rice) (Oki et al., 2002 ; 
Abdel-Aal et al., 2006 ; Min et al., 2011, 2012, 2014)  ทั้งนี้ อนุพันธ์ย่อยของanthocyanins ที่มักพบในข้าวมีสีมี 4 
ชนิด ได้แก่ cyanidin-3-glucoside, cyaniding-3-galactoside, cyanidin-3-rutinoside และ peonidin-3-glucoside 
แต่ต้องระวังเพราะ anthocyanins ไวต่อความร้อนและถูกย่อยสลายได้ง่ายจากปฏิริยาออกซิเดชัน (oxidative 
degradation) (Kechinski et al., 2010) ขณะที่ proanthocyanidins เป็นพอลิเมอร์ของ flavan-3-ol เช่น catechin, 
epicatechin มีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีศักยภาพสูงต่อสุขภาพในปกป้องอนุมูลอิสระ (potential health-
protecting effects) (Oki et al.,2012,  2002 ; Min et al., 2014) จะเห็นว่าหลายปีที่ผ่านมามักจะศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
ความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant concentration) และความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระในข้าว
กล้องเต็มเมล็ดทั้งในรูปที่เป็นข้าวกล้องดิบ (raw brown rice) และข้าวกล้องหุงสุกกอ่นบริโภค  Min et al. (2014) รายงาน
ว่าการที่ความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระในร าข้าวมีสีที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมสุขภาพหรือมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากหรือ
น้อยขึ้นอยู่กับวิธีการแปรรูป (processing methods) การวิเคราะห์และ/หรือการประเมินการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ
สารต้านอนุมูลอิสระในข้าวมีสีและความสามารถในการต้านทานอนุมูลอิสระเมื่อผ่านกระบวนการให้ความร้อนสูงสามารถ
เป็นแนวทางก าหนดค่าวิกฤตส าหรับปรับสภาวะการแปรรูปข้าวมีสีให้ถูกต้อง (critical for establishing dietary 
guidelines for pigmented rice) เพื่อท่ีจะถนอมรักษา (retention) คุณค่าสารอาหารหรือสารต้านอนุมูลอิสระหลายชนิด
ที่ไวต่อความร้อนไม่ให้ถูกท าลายหรือให้มีการสูญเสียน้อยท่ีสุด (Min et al., 2014)    
 

ผลของการนึ่งด้วยไอน  าและการหุงสุกที่มีต่อสารต้านอนุมลูอิสระในข้าวมีสีเต็มเมล็ด 
 จะเห็นว่าในการผลิตข้าวนึ่งด้วยกระบวนการ hydrothermal processes นั้นจะมีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่

การแช่น้ า การนึ่งด้วยไอน้ าต่อเนื่องไปจนถึงการอบแห้ง (Min et al., 2014 ; Vanier et al., 2015) หลังจากการอบแห้ง
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เสร็จสิ้น ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งยังไม่สามารถบริโภคได้  ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งจะต้องน าไปหุงสุกด้วยน้ าเดือดถึงจะ
บริโภคได้หรือแปรรปูเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน (Min et al., 2014) หลังจากการศึกษาวิจัยของ Min et al. (2011) พบว่า ร าข้าวมีสี
เต็มเมล็ดมีความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ปีต่อมา Min et al. 
(2014) ศึกษาวิจัยผลของกระบวนการ hydrothermal processes ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต้านอนุมูล
อิสระในผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง ซึ่งใช้วัตถุดิบเป็นข้าวเปลือกเมล็ดมีสีและ/หรือข้าวกล้องมีสี จ านวน 6 สายพันธุ์  ซึ่ง Min et al. 
(2014) รายงานว่า ความร้อนที่เข้ามาเกี่ยวข้องการผลิตข้าวนึ่งนั้นเป็นการนึ่งด้วยไอน้ าซึ่งจะใช้ความร้อนสูงมาก นอกจากนี้ 
การหุงสุกข้าวด้วยน้ าเดือดยังมีอิทธิพลร่วมที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระ  และ
ความสามารถต้านทานอนุมูลอิสระในร าข้าวมีสีเต็มเมล็ด โดย Min et al. (2014) ใช้ตัวอย่างข้าวกล้องดิบ (raw brown 
rice) เป็นตัวแปรควบคุมเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งต่างๆ ได้แก่ ข้าวกล้องนึ่ง (parboiled brown rice ; PBR) ข้าว
กล้องนึ่ง–หุงสุก (wet cooked parboiled brown rice ; WCPBR) ข้าวเปลือกนึ่ง (parboiled rough rice ; PRR) และ 
ข้าวเปลือกนึ่ง – หุงสุก (wet cooked parboiled rough rice ; WCPRR)  ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้ 

 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มขน้ของวิตามินทั้งหมด (total vitamin E ; TVE)  
วิตามินอีเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมากพบในร าข้าวมีสี ส่วนใหญ่จะประเมินในรูป TVE หาจากผลรวมของ 

tocopherols และ tocotrienols  จาก ตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2 พบวา่ ความร้อนจากการนึ่งด้วยไอน้ า (ก่อนการหุงสุกด้วย
น้ าเดือด) มีผลท าให้ความเข้มข้นของ  TVE  ในข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องมีสีทั้ง 6 พันธุ์ท่ีผ่านการนึ่งด้วยไอน้ า เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 8-30 เมื่อเทียบจากข้าวกล้องดิบ (มี TVE  ในช่วง 46.93-65.18 ไมโครกรัม/กรัมแป้งข้าว โดยน้ าหนักแห้ง)  และเพิ่มขึ้น
มากกว่าข้าวกล้องหุงสุกทั่วไปด้วย ปรากฏว่า ผลการศึกษาของ Min et al. (2014) สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Qureshi 
et al. (2000)  Ko et al. (2003) และ Finocchiaro et al. (2007) แสดงให้เห็นว่าวิตามินอีทั้ง 2 ชนิด (homologues) คือ 
tocopherols และ tocotrienols สามารถเช่ือมรวมกันอย่างแข็งแรงเป็นองค์ประกอบที่ซับซ้อนในเซลล์ (bounded 
homologues) จึงมีสมบัติไม่สามารถละลายน้ า เพราะว่าไม่สามารถถูกสกัดหรือชะละลายออกมาในช่วงการแช่   แสดงว่าทั้ง 
tocopherols และ tocotrienols เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่สามารถละลายในไขมัน (lipophilic antioxidants) นอกจากนี้  
Ko et al. (2003) รายงานว่าการใช้อุณหภูมิ 170oC นาน 20 นาที มีผลท าให้ร าข้าวมีความเข้มข้นของ TVE เพิ่มขึ้น จากนั้น
จะลดลงตามล าดับเมื่อสัมผัสนานขึ้น  Min et al. (2014) สังเกตว่าการใช้ความร้อนสูง เวลาสั้น (high temperature short 
time) ในการผลิตข้าวนึ่งมีสีมีผลท าให้ TVE เพิ่มขึ้นสูงสุด อาจเป็นเพราะว่า (1) ความเข้มข้นของ tocopherols และ 
tocotrienols ที่เช่ือมรวมกันเป็นองค์ประกอบในเซลล์นั้นถูกปลดปล่อยออกมาเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการนึ่งด้วยไอน้ า (2) กลไกที่
เรียกว่า “oxidative destruction” ถูกท าลายด้วยความร้อน  ทั้งนี้ Min et al. (2014) กล่าวว่าความร้อนจากไอน้ าที่ใช้ผลิต
ข้าวเปลือกนึ่ง และ/หรือข้าวกล้องนึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้ TVE เพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีนึ่งมากกว่ากลไก oxidative 

destruction ของมัน นอกจากนี้การนึ่งข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องด้วยไอน้ ามีผลท าให้อนุพันธุ์ย่อย (-, -, -) ของ 
tocopherol และ tocotrienol homologues ในข้าวมีสีนึ่งมีความเข้มขึ้นเพิ่มขึ้นทั้ง 6 สายพันธุ์เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบ 
(ไม่ได้ระบุในตาราง) และยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Chen & Bergman (2005) อีกด้วย ในทางตรงกันข้ามเมื่อน า
ข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องซึ่งผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าไปอบแห้ง กะเทาะเปลือก และหุงสุกด้วยน้ าเดือด พบว่า มีผลท าให้
ความเข้มข้นของ TVE homologues ลดลงแต่ยังมีความเข้มข้นมากกว่าข้าวกล้องดิบหุงสุก แสดงในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2 
แสดงว่าความเข้มข้นของ TVE homologues ในข้าวกล้องดิบหุงสุกไม่เปลี่ยนแปลงในข้าวมีสีทั้ง 6 สายพันธุ์ อาจเป็นเพราะ
อุณหภูมิที่ใช้ในการหุงสุก (200oC) มากกว่าอุณหภูมิการนึ่งด้วยไอน้ า (121oC) แสดงให้เห็นวา่การใช้ความร้อนหุงสุกแบบเปียก
เป็นสาเหตุท าให้ความเข้มข้นของ TVE homologues ถูกปลดปล่อยอย่างอิสระออกมาจากเซลล์พร้อมกับชะล้าง (leaching 
out) ไปกับน้ าร้อน จึงท าให้ผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีนึ่ง-หุงสุกมีปริมาณ TVE homologues ลดลง (Min et al., 2014)  
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 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าข้าวมีสีนึ่งทั้ง 6 สายพันธุ์ จะมีความเข้มข้นของ TVE homologues ลดลงในช่วงการหุงสุก
ด้วยอุณหภูมิสูง แต่ผลิตภัณฑ์ยังถนอมรักษา (retention) total tocopherols ไว้ในช่วงร้อยละ 83-115  และรักษา total 
tocotrienols ไว้ในช่วงร้อยละ 93-106 เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบและข้าวกล้องหุงสุกทั่วไป จากภาพที่ 2  จะเห็นว่า total 
tocopherols จะถนอมรักษาไว้สูงสุดในข้าวมีสีทั้ง 6 สายพันธุ์ เมื่อผลิตเป็นข้าวเปลือกนึ่งหุงสุก (ร้อยละ 113- 142) และข้าว
กล้องนึ่งหุงสุก (ร้อยละ 117-155) และยังมากกว่าข้าวกล้องหุงสุกท่ัวไป (ไม่ผ่านการนึ่ง) 
 

 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ -ryzanol 
Min et al. (2014) พบว่า ความร้อนจากไอน  าที่ใช้ในการนึ่งข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องมีสีเต็มเมล็ดมีผลท า

ให้ -oryzanol ในข้าวนึ่งมีสีทั้ง 6 สายพันธุ์เพ่ิมขึ้นจากเดิมร้อยละ 9-43 เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบและข้าวกล้องหุงสุก คล้าย

กับการเพิ่มของของ TVE homologues แต่เมื่อน าไปหุงสุกต่อปรากฏว่ามีผลท าให้ -oryzanol ในพันธุ์ข้าวร าข้าวสีแดงและสี
ม่วงลดลง ในส่วนของข้าวกล้องดิบหุงสุกก็ลดลงเช่นกันดังแสดงในตารางที่ 3 และ ภาพที่ 2  ถึงแม้ว่าข้าวมีสีนึ่งทั้ง 6 สายพันธุ์ 

จะมีความเข้มข้นของ  -oryzanol ลดลงในช่วงการหุงสุกด้วยน้ าเดือดอุณหภูมิสูง แต่ผลิตภัณฑ์ก็ยังสามารถรักษา -
oryzanol ไว้ในช่วงร้อยละ 90-107 เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบและข้าวกล้องหุงสุกทั่วไป (Min et al., 2014)  นอกจากนี้ 

จากภาพที่ 2 จะเห็นว่า -oryzanol มีการรักษาถนอมไว้สูงสุดในข้าวทั้ง 6 สายพันธุ์ เมื่อผ่านการผลิตเป็นข้าวเปลือกนึ่งหุงสุก
และข้าวกล้องนึ่งหุงสุก อีกทั้งยังมากกว่าข้าวกล้องดิบ 

 
ตารางที่ 3   ผลของการนึ่งด้วยไอน้ าและการหุงสุกที่มีต่อความเข้มข้นของ total vitamin E   (ผลรวม tocopherols กับ 

tocotrienols) และ -oryzanol ในร าข้าวมีสี 
ร าข้าวมีสีเต็มเมลด็ 6 สายพันธุ์ 

 
ตัวอย่าง 

ขาว 
(kechengnou4) 

น  าตาลอ่อน 
(cocodrie) 

น  าตาล 
(DV123) 

แดง 
(IITA119) 

ม่วง 1 
(IAC600) 

ม่วง 2 
(HB1) 

total vitamin E  (ไมโครกรัม / กรัมแป้งข้าว  โดยน้ าหนักแห้ง) 
RBR 53.11 54.80 47.53 46.93 65.18 57.29 
PBR 61.71 60.32 51.26 50.96 80.80 61.37 

WCPBR 63.90 68.27 55.58 48.06 69.54 66.96 
PRR 67.22 63.04 53.55 50.72 80.42 74.55 

WCPRR 64.46 64.70 53.16 47.19 70.19 64.35 
 

-oryzanol (ไมโครกรัม / กรัมแป้งขา้ว โดยน้ าหนกัแห้ง) 
RBR 502 433 353 425 620 454 
PBR 528 395 374 469 886 486 

WCPBR 535 426 375 407 691 520 
PRR 602 417 367 462 793 607 

WCPRR 508 400 347 384 665 475 
หมายเหตุ : RBR (raw brown rice) คือ ข้าวกล้องดิบ (ตัวแปรควบคุม)             PBR (parboiled brown rice) คือ ข้าวกล้องนึ่ง  
   WCPBR (wet-cooked parboiled brown rice) คือ ข้าวกล้องนึ่งหุงสุก   
  PRR (parboiled rough rice) คือ ข้าวเปลือกนึ่ง 
  WCPRR (wet-cooked parboiled rough rice)  คือ ข้าวเปลือกนึ่งซ่ึงผ่านการกะเทาะเปลือก จากนั้นน าไปหุงสุก 

ที่มา : Min et al. (2014) 
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 ภาพที่ 2  ผลของการนึ่งด้วยไอน้ าและ/หรือการหุงสุกท่ีมีต่อความเข้มข้นของ total tocotrienols (A)  

              total tocopherols (B)  และ  -oryzanol (C) 
              ที่มา : Min et al. (2014) 
 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ total anthocyanins content (TAC) 

Min et al. (2014) รายงานว่าข้าวเปลือกและข้าวกล้องร าสีม่วง 2 พันธุ์ (IAC 600, HB-1) เมื่อน ามานึ่งด้วยไอน้ าร้อน
อย่างเดียว มีผลท าให้ความเข้มข้นของ TAC ในข้าวเปลือกนึ่ง และข้าวกล้องนึ่ง ลดลงร้อยละ 33 - 37 และร้อยละ 6 - 8 
ตามล าดับ เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบแต่ยังน้อยกว่าข้าวกล้องหุงสุก (ไม่ผ่านการนึ่ง) ซึ่งลดลงสูงถึงร้อยละ 46  แต่เมื่อน าข้าวมี
สีทั้ง 2 พันธุ์ ไม่ว่าเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวกล้อง เมื่อผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุก จะท าให้ TAC ลดลงไปร้อยละ 88-
96 เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบ หรือ ลดลงไปร้อยละ 30 - 55 เมื่อเทียบกับการนึ่งด้วยไอน้ าเพียงอย่างเดียว  แต่ถ้าหากผ่านการ
หุงสุกเพียงอย่างเดียว (ไม่ผ่านการนึ่ง) จะท าให้ความเข้มข้นของ TAC ลดลงเพิ่มขึ้น แสดงรายละเอียดใน ตารางที่ 4 
นอกจากน้ี พันธุ์ข้าวสีม่วง 1 (IAC600) และพันธุ์ข้าวสีม่วง 2 (HB-1) มีความเข้มข้นของ TACลดลงร้อยละ 60-68 และร้อยละ 
73-78 ตามล าดับ นอกจากนี้ Min et al. (2014) พบว่า anthocyanins จะพบมากที่สุดในข้าวมีสีม่วงทั้ง 2 พันธุ์ คือ 
cyanidin-3-glucoside รองลงมาเป็น peonidin-3-glucoside ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Abdel-Aal et al. (2006) 
และ Min et al. (2011) จาก ตารางที่ 4 จะสังเกตว่าข้าวกล้องนึ่งจะมี individual anthocyanins content (IAC) น้อยกว่า
ข้าวเปลือกนึ่ง อาจเป็นเพราะ anthocyanins ไวต่อความร้อนและสลายได้ง่ายเมื่อเกิดการออกซิเดชัน (Kechinski et al., 
2010 ; Min et al., 2014) 
 จะเห็นว่ากระบวนการ hydrothermal processes โดยเฉพาะการนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุกมผีลเชิงลบในการที่
จะถนอมรักษา anthocyanins ไว้   Min et al. (2014) มีข้อสังเกตว่าจากการที่ข้าวกล้องนึ่ง มี IAC น้อยกว่าข้าวเปลือกนึ่ง
นั้น อาจเนื่องจาก (1) ผลจากเปลือกข้าว (hull effects) จะช่วยป้องกัน TAC และ IAC ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระไว้ไม่ให้ถูก
ชะล้างออกไปกับน้ าร้อนในช่วงการแช่ (Andlauer et al, 2003 ; Min et al., 2014) หรือชะลอการสลายตัวเนื่องจากความ
ร้อน (thermal degradation) เพราะเปลือกข้าวมีค่าสภาพน าความร้อนที่ไม่ดี (poor heat conductivity) (Patindol et 
al., 2008 ; Min et al., 2014) 
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 ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ total proanthocyanidins content (TPAC) 
 proanthocyanins คือ สารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่ม flavonoids ที่มีหน่วย flavan-3-ol ในสายพอลิเมอร์ ได้แก่ 
catechin,  epicatechin   ซึ่งมีสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระสูงมากที่มีศักยภาพในการส่งเสริมสุขภาพ (Oki et al., 2002 ; 
Min et al., 2012, 2014) โดยปกติสาร proanthocyanins พบมากที่สุดในร าข้าวพันธุ์มีสีแดง สาร proanthocyanins จะมี
ความไวต่อความร้อนคล้ายกับ anthocyanins จากตารางที่ 5 จะเห็นว่าเมื่อน าข้าวกล้องพันธุ์ข้าวสีแดง (IITA 119) ซึ่งมีความ
เข้มข้น TPAC ในปริมาณ 2.02 mg catechin equivalent/กรัมแป้งข้าว (น้ าหนักแห้ง) ไปผ่านกระบวนการ hydrothermal  
พบว่า ลดลงร้อยละ 58-90 ดังนี้คือ เมื่อน าข้าวกล้องดิบผ่านการหุงสุกด้วยน้ าเดือด  เมื่อน าข้าวเปลือกผ่านการนึ่งด้วยไอน้ า
อย่างเดียว และเมื่อน าข้าวกล้องดิบผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าอย่างเดียว จะท าให้ TPAC ลดลงร้อยละ 58, 80 และ 88 ของข้าว
กล้องดิบ ตามล าดับ จะเห็นว่าการลดลงของ TPAC ขึ้นอยู่กับวิธีการ hydrothermal ไม่ใช่พันธุ์ข้าวมีสี จะสังเกตว่าเมื่อน าข้าว
กล้องผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าอย่างเดียว จะมีความเข้มข้นของ TPAC สูญเสียมากกว่าข้าวเปลือกนึ่งด้วยไอน้ าอย่างเดียว อาจเป็น
เพราะผลของเปลือกข้าว (hull effect) ช่วยปกป้อง TPAC ไว้  จาก ตารางที่ 5 จะเห็นอีกว่า เมื่อน าข้าวเปลือกมีสีนึ่งด้วยไอ
น้ า กะเทาะเปลือก จากนั้นน าไปหุงสุกด้วยน้ าเดือด พบว่า จะสูญเสีย TPAC เพิ่มขึ้นร้อยละ 16-42 ปรากฏว่าผลวิจัยนี้
สอดคล้องกับ Awika et al. (2003) และ Dlamini et al. (2009) ซึ่งรายงานว่าความเข้มข้นของ TPAC ในข้าวฟ่างลดลงไป
ร้อยละ 52-59 เมื่อน าไปผ่านการนึ่งและการหุงสุกด้วยน้ าเดือด 
 

 
ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ proanthocyanidin oligomers (PAO) และ  proanthocyanidin 
polymers (PAP)  ในร าข้าวมีสี 
 นอกจากนี้ Min et al. (2014) รายงานว่าความร้อนจากกระบวนการ hydrothermal ยังมีผลต่อความเข้มข้นของ 

PAO และ PAP จากตารางที่ 5 พบว่า ความร้อนส่งผลท าให้ PAO ที่มีค่า degree of polymerization (DP)  4 ลดลง และ

เมื่อใช้ความร้อนมากขึ้นการสูญเสียจะมีมากขึ้นเช่นกัน  นอกจากนี้ สาร PAP (DP10) ในข้าวกล้องหุงสุกด้วยน้ าเดือด  
ข้าวเปลือกนึ่งด้วยไอน้ า และข้าวเปลือกนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุก พบว่ามีสูญเสียร้อยละ 92 , 94 และ 99 ตามล าดับ เมื่อ

เทียบกับข้าวกล้องดิบ แต่กลับพบว่า PAO ที่มีค่า DP 4 (lower DP proanthocyanidins) จะเพิ่มขึ้นเมื่อแปรรูปเป็นข้าว
กล้องหุงสุกอย่างเดียว (ไม่ผ่านการนึ่งด้วยไอน้ า) นั่นคือ มี DP1, DP2, และ DP3 proanthocyanidins เพิ่มขึ้น 5.21, 2.78 
และ 1.28 เท่า ตามล าดับ ส่วนข้าวเปลือกนึ่งด้วยไอน้ า มี DP1, DP2 เพิ่มขึ้น 4.32 และ 1.73 เท่า ตามล าดับ เมื่อเทียบ
กับข้าวกล้องดิบ ขณะที่ข้าวเปลือกนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุกด้วยน้ าเดือด มี DP1, DP2  proanthocyanidins เพิ่มขึ้น 
6.11 และ 1.61 เท่า ตามล าดับ เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบ ดังแสดงใน ตารางที่ 5 

จะเห็นว่า การทีค่วามเข้มข้นของ PAO และ PAP ในร าข้าวมีสีแดงที่สกัดได้ลดลงเมื่อผ่านความร้อนด้วยวิธีการหุงสุก

ด้วยน้ าเดือดอย่างเดียว หรือใช้การนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุก เนื่องจากความร้อนจะเกื้อหนุนให้ PAO (DP4) และ PAP 

(DP8-10)  ที่ มี น้ าหนัก โม เลกุลสู ง จะสามารถมีปฏิ สัมพันธ์  ( interaction)  กับอาหารที่ มี โม เลกุล ใหญ่  ( food 
macromolecules) ได้ เช่น โปรตีน คาร์โบไฮเดรต จนได้สารประกอบเซิงซ้อนที่ไม่ละลายน้ า (Awika et al., 2003) ทั้งนี้
สอดคล้องการรายงานของ Dlammini et al. (2009) ซึ่งพบว่า การใช้ความร้อนในกระบวนการเอกทรูชัน (extrusion 

process) และหุงสุกผลิตภัณฑ์ข้าวฟ่างด้วยน้ าเดือด พบว่า จะส่งผลท าให้ความเข้มข้น PAP (DP8) ที่สกัดได้ลดลง ทั้งนี้ 

Awika et al.(2003) ยังแนะน าว่าการที่มี lower proanthocyanidin oligomers (LPAO ; DP4) ที่สกัดได้เพิ่มขึ้นนั้นอาจ
เป็นเพราะ PAO และ PAP ถูกย่อยสลาย (breakdown) ด้วยความร้อนจากกระบวนการ hydrothermal  ทั้งนี้ Deprez et 

al. (2001) ยังรายงานว่า กรณี PAO ที่มีค่า DP 3 นั้นสามารถดูดซึมผ่านเซลล์ในระบบล าไส้ (intestinal cell monolayer) 
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ได้  Tzounis et al. (2011) รายงานว่ากระบวนการ hydrothermal เมื่อย่อยสลาย PAO และ PAP จะได้สาร 

proanthocyanidins ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กลง (DP 3) จะท าให้สามารถลอดผ่านล าไส้เล็กไปที่ล าไส้ใหญ่อย่างรวดเร็วเป็น
แหล่งพรีไบไอติกที่มีศักยภาพ (prebiotic potential) ในการเป็นอาหารแก่จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในระบบล าไส้ใหญ่  

ผลต่อการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของ total phenolic contents (TPC) และ flavonoid contents (TFC) 
สารประกอบ phenolics และ flavonoids จะพบมากในสายพันธุ์ข้าวสีแดง และสีม่วง  ซึ่งปัจจัยภายนอก ได้แก่ 

ความร้อน อากาศ และความช้ืน สามารถเร่งการสลาย free TPC และ free TFC ด้วยปฏิกิริยาที่เรียกว่า oxidative 
degradation (Min et al., 2012)   Min et al. (2014) พบว่า ร าข้าวสีแดง (พันธุ์ IITA119) ซึ่งเห็นชัดกว่าร าข้าวสีม่วง (พันธุ์ 
IAC600 และ HB1) จะสูญเสีย TPC และ TFC  ลงไปร้อยละ 57-91 และ 61-91 ตามล าดับ แสดงดัง ภาพที่ 3 เมื่อเทียบ
กับข้าวกล้องดิบ อาจเป็นเพราะมีการสูญเสียของ proanthocyanidins นอกจากน้ี Min et al. (2014) กล่าวว่า เมื่อพิจารณา
การลดลงของ free TPC ทั้งพันธุ์สีม่วงและแดง พบว่าร าข้าวสีม่วงมี TPC และ TFC มากกว่าร าข้าวสีแดง นั่นคือ มีร้อยละการ
สูญเสียน้อยกว่าการสูญเสยีของ total anthocyanins เนื่องจากท้ัง phenolics ทนความร้อนสูงกว่าและละลายน้ าได้น้อยกว่า 
anthocyanins จึงท าให้พันธุ์ข้าวสีม่วงทั้งพันธุ์ IAC600 และ HB1 เมื่อผ่านความร้อนจากไอน้ าร่วมกับการหุงสุก พบว่ามีการ
สูญเสียร้อยละ 71 และ 94 ตามล าดับ ขณะที่ TPC และ TFC เมื่อผ่านการนึ่งด้วยไอน้ าจะสูญเสียร้อยละ 8.3 และ 14.3 
ตามล าดับ และผ่านทั้งการนึ่งด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุก พบว่ามีการสูญเสียเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 17.6 และ 16.1 ตามล าดับ  
นอกจากน้ี จากตารางที่ 4 ความร้อนจากการหุงสุกด้วยน้ าเดือดมีผลท าให้ความเข้มข้นของกรดฟินอลิกส์ เช่น  benzoic acid 
ในข้าวมีสีม่วงเพิ่มขึ้น ขณะที่ cinnamic acid ลดลงเมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบ ในทางกลับกัน การนึ่งด้วยไอน้ าร้อนมีผลท าให้
ทั้ง benzoic acid และ cinnamic acid ยกเว้น sinapic acid เพราะการนึ่งด้วยไอน้ าร้อนส่งผลท าให้กรดฟินอลิกส์ที่ตรึงอยู่
ในผนังเซลล์ (cell-wall bound phenolic compounds) ถูกปลดปล่อยออกมา  Min et al. (2014) ยังรายงานว่าการนึ่ง

ข้าวกล้องด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุก มีผลท าให้ total simple phenolics สูญเสียร้อยละ 75 ยกเว้น -coumaric acid ซึ่ง
สูญเสียถึงร้อยละ 93 เมื่อเทียบกับข้าวเปลือกนึ่งอย่างเดียว แต่เมื่อเทียบกับข้าวกล้องดิบ พบว่า ข้าวเปลือกที่น่ึงด้วยไอน้ าอย่าง
เดียวมีความเข้มข้นของ free TPC และ free TFC ลดลงร้อยละ 16-76 และร้อยละ 15-84 ตามล าดับ ขณะที่ข้าวกล้องหุงสุก
อย่างเดียวมีความเข้มข้นของ free TPC และ free TFC ลดลงร้อยละ 16-57 และร้อยละ 12-61 ตามล าดับ แต่เมื่อใช้การนึ่ง
ด้วยไอน้ าร่วมกับการหุงสุกด้วยน้ าเดือด พบว่า ความเข้มข้นของ free TPC และ free TFC มีการสูญเสียเพิ่มขึ้นร้อยละ 36-87 
และร้อยละ 51-90 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าการใช้ความร้อนที่รุนแรงจากการนึ่งด้วยไอน้ า และผลจากเปลือกข้าว (hull 
effect) (Min et al., 2014) มีหลายวิจัยที่ศึกษาก่อนหน้าน้ีซึ่งรายงานว่า วิธีการแปรรูปด้วยความร้อนมีผลต่อการเพิ่มขึ้นหรือ
ลดสารประกอบฟินอลิกที่สามารถละลายน้ าได้ (water soluble phenolic compounds) นั้นขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ ชนิดของ
พืช ส่วนของพืช สภาวะการปลูก วิธีการแปรรูป เป็นต้น  

 
ตารางที่ 4  ผลการนึ่งด้วยไอน้ าและ/หรือการหุงสุกที่มีต่อความเข้มข้นของ anthocyanins และ total phenolic acids 

(benzoic and cinnamic acids) (ไมโครกรัม/กรัมแป้ง โดยน้ าหนักแห้ง) ในร าข้าวมีสีม่วง (พันธุ์ IAC600)  
สารต้านอนุมูลอิสระ สารประกอบย่อย ผลิตภัณฑ์ข้าวมีสีนึ่ง 

RBR WCBR PRR WCPRR PBR WCPBR 
anthocyanins cyaniding-3-galactoside 30.68 9.97 3.08 0.97 BD BD 
 cyaniding-3-glucoside 1260.76 435.28 80.99 26.65 5.86 3.83 
 cyaniding-3-rutinoside 30.67 10.89 3.55 1.17 BD BD 
 peonidin-3-glucoside 72.78 29.44 6.39 2.24 0.94 0.53 
 รวมทั้งหมด 1394.90 485.58 94.02 31.04 6.80 4.35 
benzoic acids protocatechuic 201.44 258.27 309.49 221.20 ND ND 
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 vanillic 38.95 40.13 55.81 42.46 ND ND 
cinnamic acids -coumaric 17.04 10.86 53.76 49.97 ND ND 

 ferulic 34.00 21.90 38.00 28.12 ND ND 
 sinapic 37.77 25.62 31.46 23.41 ND ND 
simple phenolics รวมทั้งหมด 329.20 356.79 488.52 365.15   

หมายเหตุ : RBR (raw brown rice) คือ ข้าวกล้องดิบ (ตัวแปรควบคุม) WCBR (wet-cooked brown rice) คือ ข้าวกล้องหุงสุก 
   PBR (parboiled brown rice) คือ ข้าวกล้องนึ่ง  
  WCPBR (wet-cooked parboiled brown rice) คือ ข้าวกล้องนึ่งหุงสุก  
  PRR (parboiled rough rice)  คือ ข้าวเปลือกนึ่ง     
  WCPRR (wet-cooked parboiled rough rice)  คือ ข้าวเปลือกนึ่งซ่ึงผ่านการกะเทาะเปลือก จากนั้นน าไปหุงสุก 
  BD (below detection) คือ มีค่าต่ ามากไม่สามารถระบุได้  ND (not determined) คือ ไม่ได้วิเคราะห์ 
ที่มา : Min et al. (2014) 

ทั้งนี้การที่สารประกอบฟินอลิกที่สามารถละลายน้ ามีความเข้มข้นเพิ่มขึ้น เนื่องจากส่วน insoluble cell-wall 
bound มีการปลดปล่อยสารเหล่านี้ออกมาเมื่อถูกความร้อน โดยเฉพาะ ferulic acid เป็นที่ทราบกันดีว่ากรดนี้มักถูกตรึงใน
ผนังเซลล์ของพืชเมล็ด (Adom & Liu, 2002 ; Min et al.,2012, 2014)  ซึ่งความร้อนจะเป็นสาเหตุให้โครงสร้างของผนัง
เซลล์และสมบัติการรวมตัวไม่มีความเสถียรภาพ จึงส่งผลให้ bound TPC และ TFC สามารถสกัดได้มากขึ้น (extractability) 
และ/หรือถูกปลดปล่อยออกมาเป็น free TPC และ TFC เพิ่มขึ้น (Dewanto et al., 2002 ; Min et al., 2012, 2014) 
 
ตารางที่ 5  ผลของการนึ่งด้วยไอน้ าและ/หรือการหุงสุกที่มีต่อความเข้มข้นของ proanthocyanidin oligomers และ 

polymers ในร าข้าวมีสีแดง (พันธุ์ IITA119) 
 

DP 
 

RBR 
 WCBR  PRR  WCPRR 
  %RBR   %RBR   %RBR 

DP1 6.86  35.74 521.0  29.63 432  41.96 611.7 
DP2 15.50  43.19 278.7  26.92 173.7  25.08 161.8 
DP3 45.98  68.08 148.1  40.25 87.5  34.36 74.7 
DP4 63.07  56.95 90.3  29.98 47.5  21.82 34.6 
DP5 71.17  41.63 58.5  21.94 30.8  14.48 20.3 
DP6 85.42  37.72 44.2  19.83 23.2  11.02 12.9 
DP7 98.46  32.24 32.7  17.73 18.0  8.29 8.4 
DP8 81.51  21.01 25.8  12.10 14.8  4.39 5.4 
DP9 102.57  18.67 18.2  12.00 11.7  3.61 3.5 
DP10 120.13  15.73 13.1  12.21 10.2  3.07 2.6 

DP10 975.63  74.76 7.7  50.64 5.2  10.15 1.0 

ทั้งหมด 1666.3  445.7 26.7  273.2 16.4  178.2 10.7 
หมายเหตุ :   RBR (raw brown rice) คือ ข้าวกล้องดิบ (ตัวแปรควบคุม) WCBR (wet-cooked brown rice) คือ ข้าวกล้องหุงสุก 
     PRR (parboiled rough rice)  คือ ข้าวเปลือกนึ่ง    
     WCPRR (wet-cooked parboiled rough rice) คือ ข้าวเปลือกนึ่งซ่ึงผ่านการกะเทาะเปลือก จากนั้นน าไปหุงสุก 
     DP (degree of polymerization) คือ ระดับการเกิดพอลิเมอร์ของหน่วย flavan-3-ol  

ที่มา : Min et al. (2014) 
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ภาพที่ 3  ผลของการนึ่งด้วยไอน้ าและ/หรือการหุงสุกที่มีต่อความเข้มข้นของ total phenolics (A และ B)และ total 

flavonoids (C และ D) ในร าข้าวมีสี 
   ที่มา : Min et al. (2014) 

 
สรุป 

การผลิตข้าวนึ่งเพื่อสุขภาพจากข้าวมีสีเต็มเมล็ดที่มสีารต้านอนุมูลอิสระสูง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
1.  วัตถุดิบข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องเต็มเมล็ดที่มีสี โดยเฉพาะร าข้าวสีแดงและสีม่วง จะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มละลายในไขมัน (lipophilic antioxidants) เช่น tocopherols, tocotrienols, -oryzanol 
(2) กลุ่มละลายน้ า (water soluble antioxidants หรือ phenolic antioxidants) เช่นสารประกอบ phenolics 
(phenolic acids) และ flavonoids (anthocyanins และ proanthocyanidins)  

2. กระบวนการ hydrothermal processes ที่ใช้ในการผลิตข้าวนึ่ง พบว่าขั้นตอนการนึ่งด้วยไอน้ าและการหุงสุกด้วยน้ า

เดือด มีผลท าให้ความเข้มข้นของ tocopherols, tocotrienols และ -oryzanol เพิ่มขึ้นอย่างมาก  
3. ข้าวนึ่งเมื่อน ามานึ่งด้วยไอน้ าและการหุงสุกด้วยน้ าเดือดจะมีความเข้มข้นของ water soluble antioxidants (free 

phenolics) ลดลง โดยเฉพาะ anthocyanins ในร าข้าวสีม่วง และ proanthocyanidins (DP3) ในร าข้าวสีแดง และ
ท าให ้proanthocyanidins (DP 1-3) จะยิ่งลดลงหลายเท่า 

4. water soluble antioxidants (bound phenolics) ถูกปลดปล่อยมากข้ึนเมื่อสัมผัสความร้อน แต่การเพิ่มขึ้นนั้นไม่เพียง
พอที่จะไปชดเชยการสูญเสียของ water soluble antioxidants (free phenolics) 
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5. การผลิตข้าวนึ่งจากวัตถุดิบข้าวเปลือก พบว่า เปลือกข้าวจะมีผลปกป้องสารต้านอนุมูลอิสระจากความร้อนในช่วงการแช่ 
และการนึ่งด้วยไอน้ าให้สลายตัวน้อยที่สุด และข้าวนึ่งที่ผ่านการหุงสุกจะท าให้ร่างกายย่อยง่ายขึ น  
 
 

ข้อเสนอแนะ/ช่องว่างการวิจัย 
เนื่องจากเกษตรกรไทยท าการปลูกข้าวเปลือกพันธุ์เมล็ดมีสีอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองในหลายจังหวัดของประเทศ 

ประกอบกับข้าวเปลือกล้นตลาดและราคาค่อนข้างต่ า ควรน่าจะน ามาแปรรูปเป็นผลผลิตข้าวมีสีนึ่งเพื่อสุขภาพ เป็นทางเลือก
แก่ตลาดผู้บริโภคมากขึ้น โดยเฉพาะ Niche markets ในหลายพื้นที่ในประเทศและต่างประเทศ  คาดว่ามีช่องว่างการวิจัย
เพ่ือน ามาศึกษาต่อยอด ดังนี  

1. ควรน าพันธุ์ข้าวมีสีของไทยมาพัฒนาต่อ เช่น ร าข้าวสีน้ าตาล (พันธุ์สังข์หยด) สีม่วง น้ าเงิน (พันธุ์สินเหล็ก ไรซ์เบอร์
รี) และเพิ่มการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัส และศึกษาอายุการเก็บ 

2. นอกเหนือจากสายพันธ์ุข้าวที่มีร าสขีาว สมี่วง สีแดง และสีน้ าตาล  การผลิตข้าวนึ่งจากพันธุ์ข้าวร าสีด าที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูง เช่น พันธุ์ก่ า หอมกัญญา และหอมนิล น่าจะเป็นทางเลือกที่ส าคัญ เพราะร าข้าวสีด าอุดมไปด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าร าข้าวขาว สีแดง ม่วง และน้ าตาล ทั้งนี้ 
Maisuthisakul & Changchub (2012) รายงานว่า พันธุ์ข้าวสีด ามีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่ม phenolics 
และ anthocyanins สูงกว่าพันธุ์ข้าวมีสีอื่นๆ 

3. การผลิตข้าวนึ่งจากข้าวมีสีเต็มเมล็ดเพ่ือสุขภาพเชิงการค้านั้น สามารถผลิตด้วยกระบวนการ “hydrothermal 
processes”หรือ“hydrothermal treatments” เป็นการให้ความร้อนอย่างต่อเนื่อง โดยน าข้าวเปลือกหรือข้าว
กล้องมาสัมผัสความร้อนด้วยการแช่น้ า (soaking) การนึ่งด้วยไอน้ า (steaming) และการอบแห้ง ผลิตภัณฑ์ที่ได้
ยังคงมีสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ รสชาติดี เนื อสัมผัสนุ่ม และย่อยง่ายขึ น 
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DEVELOPMENT OF SCIENCE ACTIVITIES PACKAGES BY INQUIRY ON 
    FOOD AND NARCOTICS FOR MATHAYOMSUKSA II STUDENTS 

 

นายศราวุธ  เทพสุภา1 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ

สืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80       
และดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50  2) เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน      
ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด               
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์           
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  โรงเรียน   
บ้านคลองไคร อ าเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ จ านวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย             
1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด             
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จ านวน 35 ข้อ      
และ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  
5 ระดับ  สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  ค่าประสิทธิภาพ 
(E1/E2) ค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) และการทดสอบที (t-test)  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้      
เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.01/ 81.03  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80  
และค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.61 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2     
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนมีความ       
พึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้                   
เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด 
ค าส าคัญ:ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
1สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา  คณะครุศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100 
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Abstract  
The purposes of this research were 1) To development of activitie packages in 

science by inquiry teaching method on the unit “food and narcotics” for mathayomsuksa 2 
students on the efficient of 80/80 and had an effectiveness index more than 0.5                
2) To compare the learning achievements in science of Mathayomsuksa 2 students’s pre-test 
and post-test by inquiry teaching method on the unit “food and narcotics” 3) To study the 
satisfaction of the students learning by using scientific activities packages based on inquiry 
teaching method on the unit “food and narcotics” for Mathayomsuksa 2 students 

The samples were 36 Mathayomsuksa 2 students in the first semester of academic 
year 2014 selected purposively. They were studying at Banklongkrai School in Klongtom 
District, Krabi. The instruments used for collecting data were 1) a scientific activities packages 
based on inquiry teaching method on the unit “food and narcotics” for Mathayomsuksa 2 
students 2) four-choices objective test on learning achievement (35 items) 3) the satisfaction 
evaluation of the students on learning by using a scientific activities packages based on 
inquiry teaching method on the unit “food and narcotics” for Mathayomsuksa 2 students.        
The questionnaire was of 5-rating scale while the data was analysed through percentage, 
mean, standard deviation, 80/80 efficiency (E1/E2), effectiveness index (E.I.) and t-test.  

The results showed that 1)the efficiency of scientific activities packages based on 
inquiry teaching method on the unit “food and narcotics” for Mathayomsuksa 2 students 
were 84.01/81.03 which higher than the criteria 80/80 and the effectiveness index was 0.61 
2) the achievement of the students were found that the scores of post-test higher than    
pre-test scores at the significant level .01 3) the satisfaction of the students to a scientific 
activities packages based on inquiry teaching method on the unit "food and narcotics" for 
Mathayomsuksa 2 students were at highest level. 
 
Keywords: Science Activities Packages by Inquiry 
 
 
 
 
 
 

179179



 

 

 
บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุไว้ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า 
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษา 
ต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 ระบุไว้ว่า                 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน 
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการ
ปฏิบัติให้  ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน    
โดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน รวมทั้งคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา ส่งเสริมให้ผู้สอนจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย
ความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ 
ทั้งนี้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียน และแหล่งวิทยาการประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้
เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย 
เพ่ือร่วมกันพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนการสอนทั้งครูและผู้เรียน กล่าวคือ 
ลดบทบาทของครูผู้สอนจากการเป็นผู้บอกเล่า บรรยาย สาธิต เป็นการวางแผน จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
กิจกรรมต่าง ๆ จะต้องเน้นที่บทบาทของผู้เรียนตั้งแต่เริ่มต้น คือ ร่วมวางแผนการเรียน การวัดผลประเมินผล และ
ค านึงว่ากิจกรรมการเรียนนั้นเน้นการพัฒนากระบวนการคิด วางแผนลงมือปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล          
ด้วยวิธีการต่าง ๆ  จากแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา การปฏิสัมพันธ์ซึ่งกัน 
และกัน การสร้างค าอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่สืบค้นได้ เพ่ือน าไปสู่ค าตอบของปัญหาต่าง ๆ ในที่สุดสร้างองค์ความรู้      
ได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ต้องพัฒนาผู้เรียนให้เจริญ ทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นกระบวนการที่ผู้เรียนเป็นผู้คิด ลงมือปฏิบัติ          
ศึกษาค้นคว้าอย่างมีระบบด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมภาคสนาม การสังเกต การส ารวจตรวจสอบ          
การทดลองในห้องปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล จากแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ การท าโครงงานวิทยาศาสตร์     
และเทคโนโลยี การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น โดยค านึงถึงวุฒิภาวะ  ประสบการณ์เดิม  สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรมต่างกัน ที่ผู้เรียนได้รับรู้มาแล้วก่อนเข้าห้องเรียน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นระหว่างที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมโดยตรง
ในการท ากิจกรรมการเรียนเหล่านั้นจึงจะมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรู้ มีความสามารถในการแก้ปัญหา  
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้พัฒนากระบวนการคิดขั้นสูง และคาดหวังว่ากระบวนการเรียนรู้ดังกล่าว จะท าให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรมในการใช้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีอย่าง
สร้างสรรค์ มีเจตคติและค่านิยมที่เหมาะสมต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ง สามารถสื่อสารและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ (กรมวิชาการ, 2546 : 215-216) 
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 การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้น จ าเป็นต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการเรียนรู้  ผู้เรียนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการ  ความสนใจ และความถนัด  ผู้เรียนมีโอกาสอย่างสร้างสรรค์  
มีโอกาสแสดงออกอย่างอิสระ ผู้เรียนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง ได้เรียนรู้จากสภาพจริงและได้รับจากประสบการณ์
ตรง ได้ใช้สื่อต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้อ่ืน หรือได้ท างานกลุ่ม และได้เรียนรู้อย่างมี
ความสุข  (สุวิทย์ มูลค า และอรทัย  มูลค า, 2543 : 139) ซึ่งสอดคล้องกับ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ (2544  : 1) ที่กล่าวว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ เป้าหมายการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ ทุกเวลา และต่อเนื่องตลอดชีวิต  
ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมาย สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ เรียนรู้ได้จากการคิด ปฏิบัติจริง สรุปความรู้  
ด้วยตนเอง และทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน  
 การจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เป็นวิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนและผู้สอนสามารถติดตาม
ความรู้  ซึ่งขยายอย่างกว้างขวางกับสถานการณ์ในสังคมที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว ได้ทันต่อเหตุการณ์  วิธีสืบเสาะ   
หาความรู้เป็นกระบวนการทางความคิด เป็นทักษะที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ เป็นวิถีทางที่จะน าไป            
สู่จุดมุ่งหมายปลายทางที่มีประสิทธิภาพ เน้นทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล  และใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่แสวงหามา
ได้  การประเมินค่าและการประยุกต์ใช้ข้อมูลเหล่านี้ ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างไม่หยุดยั้งและไม่จ ากัด
การเรียนรู้อยู่ในเฉพาะภายในโรงเรียนเท่านั้น การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ใช้หลักการที่ว่า ครูไม่สามารถ
สอนผู้เรียนได้ทุกคนให้รู้เรื่องเดียวกันเท่าเทียมกัน แต่ครูสามารถให้ผู้เรียนแต่ละคนมีความสามารถ หรือทักษะ
ที่จ าเป็นที่ผู้เรียนใช้แก้ปัญหาด้วยตนเองตลอดไป (พิบูลศรี  วาสนสมสิทธิ์, 2541: 54-55) สอดคล้องกับ   
วรรณทิพา  รอดแรงค้า ( 2544 : บทน า ) ได้กล่าวถึง กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ไว้ว่า เป็นวิธีการที่ใช้หา
ค าตอบและสามารถประยุกต์ใช้กับทุกสถานการณ์โดยปราศจากข้อจ ากัดซึ่ง ไม่เหมือนกับการเรียนรู้กฎหรือทฤษฎี 
ผู้เรียนที่ได้รับการสอนแบบนี้ จะมีความตื่นตัวต่อข้อสงสัย ที่เกิดขึ้น ที่จุดนี้เองการสอนวิทยาศาสตร์ต้องการที่
สอนให้ผู้เรียนที่ไม่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นมากกว่าการ
ท่องจ า และไม่คิดว่าวิทยาศาสตร์เป็น สิ่งมหัศจรรย์ วิทยาศาสตร์จะสอนได้ดีที่สุด ถ้าใช้ทักษะกระบวนการสืบ
เสาะหาความรู้  นอกจากนี้   พิมพันธ์  เดชะคุปต์ (2545 : 70 ) กล่าวว่า “วิธีสืบสอบ เป็นวิธีที่ให้ผู้เรียนค้นหาความรู้ 
ด้วยตนเอง ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และมีครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวก เพ่ือให้สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน ที่เน้นทั้งความรู้ และกระบวนการหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง”  
 การจัดการเรียนรู้ด้วย ชุดกิจกรรม เป็นวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ได้เป็นอย่างดี เพราะชุด
กิจกรรม เป็นนวัตกรรมทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ตามความสามารถและความสนใจ ซึ่งชุดกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เรียน เป็นอิสระและมีส่วนร่วมในการเรียน      
โดยผู้เรียนจะเรียนจากค าแนะน าที่ปรากฏอยู่ในชุดกิจกรรมด้วยตนเอง (นุศรา  เอ่ียมนวรัตน์, 2542 : 2 - 3)      
ซึ่งสอดคล้องกับ ปิยวรรณ ตาค า (2544 : 69)  ที่กล่าวว่า ชุดกิจกรรมเป็นสื่อที่สามารถช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์
การเรียน ทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์และ
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ชุดกิจกรรม ที่เน้นกระบวนการกลุ่ม สามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้สูงสุด เพราะเป็นการศึกษา  
จากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง การมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืน ท าให้การเรียนรู้ต่าง ๆ 
เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวา ส่งผลให้ผู้เรียนซาบซึ้งและจดจ าได้นาน และ กรมวิชาการ (2543 : 63)         
ได้ระบุไว้ว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่ม จะก่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนได้สูงสุด 
เพราะเป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริง ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ตลอดจนการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันกับ
คนอ่ืน ท าให้การเรียนรู้ต่าง ๆ เต็มไปด้วยความสนุกสนานมีชีวิตชีวา เป็นผลให้ผู้เรียนซาบซึ้งและจดจ าได้นาน 
ตลอดจนสามารถ  ฝึกนิสัยให้เข้าสังคม และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี   
 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอาหารและสารเสพติด เป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิต
ประจ าวันของนักเรียน เนื่องจากอาหารเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิต  ซึ่งร่างกาย
ของเราต้องการอาหารเพ่ือใช้เป็นพลังงาน ช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมร่างกายส่วนที่สึกหรอให้
สมบูรณ์ ช่วยเสริมสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ในร่างกาย หรือเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นกลไกต่าง ๆ ในร่างกายให้
ท างานได้ดีสม่ าเสมอ การกินอาหารที่มีประโยชน์ครบถ้วนตามที่ร่างกายต้องการ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ  
ในแต่ละวันท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คุณภาพของคนไม่ว่าจะเป็นด้าน
ก าลังกาย พลังสมอง สติปัญญา ความรู้สึกนึกคิดต่าง ๆ ส่วนใหญ่แล้วเกี่ยวข้องกับอาหารที่กินเข้าไปเกือบทั้งสิ้น 
จึงควร ที่จะได้ค านึงถึงคุณค่าของอาหารที่กินเข้าไปทุกครั้งว่า ควรกินอาหารอะไร อย่างไร และเท่าไร                    
แต่อาหารเกือบทุกชนิดที่เรากินอยู่ทุกวันนี้  มีสิ่งต่าง ๆ เจือปนอยู่มากมาย บางครั้งสิ่งเจือปนเหล่านี้มักเป็นพิษ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย  ท าให้เจ็บป่วย  พิการหรือถึงแก่ชีวิตได้  ดังนั้น ในการกินอาหารแต่ละครั้งเราจึงต้อง
รู้จักหลีกเลี่ยงอาหารที่มีสิ่งเป็นพิษปะปนอยู่ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิด การกินดี มีสุข ซึ่งเป็นการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพ 
(บัญชา  แสนทวี และคณะ, 2542 : 2)  ส่วนในเรื่องของสารเสพติด ในปัจจุบันปัญหาสารเสพติด  ส่วนใหญ่เป็น
เยาวชนอยู่ในช่วงอายุ 13 - 18  ปี  โดยเฉพาะเยาวชนที่ศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 (อายุ 13 - 14 ปี) 
เป็นกลุ่มที่เริ่ม มีพฤติกรรมเสี่ยง แสดงให้เห็นว่าเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา
สารเสพติด สถานศึกษาฐานะ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ จึงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาดังกล่าว  เพ่ือลดและควบคุมไม่ให้มีนักเรียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสารเสพติด รวมถึงการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่องและจริงจัง (ส านักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  2549 : 5) 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลนักเรียนรายบุคคลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองไคร 
ในปีการศึกษา 2555 พบว่า ยังมีนักเรียนบางส่วน มีภาวะทุพโภชนาการ บางส่วนยังอยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไป
เกี่ยวข้องกับสารเสพติด นอกจากนี้ยังมีนักเรียนอีกร้อยละ45 มีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ และที่
ส าคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนยังต่ ากว่าเป้าหมายที่สถานศึกษาก าหนด  ซึ่งสถานศึกษา
ได้ก าหนดไว้ว่านักเรียนต้องได้ระดับผลการเรียน 3 - 4 ร้อยละ 70  ขึ้นไป 
 จากความส าคัญและความเป็นมาของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา          
ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้   เรื่องอาหารและสารเสพติด                 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ซึ่งเป็นชุดกิจกรรมที่มุ่งให้นักเรียนใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้     
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สร้างองค์ความรู้ใหม่ โดยใช้กระบวนการกลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้
สูงขึ้น  พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และการมีจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน สามารถเชื่อมโยงความรู้ และน าความรู้
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยเฉพาะการรู้จักเลือกบริโภคอาหารให้ได้สารอาหารครบทุกประเภท          
ตามสัดส่วนกับความต้องการของร่างกาย และปลอดภัยจากสารพิษ ตลอดถึงรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงพิษภัยจาก
สารเสพติดและ มีจิตส านึก  มีส่วนร่วมในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวัง ไม่ให้มีการแพร่ระบาดของสารเสพติด 
เพ่ือที่จะเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป   

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 1. เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง อาหารและ
สารเสพติด ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และดัชนีประสิทธิผลสูงกว่า 0.50 
ขึ้นไป 
 2.  เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด  ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้ กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 กรอบแนวคิด 

 
                            ตัวแปรอิสระ                                                        ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม 
วิทยาศาสตร์  โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง           
   -  อาหารและสารอาหาร  
  -  ประเภทของสารอาหาร  
  -  การตรวจสอบสารอาหาร 
  -  อาหารกับสุขภาพ 
  -  สิ่งเป็นพิษในอาหาร 
  -  สารเสพติดและผลต่อร่างกาย 
 

-  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
-  ความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ 
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สมมติฐานการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้            
แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมาก 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
                ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็น  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 
โรงเรียนบ้านคลองไคร  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  จ านวน 36  คน 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557โรงเรียน    
บ้านคลองไคร  อ าเภอคลองท่อม  จังหวัดกระบี่  จ านวน 36  คน  

2. ตัวแปร 
                ตัวแปรอิสระ  
 การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหา
ความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
                     ตัวแปรตาม   
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 2. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 3. ระเบียบวิธีวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้รูปแบบการวิจัย  ตามแบบแผนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)  
แบบ One Group Pretest Posttest Design 
         4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    1. ประเมินผลก่อนเรียนโดยให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่องอาหารและสารเสพติด  ตรวจและ
เก็บคะแนนไว้ 
     2.  ในระหว่างเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ ผู้ศึกษา
เก็บรวบรวมข้อมูลจากการท าแบบทดสอบประจ าชุดกิจกรรม ที่สร้างขึ้นทั้ง  6 ชุด เก็บไว้เป็นคะแนนระหว่างเรียนของ
นักเรียน 
    3. เมื่อใช้ชุดกิจกรรมครบทุกชุดแล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน 
เรื่องอาหารและสารเสพติด และเก็บเป็นคะแนนหลังเรียน  
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   4. ให้นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และน าผลที่ได้มา
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ปรากฏผล         
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  แสดงประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรยีนรู ้ 
แบบสืบเสาะหาความรู ้เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   

 

ข้อมูล 
คะแนนกระบวนการ   E1 

( 77 ) 
คะแนนหลังเรียน  E2 

( 35 ) 
ค่าดัชนีประสิทธิผล 

E.I. 

N 36 36 

0.61 
คะแนนรวม 2,329 1,021 
คะแนนเฉลี่ย 64.69 28.36 

คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.01 81.03 

 
 จากตารางที่ 1 แสดงประสิทธิภาพและค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  โดยใช้
กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรม
มีประสิทธิภาพ 84.01/81.03  สูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนด  80/80  และค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.61 
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 2 
 
 

ตารางที่ 2    แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม
วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหาร และสารเสพติด      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
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การทดสอบ N คะแนนเต็ม 
X  S.D. D  

2D  t 
ก่อนเรียน 36 35 18.19 4.34 366 3,924 25.33** 
หลังเรียน 36 35 28.36 3.70    

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์                  
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2            
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 ตอนที่ 3 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์              
โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 36  คน 
ปรากฏผลดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3  แสดงค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความพึงพอใจของนักเรียน 
               ต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 
                เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

ประเด็นประเมิน 
X  S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. กิจกรรมกระตุ้นหรือท้าทายให้อยากเรียน 4.60 0.49 มากที่สุด 
2. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม 4.66 0.47 มากที่สุด 
3. กิจกรรมท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย 4.63 0.49 มากที่สุด 
4. กิจกรรม เป็นล าดับขั้นตอนเหมาะสมกับเวลา 4.36 0.49 มาก 
5. บัตรกิจกรรมมีความชัดเจนปฏิบัติได้จริง 4.66 0.47 มากที่สุด 
6. กิจกรรมส่งเสริมให้ได้ศึกษาค้นคว้าสังเกตและรวบรวมข้อมูล 4.36 0.49 มาก 
7. ได้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 4.50 0.50 มากที่สุด 
8. กิจกรรมหลายรูปแบบน่าสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 
9. เอกสารในการท ากิจกรรมเหมาะสม 4.70 0.46 มากที่สุด 
10. วิธีการประเมินที่หลากหลายผู้เรียนได้ประเมิน 
     ตนเอง และประเมินกลุ่ม 

4.50 0.50 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.56 0.48 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วย      

ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด                         
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์               
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อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย (X )  เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 8 ประเด็นได้แก่กิจกรรมกระตุ้น
หรือท้าทายให้อยากเรียน กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย บัตรกิจกรรม
มีความชัดเจนปฏิบัติได้จริง ได้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมหลายรูปแบบน่าสนใจ เอกสารในการท า
กิจกรรมเหมาะสม และวิธีการประเมินที่หลากหลายผู้เรียนได้ประเมินตนเองและประเมินกลุ่ม และนักเรียนมี
ความพึงพอใจระดับมาก 2 ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนเหมาะสมกับเวลาและกิจกรรมส่งเสริมให้
ได้ศึกษาค้นคว้าสังเกตและรวบรวมข้อมูล 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 
   1. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและ        

สารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.01/81.03  สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80และค่าดัชนี
ประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.61   
             2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ
สืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .01 

   3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบ
เสาะหาความรู้  เรื่องอาหารและสารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าคะแนน    
เฉลี่ยรวม (X ) เท่ากับ 4.56 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.48 และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่ สุด 8 ประเด็น ได้แก่กิจกรรมกระตุ้นหรือท้าทายให้อยากเรียน        
กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม กิจกรรมท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย บัตรกิจกรรมมีความชัดเจนปฏิบัติได้จริง      
ได้สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง กิจกรรมหลายรูปแบบน่าสนใจ เอกสารในการท ากิจกรรมเหมาะสม และ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ผู้เรียนได้ประเมินตนเองและประเมินกลุ่ม  และนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมาก 2 
ประเด็น ได้แก่ กิจกรรมเป็นล าดับขั้นตอนเหมาะสมกับเวลา และกิจกรรมส่งเสริมให้ได้ศึกษาค้นคว้าสังเกต  
และรวบรวมข้อมูล 
 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 

        1. ในการน าชุดกิจกรรมนี้ไปใช้ ครูผู้สอนควรเตรียมตัวให้พร้อม โดยการศึกษาคู่มือการใช้ชุดกิจกรรมให้
เข้าใจ  ศึกษากิจกรรมในชุดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนจัดการเรียนรู้ เตรียมสื่อและอุปกรณ์ให้พร้อม ในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ต้องด าเนินไปตามล าดับขั้นตอนและจะต้อง จัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยความมั่นใจ 
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        2. ครูผู้สอนต้องสร้างความเป็นกันเองกับนักเรียนไม่เข้มงวดมากเกินไป กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความรู้สึก
เป็นอิสระ เรียนได้อย่างมีความสุข  ชี้แนะให้นักเรียนด าเนินกิจกรรมไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ 
 3.  การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ครูควร
กระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียน ให้การเสริมแรง ซึ่งจะท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
         4. หลังจากนักเรียนท าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วครูควรตรวจและแจ้งผล   พร้อมกับเฉลย
ค าตอบที่ถูกต้องให้นักเรียนได้รู้ทุกครั้งและทันที ทั้งนี้ เพ่ือท าให้นักเรียนได้ทราบข้อบกพร่องของตนเองและ
แก้ไขตนเองได้ทันท่วงท ี
.        5. เวลาที่ใช้ในการท ากิจกรรมที่ระบุไว้ในชุดกิจกรรม สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้  
ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน 
        6. ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่องอาหารและ         
สารเสพติด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะเกิดความสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อจัดกิจกรรมให้ครบทุกกิจกรรม  
       7. ชุดกิจกรรมนี้สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกรายวิชาและทุกบทเรียน 
 ข้อเสนอแนะเพ่ือการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้  ในหน่วย  
อ่ืน ๆ ต่อไป 
 2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความอิสระทางด้านความคิด แนวคิดท่ีแปลกใหม่ 
         3. ควรมีการศึกษาผลการเรียนรู้ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้หลากหลายมากยิ่งข้ึน 
 4. ควรมีการจัดท าชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์แบบใหม่ในรูปของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและสอดแทรก
เกมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายและเหมาะสมกับนักเรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากหลายฝ่ายที่ได้ให้ความรู้  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า          
และตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ สมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความ
เคารพยิ่ง  
 ข อ ก ร า บ ข อ บ พ ร ะ คุ ณ ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร .สุ ธ น  ช่ ว ย เ กิ ด ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  อภิรัตนานุสรณ์ กรรมการ ที่ท่านได้สละเวลาให้ค าปรึกษา ที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้วิจัยจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพยิ่ง           

ขอขอบพระคุณ ผู้ เชี่ยวชาญ นายเอกพล  ทองพลาย  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรธรรมสถิต                 
นางรัตนา คงขาว  ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนวชิรธรรมสถิต นายมานิตย์  เนียมรัตน์ ครูช านาญการพิเศษโรงเรียนพัทลุง
พิทยาคม  นางบ าเพ็ญฤดี บุญยัง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม  นางสาวจารุพรรณ ทิพยศุภลักษณ์       
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ครูช านาญการ โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ที่ได้ให้ความกรุณาในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ตลอดถึงให้
ค าปรึกษา แนะน า และแก้ไขข้อบกพร่อง จนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์   

ขอขอบพระคุณ นางสาวจุฑารัตน์  ศรีงาม ครูโรงเรียนบ้านทรายขาว ที่ได้ให้ความกรุณาในการ      
หาประสิทธิภาพของเครื่องมือ 

ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตเกษม หล าสะอาด ประธานหลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์
ศึกษา และคณาจารย์ทุกท่าน เพ่ือน ๆ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา รุ่น 6 ที่ให้การสนับสนุน
ชว่ยเหลือและเป็นก าลังใจในการจัดท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 

คุณค่าและประโยชน์ของการวิจัยในครั้งนี้ ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของบิดา มารดา ครู-อาจารย์ 
และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้อบรมสั่งสอน ให้ความรู้ ความรัก และความเมตตาแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

189189



 

 

บรรณานุกรม 
กรมวิชาการ.  (2546).  การจัดสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ตามหลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2544.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 
_______.  (2543).  การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.  

กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ. 
พิมพันธ์  เดชะคุปต์.  (2545).  พฤติกรรมการสอนวิทยาศาสตร์.  กรุงเทพฯ : บริษัท พัฒนาคุณภาพ

วิชาการ (พว.) จ ากัด. 
วรรณทิพา  รอดแรงค้า.  (2544).  การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นทักษะกระบวนการ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  

กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ. 
นุศรา  เอ่ียมนวรัตน์.  (2542).  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนและเจตคติต่อสิ่งแวดล้อม ของ 

นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้ชุดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืนกับการสอนโดยครูเป็นผู้สอน.  
ปริญญานิพนธ์  การศึกษามหาบัณฑิต  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

บัญชา  แสนทวีและคณะ.  (2542).  หนังสือเรียนสมบูรณ์แบบวิทยาศาสตร์ ว 203  ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
เล่ม 3. กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช. 

ปิยวรรณ  ตาค า.  (2544).  ผลการใช้ชุดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ
นักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  เชียงใหม่ : 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
พิบูลศรี  วาสนสมสิทธิ์. (2541).  การจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสืบสอบในเทคนิคและวิธีการสอน

ในระดับประถมศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3).  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
สุวิทย์  มูลค า  และ อรทัย  มูลค า.  (2543).  เทคนิคความส าเร็จการเรียนรู้สู่ครูมืออาชีพ (พิมพ์ครั้งที่ 4).  

กรุงเทพฯ : ที.พี พริ้น จ ากัด. 
ส านักงานพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติด.  (2549).  การป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดใน

สถานศึกษา.  กรุงเทพฯ :  ทีฟิล์ม จ ากัด. 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ.  (2544).  รายงานการสัมมนาเรื่องนโยบายการปฏิรูป  

วิทยาศาสตร์ศึกษาไทย.  กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายวิทยาศาสตร์ศึกษาลาดพร้าว. 
 

190190



    
  

การพัฒนาทักษะชีวิต: การประเมินคุณภาพจากงานวิจัย 
Development of Life Skills: An Evaluationof Quality in Research 

ศศิบังอร ธรรมคุณ1 
ChanmeardeyChiv2 

สรวิทย์ สมศรี3 
ภัทราวดี มากมี4 

อุทัยพร ไก่แก้ว5 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตครอบคลุมรายงานการวิจัยและ

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ที่ท าเสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ  .ศ  . 2537 - 2558 จ านวน 17เรื่อง วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปผลการวิจัยปรากฏว่า คุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ระดับปานกลางมีความครอบคลุมสอดคล้องกันกับการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต ในข้อของ
ผลการวิจัยและประเด็นปัญหาวิจัยรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชาและลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
อยู่ในระดับดีมาก แตข่้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ มีระดับคุณภาพค่อนข้างต่ าด้านการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้
ศึกษาวิจัยจ าแนกตามบุคคล ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) มีการรับรู้เกี่ยวกับการ
ให้คะแนนการทบทวนวรรณกรรมทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

จากผลการวิจัยสรุปไดว้่าคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตเป็นงานวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยสหสัมพันธ์
ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตและเป็นงานวิจัยที่มีการรายงานค่าสถิติพื้นฐาน และหรือเป็นสถิติที่มาจากการทดสอบนัยส าคัญที่
เพียงพอต่อการน าไปใช้ค านวณค่าขนาดอิทธิพล  เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยเชิงคุณภาพมีประการเดียว คือ เป็นงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 

ค าส าคัญ: พัฒนาทักษะชีวิต การประเมินงานวิจัยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
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Abstract  
The purpose of this study was to evaluate the quality of 17 research studies and these on life skill 

development, completed during 1994 to 2015. The data were analyzed by using basic computer-based 
statistic programs. The results showed that the quality mean of these researches was at average level, 
correlated with quality assessment performed with the researches. In addition, the data result, research 
problem, theoretical accuracy and data presentation and interpretation were displayed at excellent quality 
level. However, the clear and beneficial suggestions were appeared at lower quality level. The difference 
analysis performed with the individual evaluation of these researches utilizing one-way analysis of variance 
(One-way ANOVA) showed the results with difference in the rating and the literature reviews at .01 significant 
level. 

According to research result, it can be concluded that the research on life skill development was an 
experimental or co relational research related to study of life skills. This group of research revealed basic 
statistical values with significance sufficient for calculation of the effect size. Additionally, the only selection 
criterion for qualitative research is research study related to life skills. 

Keywords: Development of Life Skills, Evaluation Research, One-way ANOVA 
 

บทน า 
ทักษะชีวิต ถือได้ว่าเป็นความสามารถเชิงสังคมจิตวิทยา ที่ช่วยให้บุคคลสามารถเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ใน

ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความสามารถที่จะปรับตัวได้ในอนาคต  การมีทักษะชีวิตจึงมีส่วนช่วยให้
วัยรุ่นสามารถน าความรู้ในเรื่องต่าง ๆ มาเชื่อมโยงกับทัศนคติ ผ่านการคิดวิเคราะห์ไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้น และมีความ
สมารถตัดสินใจปฏิบัติในสิ่งที่เหมาะสมได้ ทักษะชีวิตมีความจ าเป็นอย่างมากในเรื่องของการดูแลสุขภาพ การป้องกันการ
ติดเชื้อเอชไอวี ยาเสพติด การท้องไม่พร้อม ความปลอดภัย  คุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ ท าให้วัยรุ่นสามารถอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข  และรับมือกับปัญหาและความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้ มีความสามารถในการปรับตัวและมีพฤติกรรมไป
ในทิศทางที่ถูกต้องในการที่จะเผชิญกับสิ่งที่ท้าทายที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นทักษะชีวิตจึง
เป็นสิ่งที่ทุกคนจ าเป็นต้องมีเพราะนับตั้งแต่มนุษย์เกิดมาจะต้องได้รับการหล่อหลอมโดยกระบวนการตามธรรมชาติและ
กระบวนการทางสังคมเป็นปฏิกิริยาต่อเนื่องเปน็ลูกโซ่ ระหว่างที่ผ่านกระบวนการเหล่านั้น มนุษย์ต้องประสบกับแรงกดดัน 
และแรงกระทบจากภายนอกจากเพื่อน ครอบครัว ขนบประเพณีและวัฒนธรรม ตลอดจนสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ คนที่สามารถ
ปรับตัวให้ด ารงอยู่ได้ในสังคมอย่างปกติสุข และไม่กลายเป็นคนเจ้าปัญหา เม่ือเป็นเช่นนั้นมนุษย์จึงจ าเป็นต้องมีสามารถใน
การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้อย่างสมดุลโดยอาศัยทักษะชีวิตที่ต้องผ่านกระบวนการฝึกฝน(ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานดิ์ 
และสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2552) 

ทักษะชีวิตเป็นประโยชน์ส าหรับนักศึกษาแต่ละบุคคลในการใช้ชีวิตประจ าวันการ และการได้รับการพัฒนาทักษะ
ชีวิตจะช่วยให้นักศึกษาค้นหาวิธีการคิดใหม่ ๆ และการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการ
กระท าของพวกนักศึกษา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในสิ่งที่พวกนักศึกษาท ามากกว่านักศึกษาคนอื่น ๆ 
สร้างความเชื่อมั่นทั้งในทักษะการพูด การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและความร่วมมือในการท างาน  รวมถึงเกิดการวิเคราะห์
ทางเลือกในการตัดสินใจ ท าให้เกิดความเข้าใจว่าท าไมพวกเขาจะจึงเลือกทางเลือกบางอย่างที่เกิดขึ้นเม่ือพบกับ
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สถานการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังพัฒนาความรู้สึกเพื่อให้เกิดความตระหนักในตนเองและได้การยอมรับชื่นชมจาก
คนอื่น ๆ (Macmillan Education, 2015) จึงมีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมีความเห็นที่เป็นในแนวทางเดียวกันใน
เรื่องการฝึกอบรม LSE (Life-Skills Education) ส าหรับกลุ่มวัยรุ่นที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมทักษะชีวิตมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต เช่น ทักษะความตระหนักในตนเอง ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะการคิด
ตัดสินใจ ทักษะการจัดการอารมณ์ ทักษะพฤติกรรมการกล้าแสดงออก และทักษะความสัมพันธ์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ส าหรับกลุ่มวัยรุ่น  (Rahmati et 
al., 2010) ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะชีวิตพื้นฐานตามผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตพยายามที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
ในวัยรุ่น เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ใช้สารเสพติด การเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ กระท าผิดทางอาญา เอชไอวี/เอดส์ 
และการป้องกันการฆ่าตัวตาย เป็นต้น 

การฝึกอบรมทักษะชีวิตสามารถช่วยส่งเสริมการปรับตัวทางสังคม ดังงานวิจัย Rahmati et al (2010) การควบคุม
ความโกรธ (Feindler et al, 1986) การเพิ่มความเชื่อม่ันในตนเอง (Young et al. 1997)และการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การท างานทางวิชาการ (Elias et al.,1991)ได้มีการรายงานในงานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินประสิทธิผลของการ
ฝึกอบรมทักษะชีวิต และยังมีการศึกษาของ Maryam et al. (2011) ที่ได้ท าการศึกษาตรวจสอบเพื่อหาประสิทธิผลของ
การฝึกอบรมทักษะชีวิตในนักเรียนวัยรุ่น ปรากฏว่า การฝึกอบรมทักษะชีวิตเป็นการเพิ่มความเชื่อ ม่ันในตนเองอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติในกลุ่มที่ศึกษา ผู้วิจัยจึงสรุปว่าโปรแกรมทางสุขภาพจิต เช่น การฝึกอบรมทักษะชีวิตสามารถน าไปสู่
กระบวนการที่ท าให้นักศึกษาไม่มีปัญหาในโรงเรียนและการศึกษาได้ เป็นต้น และสอดคล้องกับงานวิจัยของ Ramesht 
and Farshad (2010) ได้ศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาจ านวน 500 คน ในการฝึกอบรมทักษะชีวิต จากการศึกษา
นี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพส าหรับการเพิ่มสุขภาพทางจิตและทางกาย มีส่วนช่วยในการลดปัญหาทางด้าน
พฤติกรรมและสังคม มีการเพิ่มขึ้นของระดับพฤติกรรมทางสังคมและลดลงของพฤติกรรมที่ท าลายตนเองในด้านลบ ดังที่มี
รายงานอยู่ในการศึกษาระยะยาวในหมู่นักเรียนชั้นประถมศึกษาภายหลังจากการฝึกอบรมทักษะชีวติ (Elias et al., 1991) 
ในประเทศบรูไน แสดงให้เห็นความส าคัญของเรื่องทักษะชีวิต (Life Skills) ว่าควรได้รับการรวบรวมอยู่ในการศึกษา
ทางด้านอาชีวศึกษาและเทคนิค และระบบการฝึกอบรม (TVET) ที่ได้ด าเนินงานในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาและ
เทคนิค ที่ได้รับรู้ในกลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวิธีการด าเนินการบูรณาการกับการเรียนการสอน และการเรียนรู้ 
(Paryono, 2014) การศึกษาโลก (World Education) ในประเทศกัมพูชาให้การสนับสนุนทักษะชีวิตแห่งชาติ โดยมี
นโยบายการศึกษาให้มีการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูที่มีการจัดหมวดหมู่ทักษะชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะ
ชีวิตทั่วไป ทักษะก่อนวิชาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ ส่วนในประเทศเนปาลได้สร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแบบ
บูรณาการมาให้นักเรียนที่ออกจากโรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน ซ่ึงทักษะชีวิตที่ส าคัญ คือ ด้านสุขภาพและ
ความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนหลอกลวงโดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากการอ่าน (World Education, 2015)  

คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาประเทศการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลง
ต้องเป็นการก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความย่ังยืนได้ (ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์และคณะ, 2559) เพื่อน าข้อเท็จจริงมา
ประกอบการก าหนดนโยบายการศึกษา ตระหนักเห็นความส าคัญ และเห็นความจ าเป็นของการประเมินงานวิจัยดังกล่าว
เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยุติ โดยผ่านกระบวนการตามหลักวิชาการ และสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงเห็น
ควรก าหนดให้มี “การประเมินงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะชีวิต” ครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1) เพื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกีย่วกับการพัฒนาทักษะชวีิต 
2) เพื่อวเิคราะหค์วามแตกต่างของคณุภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่

ประเมินตามความคิดเหน็ของกลุม่ผู้ศึกษาวิจัยจ าแนกตามบุคคล 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
ทักษะชีวิตที่ส าคัญ ตามแนวคิดของ WHO (1994) ได้แบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ ๆ ด้านแรกได้แก่ ทักษะทาง

ปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Cognitive Skills) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดสร้างสรรค์ (Creative 
Thinking) ด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical Thinking) ด้านการตัดสินใจ (Decision Making) ด้านการแก้ไข
ปัญหา (Problem Solving) และด้านการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication)  และอีกด้านหนึ่ง 
ได้แก่ ทักษะทางอารมณ์และสังคม (Social Emotional Skills) ประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความตระหนักในตนเอง 
(Self-Awareness) ด้านการเห็นอกเห็นใจผู้อื่น (Empathy) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal 
Relationship Skill) ด้านการจัดการความเครียด (Coping with Stress) และด้านการจัดการอารมณ์ (Coping with 
Emotions)ดังนั้น สภาพทางสังคมใดที่ขาดบรรทัดฐาน ขาดทักษะชีวิต ก็จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น แรง
กดดันของขบวนการกลุ่มเพื่อนในการชักน าไปใช้ยาเสพติด การขาดการป้องกันทางเพศ  ความเครียดของวัยรุ่นที่เกิดขึ้น
ในปัญหาทางสุขภาพจิตหลายอย่าง เช่น ภาวะซึมเศร้า ความวิตกกังวล ความเหงา ปฏิเสธความอาย ความโกรธ ความ
ขัดแย้งและความล้มเหลวในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Smith et al., 2004) การดื่มแอลกอฮอล์ และพฤติกรรม
ทางอาญาในหมู่วัยรุ่นมากเกินไปจนไม่ผิดปกติเป็นต้นรวมถึงผลกระทบที่เห็นได้ชัดทางสังคมทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น 
ซ่ึงมีอยู่หลายประเด็น เช่น  ความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณธรรมสังคม ลดลง การควบคุมทางศาสนาและวัฒนธรรมไม่ค่อยได ้
และรูปแบบการด าเนินชีวิตใหม่ ๆ ที่แสดงออกมาในกลุ่มวัยรุ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถที่จะป้องกันได้โดยการวางรากฐาน
ที่ดีโดยใช้ทักษะชีวิต ดังจะเห็นได้จาก    ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสอนทักษะชีวิตได้ถูกน ามาใช้ในการศึกษากันอย่าง
กว้างขวางเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล (สมเดช มุงเมือง, 2555, หน้า 14) 
ตามแผนภาพท่ี 1 

 
ภาพ 1 กรอบแนวทางการด าเนนิงานวิจัย 
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ทักษะชีวิต แบ่งออกเป็น 2 มิติ มิติละ 5 ด้าน รวม 10 ด้าน ตามแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization, 1994) โดยมีทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  ทักษะการตัดสินใจ 
(Decision making)  ทักษะการแก้ไขปัญหา (Problem solving) และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
communication) ทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ์แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง (Self-
awareness) ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (Interpersonal relationship skills) 
ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with emotions)ทักษะการจัดการกับความเครียด (Coping with stress) โดย
สร้างเป็นกรอบการพัฒนาทักษะชีวิตรายละเอียดดังแผนภาพที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 กรอบการพัฒนาทักษะชีวิต 

วิธีการวิจัย 
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเพื่อส ารวจและประเมินงานวิจัยที่เป็นงานวิจัยการพัฒนาทักษะชีวิต ทั้งเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ ที่มีผลการวิจัยสมบูรณ์เพียงพอที่จะน ามาประเมินได้ด าเนินการวิจัยเป็นขั้นตอนรวม 5   ขั้นตอนคือ 1) ขั้น
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2) ขั้นการจัดท ากรอบแนวคิดในการวิจัย 3) ขั้นการคัดเลือกงานวิจัย 4) ขั้นการประเมิน
คุณภาพงานวิจัย และ5) ขั้นการสรุปและจัดพิมพ์รายงาน 

 
 
 

1. ด้านทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 
2. ด้านทักษะการคิดอย่างมวีิจารณญาณ (Critical Thinking) 
3. ด้านทักษะการตัดสินใจ (Decision Making) 
4. ด้านทักษะการแก้ปัญหา (Problem Solving) 
5. ด้านทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective 
Communication) 

ทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอยา่งมีวิจารณญาณ 

การพัฒนาทักษะชีวิต 
 
 

แบ่งออกได้ 5 ด้าน 
1. ทักษะการตระหนักรู้ในตน (Self Awareness) 
2. ทักษะการเข้าใจผู้อื่น (Empathy)  
3. ทักษะการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบคุคล(Interpersonal 
Relationship) 
4. ทักษะการจัดการกับอารมณ์ (Coping with Emotion) 
5. ทักษะการจัดการกับความเครยีด (Coping with Stress)
  

ทักษะชีวิตด้านสังคมและอารมณ ์
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ งานวิจัยครอบคลุมรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ที่ท าเสร็จ
เรียบร้อยและตีพิมพ์ในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึง 2558 จ านวน 17เรื่องแบ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ14 เล่ม และงานวิจัยเชิง
คุณภาพ 3 เล่มที่เป็นงานวิจัยของหน่วยงาน รวมทั้งวิทยานิพนธ์ ที่มุ่งศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตของประเทศไทยทุกระดับ และ
ทุกประเภทการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานจ านวน 13 แห่ง ได้แก่สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามมหาวิทยาลัยขอนเก่น  Social Welfare and 
Rehabilitation Sciences University, Tehran Tarbiatmoalem University, Politchnica University of 
Bucharest, Islamic Azad University, ShahidBeheshti University, University of Thessaly, University of 
MohagheghArdabili, Kyungpook National University และ New Mexico State University ซ่ึงได้ท าการคัดเลือก
จากประชากรโดยใช้วิธีการคัดเลือกตามเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ผู้วิจัยก าหนดขึ้น 
 

เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัย 
เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยเชิงปริมาณ มี 2 ประการคือ 1) เป็นงานวิจัยเชิงทดลองหรืองานวิจัยสหสัมพันธ์ที่

ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิต 2) เป็นงานวิจัยที่มีการรายงานค่าสถิติพื้นฐาน และหรือเป็นสถิติที่มาจากการทดสอบนัยส าคัญที่
เพียงพอต่อการน าไปใช้ค านวณค่าขนาดอิทธิพล เกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีประการเดียว คือ เป็น
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิต 
ขั้นตอนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการคัดเลือกงานวิจัยเชิงปริมาณเพื่อน ามาวิเคราะห์ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง คือ ส ารวจรายชื่อ
รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ /ปริญญานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตไทยจากระบบสืบค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบ
ยืมตัวเล่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ทั้ง 13แห่ง โดยงานวิจัยและรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/ดุษฎี
นิพนธ์ ที่ท าเสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ.ศ. 2537 ถึง 2558 จ านวน 17เรื่อง จากนั้นท าการส ารวจเนื้อหาตัวเล่มในงานวิจัย 
และวิทยานิพนธ์ปริญญานิพนธ์ว่ามีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ในการคัดเลือกงานวิจัยที่ก าหนดไว้ จากการส ารวจพบว่า สถาบัน
พัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 11.76มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร้อยละ 11.76Social Welfare and 
Rehabilitation Sciences University ร้อยละ 11.76University of MohagheghArdabiliร้อยละ 11.76มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคามร้อยละ 5.88มหาวิทยาลัยขอนแก่นร้อยละ 5.88Tehran Tarbiatmoalem University ร้อยละ 
5.88Politchnica University of Bucharest ร้อยละ 5.88Islamic Azad University ร้อยละ 
5.88ShahidBeheshtiUniversity ร้อยละ 5.88University of Thessaly ร้อยละ 5.88Kyungpook National 
University ร้อยละ 5.88  และ New Mexico State University ร้อยละ 5.88จากการสืบค้นฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย และระบบยืมตัวเล่มพบว่า มีงานวิจัยและวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิต
ไทย เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของผู้วิจัยพบว่ามีงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ที่สามารถน ามาท าการสังเคราะห์งานวิจัยได้ทั้งสิ้น
17 เรื่องคิดเป็นร้อยละร้อย 100 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด คือ   แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตปรับปรุงมาจากนง
ลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ (2551) มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ คุณภาพงานวิจัยต่ า ถึง 4 คือ 
คุณภาพงานวิจัยสูง จ านวน 30 ข้อ และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัย
ออนไลน์ผ่าน https://goo.gl/forms/nFdz2PqpMZPY5zXF3 
 

ขั้นตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 1. น าแบบบันทึกที่ปรับปรุงไขแล้วไปทดลองหาความสอดคล้องของผู้วิจัย ก่อนน าไปเก็บข้อมูลจริงโดยให้ผู้วิจัย
บันทึกข้อมูลงานวิจัยเล่มเดียวกันจ านวน 1 เล่ม ผลการบันทึกมีความสอดคล้องกันประมาณร้อยละ 80 - 85 
 2. แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยศึกษาต ารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยเพื่อเป็น
แนวทางในการก าหนดเนื้อหาและรูปแบบในการประเมินคุณภาพงานวิจัยสร้างแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย เป็นแบบ
ประเมินค่า 5 ระดับโดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละระดับ (rubric) จ านวน 30 ข้อ สร้างโดยปรับปรุงมาจากงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน และระดับการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ (2551)ดังนี้ 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 3.21 – 4.00   หมายถึง คุณภาพดีมาก 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 2.41 – 3.20  หมายถึง คุณภาพดี 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 1.61 – 2.40  หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 0.81 – 1.60 หมายถึง คุณภาพค่อนข้างต่ า 
 คะแนนประเมินต่ ากว่า 0.80   หมายถึง คุณภาพต่ า 
 2.3 น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์การประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าโครงการและ
ปรับปรุงแล้วมาทดลองฝึกประเมินกบักลุ่มผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องในการประเมิน โดยให้ผู้วิจัยจับคู่กันประเมิน
งานวิจัยคู่ละ 1 เล่ม รวม 9 คู่ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินคุณภาพงานวิจัยภายในคู่และระหว่างคู่โดย
สรุปผลการประเมินภายในคู่และระหว่างคู่มีความสอดคล้องกันร้อยละ83 – 100 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลรายงานวิจัย วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตไทย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
วิเคราะห์ และสรุปผลการวิจัยโดยใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม -  พฤศจิกายน  2559  รวมจ านวน 2เดือน โดย
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ส ารวจรายชื่อวิทยานิพนธ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับทักษะชีวิตไทยจากระบบสืบค้นฐาน
ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบยืมตัวเล่มของห้องสมุดมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ทั้ง 17แห่งโดยงานงานวิจัย และวิทยานิพนธ์
ดังกล่าวศึกษาเกี่ยวกับที่ตีพิมพ์ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2537 ถึง 2558 หลังจากนั้นผู้วิจัยพิจารณาคุณลักษณะงานว่าตรงกับคุณสมบัติที่
ผู้วิจัยก าหนดไว้หรือไม่หากตรงกับความต้องการผู้วิจัยจึงคัดเลือกงานวิจัยนั้นไว้บันทึกลงแบบบันทึกงานวิจัย  แล้วท าการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัย บันทึกผลการประเมิน ลงในแบบการประเมินงานวิจัยอ่านรายงานที่คัดเลือกมาได้อย่างละเอียด 
แล้วท าการบันทึกข้อมูลที่เป็นคุณลักษณะ งานวิจัยและค่าสถิติต่างๆ ลงในแบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และจัดเตรียม
แฟ้มข้อมูลคุณลักษณะงานวิจัยโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
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การวิจัยครั้งนี้มวีัตถุประสงค์เพือ่ประเมินคณุภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิต โดยการศึกษาทบทวน
วรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิต ตามความคิดเห็นของนกัศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการ
ปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพาโดยใช้แบบประเมินคณุภาพงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้งกบัทักษะชวีิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินผล
การวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังนี้ 

ตอนที ่1 วิเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมเรือ่งทักษะชวีิตโดยใช้แบบประเมินคณุภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินตามความคิดเหน็ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัยและสถิตทาง
วิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบรูพาโดยหาค่าร้อยละคะแนนเฉลีย่ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างดังตารางที ่1 

การค านวณหาขอ้มูลตอนที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยการใช้วิธีหา
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviat ion: S.D. )โดยมีเกณฑ์การใหค้ะแนนดังนี ้ 

เกณฑ์ในการแปลผลการประเมินคุณภาพงานวิจัย 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 3.21 –4.00   หมายถึง คุณภาพดีมาก 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 2.41 – 3.20  หมายถึง คุณภาพดี 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 1.61 – 2.40  หมายถึง คุณภาพปานกลาง 
 คะแนนประเมินอยู่ระหว่าง 0.81 – 1.60 หมายถึง คุณภาพค่อนข้างต่ า 
 คะแนนประเมินต่ ากว่า 0.80   หมายถึง คุณภาพต่ า 
ตาราง1ค่าเฉล่ียเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิต  

 ตัวแปร M SD แปลผล CV Sk Ku 

1. ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ 2.88 0.6 คุณภาพดี 20.83 0.02 0.23 

2. ความเปน็มาและความส าคัญของปญัหา 
ชัดเจนสอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย 

3.24 0.44 คุณภาพดี
มาก 

13.58 1.37 -0.15 

3. ปัญหาวิจัย / วัตถุประสงค์มีความสอดคล้อง
กับชื่อเรื่องถกูต้องตามหลักการวิจัย 

2.41 1.54 คุณภาพดี 63.9 -0.68 -0.96 

4. เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมี
ความสมเหตุสมผล 

2.24 0.83 คุณภาพ
ปานกลาง 

37.05 0.24 -0.15 

5. สมมติฐานถกูต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัย 2.65 1.46 คุณภาพดี 55.09 -0.95 -0.25 

6. ก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม และมีเหตุรับรอง 

2.35 1.66 คุณภาพ
ปานกลาง 

70.64 -0.64 -1.34 

7. ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสม
และมีเหตุผลรองรบั 

2.12 1.58 คุณภาพ
ปานกลาง 

74.53 -0.44 -1.53 

8. การเขียนขอ้จ ากัดของงานวิจัยถกูต้อง
ชัดเจนตามหลักการวิจัย 

2 1.5 คุณภาพ
ปานกลาง 

75 -0.38 -1.5 

9. การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน 2 1.46 คุณภาพ
ปานกลาง 

73 -0.27 -1.52 
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10. กรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถกูต้อง
เหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย 

1.71 1.49 คุณภาพ
ปานกลาง 

87.13 0.32 -1.22 

11. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณ
มากพอ 

1.94 1.14 คุณภาพ
ปานกลาง 

58.76 -0.16 -0.69 

12. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกบัปัญหาหรือวัตถุประสงค์
ของการวิจัย 

2.71 1.05 คุณภาพดี 38.75 -0.81 1.38 

13. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความ
ทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีต 

1.65 1.27 คุณภาพ
ปานกลาง 

76.97 0.14 -1.07 

14. เอกสารและงานวิจัยทีเ่กี่ยวขอ้งทัง้ภาษาไทย
และต่างประเทศมีสัดสว่นเหมาะสม 

2.94 1.56 คุณภาพดี 53.06 -1.23 0.01 

15. การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหา
วิจัย 

2.24 1.25 คุณภาพ
ปานกลาง 

55.8 -0.29 -0.5 

16. ขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน 2.53 1.01 คุณภาพดี 39.92 -0.92 1.34 

17. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอยา่งได้อย่าง
เหมาะสมกับการวิจัย 

2.76 1.56 คุณภาพดี 56.52 -1.01 -0.54 

18. การสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการ
คัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม 

2.65 1.37 คุณภาพดี 51.7 -0.93 -0.26 

19. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสม
และมีคุณภาพ 

2.88 1.22 คุณภาพดี 42.36 -1.16 0.64 

20. กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ความชัดเจนและเหมาะสม 

2.18 1.55 คุณภาพ
ปานกลาง 

71.1 -0.56 -1.32 

21. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความ
ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล 

2.65 1.17 คุณภาพดี 44.15 -1.33 1.65 

22. ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

3 0.87 คุณภาพดี 29 -0.65 0.23 

23. การแปลความหมายและสรุปผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจน 

2.71 0.85 คุณภาพดี 31.37 -0.05 -0.43 

24. ผลสรุปที่ได้มีความครอบคลุมสอดคล้องกบั
ผลการวิจัยและประเด็นปญัหาวจัิย 

3.06 0.9 คุณภาพดี 29.41 -0.13 -1.84 

25. การอภิปรายผลสอดคล้องกบัผลการวิจัย
และครอบคลุมประเด็นปญัหาวิจัย 

2.88 1.11 คุณภาพดี 38.54 -0.98 1.2 

26. ข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเปน็ประโยชน ์ 1.53 1.37 คุณภาพ
ค่อนข้างต่ า 

89.54 -0.15 -1.96 

27. เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชนไ์ด้ในทางปฏิบัต ิ 2.76 1.15 คุณภาพดี 41.67 -0.32 -1.32 
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28. เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทาง
วิชาการ 

2.18 1.42 คุณภาพ
ปานกลาง 

65.14 0.24 -1.62 

29. รูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชา 3.06 1.2 คุณภาพดี 39.22 -1.36 1.41 

30. คุณภาพรายงานวิจัยในภาพรวม 2.76 0.83 คุณภาพดี 30.07 -0.24 -0.15 

 รวม 2.49 0.44 คุณภาพดี 17.67 -0.35 -0.71 

จากตาราง1พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพดี2.49 คุณภาพงานภาพรวมเกี่ยวกับการ
ทบทวนวรรณกรรมทักษะชีวิต มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 โดยมีระดับของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน 
สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพดีมาก 3.24 ผลสรุปที่ได้ ดังนี้  

มีความครอบคลุมสอดคล้องกับผลการวิจัยและประเด็นปัญหาวิจัยรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชาและ
ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมี
สัดส่วนเหมาะสม ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ การอภิปราย
ผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจัย ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับ
การวิจัย เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยการแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนสมมติฐานถูกต้อง 
ชัดเจน ตามหลักการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีตการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูลขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน และปัญหาวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องถูกต้องตาม
หลักการวิจัย มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพดีเท่ากับ 3.06 3.06 3.00 2.94 2.88 2.88 2.80,  2.76   2.76 2.71 2.71 
2.652.65 2.65  2.53 และ 2.41 ตามล าดับตามมาด้วยระดับของ ก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมี
เหตุรับรอง เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมีความสมเหตุสมผล การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาวิจัย 
กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสม เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ 
ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ การเขียนข้อจ ากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัย 
การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ และกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความ
ถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพปานกลาง  2.35 2.242.242.18 
2.182.122.00 2.00 1.94 และ 1.71  ตามล าดับ ในส่วนของข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยเลข
คณิตระดับคุณภาพค่อนข้างต่ า 1.53 

จากผลค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพดีโดยมีระดับของความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับ
เรื่องที่ท าวิจัย มีระดับคุณภาพดีมาก มีความครอบคลุมสอดคล้องกับผลการวิจัยและประเด็นปัญหาวิจัยรูปแบบรายงาน
ถูกต้องตามหลักวิชาและลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทย
และต่างประเทศมีสัดส่วนเหมาะสม ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมและมี
คุณภาพ การอภิปรายผลสอดคล้องกับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจัย ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้
อย่างเหมาะสมกับการวิจัย เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยการแปลความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนสมมติฐาน
ถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัยเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีตการสุ่ม
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กลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสมสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะของข้อมูลขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจน ปัญหาวิจัย/วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องถูกต้องตาม
หลักการวิจัย และคุณภาพงานภาพรวมเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมทักษะชีวิต มีระดับคุณภาพดี ตามมาด้วยการ
ก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุรับรอง เหตุผลและความจ าเป็นในการท าวิจัยมีความ
สมเหตุสมผล การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความชั ดเจนและ
เหมาะสม เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการ ข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลรองรับ 
การเขียนข้อจ ากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัย การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ และกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย มีระดับคุณภาพ
ปานกลาง ในส่วนของข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ มีระดับคุณภาพค่อนข้างต่ า 

ตอนที ่2เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบประเมิน
คุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ศึกษาวิจัยโดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)  
 
ตาราง2ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิต  

กลุ่มที ่ N M SD แปลผล 

กลุ่มที่ 1 6 2.91 0.19 คุณภาพดี 

กลุ่มที่ 2 5 2.09 0.32 คุณภาพปานกลาง 

กลุ่มที่ 3 6 2.4 0.32 คุณภาพปานกลาง 

ภาพรวม 17 2.49 0.44 คุณภาพดี 

จากตาราง2 ผลการวิเคราะห์แสดงถึงค่าเฉลี่ยเลขคณิตและค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานของกลุ่มที่ให้ความคิดเห็นถึง
วรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตที่ได้ทบทวนมาซ่ึงสามารถมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตจากมากไปน้อยได้ดังนี้ Group1มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดซ่ึง
อยู่ในระดับที่มีคุณภาพด ีส่วนGroup 2 กับ Group 3 มีค่าเฉลี่ยรองลงมาตามล าดับและอยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

 
ตาราง3ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิต  

แหล่งความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.93 2 .96 12.23 .01 
Within Groups 1.10 14 .08   
Total 3.03 16    

จากตาราง3พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยการทบทวนวรรณกรรมทักษะการใช้ชีวติ อยู่ระหว่าง 1.53– 3.24 โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) ดังตาราง 7 กลุ่มตัวอย่างที่มีความแตกต่างกันมีการรับรู้
เกี่ยวกับการให้คะแนนการทบทวนวรรณกรรมทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆทั้ง 30ข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ.01 
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อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเ์พื่อประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพฒันาทักษะชีวิตครอบคลุมรายงานการวิจัยและ

วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ที่ท าเสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ .ศ . 2537 - 2558 จ านวน 17เรื่อง วิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตเป็นงานวิจัยที่มีการรายงานค่าสถิติ
พื้นฐาน และหรือเป็นสถิติที่มาจากการทดสอบนัยส าคัญที่เพียงพอต่อการน าไปใช้ค านวณค่าขนาดอิทธิพล  เกณฑ์ในการ
คัดเลือกงานวิจัยเชิงคุณภาพมีประการเดียว คือ เป็นงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตการได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตจะช่วยให้
นักศึกษาค้นหาวิธีการคิดใหม่ ๆ และการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการกระท าของพวกนักศึกษา 
และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในสิ่งที่พวกนักศึกษาท ามากกว่านักศึกษาคนอื่น ๆ สร้างความเชื่อม่ันทั้งในทักษะการ
พูด การท างานร่วมกันเป็นกลุ่มและความร่วมมือในการท างาน  รวมถึงเกิดการวิเคราะห์ทางเลือกในการตัดสินใจ ท าให้เกิดความ
เข้าใจว่าท าไมพวกเขาจะจึงเลือกทางเลือกบางอย่างที่เกิดขึ้นเม่ือพบกับสถานการณ์นอกห้องเรียน นอกจากนี้ยังพัฒนาความรู้สึก
เพื่อให้เกิดความตระหนักในตนเองและได้การยอมรับชื่นชมจากคนอื่น ๆ (Macmillan Education, 2015)มีการรายงานใน
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ได้รับการประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมทักษะชีวิต และยังมีการศึกษาของ Maryam et al. 
(2011)การศึกษาโลก (World Education) ในประเทศกัมพูชาให้การสนับสนุนทักษะชีวิตแห่งชาติ โดยมีนโยบายการศึกษาให้มี
การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมครูที่มีการจัดหมวดหมู่ทักษะชีวิตออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทักษะชีวิตทั่วไป ทักษะก่อนวิชาชีพ
และทักษะในการประกอบอาชีพ ส่วนในประเทศเนปาลได้สร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแบบบูรณาการมาให้นักเรียนที่ออกจาก
โรงเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะพื้นฐาน ซ่ึงทักษะชีวิตที่ส าคัญ คือ ด้านสุขภาพและความสะอาดเพื่อหลีกเลี่ยงการโดน
หลอกลวงโดยสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมจากการอ่าน (World Education, 2015)  

คณะผู้วิจัยเห็นความส าคัญของการพัฒนาประเทศการศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน
การเตรียมการศึกษาไทยเพื่อก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องค านึงถึง ดังนั้นการจะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นการ
ก้าวทีละก้าวจึงจะเกิดความย่ังยืนได ้(รัฐบาลไทย, 2559) เพื่อน าข้อเท็จจริงมาประกอบการก าหนดนโยบายการศึกษา ตระหนัก
เห็นความส าคัญ และเห็นความจ าเป็นของการประเมินงานวิจัยดังกล่าวเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่เป็นที่ยุติ โดยผ่านกระบวนการตาม
หลักวิชาการ และสามารถน าไปใช้อ้างอิงได้อย่างน่าเชื่อถือ จึงเห็นควรก าหนดให้มี “การประเมินงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีวิต” ครั้งนี้ 

จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงการวิเคราะห์การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ค้นคว้าวิจัย  ปรากฏว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีค่าร้อยละคะแนนเฉลี่ยเลขคณิตความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดนีอกจากนี้ยังมีระดับของความ
เป็นมาและความส าคัญของปัญหา ชัดเจน สอดคล้องกับเรื่องที่ท าวิจัย ท่ีมีระดับคุณภาพดีมาก และยังพบว่าในการทบทวน
วรรณกรรมนีมี้ความครอบคลุมสอดคล้องกับผลการวิจัยและประเด็นปัญหาวิจัยรูปแบบรายงานถูกต้องตามหลักวิชาและ
ลักษณะการน าเสนอการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งภาษาไทยและต่างประเทศมีสัดส่วน
เหมาะสม ชื่อเรื่องมีความชัดเจน น่าสนใจ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีความเหมาะสมและมีคุณภาพ การอภิปรายผลสอดคล้อง
กับผลการวิจัยและครอบคลุมประเด็นปัญหาวิจัย ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างได้อย่างเหมาะสมกับการวิจัย เป็นงานวิจัย
ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางปฏิบัติ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับปัญหาหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัยการแปล
ความหมายและสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องชัดเจนสมมติฐานถูกต้อง ชัดเจน ตามหลักการวิจัยเอกสารและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องมีความทันสมัยและเชื่อมโยงกับงานวิจัยในอดีตการสุ่มกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดเลือกมีความถูกต้องเหมาะสม
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลขั้นตอนการวิจัยมีความชัดเจนปัญหาวิจัย / 
วัตถุประสงค์มีความสอดคล้องกับชื่อเรื่องถูกต้องตามหลักการวิจัย และคุณภาพงานภาพรวมเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรม
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ทักษะชีวิต มีระดับคุณภาพดีตามมาด้วยการก าหนดขอบเขตของการวิจัยได้อย่างเหมาะสม และมีเหตุรับรอง เหตุผลและความ
จ าเป็นในการท าวิจัยมีความสมเหตุสมผล การออกแบบการวิจัยสอดคล้องกับปัญหาวิจัย กระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีความชัดเจนและเหมาะสม เป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมี
เหตุผลรองรับการเขียนข้อจ ากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัย การนิยามศัพท์เฉพาะมีความชัดเจน เอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีปริมาณมากพอ และกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัย มีระดับ
คุณภาพปานกลาง ในส่วนของข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็นประโยชน์ มีระดับคุณภาพค่อนข้างต่ าจากการศึกษาที่กล่าว
เบื้องต้นเห็นได้ว่าการการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตทั้ง 17 เรื่องนี้มีคุณภาพดี สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยในการทบทวนวรรณกรรมด้านอื่นได้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 1 ชุด คือ   แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตโดยปรับปรุงมาจาก
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์การประเมิน และระดับการประเมินคุณภาพงานวิจัยของ นงลักษณ์ วิรัชชัยและคณะ (2551) มี
ลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 คือ คุณภาพงานวิจัยต่ า ถึง 4 คือ คุณภาพงานวิจัยสูง จ านวน 30 ข้อ และ
เกณฑ์ในการประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยออนไลน์น าแบบประเมินคุณภาพงานวิจัยและเกณฑ์
การประเมินที่ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้าโครงการและปรับปรุงแล้วมาทดลองฝึกประเมินกับกลุ่มผู้วิจัยเพื่อตรวจสอบความ
สอดคล้องในการประเมิน โดยให้ผู้วิจัยจับคู่กันประเมินงานวิจัยคู่ละ 1 เล่ม รวม 9 คู่ ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของการ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยภายในคู่และระหว่างคู่เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการทบทวนวรรณกรรมทักษะการใช้
ชีวิต อยู่ระหว่าง 1.53– 3.24  
 โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way ANOVA) แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้เกี่ยวกับการ
ให้คะแนนการทบทวนวรรณกรรมทักษะการใช้ชีวิตด้านต่างๆทั้ง 30 ข้อแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01ใน
ระดับความเชื่อม่ันที่ .95 (Cohen,1988)ท าให้ปฏิเสธสมมติฐานเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินตามความคิดเห็นของผู้ศึกษาวิจัยที่บอกว่า
กลุ่มตัวอย่างไม่แตกต่างกันตามปัจจัยส่วนบุคคล และสมมติฐานเกี่ยวกับการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบ
ประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตตามลักษณะงานวิจัยที่ประเมินมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นของกลุ่มผู้
ศึกษาวิจัย 

ทางด้านความสัมพันธ์ของการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ทักษะชีวิตพบว่าข้อตกลงเบื้องต้นของงานวิจัยเหมาะสมและมีเหตุผลมีความสัมพันธ์กับกรอบแนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้อง
เหมาะสมชัดแจนตามหลักการวิจัยในระดับสูงมาก  การเขียนข้อจ ากัดของงานวิจัยถูกต้องชัดเจนตามหลักการวิจัยมี
ความสัมพันธ์กับเป็นงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ได้ในทางวิชาการในระดับปานกลาง ยังพบว่ากระบวนการในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลมีความชัดเจนและเหมาะสมมีความสัมพันธ์กับข่อเสนอแนะมีความชัดเจนในระดับปานกลาง เช่นกัน ในส่วนของกรอบ
แนวคิดในการวิจัยมีความถูกต้องเหมาะสมชัดเจนตามหลักการวิจัยมีความสัมพันธ์กับกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลมี
ความชัดเจนและเหมาะสมในระดับต่ า อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยของกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นการประเมินคุณภาพงานวิจัยที่
เกี่ยวกับพัฒนาทักษะชีวิตครอบคลุมรายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ ที่ท าเสร็จเรียบร้อยในช่วงปี พ .ศ . 2537 - 
2558 จ านวน 17เรื่อง ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการวิจัยและสถิตทางวิทยาการปัญญา มหาวิทยาลัยบูรพามี
ความสามารถในการทบทวนวรรณกรรมน้อยควรมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิต 
เพื่อน าผลการวิจัยแยกคุณภาพงานวิจัยตามระดับคุณภาพและการวิจัยในการพัฒนาแนวทางเพื่อก าหนดแนวทางในการ
วิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจิัยไปใช้ 
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1) น าผลการวิจัยในการพัฒนาแนวทางเพื่อก าหนดแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป 
2) น าผลการวิจัยแยกคุณภาพงานวิจัยตามระดับคุณภาพ โดยเฉพาะในส่วนของข้อเสนอแนะมีความชัดเจน และเป็น

ประโยชน์ท่ีมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตระดับคุณภาพค่อนข้างต่ า ดังนั้นการน างานวิจัยมาทบทวนวรรณกรรมอาจต้องพิจารณาใน
ส่วนนี้เพิ่มขึ้น 
 การทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชีวิตโดยใช้แบบประเมินคุณภาพงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตตาม
ลักษณะงานวิจัยที่ประเมินจากงานวิจัยนี้ สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับกระบวนการประเมินคุณภาพงานวิจัยในการ
ทบทวนวรรณกรรมด้านอื่นได้  
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยตอ่ไป 
 การศึกษาวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างทีน่ิสิตระดับบัณฑิตศกึษา สาขาการวิจัยและสถิตทางวิทยาการปัญญา 
มหาวิทยาลัยบูรพาควรมีการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านการทบทวนวรรณกรรมเรื่องทักษะชวีติเนื่องจากเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความสามารถในการทบทวนวรรณกรรมน้อย 
1) ควรน าข้อมูลไปวิเคราะห์อภิมาน(meta – analysis) เพื่อต่อยอดคุณภาพงานวิจัย 
2) ควรแยกประเภทของกลุ่มสาขาวชิาที่พัฒนาทักษะชีวิตจะช่วยให้งานวิจัยมีความชัดเจนขึ้น 
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การพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 

Personnel Development in Accordance with The Tisikkha  
for Primary Schools under Prathumthani  
Primary Educational Service Area Office 1 

กาฬวัลย์  พูลแก้ว1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาบุคลากรส าหรับโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 2) ศึกษาความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ 3) ศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 การวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
แบบผสมผสานวิธี (Mixed-Method Research Design) ได้แก่การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ 
แบบสอบถาม จากจ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูจ านวน 318 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเชิงคุณภาพ คือการสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive statistics)  

ผลการการศึกษาข้อมูล พบว่า 
1) สภาพปัจจุบันของการพัฒนาบุคลากรส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  ภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนา รองลงมาคือ ด้านการฝึกอบรม และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
การศึกษา  

2) ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  โดยภาพรวมมีค่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน  และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาขั้นสมาธิ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ด้านการศึกษาข้ันปัญญา  

                                                 
1
นางสาวกาฬวัลย์  พูลแก้ว นิสิตปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั

พระนครศรีอยุธยา 13170 
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3) แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนาบุคลากรใน 3 ด้าน
คือด้านการฝึกอบรม, ด้านการศึกษาและด้านการพัฒนา แล้วน ามาบูรณาการกับหลักไตรสิกขาประกอบด้วย
ศีล สมาธิและปัญญาจะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากรใน 3 ด้านคือทางด้านความรู้ ด้านจิตใจ และด้าน
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ เป็นบุคคลที่เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขก่อให้เกิดลักษณะของบุคลากรที่เป็นผู้รู้           
ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน 

 
ค าส าคัญ :  การพัฒนาบุคลากร  ไตรสิกขา โรงเรียนประถมศึกษา 
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Abstract  
 The objectives of this research were: 1) to study the current situation of the 
personnel development for primary schools under Pathumthani Primary Educational Service 
Area Office 1, 2) to study the need of the personnel development in accordance with the 
Tisikkha for primary schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1, 
and 3) to study the way of  personnel development in accordance with the Tisikkha for 
primary schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1. Mixed-
method research design was used in the study. The quantitative data were collected from 
318 school administrators and teachers through questionnaires and analyzed by frequency, 
percentage, mean and standard deviation. The qualitative data were collected through in-
depth interview and analyzed by content analysis. 
 The results of the study found that: 
 1. The current situation of personnel development for primary schools under 
Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 was at the high level. When 
considering each aspect, development was at the highest, followed by training and 
education respectively. 
 2. The need of the personnel development in accordance with the Tisikkha for 
primary schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 was at the 
high level overall. When considering each aspect, development in concentration level was 
the highest and the education in wisdom level was the lowest.  
 3. The way of  personnel development in accordance with the Tisikkha for  
primary schools under Pathumthani Primary Educational Service Area Office 1 must cover 3 
aspects; training, education and development and be integrated with the principles of the 
Threefold Training that could result to personnel potential in 3 aspects; knowledge, mental 
health and desirable characteristics. 

Keywords: Personnel Development, Tisikkha, Primary Schools  
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บทน า 

การศึกษาถือว่าเป็นพลังทางปัญญาส าหรับประชาชนในการพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติให้
เจริญรุ่งเรือง ซึ่งโลกในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่แข่งขันกัน
ด้วยปัญญา ใช้ความรู้เป็นฐานในการท างาน และให้ความส าคัญกับการพัฒนางานด้านการศึกษาเพ่ือส่งเสริม
บุคลากรให้มีความรู้  ดังนั้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคคลในสังคมจะต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยปัจจัยส าคัญที่จะ
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างท้าทายดังกล่าว ได้แก่ คุณภาพของบุคลากร ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ พ.ศ. 2555-2559 (2556) มีสาระส าคัญในการยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการ
เป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย พัฒนาทักษะให้คนมีการ
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิดสร้างสรรค์  ส่งเสริม
การพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อ่ืน และจิตใจที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
แผนพัฒนาฯ ที่ได้วางไว้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 (2542) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ.2545 มาตรา 52 ได้ก าหนดให้มีการส่งเสริมระบบกระบวนการผลิต การพัฒนาครู อาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง อีกทั้งนโยบายหลักของกระทรวง
ต่างๆ ก็มุ่งเน้นที่การพัฒนาคน ปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จขององค์การต่างๆ คือ การพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการสร้างประสิทธิภาพของงานเป็นอย่างมาก การพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการมุ่งท าให้
เกิดการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความช านาญให้แก่บุคลากรในองค์กรเพื่อให้บุคลากรได้เพ่ิมพูนความรู้ 
ทักษะและทัศนคติในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้ดียิ่งขึ้น  การพัฒนาบุคลากรยังส่งผลต่อการพัฒนา
ประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วยและเพ่ือเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรจึงจ าเป็นต้องมี
กระบวนการพัฒนาบุคลากรที่เน้นคุณธรรม จริยธรรมเป็นส าคัญที่จะส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ 
การฝึกฝนและพัฒนาบุคลากรนั้นทางพระพุทธศาสนาจัดวางเป็นหลักเรียกว่า ไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 
ซึ่งถือว่าเป็นหลักธรรมที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการและมีดุลยภาพ มีความงามในเบื้องต้น  เป็นการ
รักษาศีลธรรมประจ าใจให้เกิดความงดงามแห่งการประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการ
แสดงออกต่อผู้อ่ืนเสมอ เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ดี ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนา
บุคลากร ความต้องการและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เพ่ือจะน าไปสู่การพัฒนาบุคลากรให้ตรงจุด 
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาองค์กรต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันของการพัฒนาบุคลากรส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1     
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 2. เพ่ือศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
กรอบแนวคิด 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาบุคลากรและหลักไตรสิกขา โดยใช้ทฤษฎีของ ลีโอนาร์ด แนดเลอร์ (Leonard Nadler) ซึ่งได้รับการยก
ย่องให้เป็นบิดาของการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยหลักหรือแนวทางการพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา 
ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา (2557) ใช้กับหลักไตรสิกขา ศีล (ด้านพฤติกรรม) สมาธิ (ด้านจิตใจ) 
และปัญญา (ด้านองค์ความรู้) (2539) โดยน ามาก าหนดเป็นกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สภาพปัจจุบัน 
การพัฒนาบุคลากร 

ความต้องการของ 
บุคลากรในการ
พัฒนาตามหลัก

ไตรสิกขา 

สภาพปัจจุบันการ
พัฒนาบุคลากร

และความต้องการ
พัฒนาของ
บุคลากร 

ทฤษฎี 
การพัฒนาบุคลากร 

หลักธรรมที่
สนับสนุน
(ไตรสิกขา) 

การพัฒนาบุคลากร
เชิงทฤษฎีตามหลัก

พุทธธรรม 
(ไตรสิกขา) 

สัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

การพัฒนาบุคลากร
ตามหลักพุทธธรรม

(ไตรสิกขา) 

แนวทาง 
การพัฒนา

บุคลากรตาม
หลักพุทธธรรม

(ไตรสิกขา) 

การฝึกอบรม 
การศึกษา 
การพัฒนา 

การฝึกอบรม 
การศึกษา 
การพัฒนา 
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 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
วิธีการวิจัย 
 1. ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 1,549 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในปีการศึกษา 2559 จ านวน 318 คน ซึ่งได้มาโดย
การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)(2545) แล้วเทียบสัดส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างจากจ านวนประชากร ตามขนาดของสถานศึกษาและได้กลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มอย่างง่ายในแต่ละกลุ่ม
ย่อยด้วยวิธีจับฉลาก 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง ดังนี้ 
 แบบสอบถาม  ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าหลักการ แนวคิด และทฤษฎีจากเอกสาร บทความต่างๆ รวมทั้ง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างแบบสอบถาม แล้วน าข้อมูลและแนวคิดต่างๆมาก าหนดเป็นนิยามศัพท์แล้วจึงสร้างแบบสอบถาม
ให้ครอบคลุมนิยามศัพท์และตัวแปรที่ก าหนด จากนั้นน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและเสนอแนะเพ่ิมเติม  แล้วน าแบบสอบถามที่
ปรับปรุง แก้ไขแล้วเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน จากนั้นน ามาพิจารณาตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง 
(IOC) ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ จากนั้นน าไปตรวจสอบคุณภาพด้านความเชื่อมั่น (Reliability) 
โดยน าไปทดลอง (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ส าหรับแบบสอบถามนั้นผู้วิจัย
แบ่งประเด็นค าถามเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะเป็นแบบ
ตัวเลือกที่ก าหนดให้ จ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งที่ปฏิบัติงาน และประสบการณ์ในการ
ท างาน  
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประเมินค่า (Rating scale) เกี่ยวกับสภาพการพัฒนา
บุคลากรส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 และ
ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1  
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก
ไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1  
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 แบบสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เป็นการแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 แบบสอบถาม ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วเสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่ได้ก าหนดให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือขอความ
อนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยท าการนัดหมาย วัน/เวลา ที่จะขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือในการ
แจกแบบสอบถามและเก็บคืน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 305 ชุด คิดเป็นร้อยละ 95.91 
 แบบสัมภาษณ์ ผู้วิจัยขอหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วน าหนังสือ
ขออนุญาตสัมภาษณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยไปมอบให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยตนเอง โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้ก าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการให้สัมภาษณ์ จากนั้นเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ และท า
การบันทึกการสัมภาษณ์ด้วยการจดบันทึก ภาพนิ่ง และเครื่องบันทึกเสียง 
 5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้ค่าความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. (Standard Deviation) น าข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมมาวิเคราะห์และสรุปผล และน าเสนอเขียนเป็น
ความเรียง และตาราง ส าหรับข้อมูลจากการสัมภาษณ์และค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ ใช้การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา 
 
ผลการวิจัย 
 1.ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 -40 ปี 
ระดับการศึกษาปริญญาตรี ต าแหน่งครูผู้สอน ประสบการณ์ในการท างานต่ ากว่า 5 ปี  ส่วนการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญ พบว่าผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเป็นกันเอง ให้เกียรติแก่ผู้วิจัยอย่างมาก และยินดีให้ข้อมูลอย่างเต็มที่
ในทุกๆเรื่องเพราะเป็นข้าราชการครู ระดับล่างที่อยู่ในสายงาน เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้าให้บุคลากร ใน
การศึกษาหาความรู้ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาตน พัฒนาจิต เพ่ือน าไปพัฒนาคนใน 
องค์การต่อไป 
 2.สภาพปัจจุบันของการพัฒนาบุคลากรส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อยได้แก่  ด้านการพัฒนา ด้านการฝึกอบรม และด้านการศึกษา โดยมีประเด็นส าคัญดังนี้ 
 ด้านการพัฒนา มีค่าเฉลี่ย = 4.09 อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมากไป
หาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารมีการมอบหมายงานพิเศษ เพ่ือให้ท างานในรูปแบบใหม่ๆ หรืองานที่ท้าทาย
ความสามารถ  มีค่าเฉลี่ย = 4.16 อยู่ในระดับมาก และผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย = 4.16 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนา
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ตนเองของบุคลากรเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร มีค่าเฉลี่ย = 4.15 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 3 มีค่าเฉลี่ย
เท่ากันสองข้อ = 4.11 คือ มีการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในสายงานที่ตน
ปฏิบัติงานอยู่ และสถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้า สอดคล้องกับบุคลิกลักษณะ 
และความสามารถของบุคลากร อยู่ในระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.96 อยู่ในระดับมาก คือ มี
การสับเปลี่ยน หมุนเวียนหน้าที่ในการท างาน เพ่ือให้เรียนรู้การท างาน ลักษณะงานในรูปแบบต่างๆ 
 ด้านการฝึกอบรม มีค่าเฉลี่ย = 4.04  อยู่ในระดับมาก พิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรที่ได้รับความรู้จากการฝึกอบรมมาขยายผลแก่บุคลากรใน
สถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.14 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือบุคลากรได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานในสายงานที่ตนปฏิบัติอยู่ มีค่าเฉลี่ย = 4.13 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 3 มีการฝึกอบรมหลักสูตร
ที่ทันสมัย องค์ความรู้ใหม่ๆ สามารถน ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ย = 4.08 อยู่ในระดับมาก และ
สถานศึกษามีการจัดฝึกอบรมเองภายในหน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.91 
 ด้านการศึกษา โดยรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 3.88 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า บุคลากร
ศึกษาต่อภายในประเทศเมื่อได้รับทุนสนับสนุน มีค่าเฉลี่ย = 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง และบุคลากรเลือก
ศึกษาต่อในเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด = 3.07 อยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 
อันดับแรก คือ บุคลากรเลือกศึกษาต่อนอกเวลาราชการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.26 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ
สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานมีนโยบายในการส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรด้านการศึกษาต่อในสายงานที่ปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มีค่าเฉลี่ย = 4.15 อยู่ในระดับมาก ล าดับที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษาให้
ความส าคัญในการศึกษาต่อของบุคลากรในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย = 4.11 อยู่ในระดับมาก  
 3.ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ด้านการพัฒนา (ขั้นสมาธิ) ด้านการพัฒนา  (ขั้นศีล) ด้าน
การศึกษา (ข้ันศีล) รายละเอียดดังนี้ 
 ด้านการพัฒนา (ขั้นสมาธิ) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.27 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ บุคลากรคิดว่าสมาธิสามารถช่วยสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.34 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
บุคลากรมีความคาดหวังว่าการพัฒนาหลักสมาธิจะท าให้บุคลากรเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม 
มีค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ เมื่อบุคลากรมีอุปสรรค ปัญหา มีวิธีแก้ไขโดยใช้
สมาธิ น าพาให้เกิดปัญญา มีค่าเฉลี่ย = 4.147 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการพัฒนา (ขั้นศีล) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.22 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ บุคลากรคิดว่าศีลมีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร 
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.32 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ บุคลากรจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น การ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทะเลาะ กดขี่ข่มเหง เป็นต้น มีค่าเฉลี่ย 4.30 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
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อันดับสุดท้ายคือ สถานศึกษามีการจัดท าแผนพัฒนาสายทางก้าวหน้าสอดคล้องกับความสามารถและ
บุคลิกลักษณะของบุคคล มีค่าเฉลี่ย = 4.04 อยู่ในระดับมาก 
 ด้านการศึกษา (ขั้นศีล) โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย = 4.17  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
อยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปน้อย ดังนี้ การศึกษาจะก่อให้เกิดแนวทางในการปฏิบัติตนต่อ
เพ่ือนร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่หมู่คณะ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด = 4.22 อยู่ในระดับมาก รองลงมา คือ 
ต้องการให้หน่วยงานที่ปฏิบัติงานมีการรณรงค์การใช้วาจาที่สุภาพ ไพเราะอ่อนหวาน ไม่พูดโกหกหรือพูดค า
หยาบ มีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยอันดับสุดท้ายคือ สถานศึกษาที่ปฏิบัติงานควรมีนโยบายในการ
ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรด้านการศึกษาต่อในสายงานที่ปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนางาน มีค่าเฉลี่ย 
= 4.14 อยู่ในระดับมาก 
 4.แนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 พบว่า ด้านการฝึกอบรม ควรจัดหลักสูตรการฝึกอบรมอย่าง
หลากหลายเพื่อให้บุคลากรได้เลือกฝึกอบรมตามความต้องการอย่างแท้จริง และควรจัดฝึกอบรมในช่วงปิดภาค
เรียน ไม่ควรใช้เวลาในช่วงเปิดเทอมหรือเวลาวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ในการฝึกอบรม  เพ่ือไม่ให้กระทบต่อการ
เรียนการสอน ส าหรับด้านการศึกษาควรสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาต่อตามความสามารถและสาขาวิชาที่ถนัด  
มีทุนให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูอีกทั้งควรจัดท าข้อมูล แจ้งข่าวสาร ท าคู่มือแนะน าหรือแนะแนวทาง
การศึกษาต่อให้กับครูอย่างเป็นรูปธรรม ในด้านการพัฒนาครูควรน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ และควรมีการติดตามผลการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  ในด้านศีล สถานศึกษาควรมีการจัด
กิจกรรมเน้นการฝึกอบรมพัฒนาด้านศีล เน้นการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ตามวิถีพุทธ วิถีธรรม ด้านสมาธิ
ควรส่งเสริมให้กับครูฝึกอบรมสมาธิเพ่ือยกระดับคุณภาพของจิตและเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจริงจัง ด้าน
ปัญญา ครูจะต้องมีองค์ความรู้ทั้งหลาย ซึ่งเป็นทั้งเป็นศาสตร์และศิลป์ ที่ต้องน าไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ สิ่ง
นี้คือหัวใจในการพัฒนา 
  
อภิปรายผลการวิจัย  
 การพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 อภิปรายดังนี้ 
 1. สภาพการพัฒนาบุคลากรส าหรับโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 3 
ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านการฝึกอบรม และด้านการพัฒนา พบว่ามีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงตามล าดับดังนี้ 

 ด้านการพัฒนา พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรเห็น
ความส าคัญในการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะในการท างาน สร้างความมั่นคงและ
ส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การพัฒนาบุคลากรจ าเป็นจะต้อง
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ตรวจสอบขีดความสามารถของบุคลากรว่ามีมากน้อยเพียงใด มีความเหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ
หรือไม่ เรื่องความเหมาะสมระหว่างคนกับงาน เป็นเรื่องส าคัญ ความสามารถของมนุษย์สามารถพัฒนาได้
อย่างไม่มีขีดจ ากัดก็จริงอยู่ แต่มนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความสามารถต่างกัน เมื่อความสามารถต่างกันก็เป็น
ผลดีต่อภาระงานที่ต่างกัน ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน เพ่ือที่เขาเหล่านั้นจะดึงความสามารถเฉพาะตนออกมาใช้กับ
งานได้อย่างเต็มที่” ซึ่งสอดคล้องกับ เกรียงศักดิ์ เขียวยิ่ง (2543) ได้กล่าวถึงการพัฒนาว่า การพัฒนาหมายถึง
การพัฒนาตนเอง ที่มุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้องค์การนั้นเจริญเติบโตและก้าวหน้าต่อไปในอนาคต โดย
ต้องพัฒนาให้เหมาะสม 
 ด้านการศึกษา มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากสภาพปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมอย่างรวดเร็วจึงจ าเป็นต้องมีการแก้ไขพัฒนาปรับปรุงการศึกษาให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “บุคลากรเห็นความส าคัญด้านการศึกษา ควรมีการส่งเสริมให้มีการแสวงหา
ความรู้อยู่ตลอดเวลา การศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งงานในอนาคตและเป็น
องค์ประกอบในการสร้างความส าเร็จในหน้าที่การงาน น าความรู้มาพัฒนาตนเอง และใช้ความรู้ที่ได้มาปรับใช้
ในการท างานต่อไป”อันมีความสัมพันธ์กับ พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2539) ที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง 
“การศึกษาเพ่ืออารยธรรมที่ยั่งยืน”ว่า การศึกษามีบทบาทในการตอบสนองความต้องการของสังคมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยต่างๆ จะต้องช่วยผลิตก าลังคนให้แก่ประเทศ 
การศึกษาอยู่ภายใต้อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงของสังคม การศึกษากลายเป็น ตัวถูกก าหนด ไม่ใช่เป็นผู้
ก าหนด และเราควรมองว่าขณะนี้เราขาดก าลังคนด้านไหนบ้างเราก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
 ด้านการฝึกอบรม พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะผู้บริหารและครูเป็นกลุ่ม
ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการสอน จึงเห็นว่าการฝึกอบรมครูด้านต่างๆ มีอยู่ในหน่วยงานครบถ้วนแล้ว และ
ตัวครูผู้สอนเองก็ผ่านการฝึกอบรมมามากแล้วส่วนใหญ่จึงพอใจกับสภาพการฝึกอบรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
ประกอบกับการฝึกอบรมเป็นการเพ่ิมพูนศักยภาพในการปฏิบัติงาน เพราะครูผู้สอนสามารถน าความรู้ ความ
คิดเห็น ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนหรือน ามา
พัฒนาสถานศึกษา ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การฝึกอบรม จะช่วยปรับทัศนคติ เจตคติ เพ่ิมแรงจูงใจ 
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดพลังในการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูมากยิ่งขึ้น  ทั้งยังช่วยให้ครูสามารถท างาน
ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นการยกระดับความสามารถของครูทุกกระบวนการให้เท่าเทียมกับภาระงานที่มอบให้ท า
และเป็นกระบวนการปรับปรุงการท างานให้เป็นไปตามความต้องการตามนโยบายของโรงเรียนที่สังกัด ปัจจุบัน
มีการอบรมจ านวนมาก ที่ไม่ตรงกับความต้องการ ขาดการมีส่วนร่วม และการกระจายอ านาจ” สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดรุณี  เอ่งฉ้วน (2552) ได้ศึกษาเรื่อง “การพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารตามทัศนะของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กอ าเภอเมืองสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษากระบี่” การศึกษาพบว่าด้านการฝึกอบรม
มีการด าเนินการอยู่ในระดับมาก เพราะการฝึกอบรมเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคคลในการปฏิบัติงาน
ให้มีมากข้ึน เพ่ือแก้ไขและพัฒนาการท างานที่ด้อยประสิทธิภาพให้ได้คุณภาพตามที่ต้องการ 
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2.การวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการในการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อภิปรายดังนี้ 

การฝึกอบรม(ขั้นศีล) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ต้องการส่งเสริมให้ครูมีพฤติกรรมที่
พึงประสงค ์เพราะหากครูได้ท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ดีและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่ต้องการให้ครู
มีจิตวิญญาณความเป็นครู โดยเฉพาะจรรยาบรรณและหลักวินัยองค์กรควรปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง
ผู้บริหารควรมีการชี้น าให้บุคลากรรู้จักด ารงชีวิตโดยน าหลักศีลธรรม เป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติ
ตน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “ศีลคุมความประพฤติ กาย วาจา ศีล 5 ข้อเป็นกรอบในการยึดปฏิบัติ 
กฎเกณฑ ์เหมือนจรรยาบรรณของครูต้องปฏิบัติ ให้เกิดอย่างอัตโนมัติ มีโครงการฝึกอบรมครูมากมายเกี่ยวกับ
การสร้างความตระหนักคุณธรรมศีลธรรมให้เกิดกับครู ครูมีศีลก็จะได้รับการยอมรับนับถือ ถ้าเราไม่มีศีลก็ไม่มี
ใครยอมรับ" สอดคล้องกับแนวความคิดของ ระวี ภาวิไล (2528) ซึ่งได้เสนอแนวคิดไว้ว่า “การศึกษาสาม
ประการตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา ซึ่งเป็นกุศโลบายแห่งการพัฒนาตนเองที่
ถูกต้องของมนุษย์ทุกคน เป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งหลายอันจะนาสังคมไปสู่อารยธรรมที่ถูกต้อง...” 

การฝึกอบรม(ขั้นสมาธิ) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วน
ใหญ่เห็นว่าสมาธิจะช่วยยกระดับคุณภาพจิตใจของครู ควรให้รู้จักประโยชน์  เทคนิค และวิธีการฝึกฝนสมาธิ
เพ่ือเป็นเครื่องมือส าหรับการฝึกฝนตนเองและการฝึกฝนเด็กนักเรียนต่อไป  การฝึกอบรมตามหลักทาง
พระพุทธศาสนาสามารถสร้างบุคลากรให้มีความพากเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี 
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน และการด าเนินชีวิต ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การท ากิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตประจ าวันจะขาดสมาธิไม่ได้ สมาธิเป็นเครื่องฝึกฝนตนเอง การฝึกอบรมให้ข้าราชการครูมีพฤติกรรมที่ดี
จะต้องอาศัยหลักการทางพระพุทธศาสนา เข้ามาช่วยเสริมเติมแต่ง เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรมจิตให้เกิด
สมาธิในการปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นครูที่สมบูรณ์” ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พูนสุข มาศรังสรรค์
(2557) ที่กล่าวว่าการฝึกฝนบ่มเพาะจิตใจให้ตั่งมั่นแน่วแน่มีสัมมาสมาธิในการปรับปรุงพัฒนาตนให้มีสัมมา
สมาทิฏฐิสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันขณะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ร้ายต่างๆ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบภายในจิตใจตนเองได้แก่ตัณหาทิฏฐิมานะเพ่ือลดละเลิกความยึดมั่นในตัวตนความเห็นแก่ตัว 
ความตระหนี่ความมักได้ ความไม่เห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน 

 การฝึกอบรม(ขั้นปัญญา) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วน
ใหญม่ีความต้องการเรียนรู้เข้าใจเหตุผลและได้ประโยชน์ตามคุณค่าแท้ของหลักไตรสิกขา ต้องการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนโดยใช้หลักการคิดพิจารณาตรงกับสภาพความเป็นจริง มีจิตใจและปัญญาพร้อมรับกับการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความสามารถเต็มศักยภาพอยู่เสมอ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การฝึกอบรมข้าราชการครูต้องให้เกิด
เข้าใจในความรู้อย่างถ่องแท้ ที่ส าคัญการฝึกฝนอบรมปัญญาก็เพ่ือให้เกิดการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีว่าควรเอามา
ใช้ สิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ควรเอามาใช้ เพ่ือให้เกิดความรอบรู้ พิจารณาไตร่ตรองในสิ่งที่จะกระท า”  ซึ่งสอดคล้องตาม
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก(ป.อ.ปยุตฺโต)(2539) ท่านได้ให้ความหมายของ ปัญญา หมายถึง การพัฒนาปัญญา 
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ซึ่งมีความส าคัญสูงสุดเพราะปัญญาเป็นตัวน าทางและควบคุมพฤติกรรมทั้งหมด  คนเราจะมีพฤติกรรมอะไร 
อย่างไร และแค่ไหน ก็อยู่ที่ว่าจะมีปัญญาชี้น าหรือบอกทางให้เท่าใด และปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยจิตใจ ให้
ทางออกแก่จิตใจ เช่น เมื่อจิตใจอึดอัดมีปัญหาติดตันอยู่ พอเกิดปัญญารู้ว่าจะท าอย่างไร จิตใจก็โล่งเป็นอิสระ
ได้การพัฒนาปัญญาเป็นเรื่องกว้างขวางแยกออกไปได้หลายด้านและมีหลายขั้นหลายระดับ 

 การศึกษา(ขั้นศีล) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก การศึกษาจะก่อให้เกิดแนวทางในการ
ปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่หมู่คณะ การศึกษาสอนให้บุคลากรรู้จักการด ารงชีวิต
โดยน าหลักศีลธรรมเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน ศีลเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความสงบสุข  ข้อมูล
จากการสัมภาษณ์พบว่า “การศึกษาเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากเพราะศีลเป็นตัวขับเคลื่อนสังคมไปสู่
ความสงบสุข หากข้าราชการครูรับรู้ รับทราบองค์ความรู้ในศีลธรรมจะช่วยเป็นการส่งเสริมความประพฤติของ
ครูให้มีระเบียบวินัยมากข้ึน หากข้าราชการครูไม่รู้เรื่องศีลแล้วจะปฏิบัติได้อย่างไร ซึ่งการศึกษาศีลนั้น แม้ว่าใน
ปัจจุบันครูส่วนใหญ่ที่เห็นได้ชัดก็คือครูที่สอนสังคมศึกษาเพราะจะต้องทราบข้อบัญญัติเหล่า  แต่ก็ไม่แน่ใจว่า 
ปฏิบัติได้หรือไม่ อย่างไร”  สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชญาภา ยืนยาว(2552) พบว่าปัจจัยที่จ าเป็นต่อการ
บริหารทรัพยากรบุคคล คือ จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญในอาชีพการจัดองค์กร และ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ซึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การศึกษาศีลธรรมเป็นวิธีการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจศีลและต้องให้
ลงมือปฏิบัติเพราะธรรมมะของพุทธเจ้าต้องลงมือปฏิบัติจริงจะเห็นจริง 

 การศึกษา(ขั้นสมาธิ) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วนใหญ่
เห็นว่าการใช้สมาธิมีความส าคัญต่อการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร  จึงเล็งเห็นความส าคัญ และมีความ
ต้องการศึกษาหลักสมาธิ เพราะสามารถน าความรู้เกี่ยวกับหลักสมาธิตามค าสอนทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การศึกษาสมาธิ ควรศึกษาให้เกิดทุกที่ 
ทุกเวลาใน ชีวิตประจ าวัน ให้ความส าคัญทุกๆ วัน จัดให้ครูมีกิจกรรมกับพระสงฆ์ทุกๆ วันพระ และมีกิจกรรม
วันส าคัญต่างๆ ฉะนั้น ครูจะต้องรู้บทบาทหน้าที่ ครูต้องมีความหนักแน่น การจะสอนคนอ่ืนๆ ครูต้องวางตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้ศิษย์” สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า)(2554)ได้
ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา : กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัด
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาในขั้นสมาธิส่วนมากมีความตั้งใจอดทนต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีความ
มุ่งมั่นต่อการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมาย และมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากว่า สมาธินั้นเป็น
กระบวนการพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ ของจิต ทั้งในด้านคุณธรรมเพ่ือให้เกิดความ เมตตา ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ความเข้มแข็งมั่นคง ความเพียรพยายาม บุคลากรจึงควรตระหนักในความส าคัญในด้านนี้ การพัฒนาคนให้มี
ประสิทธิภาพต้องฝึกการพัฒนาด้านจิตใจเพื่อให้เกิดสมาธิ 

 การศึกษา(ขั้นปัญญา) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วน
ใหญ่เห็นว่าปัญญามีความส าคัญในการศึกษาและพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก การน าค าสอนใน
พระพุทธศาสนามาใช้จะช่วยแก้ไขปัญหาในการท างานของตนเองอย่างเป็นขั้นตอนและรอบคอบโดย
ประกอบด้วยความรู้เท่าทันกับสภาวะปัจจุบัน ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การศึกษาบางครั้งก็ต้องมองถึง
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ความแตกต่างระหว่างบุคคล เหมือนบัว 4 เหล่า เพราะแต่ละคนจะมีฐานความรู้ที่ไม่เท่ากัน ท าอย่างไรที่จะให้
การศึกษาของข้าราชการครูมีคุณลักษณะที่ดี คือ มีองค์ความรู้ มีทั้งวิชา และมีคุณธรรม” ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของเกรียงไกรยศ พันธุ์ไทย(2554) พบว่า กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรจ าเป็นต้องตระหนักว่าบุคลากร
คือทรัพยากรที่ส าคัญ ตระหนักถึงคุณค่าของมนุษย์ และความต้องการที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่องของบุคลากรกับ
เป้าหมายขององค์การ เพ่ือท าให้กลยุทธ์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการสร้างบุคลากรให้เป็นทรัพยากรที่มี
คุณค่า เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถสร้างผลผลิตให้กับองค์การ นอกจากนี้การสร้างองค์ความรู้ที่
ผ่านประสบการณ์การเรียนการสอนก็มีผลต่อการสร้างปัญญาด้วยเช่นกันที่สามารถน าสิ่งเหล่ามาถ่ายทอด
ให้กับคนรุ่นหลังได้ใช้ประโยชน์ต่อไป 

 การพัฒนา(ขั้นศีล) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีความเห็น
ว่า ศีลมีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรจะต้องมีคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น การเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กัน ไม่เบียดเบียนกัน ไม่ทะเลาะ กดขี่ข่มเหง เป็นต้น สถานศึกษาควรต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ใน
ด้านศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือจะท าให้สังคมภายในสถานศึกษามีความสงบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การพัฒนาครูควรมีจุดก าเนิดจากนโยบายทางการศึกษา และความต้องการ
ของข้าราชการครูเป็นส าคัญ ให้เห็นความส าคัญของการพัฒนาทั้งระบบ การพัฒนาพฤติกรรมของครูต้องเริ่ม
มาจากระบบการคัดกรองที่ดี ที่มีคุณภาพ การคัดกรองต้องมีคุณภาพ กระบวนการพัฒนาให้ครูมีจิตส านึกและ
มีจรรยาบรรณ” สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูวีรญาณสุนทร (จรินทร์ อาบค า)(2554)ได้ท าการศึกษาเรื่อง
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักไตรสิกขา: กรณีศึกษาวัดตากฟ้า อ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาในขั้นศีล มีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี ท าให้บุคลากรที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่หมู่คณะและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด  
ทั้งนี้เพราะว่า ศีล หมายถึง วินัยกฎระเบียบ หลักการประพฤติปฏิบัติและเป็นฐานของการพัฒนาชีวิตคือ รู้จัก
จัดระเบียบความเป็นอยู่กิจกรรมกิจการและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือโอกาสแก่การพัฒนาชีวิต  มีพฤติกรรมที่ถูกต้อง
ในความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมด้วยการอยู่ร่วมกันกับเพ่ือนร่วมงานอย่างเกื้อกูลไม่เบียดเบียนกัน 

 การพัฒนา(ขั้นสมาธิ) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วน
ใหญ่เห็นว่าสมาธิจะสามารถสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้น การพัฒนาหลักสมาธิ
จะท าให้บุคลากรเป็นผู้มีจิตใจดีงาม มีพฤติกรรมที่ดี เหมาะสม ช่วยสร้างจิตส านึกที่ดี สร้างคุณค่าในตนเอง 
และสร้างสังคมให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น บุคลากรควรมีการใช้สมาธิพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและจริงจังเพ่ือจะได้
ใช้สมาธิพัฒนาตนเองในชีวิตประจ าวัน เป็นการยกระดับของสภาพจิตไปสู่ความตั้งมั่น ความมั่นคง  การพัฒนา
สมาธิยังเป็นการยกระดับสภาพจิตใจของครูให้มีความมั่นคง และมีอารมณ์คงที่ แน่นอนด้วยความเป็นผู้มี
อุดมการณ ์และจิตวิญญาณความเป็นครูอยู่ในวิถีชีวิตที่ต้องเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนได้สัมผัสถึงความเป็นผู้
มีจิตใจที่ดีงาม ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “สมาธิเป็นเรื่องของจิตใจ ใส่สามัญส านึกไป การปฏิบัติวิปัสสนา
กรรมฐาน การสวดมนต์ ท าให้จิตใจนิ่ง สงบ คิดอะไรเป็นระบบ การนั่ง เดิน ยืน นอน การท างานทุกๆ อย่าง 
การสอนหนังสือก็เป็นสมาธิ แต่จะพัฒนาอย่างไรให้มันเกิดสมาธิได้ทุกเวลา สวดมนต์เที่ยงครึ่ง วันส าคัญทาง
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ศาสนา พาเข้าวัด ร่วมสร้างความตระหนักจิตส านึกร่วมกัน” สัมพันธ์กับงานวิจัยของ พระมหาวิเชียร 
ปญฺญาวชิโร (จันโท) (2553) กล่าวว่า การพัฒนาบุคลากรในขั้นสมาธิอยู่ในระดับมาก อาจเป็นเพราะว่าครูนั้น
ต้องการให้นักเรียนได้เห็นถึงคุณประโยชน์จากการมีสมาธิและการประสบความส าเร็จในทางด้านปัญญาแก่
นักเรียนซึ่งนักเรียนเรียนนั้นโดยปกติแล้วชอบการเห็นการกระท าให้เป็นแบบอย่างมากกว่าการบีบบังคับให้
กระท าหรือให้เข้าใจ 

 การพัฒนา(ขั้นปัญญา) พบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่วน
ใหญ่เห็นว่า ปัญญามีความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก ความส าเร็จในหน้าที่การงานต่างๆเกิด
จากการใช้ปัญญา รู้จักใช้หลักเหตุผลพิจารณา สามารถจับประเด็น จับสาระและมองเห็นจุดของปัญหาได้  
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์พบว่า “การพัฒนาปัญญาเป็นการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง เพ่ิมพูนความรู้และ
น ามาถ่ายทอดให้นักเรียนเกิดความคิดแบบบูรณาการพร้อมทั้งการเป็นคนดีของสังคม ข้าราชการครูต้องมี
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม มีคุณธรรมมีความรู้ที่ดี ที่ถูกต้องไม่หาผลประโยชน์จากเด็ก”  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ โชติ บดีรัฐ(2554) พบว่าวิธีการพัฒนาคนให้เก่ง มีความรู้ความสามารถ มีการพัฒนาสมรรถนะ
ด้านการบริหารงานโดยอบรมให้พระสังฆาธิการเป็นผู้น าในการพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรมให้มีความรู้และ
ทักษะซึ่งการพัฒนาปัญญาจะต้องเรียนรู้จากสิ่งเหล่านี้เพ่ือการประยุกต์ใช้ส าหรับพัฒนาครูต่อไป 

3.การวิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑  อภิปรายดังนี้ ครูต้องเรียนรู้
และพัฒนาตนเอง โดยรับการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ควรมีองค์กรท าหน้าที่ด้านพัฒนาครูเป็น
การเฉพาะ จัดคูปองการพัฒนาให้ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองตามความต้องการในแต่ละปีจากมหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐ ควรมีการสร้างเครือข่ายการพัฒนา การพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาต้ องให้เกิดขึ้น
ตามความสนใจ ความต้องการ ของบุคลากรแต่ละคนโดยยึดหลักแห่งความแตกต่าง เพ่ือให้เขาพัฒนาในสิ่งที่
ตนเองชอบ มีความถนัด ควรใช้หลัก “การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เน้นการค้นหาและหนุนเสริม  โดย
พิจารณาจากปัจเจกบุคคล และน าหลักไตรสิกขาเป็นแนวทางในการด าเนินชี วิต การพัฒนาทุกอย่างต้องเริ่ม
จากตัวบุคคล ที่เรียกว่า มนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ในหลักของพระพุทธศาสนาจะเน้นการพัฒนาให้
ครบทั้ง ๓ ด้าน คือ การพัฒนากาย (ด้านพฤติกรรม) การพัฒนาจิต (ด้านจิตใจ) และการพัฒนาปัญญา (องค์
ความรู้)     
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาจะต้องเริ่มจากกระบวนการหรือวิธีการพัฒนา
บุคลากร ใน 3 ด้าน คือด้านการฝึกอบรม, ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนาแล้วมาบูรณาการกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ หลักไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ และปัญญา จะก่อให้เกิดศักยภาพของบุคลากร ใน 3 ด้าน 
คือทางด้านความรู้ ด้านจิตใจ และด้านพฤติกรรมที่พึงประสงค ์จะส่งผลให้องค์กรมีประสิทธิภาพ บุคคลท างาน
ได้อย่างมีความสุข สุขภาพจิตดี เป็นคนดีของสังคมประเทศชาติ อาชีพครูมีหน้าที่หลักคือการพัฒนาผู้เรียนใน
ทุกด้าน ในภาระหน้าที่และบทบาทของผู้พัฒนา ครูต้องมีความพร้อม มีความตั้งใจ มุ่งมั่น พัฒนาตน พัฒนา
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งาน แสวงหาความรู้ การพัฒนาบุคลากรตามหลักไตรสิกขาเป็นการยกระดับคุณภาพของจิตใจและคุณภาพ
ของชีวิตของข้าราชการครูพร้อมๆ กัน ถ้าเราเข้าถึง เข้าใจ ก็จะน าไปสู่การพัฒนางาน พัฒนาตน เป็น
แรงผลักดันเพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จ เพ่ือให้ได้รับการพัฒนาก้าวหน้าในวิชาชีพ ทั้งในด้านต าแหน่ง วิทยฐานะ 
เงินเดือน และเพ่ือให้ตนเองเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ ประสบความส าเร็จ มีความมั่นคงในชีวิตราชการ เป็นเสา
หลักชีวิตให้กับครอบครัว มีพลังเพื่อสร้างคนให้มีคุณภาพทั้งด้านความรู้และด้านคุณธรรม   

 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1  .ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ควรจัดให้มีนโยบายการฝึกอบรม
บุคลากรตามหลักไตรสิกขาที่ถาวร เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการน ามาพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูอย่างต่อเนื่อง 

2. ควรพิจารณาจัดภาระงานของครูให้เหมาะสม และเลือกวิธีการพัฒนาบุคลากรตามความต้องการ
ของครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกอบรม การส่งเสริมและพัฒนาการท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือสร้างขวัญและ
กาลังใจแก่ข้าราชการครูให้ประสบความส าเร็จอย่างเป็นระบบ  
 3. ผู้บริหารควรส่งเสริมในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและจริงจัง จัดการพัฒนาบุคลากรให้
ตรงกับหน้าที่การงาน เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีการอมรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม 
และการด ารงชีวิตตามหลักไตรสิกขาเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป  
ข้อเสนอแนะเพื่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1   .ควรศึกษาวิธีการพัฒนาบุคลากรเพ่ิมเติมในด้านอ่ืนๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร

ในหน่วยงาน นอกเหนือจากด้านการฝึกอบรม ด้านการศึกษา และด้านการพัฒนา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลไปใช้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 2  .ในการวิจัยครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเฉพาะอ าเภอคลองหลวง  ซึ่งอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่
ครอบคลุมเพียงพอเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นในการวิจัยครั้งต่อไปจึงสมควรที่จะต้องเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากอ าเภออ่ืนๆ อีกเพ่ือข้อมูลที่หลากหลายครอบคลุมต่อไป  
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงดีด้วยความอนุเคราะห์เป็นอย่างยิ่งจากท่านอาจารย์ ดร. สิน  งามประโคน 
ที่ปรึกษางานวิจัยฉบับนี้ ซึ่งได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่งเอาใจใส่ให้ค าปรึกษาและแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์ที่ได้รับ และขอขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของผลงานทาง
วิชาการอันทรงคุณค่าทุกท่านที่ผู้วิจัยได้น ามาอ้างอิงประกอบในการวิจัยครั้งนี้ คุณค่าและคุณประโยชน์อันใดที่
เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาแด่ ครู อาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาทุกท่าน ตลอดจน บิดา 
มารดา และญาติๆ ทีใ่ห้การสนับสนุนจนสามารถบรรลุเป้าหมายด้านการศึกษานี้   
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ 
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

The development of Thai language instructional model  
which builds up ability in critical reading for PrathomSuksa 4 students 

นางนภสร  เกษมธรรมแสวง 
 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือ (1) ศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(2) ออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) ศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
(4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการ
วิจัยและพัฒนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 

 (ปรางค์กู่วิทยาคาร  (เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 35 คน  ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2554 โดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple  Random  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพหุปัญญา แผนการจัดการเรียนรู้ 
(2) แผนการจัดการเรียนรู้ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนหลังจากเรียนตามรูปแบบการสอน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และ t-test แบบไม่เป็นอิสระ  
 ผลการวิจัยพบว่า 
 (1) จากการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ท าให้นักเรียนมี
ความสามารถในการอ่านอย่างมวีิจารณญาณสูงขึ้น 
 (2) จากผลการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถ
ในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเรียกว่า “MK-PAE Model” 
ประกอบด้วย (1) การกระตุ้นความสนใจ (Motivation : M) (2) การเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Knowledge 
Learning : K) (3) การลงมือปฏิบัติ (Practice: P) (4) การประยุกต์ใช้ความรู้ (Application : A) และ  
(5) การประเมินผล (Evaluation : E) 
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 (3) ผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด (X  = 4.61,S.D. = .48)  รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/84.26 ซึ่งสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ และนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ  .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
 (4) ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53) 
 สรุปได้ว่า รูปแบบการเรียนการสอน MK-PAE เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ช่วยเสริมสร้าง
ความสามารถการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ สามารถน าไปใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ รวมถึงใน
ระดับชั้นอื่น ๆ ด้วย 
 
ค าส าคัญ: รูปแบบการเรียนการสอน, ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 

Abstract  
 Purposes of this research study were to: (1) study the fundamental information in 
developing a Thai language instructional model which builds up ability in critical reading for 
PrathomSuksa 4 students; (2) design and develop research innovation for Thai language 
instructional model which builds up ability in critical reading for PrathomSuksa 4 students; 
(3) study effects of using Thai language instructional model which builds up ability in critical 
reading for PrathomSuksa 4 students; and (4) study satisfaction towards Thai language 
instructional model which builds up ability in critical reading for PrathomSuksa 4 students. 
Research and Development (R&D) was the research design used in this study. Samples were 
composed of 35 students of PrathomSuksa 4 attending Tedsaban 3 (Pranggoowittayakan) 
School, 2nd semester, academic year 2011. The research samples were selected by 
usingsimple random sampling technique. Research tools used in this study comprised (1) 
Thai language instructional model which builds up ability in critical reading for PrathomSuksa 
4 students and is based on Multiple Intelligence theory; (2) instructional plans; (3) 
achievement test; and (4) questionnaires on satisfactions towards the instructional model. 
Data analysis employed percentage, average, standard deviation, and t– test for dependent 
samples.  

Results were as follow: 
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(1) The study of the fundamental information in developing a Thai language 
instructional model which builds up ability in critical reading for PrathomSuksa 4 students 
revealed the importance of building up ability in critical reading among PrathomSuksa 4 
students;  

(2) The designed and developed instructional model and research innovation for 
building up ability in critical reading for PrathomSuksa 4 studentswas called “MK-PAE Model” 
which is composed of  Motivation (M), Knowledge Learning (K), Practice (P), Application (A), 
and Evaluation : (E);  

(3) The study of effects of using Thai language instructional model which builds up 
ability in critical reading for PrathomSuksa 4 students illustrated that the model was suitable 
and possible for the implementation (X = 4.60,  4.58,  4.65,  4.63,  4.60), the model was 
effective as it met the required criteria (73.19/74.26), and post-test scores of samples was 
statistically higher than their pre-test scores at .01 level; 

(4) Satisfaction of students who attended instructional activities that used the MK-
PAE Model is at the “most satisfied” level (X  = 4.55, S.D. = 0.53). 

In conclusion, the MK-PAE Model is the instructional model and innovation that has 
diverse academic contents which helps build up ability in critical reading. It can also be 
integrated with other subject areas. Therefore, the model should be used in other subject 
areas and should be developed for students at other ages.   
 
Keywords: Instructional model, Ability in critical reading 
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บทน า 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และ (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2553 ในหมวด 4 มาตรา 24 ก าหนดให้มีการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยสถานศึกษาต้องจัดเนื้อหา
สาระกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดตามความแตกต่างของผู้เรียน  ฝึกทักษะกระบวนการ
คิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็นรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
ผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้ อ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2553 : 
75-76) ภาษาไทยถือเป็นเอกลักษณ์ของชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย แบ่งออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง 
การดูและการพูด หลักการใช้ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 8-9) การจัด
กระบวนการเรียนรู้ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัด
และความแตกต่างของผู้เรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และประยุกต์ใช้ความรู้ 
ให้ผู้เรียนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้คิดเป็น ท าเป็น การสอนท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. 2545 : 9) ซึ่งใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ได้จัดให้วิชาภาษาไทยเป็นวิชาพ้ืนฐาน โดยก าหนด
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยไว้ 5 สาระ ด้วยกัน คือ สาระที่ 1 การอ่าน สาระที่ 2 การเขียน สาระที่ 3 การฟัง 
การด ูและการพูด สาระที ่4 หลักการใช้ภาษา และสาระท่ี 5 วรรณคดี และวรรณกรรม (กระทรวงศึกษาธิการ. 
2551 : 10) 
 การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในชีวิต 
ประจ าวันต้องอาศัยการอ่านจึงจะสามารถเข้าใจและสื่อความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2550 : 2 –3) การอ่านเป็นทักษะที่ต้องเน้นและต้องฝึกฝนผู้เรียนเป็น
อย่างมาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 1-2) การอ่านมีความส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและช่วยสนองความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ได้ทุกเรื่องซึ่งมีอยู่ในทรัพยากรสารนิเทศ
ทุกประเภทโดยเฉพาะความอยากรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์. 2545 : 2) ซึ่งการที่จะท าให้
การอ่านมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด จะต้องมีการวางรากฐานตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เพ่ือการ
เรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป การจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจึงค านึงถึงการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน  เห็น
คุณค่าและความส าคัญของการอ่าน สามารถอ่านได้ชัดเจนถูกต้อง รวดเร็วสามารถจับใจความส าคัญของเรื่องที่
อ่าน มีวิจารณญาณในการวิเคราะห์เรื่องที่อ่านได้ (อัจฉรา ชีวพันธ์. 2546 : 47) ดังนั้นการที่นักเรียนจะเป็น
ผู้อ่านที่ดีจึงข้ึนอยู่กับสภาพแวดล้อมที่ครูเป็นจัดเตรียมให้ อีกทั้งยังต้องผสมผสานกับความสนใจของผู้อ่านเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจที่ช่วยให้นักเรียนได้อ่านอย่างสม่ าเสมอ (สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์. 2545 : 2) 

229229



    
  

 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นการอ่านที่มีคุณค่า เป็นการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาหา
เหตุผลเพ่ือวินิจฉัยประเมินค่าสิ่งที่อ่านว่ามีความถูกต้อง น่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด ดังที่ วรรณา บัวเกิด 
(2549 : 219) ได้กล่าวถึงความหมายของการอ่านประเภทนี้ไว้ว่าเป็นการอ่านระดับสูงโดยใช้ความรู้ 
ประสบการณ์ความคิดพิจารณา วิเคราะห์ด้วยเหตุผล และตัดสินประเมินค่าสิ่งที่อ่านเพ่ือสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน การอ่านอย่างมีวิจารณญาณจึงนับได้ว่ามีความส าคัญมาก เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ 
และสติปัญญาให้แก้ผู้อ่านอย่างแท้จริง ดังที่ ฐะปะนีย์ นาครทรรพ (2547 : 524) ได้กล่าวถึงความส าคัญของ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณว่าท าให้ได้รับรสจากวรรณกรรมที่อ่านได้ประโยชน์ทั้งในด้านปัญญาและอารมณ์ วิ
ริยา วิริยารัมภะ (2549 : 33) ยังได้เสนอว่า การอ่านอย่างมีวิจารณญาณมีความส าคัญ ช่วยท าให้ผู้อ่านได้ใช้
ความคิดพิจารณาใคร่ครวญสิ่งที่อ่าน รู้จักแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจาก เรื่องที่อ่าน ท าให้ได้รับ
ประโยชน์จากเรื่องที่อ่านอย่างสูงสุด และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ นอกจากนี้การอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณยังเป็นการอ่านที่พัฒนาความคิดให้แตกฉาน  ท าให้รู้จักพินิจพิจารณาถึงข้อเท็จจริง 
ข้อคิดเห็น ไม่หลงเชื่อ ค าพูด และบุคคลหรือสิ่งใด ๆ (เกศริน อ่ิมเล็ก. 2545 : 10) และยังพัฒนาความคิดท าให้
รู้จักพิจารณาวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ประเมินค่าตัดสินข้อมูล ข่าวสารต่างๆได้ว่าสิ่งใดผิด สิ่งใดถูก สิ่ง
ใดควรเชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ โดยใช้เหตุผลประกอบการ ตัดสินทุกครั้ง (สมันตา วีรกุล. 2547 : 23) 
 การส่งเสริมเด็กไทยให้อ่านอย่างมีวิจารณญาณยังน่าเป็นห่วงดังจะเห็นได้จากการสรุปผลการ
ปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา ในส่วนที่เกี่ยวกับคุณภาพผู้เรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ในวิชาหลักมีค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 
ร้อยละ 50 (กระทรวงศึกษาธิการ. 2552 : 5) และผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร( ในมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์ เฉลี่ยร้อยละ 
69.32 อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้ (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
สมศ. 2552 : 7) ดังนั้นการปฏิรูปการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ยุคใหม่ จึงเน้นให้เกิดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์
และการสร้างสรรค์ โดยการให้ครูลดบทบาทการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรรยายหรือยึดครูเป็นศูนย์กลาง
ของความรู้ เป็นการเลือกใช้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายเข้ามาผสมผสาน (จรวยพร ธรณินทร์. 
2550 : 6 - 7) ซึ่งวิธีการจัดการเรียนรู้ที่เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ดี คือ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ด าริ บุญชู. 2546 : 23) นอกจากนี้การเรียนรู้เรื่องใด ๆ ก็ตาม ครูผู้สอนจ าเป็นต้องใช้กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ อันจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดี (ทิศนา แขมมณี และคณะ. 2544) 
 จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจึงสนใจที่จะพัฒนา 
รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่   4 ภายใต้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็ม

ตามศักยภาพ ส่งเสริมคุณลักษณะเก่ง ดี มีสุข เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้รอบด้าน รวมทั้งการสนับสนุนให้ผู้เรียน
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง เกิดความสามารถด้านการอ่าน และการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้  
 1. เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 2. เพ่ือออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการวิจัยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   
 3. เพ่ือศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถใน 
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 4.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
 
วิธีการวิจัย 
 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development  :  R&D) และขยายผล (Movement  :  M)  ประกอบด้วย  ขั้นตอน  
4 ขั้น คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research  :  R1 ) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน  (Analysis :  A) กลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร( และครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
แบบสอบถามนักเรียน และ แบบวิเคราะห์เอกสาร ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา   (Development  :  D1)   เป็นการ
ออกแบบการสร้างรูปแบบ (Design  and  Development : D and D)  การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบประสิทธิภาพคือ นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 (อมร สะเพียรชัย อุทิศ( เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบบวิเคราะห์เอกสาร ขั้นตอนที่ 3 เป็นการน าไปใช้  
(Implementation : I ) การทดลองใช้รูปแบบการการสอน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 
3  (ปรางค์กู่วิทยาคาร  (เทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ  จ านวน 35 คน  ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา  2554 คู่มือการจัดการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
แบบสอบถามความพึงพอใจ และขั้นตอนที่ 4 เป็นการประเมินผล (Evaluation  :  E) การประเมินผลการ
ทดลองใช้รูปแบบการสอน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่
วิทยาคาร( จ านวน 35 คน ที่ที่ก าลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2554 และครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอน
ภาษาไทย จ านวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ  
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผู้วิจัยได้น าเสนอประเด็นที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าตามล าดับดังนี้ 
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานเชิงนโยบายการศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.  2545และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2553 พบว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.  2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มีเจตนารมณ์ที่ต้องการเน้นย้ าว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนทุกคน สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ดังนั้น
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ในหมวด 3 ต้อง
เน้นทั้งความรู้ คุณธรรม และ กระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องสาระความรู้ ให้บูรณาการความรู้และทักษะด้าน 
ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติจริง ผสมผสานสาระความรู้ด้าน
ต่าง ๆ อย่างสมดุล และปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกวิชา นอกจากนั้น ในการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ยังต้องส่งเสริมให้ผู้สอน จัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ใช้การวิจัย
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อและแหล่งวิทยาการ
ประเภทต่าง ๆ จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและ
ชุมชน รวมทั้งส่งเสริมการด าเนินงาน และการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ การประเมินผล
ผู้เรียน ให้สถานศึกษาพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกตพฤติกรรมการเรียน  การ
ร่วมกิจกรรม และการทดสอบ ส่วนการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อ ให้ใช้วิธีการที่หลากหลายและน าผลการ
ประเมินผู้เรียนมาใช้ประกอบด้วย หลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ต้องมีความหลากหลาย  
  2. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 พบว่า หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้ง
ด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้งเจตคติที่จ าเป็น
ต่อการศึกษาต่อ โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เต็มตามศักยภาพและมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข ทั้งในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่
เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งม่ันในการท างาน  รักความเป็นไทย  และมีจิตสาธารณะ 
  3. ผลการวิเคราะห์เป้าหมายการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในระดับชั้นประถม 
ศึกษา พบว่า หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสติปัญญาและพัฒนา
ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ ภาษาไทยมีความส าคัญเพราะเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน และเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในด้านต่าง ๆ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต้อง
สอดคล้องกับระดับการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น ซึ่งการเรียนรู้ช่วงแรกของการศึกษาภาคบังคับมุ่งเน้นปูพ้ืนฐาน
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ความสามารถและทักษะอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐาน ทักษะการด าเนินชีวิต
สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างเข้าใจ ตลอดจนกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุล 
  4. ผลการวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร( 
จากการสัมภาษณ์ครู จ านวน 10  คน ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน  10  ปีขึ้นไป  มีระดับ
การศึกษาปริญญาโท  6  คน  ระดับปริญญาตรี  4  คน  พบว่า  ครูสอนเนื้อหาตามความต้องการ ตีความจาก
คู่มือครู และการจัดกิจกรรมการสอนส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายหรืออธิบาย ไม่ค่อยเน้นให้ผู้เรียนได้
ปฏิบัติ ใช้สื่อการสอนเท่าที่มี และวิธีการสอนส่วนใหญ่ของครูจะสอนโดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง เน้นเนื้อหาที่มีใน
หลักสูตรเท่านั้น ซึ่งการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการ
อ่าน และทักษะการเขียน ผู้เรียนมีปัญหาในเรื่องทักษะการอ่านมากที่สุด สาเหตุเนื่องมาจากผู้เรียนอ่านไม่
คล่อง อ่านแล้วไม่เข้าใจในสาระส าคัญของเรื่องที่อ่าน และไม่สามารถสรุปความจากเรื่องที่อ่านได้ ส่งผลให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยอยู่ในระดับที่ต่ าไม่เป็นที่น่าพอใจ  
  5. ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับการพัฒนา 
รูปแบบ  พบว่า  แนวคิดการออกแบบรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ประยุกต์ร่วมกับกระบวนการวิจัยและพัฒนา 
(Research  and  Development  :  R&D) ใช้ทฤษฎีพหุปัญญา ซ่ึงมีลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึ้น
อย่างเป็นระบบครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ โดยประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพหุปัญญา 8 ด้าน มาเป็นกรอบ
แนวคิดในก าหนดองค์ประกอบและข้ันตอนการสอนการอ่านที่ต้องใช้ความคิดพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบ
และมีหลักการประเมินความน่าเชื่อถือ ความถูกต้องของข้อมูล โดยอาศัยความรู้ ความคิดประสบการณ์เดิม
ของตนเองในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมอย่างรอบคอบระมัดระวัง เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจหาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล 
  6. องค์ประกอบของรูปแบบการสอนภาษาไทย โดยประยุกต์ใช้แนวคิดเกี่ยวกับทฤษฎีพหุ
ปัญญา จากการพัฒนารูปแบบการสอนท าให้ได้รูปแบบการสอนที่ผู้วิจัยใช้ชื่อเรียกว่า “MK-PAE Model” มี
องค์ประกอบดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 หลักการของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพ่ือสร้างความรู้ ทักษะจากการ
เรียนการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนการภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
  องค์ประกอบที่ 2 วัตถุประสงค์ของรูปแบบการเรียนการสอน คือ เพ่ือพัฒนาทักษะและ
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
  องค์ประกอบที่  3  ขั้นตอนการสอน มีดังนี้ 
   1. ขั้นการกระตุ้นและดึงดูดความสนใจ (Motivation : M) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนจะน าสื่อ 
เช่น รูปภาพ เรื่องราว สถานการณ์ต่างๆ เพลง นิทานที่ต้องการให้กับผู้เรียนแล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค าถาม
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จากสื่อ (การจ า) กระตุ้นความสนใจในการเรียนด้วยการให้นักเรียนเล่นเกม ร้องเพลง แสดงบทบาทสมมติ 
สนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
   2. ขั้นการเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (Knowledge Learning : K) เป็นขั้นตอนที่ครูผู้สอนให้ผู้เรียน
ศึกษาเนื้อหาจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากสื่อหนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต ดีวีดี สื่อ
เอกสารประกอบการสอนต่าง ๆ เช่น ใบความรู้ แล้วตอบค าถามจากเนื้อหาที่ได้ศึกษา เพ่ือทดสอบความความ
เข้าใจในเนื้อหาที่ได้ศึกษา 
   3. ขั้นการลงมือปฏิบัติ (Practice : P) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนด้วยการ
แบ่งกลุ่มปฏิบัติกิจกรรมการอ่านนิทาน เรื่องสั้น ข่าว บทเพลง บทความ บทร้อยกรอง สารคดี นิทาน สื่อ
โฆษณาและเหตุการณ์ต่างๆ กรณีศึกษาแล้วช่วยกันจ าเนื้อหา ท าความเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์ 
สังเคราะห ์แยกแยะข้อเท็จ ข้อคิดเห็น แสดงความคิดเห็น ประเมินค่าและสรุปข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่าน 
   4. ขั้นการประยุกต์ใช้ความรู้ (Application : A) เป็นขั้นตอนการสรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่อง
ที่อ่าน ช่วยกันสรุปเป็นแผนผังความคิด แล้วน าเสนอหน้าชั้นเรียน จัดบอร์ด หรือท าหนังสือ เล่มเล็ก 
   5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation : E) เป็นขั้นตอนที่ผู้สอนและผู้เรียนสรุปความคิดจาก
เรื่องที่อ่านโดยการชักถาม ตอบค าถาม ท าแบบทดสอบ ท ากิจกรรมใบงาน เพ่ือความถูกต้องและเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงซึ่งความคิดของตนเอง โดยการ ท าแบบฝึกหัด หนังสือเล่ม
เล็ก และท าโครงงาน 
  องค์ประกอบที่ 4 สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  คือ การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและห้องเรียน  สื่อ
การเรียนการสอน และความร่วมมือจากครูและผู้ปกครอง 
  องค์ประกอบที่ 5  เงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน คือ การน ารูปแบบการเรียนการ
สอนไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนประกอบด้วย 1 ( สร้างสรรค์ความรู้ด้วยตนเอง 2) ปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อม 3 ( มีส่วนร่วมในกิจกรรม 4 ( กระบวนการเรียนรู้เป็นทักษะพื้นฐาน และ 5 ( น าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ  
  7. การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
มีวิธีการและรายละเอียดดังนี้ 
   7.1 ผลการพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบการเรียนการ
สอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 4 โดยสอบถามครูจ านวน 15 คน ที่ร่วมการสนทนากลุ่ม (Focused Group Discussion) พบว่า รูปแบบ
การเรียนการสอน โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.61,S.D. 

= .48)  เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า  ทุกองค์ประกอบ ได้แก่ หลักการ วัตถุประสงค์ ขั้นตอนการสอน  
สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้  และเงื่อนไขในการใช้รูปแบบการเรียนการสอน มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
อยู่ในระดับมากท่ีสุด (X  =  4.60,  4.58,  4.65,  4.63,  4.60)  ตามล าดับ 
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   7.2 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบรายหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one 
Testing) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3 คน ที่มีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน  
อย่างละ 1 คน พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 61.25/66.67 
   7.3 รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบรายหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing) โดยทดลอง
ใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบกลุ่มเล็ก (Small Group Tryout) โดยทดลองใช้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ที่มี
ระดับความสามารถเก่ง 3 คน ปานกลาง  3 คน และอ่อน 3  คน  รวมทั้งหมด 9 คน พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 68.19/69.26   
   7.4 หาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถใน
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบภาคสนาม (Field  Tryout)  ที่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไขไปทดลองกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วิทยานารี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ที่มีระดับความสามารถ เก่ง ปานกลาง และอ่อน พบว่า รูปแบบการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.54/84.26 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ ยอมรับสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 
   8. หลังจากการน ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทดลองใช้ ผู้วิจัยประเมินประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยประเมินในสิ่งต่อไปนี้ 
  8.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซึ่งยอมรับสมมติฐานการวิจัย 
  8.2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนภายหลังได้รับการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอน
ภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.55, S.D. = 0.53)  
 
ข้อเสนอแนะ 
  1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   1.1 จากการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้าง
ความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมขึ้น อีกท้ังยังมีความรู้ในสาระอ่ืน ๆ ที่น ามาบูรณาการการเรียน และได้รับประโยชน์จากชุดสื่อ
ประสม ประโยชน์จากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอน
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วิชาภาษาไทยควรส่งเสริม ก าหนดนโยบายการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพ่ือพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง 
   1.2 เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่าน
อย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยสื่อการสอนที่หลากหลาย ได้แก่  
Power point  ใบความรู้  แบบฝึกทักษะที่สามารถใช้แทนหนังสือได้ และมาจากความต้องการของนักเรียน
และผู้ที่เก่ียวข้อง ท าให้นักเรียนมีความรู้นอกเหนือจากเรียนวิชาภาษาไทยวิชาเดียวโรงเรียนจึงควรส่งเสริมให้มี
การจัดพิมพ์ขึ้นใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษาต่อไป   
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรน ารูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปรับปรุงไปใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนๆ และในทุก
ระดับชั้น 
  2.2 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างการสอนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทยที่
เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับสื่อการสอน
อ่ืนๆ เช่น การสอนแบบโครงงาน การสอนด้วย E – Learning เพ่ือดูความแตกต่าง 
  2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนหลังจากเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนภาษาไทย
ที่เสริมสร้างความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับตัวแปร 
อ่ืน ๆ เช่น การคิดเชิงสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือเจตคติ ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ ดร.เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  
ผู้เชี่ยวชาญด้านรูปแบบการสอน  อาจารย์ธรรมวัจน์  วิลัยพิศ กศ.ม.การวิจัยการศึกษา รองผู้อ านวยการ
โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและระเบียบวิธีวิจัย อาจารย์ ดร.นลินรัตน์ อภิชาติ   
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรการสอน อาจารย์ประยงค์  มาแสง 
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร และอาจารย์ธนาพร  ชูเรือง ครูเชี่ยวชาญโรงเรียนเทศบาลวัด
สระทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาไทย เพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาที่อนุเคราะห์เป็น
ผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยนี้ และให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
Development of multimedia for the Promotion of biodiversity understanding 

วทันยา หงษ์ทอง1 

รติพร สุดเสนาะ2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพรายวิชา
ชีววิทยา 2)เพ่ือวัดประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูและ
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จ.เพชรบูรณ์ จ านวนนักเรียน 30 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยเพ่ือสร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพครั้งนี้คือ สื่อ
มัลติมีเดียเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ  การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต การก าเนิดของ
สิ่งมีชีวิต อาณาจักรของสิ่งมีชีวิตและแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้สื่อมัลติมีเดีย โดยแบ่งออกเป็น 2 
ด้าน คือ 1)  ด้านเนื้อหาและบทเรียน 2) ด้านการน าเสนอ โดยผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 3ท่าน 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า5 ระดับ ผลปรากฏว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดีและกลุ่ม
ตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม จ านวน30คน ผลปรากฏว่า นักเรียน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

ค าส าคัญ: สื่อมัลติมีเดีย,ชีววิทยา,ความหลากหลายทางชีวภาพ 
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 Abstract  

 This research aims 1) to create a media course on biodiversity biology 2) to measure 
performance and satisfaction in the use of multimedia. The sample consisted of students, 
teachers and school sixth grade at Campson School District. Phetchabun.students 30 people. 
The research instruments to create multimedia to enhance learning about the biodiversity of 
this is. multimedia Story biodiversity the diversity of life. The origin of life the kingdom of life 
and satisfaction to the media. Divided into two areas: 1) content and lesson 2) the 
presentation. Through evaluated by 3 experts analyzed using standard measurements to 
assess the five-level results show that the performance was good, and the samples were 
students in Year 6 school Campson Sciences 30 results show. Those students are satisfied at 
a good level. 

Keywords:  Multimedia, Biology, biodiversity  
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บทน า 
การเรียนการสอนของเด็กนักเรียนในรูปแบบต าราเรียน หรือ เรียนบนกระดาน ท าให้ผู้เรียนบางคนไม่

ค่อยสนใจในการเรียน คุยกับเพ่ือน เล่นโทรศัพท์และปัจจุบันผู้เรียนไม่นิยมอ่านหนังสือหรือทบทวนต าราเรียน
ท าไห้เวลาสอบผลการเรียนไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ในสมัยปัจจุบันได้มีการน าเทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดียเข้ามาช่วย
สอน 

ดร. พรพิไล  เลิศวิชา (2544) ได้ให้ความหมายว่า มัลติมีเดียได้อาศัยน าเอาข้อความ ภาพและเสียงใน
รูปแบบต่างๆมาบันทึกไว้ในรูปข้อมูลดิจิตอล แล้วน าข้อมูลนั้นมาแปลงกลับแสดงผลเป็นข้อความ  และภาพ
ทางจอภาพ  เสียงทางล าโพงผสมผสานกันพร้อมกับควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่านั้น  โดยซอฟต์แวร์ 
(Software) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์ท าให้สื่อเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษขึ้น มีพลังในการสื่อสารอย่างมี
ชีวิตชีวามากกว่าที่เกิดจากการใช้อุปกรณ์อ่ืน 

จึงเป็นเหตุผลที่ท าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือช่วยในการเรียน เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือให้ผู้เรียน
มีความสนใจมากกว่าการที่ต้องมานั่งอ่านด้วยตนเองการท าสื่อมัลติมีเดียเป็นสื่ออีกรูปแบบหนึ่งที่ช่วยในสอน
ให้กับผู้เรียนโดยสามารถน าเสนอในรูปแบบตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และวีดีโอที่มีเนื้อหาที่
มีความเข้าใจง่ายแก่ผู้เรียนข้อดีขอสื่อมัลติมีเดียครูผู้สอนสามารถใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือสอนเนื้อหาใหม่ เพ่ือการ
ฝึกฝน เพื่อเสนอสถานการณ์จ าลองไห้ผู้เรียนได้แก้ไขสถานการณ์ด้วยตนเอง 

ดังนั้นจึงจัดท าสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นบทเรียนหรือหลักการเริ่มต้นใน
การศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพโดยคาดหวังว่าสื่อมัลติมีเดียดังกล่าวจะช่วยไห้ความรู้แก่ผู้เรียน
ไม่มากก็น้อย 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.สร้างสื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพโดยอิงเนื้อหาจาก วิชาชีววิทยา เล่ม5 บทที่ 19 
ความหลากหลายทางชีวภาพของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2.วัดประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
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กรอบแนวคิด 
 

 
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการท าโครงงาน 

ในปัจจุบันการเรียนการสอนยังเรียนตามหนังสือ การเรียนการสอนโดยใช้หนังสือก็เป็นเพียงภาพนิ่ง 
ข้อความ ไม่มีเสียงหรือการเคลื่อนไหวท าให้ผู้เรียนไม่ใส่ใจกับต าราเรียนหรือบทเรียนที่ได้เรียน ดังนั้นจึงน า
เทคโนโลยีและสื่อต่างๆในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียน ามาท าเป็นบทเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ในรูปแบบสื่อในเรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพท าไห้การเรียนการสอนมีความน่าสนใจในและ เพ่ือให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในการ
เรียนและเห็นภาพได้อย่างชัดเจน 
 
สมมุติฐาน 

1.พัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพและมีประโยชน์ต่อ
การศึกษาของผู้เรียน 

2.ผลประเมินความพึงพอใจขอผู้ใช้สื่ออยู่ในระดับดี 
 
วิธีการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
นักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์โดยการ

สุ่มกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน 
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ จ านวน 30 คน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) จัดการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 30 คน 2) ศึกษา

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่สื่อมัลติมีเดีย และ แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 3) น ากลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน มาทดลองใช้
สื่อมัลติมีเดียและตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนวิชา
ชีววิทยา 4) รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนวิชาชีววิทยา 
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และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (�̅� ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยมา
พิจารณาระดบัความคิดเห็นของนักเรียนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 วิธีการวิเคราะห์ 
 1.การหาค่าเฉลี่ย  

 การวิเคราะห์คุณภาพจากการประมินความพึงพอใจโดยใช้การหาค่าเฉลี่ย(�̅�)และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D)และสูตรการหาความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อนมีดั้งนี้ 
          ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด,2546) 

   �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

       เมื่อ       �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 

                                  ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน 

                         N แทน จ านวนผู้ประเมิน 

          
          ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)โดยใช้สูตร (บุญชม ศรีสะอาด,2546) 

S.D = 
√𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

เมื่อ   S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

                ∑𝑋2 แทน ผลรวมคะแนนยกก าลังสอง 

                (∑𝑋)2 แทนก าลังสองของคะแนนรวม 

                                                  n แทน จ านวนผู้ประเมิน 

น าค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่ได้แล้วแปลความหมายแบ่งเกณฑ์คะแนนดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,2546) 

                     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   4.51 – 5.00 หมายความว่า เหมาะสมมากที่สุด 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า เหมาะสมปานกลาง 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า เหมาะสมน้อย 
     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า เหมาะสมน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัย 
 

                         
         รูปที่ 2แสดงหน้าหลัก                                           รูปที่ 3 แสดงหน้าเข้าสู่บทเรียน 
 

                      
รูปที่ 4 แสดงหน้าเนื้อหาภายในสื่อมัลติมีเดีย                          รูปที่ 5 แสดงหน้าแบบฝึกหัด 

                                        
รูปที่ 6 แสดงแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน         รูปที่ 7 แสดงหน้าผลแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

เมื่อท าการทดสอบระบบสื่อมัลติมีเดียเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น าสื่อมัลติมีเดียรายวิชาชีววิทยาเรื่องความ
หลากหลายทางชีวภาพไปให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.
เพชรบูรณ์ จ านวน30คน ได้ศึกษาสื่อมัลติมีเดียรายวิชาชีววิทยาเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพที่เกี่ยวกับ
ทางด้านเนื้อหาและองค์ประกอบโดยรวม และได้น าสื่อมัลติมีเดียให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน รวมทั้งหมด34คน ได้
ท าการทดสอบสื่อมัลติมีเดียพร้อมทั้งท าแบบประเมินความพึงพอใจตามในการใช้สื่อ 
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การประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
 ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและบทเรียน 

                ด้านบทเรียนและบทเรียน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

1 เนื้อหาและบทเรียน 4.42 0.15 มาก 

2 แบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน 4.67 0.29 มากที่สุด 

3 การกระตุ้นผู้เรียนไห้เกิดความรู้ 4.33 0.24 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาและบทเรียน 4.47 0.07 มาก 

จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านประสิทธิภาพเนื้อหาและบทเรียน 

เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.42,S.D=0.15)ด้านแบบทดสอบก่อนเรียน/หลัง

เรียน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.67, S.D=0.29) ด้านการกระตุ้นผู้เรียนไห้เกิดความรู้  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(�̅�=4.33, S.D=0.24) ความพึงพอใจในภาพรวมสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.47, S.D=0.07) และในภาพรวมด้านเนื้อหาและบทเรียนได้ค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก 

ตารางที่ 1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญด้านการน าเสนอ 

ด้านการน าเสนอ 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

1 องค์ประกอบหน้าจอ 4.47 0.26 มาก 

2 ตัวอักษร 4.22 0.24 มาก 

3 ภาพนิ่ง 4.67 0.00 มากที่สุด 
4 ภาพเคลื่อนไหว 4.67 0.00 มากที่สุด 

5 เสียงบรรยายและเสียงประกอบ 4.42 0.30 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านน าเสนอ 4.49 0.15 มาก 
จากตารางที่ 1 พบว่าการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญ ด้านองค์ประกอบหน้าจอ เรื่องความ

หลากหลายทางชีวภาพได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.47, S.D=0.26) ด้านตัวอักษร ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.22, 

S.D=0.24) ด้านภาพนิ่ง ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.67, S.D=0.00) ด้านภาพเคลื่อนไหว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(�̅�=4.67, S.D=0.00) ด้านเสียงบรรยายและเสียงประกอบ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.42, S.D=0.30) ความพึง
พอใจในภาพรวมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(�̅�=4.49, S.D=0.15) และในภาพรวมด้านน าเสนอได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของนักเรียนด้านเนื้อหาและบทเรียน 
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ด้านบทเรียนและบทเรียน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

1 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.63 0.61 มากที่สุด 
2 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.23 0.57 มาก 

3 ค าชี้แจงอธิบายการท าแบบทดสอบมีความชัดเจน 4.00 1.11 มาก 
4 ค าถามมีความชัดเจนเข้าใจง่าย 4.47 0.68 มาก 

          ค่าเฉลี่ยรวมด้านเนื้อหาและบทเรียน 4.33 0.25 มาก 

จากตารางที่ 2 พบว่าการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลาย

ทางชีวภาพโดยเนื้อหามีความเข้าใจง่าย  ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.63, S.D=0.61) ความชัดเจนในการอธิบาย

เนื้อหาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.23, S.D=0.57) ค าชี้แจงอธิบายการท าแบบทดสอบมีความชัดเจนได้ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ (x̅=4.00, S.D=1.11) ค าถามมีความชัดเจนเข้าใจง่ายได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.47, S.D=0.68) ความพึง
พอใจในภาพรวมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้  เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(�̅�4.33, S.D=0.25) และในภาพรวมด้านเนื้อหาและบทเรียนได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 1.2 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของนักเรียนด้านการน าเสนอ 

ด้านการน าเสนอ 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

1 ความสวยงานของขนาดตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ 4.30 0.79 มาก 
2 ความสวยงามในการจัดวางตัวอักษร 4.20 0.41 มาก 

3 ความสวยงามของขนาดรูปภาพต่างๆที่ใช้ในการน าเสนอ 4.20 0.71 มาก 

4 การจัดเรียงรูปภาพในแต่ละฉากมีความสวยงาม 4.13 0.90 มาก 
5 ความสวยงามของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้น าเสนอ 4.47 0.63 มาก 

6 การน าเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคล้องกับเสียงบรรยาย 4.17 0.79 มาก 
7 ความเหมาะสมของเสียงประกอบเนื้อหา 4.20 0.71 มาก 

8 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 4.20 0.85 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมด้านน าเสนอ 4.23 0.15 มาก 
 
จากตารางที่ พบว่าการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องความหลากหลาย

ทางชีวภาพโดยมีความสวยงานของขนาดตัวอักษรที่ใช้น าเสนอได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.30,S.D=0.79) ความ

สวยงามในการจัดวางตัวอักษรได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(x̅=4.20,S.D=0.41)ความสวยงามของขนาดรูปภาพต่างๆที่ใช้

ในการน าเสนอได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.20 ,S.D=071)การจัดเรียงรูปภาพในแต่ละฉากมีความสวยงามได้
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ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(x̅=4.13 ,S.D=0.90)ความสวยงามของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้น าเสนอได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

(x̅=4.40,S.D=0.33)การน าเสนอรูปภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคล้องกับเสียงบรรยายได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ

(x̅=4.17,S.D=0.79)ความเหมาะสมของเสียงประกอบเนื้อหา ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(x̅=4.20,S.D=0.71)ความ

ชัดเจนของเสียงบรรยายได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ(x̅=4.20,S.D=0.85)ความพึงพอใจในภาพรวมสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ

เสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (�̅�=4.23, S.D=0.15) และใน
ภาพรวมด้านน าเสนอได้ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

  
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ
รายวิชา ชีววิทยาได้แก่ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต,การศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ,ก าเนิดชีวิต,
อาณาจักรของสิ่งมีชีวิต ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6พบว่าประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่าสื่อมัลติมี เดียมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีซึ่ง
สามารถอภิปลายผลได้ดังนี้โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพบว่าประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียรายวิชาชีววิทยาเรื่อง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้ง2ด้านอยู่ในระดับเหมาะสมมากและสอดคล้องกับการออกแบบและพัฒนา
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยผลการวิจัยหลังการจัดการเรียนการสอนนักเรียนทุกคนมีผลการเรียนรู้ถึง
เกณฑ์เฉลี่ยร้อยละ 85 ผู้เรียนมีโอกาสได้ใช้ความคิดและเกิดการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพฤติกรรมของผู้เรียน ทั้ง
ทางด้านสติปัญญา(Cognitive) ทักษะ (Skill) และจิตใจ (Affective) สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้ไปแก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจ าวันและนักเรียนมี
ความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ทักษะเป็นฐานเป็นประโยชน์อย่างมาก 
ผลการวิจัย 
 ตารางท่ี 1 สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของผู้เชี่ยวชาญทั้ง2ด้าน 

รายการประเมินผู้เชี่ยวชาญ 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

ด้านเนื้อหาและบทเรียน 4.47 0.22 มาก 

ด้านการน าเสนอ 4.44 0.29 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.46 0.05 มาก 

รายการประเมินนักเรียน 
ประสิทธิภาพ 

ค่าเฉลี่ย S.D การแปลผล 

ด้านเนื้อหาและบทเรียน 4.33 0.25 มาก 

ด้านการน าเสนอ 4.23 0.15 มาก 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.28 0.07 มาก 

ค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียน 4.37 0.01 มาก 
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จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน และนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 
โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์จ านวน30 คน รวมทั้งหมด 34 คนโดยได้
ประเมินความพึงพอใจทั้งหมด 2 ด้านคือ 1) ด้านเนื้อหาและบทเรียน 2) ด้านการน าเสนอ ผลการทดลอง
ดังกล่าวพบว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพรายวิชา ชีววิทยาใช้
งานได้จริงและมีประสิทธิภาพแก่ผู้เรียน ความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนอยู่ในระดับมาก คิดเป็น
ระดับความพึงพอใจโดยมีเฉลี่ยเท่ากับ 4.37 ท าให้เกิดประโยชน์กับการเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้แก่ผู้เรียนในวงกว้างมากขึ้นจะท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครูผู้สอนและเพ่ือนๆได้  ผู้เรียนยัง
สามารถโต้ตอบกับสื่อมัลติมีเดียได้และผู้เรียนสามารถทบทวนความรู้ในสื่อมัลติมีเดียนี้ได้บ่อยครั้งตามที่
ต้องการได ้
 
ข้อเสนอแนะ 
           จากการศึกษาในครั้งการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทาง
ชีวภาพผู้วิจัยเนื้อหาควรมีตัวอย่างในการทดลองท ามากกว่าข้อความและก่อนที่จะน ามัลติมีเดียไปใช้ ควรให้
นักเรียนศึกษาข้อเสนอแนะและค าชี้แจงในสื่อมัลติมีเดียให้เข้าใจวิธีการเรียนก่อนเพ่ือนักเรียนจะได้ไม่เกิดความ
สับสนหรือไม่เข้าใจวิธีเรียนอาจส่งผลให้นักเรียนไม่ประสบผลส าเร็จในการเรียนไดค้รูผู้สอนควรจัดเตรียมเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้พร้อม แนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง 
ความหลากหลายทางชีวภาพควรผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพ่ือเผยแพร่กับบุคคลที่สนใจทั่วไป และเพ่ืออ านวย
ความสะดวกด้านการเรียนการสอนต่อผู้เรียนและผู้สอนมากขึ้น เพราะปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีบทบาทส าคัญ
มากในการเรียนรู้และอยู่ในความสนใจของผู้เรียน 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าเร็จได้
เพราะได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์ รติพร สุดเสนาะ ที่มาเป็นที่ปรึกษาไห้และค่อยไห้ความช่วยเหลือใน
ด้านแนวคิด แนวปฏิบัติจนเสร็จด้วยดี ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนแคมป์
สนวิทยาคม ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งได้ค าแนะน าในการวิจัยจนงานวิจัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้  
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การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 

The development of supplementary reading books entitled Morals 
for PrathomSuksa 4 Children to Practice 

นางนภสร  เกษมธรรมแสวง   

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ (1) ศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้หนังสือ
ส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ  (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียน
ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 

(ปรางค์กู่วิทยาคาร (ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้จ านวน 14 แผน (2) หนังสือ
ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติ จ านวน 10 เล่ม และ (3) แบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็ก
ที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้  t – test แบบ
ไม่เป็นอิสระแก่กัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 83.41/81.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไว้  

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัรที่ระ ดับ .05 

 3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก 
 
ค าส าคัญ: หนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่องคุณธรรม 
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Abstract  
 This research study aimed to: (1) study the effectiveness of supplementary reading 
books entitled Morals for PrathomSuksa 4 Children to Practice with the required criteria of 
80/80; (2) compare achievements in learning of students, Thai language subject, prior to and 
after using supplementary reading books entitled Morals for PrathomSuksa 4 Children to 
Practice; and (3) study satisfaction of students after the instructional activities that 
supplementary reading books entitled Morals for PrathomSuksa 4 Children to Practice 
Research participants comprised 14 students of PrathomSuksa 4 attending Tedsaban 3 
(Pranggoowittayakan) School, 2nd semester, academic year 2015. The selection of research 
participants used purposive sampling technique. Instruments employed in this study are 
composed of (1) 14 instructional plans; (2) 10 supplementary reading books entitled Morals 
for Children to Practice; and (3) questionnaires on satisfactions towards instructional activities 
that used supplementary reading books. Percentage, average, standard deviation, and  
t – test for dependent samples were statistical methods utilized in data analysis.  

Findings were as follow: 
(1) The effectiveness (E1/E2) of the supplementary reading books entitled Morals for 

PrathomSuksa 4 Children to Practice was 83.41/81.70 which met the required criteria of 
80/80; 

 (2) Achievement in learning of students afterattending ininstructional activities that 
used supplementary reading books entitled Morals for PrathomSuksa 4 Children were higher 
than that of prior to attending, at the statistical significance level of .05; and 

 (3) Level of satisfaction of PrathomSuksa 3 students who attended in instructional 
activities that used supplementary reading books entitled Morals for PrathomSuksa 4 
Children was at the “highly satisfied” level.  

Inconclusion, instructional activities that use supplementary reading books entitled 
Morals for PrathomSuksa 4 Children has diverse academic contents which are suitable for 
students’ age and interest. It is also fun and involved in students’ daily life. This assists 
students to have high satisfaction and achievement in learning, good attitudes towards 
reading, and reading behaviors. Therefore, schools should promote the employment of 
supplementary reading books entitled Morals for Children to Practice to be implemented in 
the classrooms.  

Keywords: supplementary reading books entitled Morals  
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บทน า 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทยเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจ
และความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงานและด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย
ได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆเพ่ือ
พัฒนาความรู้พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์วิจารณ์และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิปัรราของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรมประเพณีและสุนทรียภาพเป็นสมบัติล้ าค่า
ควรแก่การเรียนรู้อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน. 2551 : 1) ภาษาไทยมีความส าคัรต่อการด ารงชีวิตความเป็นปึกแผ่นของสังคมคนไทยจ าเป็นต้อง
ตระหนักถึงความส าคัรตระหนักถึงความส าคัรของภาษาไทยต้องท าความเข้าใจศึกษาหลักเกณฑ์ทางภาษา
และฝึกฝนให้เกิดทักษะการฟังการดูการพูดการอ่านและการเขียนภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือน าไปใช้
ในการสื่อสารการเรียนรู้การแสวงหาความรู้การเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันการสร้างความเป็นเอกภาพ
ของชาติและความจรรโลงใจเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติ (วิมลรัตน์สุนทรโรจน์. 
2554 : 5) 
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ก าหนดให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
มีอยู่ 5 สาระได้แก่สาระที่ 1 การอ่านสาระท่ี 2 การเขียนสาระที่ 3 การฟังการดูและการพูดสาระที่ 4 หลักการ
ใช้ภาษาไทยและสาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรมซึ่งต้องให้ความส าคัรและจัดการเรียนการสอนให้สัมพันธ์
กันไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2551 : ก) คุณภาพของนักเรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 แล้วผู้เรียนต้องอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้องอธิบาย
ความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัยของค าประโยคข้อความส านวนโวหารจากเรื่องที่อ่านเข้าใจ
ค าแนะน าค าอธิบายในคู่มือต่างๆแยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริงจับใจความส าคัรของเรื่องที่อ่านและน า
ความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัรหาในการด าเนินชีวิตมีมารยาทและมีนิสัยรักการอ่านและเห็น
คุณค่าในสิ่งที่อ่านมีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัดเขียนสะกดค าแต่งประโยคและ
เขียนข้อความตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสมใช้แผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพ ความคิด
เพ่ือพัฒนางานเขียนเขียนเรียงความย่อความจดหมายส่วนตัวกรอกแบบรายการต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึก
และความคิดเห็นเขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์และมีมารยาทในการเขียนพูดแสดงความรู้ความคิด
เกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดูเล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟังและดูอย่างมีเหตุผลพูดตามล าดับขั้นตอนต่างๆอย่าง
ชัดเจนพูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้าจากการฟัง การดูการสนทนาและพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผลรวมทั้งมี
มารยาทในการฟังดูและพูดสะกดค า และเข้าใจความหมายของค าส านวนค าพังเพยและสุภาษิตรู้และเข้าใจ
ชนิดและหน้าที่ของค าในประโยคค าภาษาถิ่นและค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทยใช้ค าราชาศัพท์และค า
สุภาพได้อย่างเหมาะสมแต่งประโยคแต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่กลอนสุภาพและกาพย์ยานี  11 เข้าใจ
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และเห็นคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรมท่ีอ่านเล่านิทานพ้ืนบ้านร้องเพลงพื้นบ้านของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็น
จากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและท่องจ าบทอาขยานตามที่ก าหนดให้ (ส านักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา. 2552 : 4) 
 จุดเน้นสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพ่ือการขับเคลื่อนหลักสูตรการจัดการเรียนรู้การวัดและ
ประเมินผลก าหนดจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้ผู้เรียนระดับชั้นป.4 – ป.6 ให้อ่านคล่องเขียนคล่อง คิดเลขคล่อง
มีทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานทักษะชีวิตทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย (ส านักวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา. 2553 : 4) ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 
2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะส าคัร 5 ประการได้แก่ 1) ความสามารถ ในการสื่อสาร 2) ความสามารถ
ในการคิด 3) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 4) ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและ 5) ความสามารถใน
การแก้ปัรหาที่จะต้องสอดแทรกในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนส าหรับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยความสามารถในการสื่อสารและความสามารถในการคิดเป็นสมรรถนะส าคัรที่
จ าเป็นต้องสอดแทรกบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทุกครั้งความสามารถในการสื่อสารเป็น
ความสามารถในการรับและส่งสารมีวัฒนธรรมในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิดความรู้ความเข้าใจความรู้สึก
และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสังคมส่วนความสามารถในการคิดเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์การคิดสังเคราะห์ การคิดอย่าง
สร้างสรรค์การคิดอย่างมีวิจารณราณและการคิดเป็นระบบเพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 6) 
 ยังไม่ประสบความส าเร็จนักเรียนมีปัรหาด้านการอ่านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผ่านมา
และการเขียนสาเหตุเพราะครูขาดวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมส่งผลให้นักเรียนเรียนไม่เข้าใจครูมัก
สอนโดยการให้นักเรียนอ่านจากหนังสือเรียนครูอธิบายตามหนังสือแล้วให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดนักเรียนจ า
ตามท่ีครูบอกหรือครูอธิบายไม่ได้เกิดจากการร่วมกิจกรรมไม่ได้ค้นพบและสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจึงเป็น
การเรียนแบบไม่เข้าใจน าไปใช้ไม่ได้ไม่เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงซึ่งส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าจากผลการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยของโรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่วิทยาคาร (ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2555 -2557 มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74.48, 73.44 และ 70.49 (รายงาน

ประเมินตนเอง. 2557 : 35) สะท้อนให้เห็นว่าปัรหาด้านการเรียนภาษาไทยเป็นปัรหาส าคัรของนักเรียนจึง
จ าเป็นที่ครูผู้สอนต้องค้นหาเทคนิควิธีสอนมาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเร่งด่วนเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ให้สัมพนัธ์กันไปพร้อมๆกันทุกด้านท้ังด้านการอ่านการเขียน การฟังการดูและการพูดหลักการใช้ภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรมไม่เน้นด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียวตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรและจุดเน้นการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยเห็นว่าการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จะเป็นวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ท าให้นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้จากสื่อที่น่าสนใจและมีเนื้อหาที่ใกล้ตัวซึ่งจะสามารถพัฒนา
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้และเป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  
เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่าง 
ก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
วิธีการวิจัย 
 1. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 (ปรางค์กู่ 
วิทยาคาร( ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 14 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling)  
 2.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง 
คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที ่4 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 255 8 จ านวน 12 ชั่วโมง  
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ t – test (Dependent Samples) 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2) เท่ากับ 83.41/81.70 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
ที่ตั้งไว้  ทั้งนี้เนื่องจากหนังสือส่งเสริมการอ่านเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นได้ผา่น
กระบวนการสร้างตามขัน้ตอนอยา่งเป็นระบบโดยวิธีการอนัเป็นแนวทางน าไปสูก่ระบวนการเรียนรู้ซึง่เป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันากิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และคณุลกัษณะของหนงัสือท่ีดีจะต้องเป็น
เร่ืองท่ีเหมาะสมกบัวยั และความสามารถของผู้ เรียน หลากหลายรูปแบบ สอดคล้องกบันกัเรียนสามารถ
น าไปปฏิบตัไิด้จริง สามารถน าไปใช้ประกอบการจดัการเรียนรู้ได้เป็นอยา่งดี นอกจากนีภ้าพประกอบมี
ความเหมาะสมกบัเนือ้เร่ือง ท าให้หนงัสือมีชีวิตชีวา นา่อ่าน นา่ศกึษาค้นคว้า 
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2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติสูงกว่าก่อนเรียน มีนัยส าคัรท่ีระดับ .05 แสดงว่า
การจัดการเรียนการสอนประกอบกับการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติ มี
ความสนุกสนาน น่าสนใจ น่าติดตาม ท าให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน สนกุสนานกบัการร่วม
กิจกรรม และสนใจในการอา่นเพราะหนงัสือสง่เสริมการอ่าน 

  3. ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก
หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่องคุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้คัดเลือกเนื้อหาเก่ียวกับ
คุณธรรมที่เด็กสามารถปฏิบัติได้จริง มีรูปภาพที่สวยงาม เนื้อหาอ่านเข้าใจง่าย จึงชวนให้ติดตาม 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรม
ส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งมีเนื้อหาหลากหลาย และเป็นสื่อที่ตรงกับความสนใจกับวัย
ของผู้เรียนและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันที่ให้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และแง่คิดท่ีสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ ท าให้นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านจับใจความสูงขึ้น มี
ทัศนคติที่ดีต่อการอ่าน และมีนิสัยรักการอ่าน นอกจากนั้นการที่นักเรียนได้รับการฝึกทักษะการอ่านจาก
หนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กที่พึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น อย่างต่อเนื่องจ านวน 10 ชุด ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความได้ซึ่ง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบใหม่ที่พยายามเปลี่ยนแนวทางการสอนให้เป็นไปในลักษณะที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัร  

 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 

 
 1. ควรน าหนังสือส่งเสริมการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึง
ปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ไปใช้สอนเปรียบเทียบกับวิธีการสอน ด้วยวิธีอ่ืนๆ เพื่อเปรียบเทียบ หรือ พัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของผู้เรียน 
 2. ควรมีการพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณราณ โดยใช้นวัตกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตลอดเวลา 
 3. ควรมีแบบฝึกทักษะที่ให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น ที่ได้จากการอ่านหนังสือส่งเสริมการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง คุณธรรมส าหรับเด็กท่ีพึงปฏิบัติชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
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การพัฒนาไอโฟนแอปพลิเคชันแนะน าสมุนไพรในการบรรเทาอาการป่วย 
The Development of iPhone Application for Herbal Remedies to Illnesses 

ศรัญญา เกิดขาว 1 
 

บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้ เป็นการพัฒนาไอโฟนแอปพลิเคชันส าหรับแนะน าสมุนไพรในการบรรเทาอาการ
ป่วย ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานแอปพลิเคชันได้ตามต้องการนั่นคือ  1) วินิจฉัยการเจ็บป่วยและแนะน า
สมุนไพรที่ จะน ามาใช้  2) แสดงรายชื่ อสมุนไพรจ านวน  50 ชนิด  ส าหรับผู้ ใช้ งานที่ จะเลือกและ
เรียนรู้ และ 3) แสดงรายชื่อของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร ซึ่งผลการท างานของแอปพลิเคชันสามารถท างาน
ได้เป็นอย่างด ี โดยการท างานของแอปพลิเคชันได้ผ่านการทดสอบและประเมินความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง
จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผลที่ได้พบว่า แอปพลิเคชันสามารถท างานได้เป็นอย่างดีโดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 และเป็นเครื่องมือที่ดีในการน าไปใช้งาน 

ค าส าคัญ: สมุนไพร อาการป่วย สุขภาพ ไอโฟน 

 

Abstract  
 The research is about the development of an iPhone application for herbal remedies 
to cure  illnesses. The application works in the following ways depending on what the user 
want to do. 1) Diagnosing the illness and giving suggestions of herbs to use 2) Showing 50 
herbs for the user to choose and learn and 3) Showing the list of products made from the 
herbs. The application made a good outcome. Its functionality was proven helpful and 
practical. 30 persons were tested and the sample satisfaction is 100 percent which shows 
the result is excellent (4.18) and the application is a good tool. 
 

Keywords: herb, illness, health, iPhone 
 
 
 
 

                                                 
1
อาจารย์ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลยักรงุเทพ กรุงเทพฯ 10110 
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บทน า 
จากแนวโน้มการใช้สมุนไพรไทยในปัจจุบันที่เพ่ิมขึ้นอันเนื่องมาจากสมุนไพรไทยนั้นมีสรรพคุณในการ

บรรเทาอาการเจ็บป่วยต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนทั่วไปของประเทศไทย 
ตลอดจนรัฐบาลยังได้มีนโยบายการใช้สมุนไพรทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
2559) จึงท าให้คนส่วนมากหันมาให้ความสนใจกับสมุนไพรไทย แต่กระนั้นการน าสมุนไพรมาใช้ให้ถูกต้องเพ่ือ
บรรเทาอาการเจ็บป่วย ผู้ใช้สมุนไพรควรมีความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรนั้นๆ ว่ามีสรรพคุณบรรเทาหรือรักษาอาการ
เจ็บป่วยใดได้ เพ่ือเลือกใช้สมุนไพรได้ถูกต้อง โดยการรับรู้ข้อมูลและความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับสมุนไพรไทยนั้น ใน
ปัจจุบันสามารถท าได้หลายหนทาง อาทิ เอกสารเผยแพร่จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง สื่อสังคม
ออนไลน์ และเว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น 

ทั้งนี้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ท าให้คนทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูล เพ่ือรับรู้ข่าวสารหรือข้อมูล
ต่างๆ ที่สนใจได้สะดวกผ่านอุปกรณ์ต่างๆ นั่นคือ โทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์พกพาอ่ืนๆ ที่ปัจจุบันนั้นมี
ความสามารถในการเข้าถึงระบบเครือข่ายได้ง่ายในทุกที่ทุกเวลา โดยจะเห็นได้ว่าผู้คนทั่วไปใช้อุปกรณ์ดังกล่าว
ในการค้นหาข้อมูลต่างๆ มากกว่าการใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ทั่วไป (กันยารัตน์ เควียเซ่น, 2556) 

ด้วยเหตุนี้เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางในการน าเสนอข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรไทยให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ที่สนใจได้ตรงกับความต้องการ คณะผู้วิจัยจึงออกแบบและสร้างแอปพลิเคชัน
ส าหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยบนไอโฟนที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันสามารถค้นหาสมุนไพรไทยหรือระบุ
อาการป่วยเพ่ือวิเคราะห์โรคและศึกษาข้อมูลสมุนไพรที่ช่วยบรรเทาอาการป่วยนั้นๆ ได้ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ การสร้างแอปพลิเคชันเพ่ือน าเสนอข้อมูลและสรรพคุณของ
สมุนไพรไทยและศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันในด้านการออกแบบและการจัดวาง
เนื้อหา และด้านความเหมาะสมของการท างานภายในแอปพลิเคชัน 
 
บทความและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการน าข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรไทยที่ได้รับการ
ยกระดับมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 2549) มาใช้ร่วมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งต่อมาได้มีการเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ 5 แนวโน้มที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสุขภาพในปี 2013 (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2556) นั่นคือ 1) สุขภาพเคลื่อนที่
ได้ (Mobile Health) 2) บันทึกเวชระเบียนส่วนตัว (Personal Health Recodes) 3) การแพทย์ทางไกล 
(Telemedicine) 4) เหล่าผู้ให้บริการจัดท าเวชระเบียนอิเลกทรอทิกส์ และ 5) วิเคราะห์วิทยาด้านการแพทย์ 
(Clinical Analytics) เมื่อกล่าวถึงสุขภาพเคลื่อนที่ได้ (Mobile Health) นั้น ได้มีผู้สนใจศึกษาเกี่ยวกับการ
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่หลายผลงาน อาทิ การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันการดูแล
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สุขภาพช่องปากและฟันส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน (พรพิมล ใช้สงวน และมาลีรัตน์ โสดานิล, 2015) ซึ่งพัฒนา
แอปพลิเคชันส าหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ประกอบด้วย 6 เมนูหลัก คือ ค าถามสุขภาพฟัน ความรู้
เกี่ยวกับฟัน ศูนย์ทันตกรรม รายการที่สนใจ ข้อมูลลูกน้อย และตั้งค่าการเตือน โดยแอปพลิเคชันนี้สามารถใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับศึกษาข้อมูลด้านสุขอนามัยในช่องปากและฟันและสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 หัวข้อแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ส าหรับให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคมะเร็ง (ศรัณย์พร สิงหพรหมวงศ์ 
และอธิป เนตรอนงค์, 2015) โดยแอปพลิเคชันให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง ข้อมูลการดูแลเรื่องอาหารระหว่าง
รักษามะเร็ง ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันมะเร็งในประเทศ โทรสายด่วนฉุกเฉิน การบันทึกข้อมูลส่วนตัว และการ
บันทึกการแจ้งเตือน ซึ่งกระบวนการท างานของแอปพลิเคชันสะดวกสบายและเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายส าหรับ
ผู้ใช้งาน 
 และหัวข้อแอปพลิเคชันติดตามระดับน้ าตาลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน (เถกิง วงศ์ศิริโชติ วานีตาซาบารี
ยะ มามะ และจงกลทิพ ด าคง, 2015) เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถท างานได้ทั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
และ iOS ซึ่งการท างานของแอปพลิเคชันจะช่วยวิเคราะห์ค่าระดับน้ าตาลในเลือด รวมทั้งสรุปผลการควบคุม
น้ าตาลในแบบแผนภาพ และส่งเสริมในดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเช่น การแจ้งเตือนนัดพบแพทย์ การฉีดอินซูลิน  
และการออกก าลังกาย เป็นต้น 
 จากตัวอย่างงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศด้านสุขภาพในการน าเสนอข้อมูลหรือ
ช่วยเหลือด้านสุขภาพในลักษณะของสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Health) ได้รับความสนใจพอสมควร 
คณะผู้วิจัยจึงเล็งเห็นว่า การน าเสนอข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทยในรูปแบบของแอปพลิเคชันจะ
เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยให้บุคคลทั่วไปให้เข้าใจประโยชน์ และสามารถน าสมุนไพรไทยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์และแพร่หลายมากขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการศึกษาการสร้างแอปพลิเคชันแนะน าสมุนไพรตามอาการป่วยส าหรับไอโฟน 5 หรือ
ระบบปฏิบัติการ iOS 7 ขึ้นไป ด้วยภาษา Objective-C ซ่ึงแอปพลิเคชันประกอบด้วยการท างาน 3 ส่วน คือ 
 1. การวินิจฉัยอาการป่วย เป็นการประเมินโรคที่ผู้ใช้ระบุอาการผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งผู้ใช้งานสามารถ
ระบุอาการได้ไม่เกิน 5 อาการ แล้วน าไปวิเคราะห์ถึงแนวโน้มของโรคท่ีมีโอกาสป่วย  
 2. การแสดงรายชื่อสมุนไพร เป็นการแสดงชื่อของสมุนไพรไทยทั้งหมด 50 ชนิดตามล าดับตัวอักษร
ภาษาไทย โดยผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดข้อมูลของสมุนไพรนั้นๆ เพ่ิมเติมได้ 
 3. การแสดงผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร เป็นการแสดงรายชื่อผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากสมุนไพรไทย 
และมีวางจ าหน่ายอยู่ทั่วไป 

และศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของผู้ใช้แอปพลิเคชัน โดยในงานวิจัยนี้ใช้แบบสอบถามส ารวจความ
พึงพอใจของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันด้านการออกแบบและจัดวางเนื้อหา และด้านความเหมาะสมของการท างาน
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ภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งกลุ่มประชากรที่ใช้ในงานนี้คือ บุคคลทั่วไป ดังนั้นจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างมาศึกษาจ านวน 
30 คน ทั้งเพศชายและเพศหญิง แบ่งเป็นช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 24 ปี 25 - 29 ปีและ 30 ปีขึ้นไป 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างแอปพลิเคชันแสดงข้อมูลสมุนไพรตามอาการป่วยส าหรับไอโฟน มีขั้นตอนใน
การศึกษาดังนี ้
1. เก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรไทยที่จะน ามาใช้แสดงผล
ภายในแอปพลิเคชัน ซึ่งสมุนไพรในประเทศไทยมีอยู่มากทั้งที่หาได้ง่ายตามครัวเรือนทั่วไป และที่หาได้เฉพาะ
บางพ้ืนที่ รวมทั้งได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับไอโฟน เพ่ือก าหนดรูปแบบการเก็บข้อมูลให้
เหมาะสมในพื้นท่ีจัดเก็บข้อมูลที่จ ากัด 
2. วิเคราะห์และก าหนดขอบเขต 
 จากข้อมูลที่ได้พบว่า จ านวนของสมุนไพรไทยมีมากและข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณมีมากเช่นกัน ซึ่งยาก
ต่อการแสดงผลทั้งหมด ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์  เพ่ือคัดกรองข้อมูลให้เหลือเท่าที่จ าเป็น 
เหมาะสมและเรียบเรียงให้เข้าใจง่าย แล้วน าข้อมูลเหล่านั้นไปก าหนดขอบเขตและออกแบบแอปพลิเคชัน
ส าหรับการท างานทั้งหมด 
 
3. ออกแบบแอปพลิเคชัน 
 การออกแบบแอปพลิเคชันมุ่งเน้นให้มีการใช้งานง่ายที่สุดเพ่ือให้ผู้ใช้งานในแต่ละช่วงอายุสามารถ
เรียนรู้การใช้งานแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเอง และเข้าถึงข้อมูลได้ตรงตามความต้องการ ซึ่งในงานนี้มีการ
ออกแบบการท างานของแอปพลิเคชัน โดยให้ผู้ใช้ระบุอาการป่วยเพ่ือให้แอปพลิเคชันประมวลผลเบื้องต้นถึง
แนวโน้มของโรค และน าเสนอโรคที่มีโอกาสเป็นได้ตามอาการ เมื่อผู้ใช้งานเลือกที่จะศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของ
โรคใดแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลของโรคนั้นๆ และแนะน าสมุนไพรในการบรรเทาอาการ กรณีที่ผู้ใช้งาน
ต้องการทราบเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่สนใจ ผู้ใช้งานสามารถดูรายชื่อของสมุนไพรที่มีในแอปพลิเคชัน
ทั้งหมดเรียงตามล าดับตัวอักษรภาษาไทย และศึกษารายละเอียดต่างๆ ของสมุนไพรที่สนใจได้ หรือกรณีที่ผู้ใช้
ต้องการทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร ผู้ใช้งานสามารถเลือกดูและศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้เช่นกัน 
ทั้งนี้การท างานเบื้องต้นสามารถแสดงด้วย ER-Diagram ได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 ER-Diagram การท างานของแอปพลิเคชันเบื้องต้น 

 
เมื่อได้การท างานเรียบร้อยแล้วคณะผู้วิจัยจึงออกแบบหน้าของแอปพลิเคชัน โดยหน้าแรกในการ

ท างานเป็นการระบุอาการป่วย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถระบุอาการได้ไม่เกิน 5 อาการ หลังจากระบุอาการแล้ว 
ผู้ใช้งานสามารถกดปุ่มวินิจฉัยโรค เพ่ือให้แอปพลิเคชันแสดงแนวโน้มของโรคที่ตรงกับอาการป่วย แต่เนื่องจาก
อาการป่วยต่างๆ มีผลต่อชีวิต ดังนั้นทุกครั้งจะมีการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานหรือผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์ และถ้า
ผู้ใช้งานเลือกที่กลุ่มของโรคท่ีตรงกับอาการป่วย แอปพลิเคชันจะแสดงชื่อโรคที่มีโอกาสเป็นได้ หลังจากเลือกที่
โรคใดแล้วแอปพลิเคชันจะแสดงลักษณะของอาการเพ่ิมเติมให้ผู้ใช้งานได้ทราบ การรักษาเบื้องต้น การรักษา
ด้วยสมุนไพร และค าแนะน า ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 หน้าการท างานของแอปพลิเคชันในการวิเคราะห์โรคจากอาการป่วย 

 
 กรณีท่ีผู้ใช้งานต้องการศึกษาเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดใดชนิดหนึ่ง สามารถเลือกศึกษาได้จากรายชื่อของ
สมุนไพรหรือพิมพ์ค้นหาตามที่ต้องการ และเม่ือผู้ใช้งานเลือกที่ชื่อสมุนไพรใดแล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูล
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ให้ทราบ ประกอบด้วย รูปภาพของสมุนไพร ชื่อเรียกและลักษณะทางกายภาพ เมนูอาหารหรือเครื่องดื่มที่ท า
จากสมุนไพร และผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสมุนไพรนั้นๆ ดังภาพที่ 3 
 

  
ภาพที่ 3 หน้าของแอปพลิเคชันส าหรับแสดงรายชื่อและข้อมูลสมุนไพรไทย 

 
 และกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการทราบเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีผู้จ าหน่ายอยู่ในท้องตลาด ผู้ใช้งานสามารถเลือก
ที่แถบผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะแสดงรายชื่อของผลิตภัณฑ์หรือพิมพ์ค้นหาผลิตภัณฑ์ตามที่ต้องการ และเมื่อกดที่ชื่อ
ผลิตภัณฑ์หนึ่งๆ แอปพลิเคชันจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดและสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ส่วนผสม และผู้
จัดจ าหน่าย ดังภาพที ่4 
 

  
ภาพที่ 4 หน้าของแอปพลิเคชันแสดงรายชื่อและข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ท าจากสมุนไพร 
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4. พัฒนาแอปพลิเคชัน 
 หลังจากออกแบบการท างานและหน้าแอปพลิเคชันแล้ว คณะผู้วิจัยจึงสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับไอโฟนด้วยภาษา Objective-C ที่ท างานบน iOS 7 ขึ้นไปได้ ส าหรับการจัดเก็บข้อมูลสมุนไพรใช้การ
จัดเก็บข้อมูลด้วย SQLite เพ่ือให้ง่ายต่อการน าเสนอและค้นหาข้อมูล 
 
5. ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชัน 
 เมื่อพัฒนาแอปพลิเคชันเรียบร้อย คณะผู้วิจัยได้ทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันผ่าน  Simulator 
เพ่ือดูการท างานของแอปพลิเคชันโดยรวม และความถูกต้องในการน าเสนอข้อมูล หลังจากปรับแก้สิ่งต่างๆ 
เรียบร้อยจึงทดสอบด้วยการติดตั้งแอปพลิเคชันในเครื่องไอโฟนจริง เพื่อพิจารณาประสิทธิภาพด้านความเร็วใน
การประมวลผล และความเหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลบนหน้าจอไอโฟนที่มีขนาดจ ากัด 
 
6. ทดลองใช้แอปพลิเคชัน 
 จากการทดสอบการท างานของแอปพลิเคชันพบว่า การท างานตรงกับที่ออกแบบไว้แล้ว ล าดับต่อไป 
คือ การทดลองใช้งานแอปพลิเคชันร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือ บุคคลทั่วไป คณะผู้วิจัยจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างทั้ง
เพศชายและเพศหญิง จ านวน 30 คน ที่อยู่ในช่วงอายุตั้งแต่ 18 - 24 ปี 25 - 29 ปี และ 30 ปีขึ้นไป และน า
แอปพลิเคชันที่พัฒนาเรียบร้อยแล้วไปให้ทดลองใช้งาน หลังจากให้กลุ่มตัวอย่างทดลองใช้งานด้วยตนเองใน
ช่วงเวลาหนึ่ง คณะผู้วิจัยจึงแจกแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อแอปพลิเคชันสมุนไพร 
และน าความคิดเห็นที่ได้ไปวิเคราะห์และสรุปผลส าหรับน าไปปรับปรุงแอปพลิเคชันต่อไป 
 
7. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 
 เมื่อการท างานของแอปพลิเคชันท างานสมบูรณ์ และเก็บรวบรวมผลความพึงพอใจจากผู้ใช้งาน
เรียบร้อย คณะผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยการใช้ค่าเฉลี่ยในแต่ละด้าน โดยมีเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้ 
 4.50 - 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดีมาก 
 3.50 - 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับดี 
 2.50 - 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
 1.50 - 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อย 
 1.00 - 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 หลังจากสร้างแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยพบว่า การท างานของแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตามที่
ออกแบบไว้ โดยการท างานวินิจฉัยโรคเมื่อผู้ใช้ระบุอาการป่วยแล้วแอปพลิเคชันสามารถวิเคราะห์โรคได้รวมทั้ง
ในแอปพลิเคชันยังสามารถแสดงรายชื่อสมุนไพรได้ตามที่ออกแบบไว้ 
 ส าหรับผลการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คนที่ทดลองใช้งานแอปพลิเคชัน 
พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในด้านการออกแบบแอปพลิเคชันในแต่ละหัวข้ออยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของแต่
ละหัวข้อเป็นดังตารางที่ 1 โดยผู้ใช้งานสามารถใช้แอปพลิเคชันได้ทันทใีนครั้งแรก 
 
ตารางท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการออกแบบหน้าแอปพลิเคชัน 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

ขนาดตัวอักษรและสีตัวอักษร 4.07 

การใช้สีของแอปพลิเคชัน 4.43 

การออกแบบการท างานแอปพลิเคชัน 4.13 

รูปแบบไอคอนภายในแอปพลิเคชันสื่อความหมาย 3.93 

 
 ขณะที่ผลการสอบถามความพึงพอใจในด้านความเหมาะสมของการท างานภายในแอปพลิเคชัน ผลที่
ได้พบว่า ผู้ใช้งานมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของแต่ละหัวข้อที่สอบถามผู้ใช้งานเป็นดังตารางที่ 2
โดยการแสดงผลข้อมูลมีความชัดเจนตรงกับความต้องการ สามารถวิเคราะห์โรคได้แม่นย า และผู้ใช้งาน
สามารถน าข้อมูลสมุนไพรไปใช้งานประโยชน์ได้  
 
ตารางท่ี 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อการท างานภายในแอปพลิเคชัน 

หัวข้อ ค่าเฉลี่ย 

การใช้งานเข้าใจง่าย 4.30 

กราฟแสดงผลมีความชัดเจน 4.17 

ความแม่นย าในการวิเคราะห์โรค 3.93 

ตรงกับความต้องการศึกษาข้อมูล 4.40 

ความสัมพันธ์กันของข้อมูลสมุนไพร 4.13 

สามารถน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ 4.40 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการสร้างแอปพลิเคชันเกี่ยวกับสมุนไพรในงานวิจัยนี้ พบว่าแอปพลิเคชันสามารถท างานได้ตรงกับ
ที่ออกแบบไว้ ขณะที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันมีความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพการท างาน การออกแบบแอปพลิเคชัน 
และการน าเสนอข้อมูลสมุนไพร อยู่ในระดับดี ทั้งด้านการออกแบบและการจัดวางเนื้อหาและด้านความ
เหมาะสมของการท างานภายในแอปพลิเคชัน เนื่องจากแอปพลิเคชันให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรได้ตรงความ
ต้องการของผู้ใช้งาน โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมคิดเป็น 4.18 จัดอยู่ในระดับดี 
 ส าหรับข้อเสนอแนะในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไปในอนาคตคือ การเพ่ิมข้อมูลของสมุนไพรที่พบได้
ในท้องถิ่นต่างๆ ที่ผู้ใช้งานแอปพลิเคชันอาศัยอยู่  และเพ่ิมช่องทางในการน าเสนอผลิตภัณฑ์สมุนไพรจาก
ท้องถิ่นต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักและเป็นการต่อยอดทางธุรกิจต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
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เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในการรร่วมเก็บข้อมูล และพัฒนาแอปพลิเคชัน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพการใหบ้ริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) 

Increasing Efficiency Services in Using Information Technology System of Thai Airways 
International Public Company Limited 

 
พชรพรรณ  สมบติั1   และ   สถาวร  เลิศสุวรรณกุล2 

Potcharapan Sombut1  and  Sathaworn  Lerdsuwonnakun2 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  มีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการ
ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 2) เสนอแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมี
กลุ่มตวัอย่าง คือ ผูโ้ดยสารสายการบินไทยท่ีมีประสบการณ์ใช้บริการ จ านวน 399 คน ประมวลผลขอ้มูลท่ี
ได้รับจากแบบสอบถามด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน หาค่าความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

ผลการวิจยัพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหวา่ง 30-39 ปี การศึกษาปริญญา
โท เป็นพนักงานบริษทัเอกชน รายได้ 20,001 - 30,000 บาท นิยมท่องเท่ียวเส้นทางเอเชียแปซิฟิก 
ประสบการณ์การใชบ้ริการ 1-3 เดือน ใชบ้ริการดว้ยความเขา้ใจ ให้ความส าคญั และความถ่ีในการใชบ้ริการอยู่
ระดับปานกลาง ไม่เคยพบปัญหาจากการใช้บริการ และไม่เคยแนะน าให้ผูอื้่นใช้บริการดา้นน้ี ซ่ึงมี
ความเห็นโดยรวมดา้นความสามารถในการตอบสนองการใชบ้ริการในระดบั นอ้ย  ดา้นการบริการรอยลั
ออร์คิดฮอลลิเดย ์และมีรูปแบบโครงสร้างท่ีเหมาะสม ระดบัน้อย ในด้าน ระบบความปลอดภยัและการ
ช่วยเหลือผูใ้ช้บริการ ดงันั้น สามารถน าผลการวิจยัเสนอเป็นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) โดยมุ่งเนน้ การพฒันาในเร่ืองการ
บริการท่ีตอบสนองไดน้อ้ย      เนน้การเร่งพฒันารูปแบบโครงสร้างให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอบสนองผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยใหเ้พิ่มมากยิง่ข้ึน 

 
ค ำส ำคัญ : การเพิ่มประสิทธิภาพ, การใหบ้ริการ,  ระบบสารสนเทศ  
 

 
1ปริญญาการจดัการมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน สถาบนัการบินพลเรือน 
2หวัหนา้หลกัสูตรธุรกิจการบิน วิทยาลยัการพฒันาและฝึกอบรมดา้นการบิน มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
1Master of Management, Major Field: Aviation Management, Civil Aviation Training Center 
2Cheif of Aviation Business Program, College of Aviation Development and Training, Dhurakit Pundit University 
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Abstract 
The purposes of this research  were to  1)  study behavior of THAI Airways’ customer whom using 

mobile application THAI Mobile 2)  study mobile application THAI Mobile’s performance and its 
structures for servicing customers of THAI Airways 3)  establish guideline for development efficiency 
mobile application to satisfy THAI Airways’ customers. This research was sampling 399 customers whom 
had experience in using THAI Mobile. The research was conducted during December 2014 to June 2015. 
The collecting data instrument was questionnaires and statistics methods were frequencies, percentage, mean, 
standard deviation, and Pearson correlation to analyses and hypotheses testing.  

The results revealed that most of respondents were men, aged between 30-39 years old, held Master’s 
degree, worked as employees, earn average monthly income 20,001 - 30,000 baht. Most respondents were 
experienced in using THAI Mobile between 1-3 months long with average ranking of understanding, 
significance, and frequency in using this mobile application. During using application, they did not face any 
problems however, they have never recommended other to use THAI Mobile. The research revealed that 
servicing from Royal Orchid Holidays was minor responding. Design and structures of this mobile application in 
category of Customer Help and Safety while using THAI Mobile were inappropriate. Therefore, these research 
results can be used to improve and guideline development mobile application highlight those minority services 
and inappropriate structures to fulfill satisfaction of THAI Airways’ customers further in the future. 
 
Keywords: Increasing Efficiency, Services, Information Technology System 
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ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 อุตสาหกรรมการบินเป็นภาคธุรกิจท่ีมีส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาทางเศรษฐกิจและสังคม
ประเทศชาติ ดว้ยอุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมขนส่งขนาดใหญ่ มีการเจริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมี
การพฒันาต่อยอดอยา่งสม ่าเสมอทั้งทางดา้น รูปแบบการบริการ อุปกรณ์ เทคโนโลยี ท่ีน ามาใชร้วมกบัการ
พฒันาการให้บริการของสายการบินต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของผูใ้ช้บริการได้
อย่างเต็มท่ีและอาจกล่าวได้ว่าผูใ้ช้บริการสายการบินส่วนมากเป็นนักธุรกิจและนักท่องเท่ียวซ่ึงจากผล
ส ารวจของการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย มีการคาดการณ์วา่นกัท่องเท่ียวจะมีแนวโนม้ท่ีเพิ่มมากข้ึน ซ่ึง
จะท าให้ อุตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมท่ีมีการขยายตวัและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้เกิด
รายได้ ทางเศรษฐกิจ และการพฒันาส ังคม  ทั้ง น้ี  องค ์ก ารก ารบินพล เรื อนระหว ่า งประ เทศ 
(International Civil Aviation Organization; ICAO) คาดการณ์วา่ เครือข่ายการขนส่งทางอากาศจะเติบโต
ข้ึนอีกหน่ึงเท่าตวัในปี พ.ศ. 2573 ซ่ึงจะท าให้มีการเติบโตอย่างเท่าตวั ท าให้อุตสาหกรรมน้ีกลายมาเป็น
ปัจจยัหลกัของระบบเศรษฐกิจโลก รวมทั้งท าใหส้ังคมกลายเป็นสังคมโลก (Global society) ไดโ้ดยสมบูรณ์ 
 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) สายการบินแห่งชาติ เป็นบริษทัท่ีท าธุรกิจการขนส่งทางอากาศ มี
ประวติัความเป็นมาท่ียาวนานโดยเร่ิมก่อตั้ง ในปี พ.ศ. 2502 เป็นสายการบินท่ีท าการบินในเส้นทาง
ต่างประเทศ สายการบินแรกของประเทศไทย ต่อมามีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองในการพฒันารูปแบบบริการ 
การเพิ่มเส้นทางการบิน การเพิ่มส่ิงอ านวยความสะดวก พฒันาคุณภาพการบริการ ตลอดจน จดัหาเคร่ืองบิน
ท่ีมีความทนัสมยั เพื่อรองรับการเดินทางของนักท่องเท่ียว ท่ีเดินทางท่องเท่ียวทั้งภายในและภายนอก
ประเทศท่ีมีปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนในทุกปี จากการพฒันาสร้างสรรคคุ์ณภาพการบริการจนเป็นท่ียอมรับของนกั
เดินทางและนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ การบินไทยจึงเป็นสายการบินแห่งชาติของประเทศ
ไทยท่ีมีคุณภาพและการบริการท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล  
 ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา บริษทัการบินไทยมีคู่แข่งขนัทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดย
สายการบินไทยเป็นสายการบินท่ีอยูใ่นตลาดระดบับนท่ีผูใ้ชบ้ริการมีศกัยภาพในการหาซ้ือบตัรโดยสารเพื่อ
การเดินทางท่ีสูงกว่าผูใ้ช้บริการสายการบินตน้ทุนต ่า จากกระแสสายการบินตน้ทุนต ่าและกระแสพฒันา
ธุรกิจการบิน ทั้งสายการบินน้องใหม่ที่เปิดเส้นทางทั้งภายในและภายนอกประเทศ ท าให้การบินไทย
ตอ้งเร่งสร้างจุดแข็งทางธุรกิจ สร้างความแตกต่างท่ีสามารถเป็นจุดแข็งของตนเพื่อแข่งขนัทางการตลาดท่ีมี
การแข่งขนัท่ีสูง ในปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาดในรูปแบบสมยัใหม่มีปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการ
แข่งขนัเป็นอยา่งมาก เน่ืองดว้ยเทคโนโลยทีางดา้นคอมพิวเตอร์และการส่ือสารสามารถเขา้ถึงไดทุ้กคน อาทิ 
ระบบสังคมออนไลน์ ระบบการซ้ือขายสินคา้ออนไลน์ผ่านเวบ็ไซต์ ท าให้การตลาดในปัจจุบนัมีการพึ่งพา
เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน  การตลาดในปัจจุบนัมุ่งเนน้การขบัเคล่ือนดว้ยค่านิยม (The Values-Driven Era) ของ
ผูบ้ริโภค โดยเกิดจากเทคโนโลยีคล่ืนลูกใหม่ โดยประกอบด้วย แรงขับ 3 ประการ คือ แรงขับท่ี 1 
คอมพิวเตอร์กบัโทรศพัท์เคล่ือนท่ีราคาถูก แรงขบัท่ี 2 อินเตอร์เน็ตท่ีราคาต ่าลง แรงขบัท่ี 3 Open Source 
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ดงันั้น กระแสค่านิยมต่าง ๆ ท่ีเป็นการตอบสนองท่ีเกิดจากพฤติกรรมผูบ้ริโภค ท่ีทุกคนสามารถรับรู้ ผลดี 
ผลต่างท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจจากเคร่ืองมือในการส่ือสาร หรือในสังคมออนไลน์ 
 ดว้ยเทคโนโลยีการส่ือสารในปัจจุบนัมีความกา้วหน้าไปอยา่งมาก ก่อให้เกิดการพฒันาต่อยอดทาง
เทคโนโลยี อีกทั้งการที่ประเทศไทยเขา้สู่ยุคเครือข่าย 4G ท าให้การใช้อินเตอร์เน็ตในรูปแบบ Mobile 
device เป็นเร่ืองที่สะดวกสบายมากข้ึน ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ ไดร้วดเร็ว 
ผูบ้ริโภคสามารถใชเ้ทคโนโลยีไดต้ามวิถีชีวิต การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารและคอมพิวเตอร์สามารถใช้ไดทุ้กท่ี 
ท าใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการใชง้านและการท่ีสังคมออนไลน์เขา้มามีบทบาทในการด าเนินชีวิตมากข้ึน ท าให้
วิถีการด าเนินชีวิตเปล่ียนไปจากอดีตอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ที่ทั้งโลกเร่ิมรู้จกั Smart 
phone โดยการเร่ิมตน้ของบริษทั Apple ท าให้รูปแบบการใชง้านเทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีสะดวกและสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายท าให้เกิดรูปแบบการตลาดสมยัใหม่ท่ีมีการ พึ่งพาการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งข้ึน จนกระทัง่ใน
ปัจจุบนั Smart phone เป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัท่ีสูง เน่ืองดว้ยสามารถเขา้ถึงผูใ้ชทุ้กเพศทุกวยั มีการพฒันา
ต่อยอดจนเกิดระบบปฏิบติัการใหม่ ๆ เพิ่มข้ึน เช่น Android และ Windows Phone ท าให้เกิดการพฒันาต่อ
ยอดเทคโนโลยี พฒันาให้สามารถรองรับการใช้งานบน Smart phone ในปัจจุบนัการตลาดแบบ Mobile 
marketing เป็นการตลาดที่สามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และสามารถวดัผลได้รวดเร็ว รวมทั้ง
เป็นรูปแบบท่ีใช้ต้นทุนทางการตลาดต ่า และได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายสูง ท่ีบริษทัส่วนใหญ่
เลือกใชน้ั้นไม่ไดอ้ยูแ่ค่ เวบ็ไซต ์แต่ทุกวนัน้ีพฒันาต่อยอดเป็นรูปแบบ ของ E-Marketing ท่ีเป็นการตลาดบน
โลกออนไลน์  ในแต่ละบริษทัรวมทั้งสายการบินมีการพฒันาต่อยอดน าเทคโนโลยมีาประยุกตใ์ชก้บัสายการ
บินตน  แนวโนม้การใชง้าน Mobile device อยา่ง Smart phone เพิ่มข้ึนอยา่งกา้วกระโดดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผา่น
มา ซ่ึงเป็นผลมาจากการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่โดยเฉพาะการพฒันาต่อยอดแอพพลิเคชัน่บนอุปกรณ์
เคล่ือนท่ีของบริษทัต่าง ๆ ท่ีแข่งขนักนัเพื่อชิงความเป็นอนัดบัหน่ึงในตลาด 
 บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ได้มีการพฒันารูปแบบกลยุทธ์ทางการตลาดสมยัใหม่โดย
การมุ่งเน้นการตลาดแบบ E-Marketing และ E-Service ซ่ึงไม่ไดมี้การจ ากดัการน าเสนอขอ้มูลการบริการ
บนเวบ็ไซตเ์ท่านั้น การบินไทยไดพ้ฒันารูปแบบบการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ให้
สอดคลอ้งกบัยคุสมยัท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้โดยบริการท่ีการบินไทยมีการพฒันานั้นสามารถรองรับ
การใช้งานของ Smart phone ท่ีสามารถใช้ได้ในทุกระบบปฏิบติัการ อาทิ Web on mobile และบริการ 
THAI Mobile ท่ีผูใ้ชบ้ริการสามารถดาวน์โหลดมาจากศูนยข์อ้มูลการดาวน์โหลดในแต่ละระบบปฏิบติัการ
ได ้ทั้งน้ี ทั้งสองบริการใหม่น้ีมีคุณสมบติัและความสามารถในการใชง้านท่ีเหมือนกนัโดยความสามารถของ
การบริการท่ีพฒันาข้ึนนั้น คือ สามารถตรวจสอบขอ้มูลเท่ียวบิน ตารางการบิน การส ารองท่ีนัง่ การเช็คอิน 
การตรวจสอบขอ้มูลเอ้ืองหลวงทวัร์ การตรวจสอบขอ้มูลการสะสมไมล ์และการตรวจสอบขอ้มูลการรับส่ง
สินคา้ เป็นตน้ แต่เน่ืองดว้ยรูปแบบวถีิของผูใ้ชบ้ริการในปัจจุบนัมีความหลากหลายจึงตอ้งมีเคร่ืองมือในการ
บริการท่ีมีความเหมาะสมตามแต่ละประเภทของผูใ้ชบ้ริการ และเพื่อใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งขนัท่ีมีการ
ใชเ้ทคโนโลยแีละกลยทุธ์ท่ีคลา้ยคลึงกนัดา้นการตลาดกบัผูใ้ชบ้ริการไดอ้ยา่งดี 
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 จากปัจจยัท่ีส่งผลกระทบท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การสร้างแนวทางปฏิบติัเพื่อเพิ่มความสามารถท่ีก่อให้เกิด
ผลในการท างานและบรรลุตามวตัถุประสงค์ดา้นการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเรียกว่า โมบายแอพพลิเคชั่น THAI Mobile ให้สามารถตอบสนอง
ผูใ้ชบ้ริการอยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งต่อการส่งเสริมพฒันาดา้นการบริการของสายการ
บินไทยโดยภาพรวม ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีมุ่งเน้นรายละเอียดขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีส าคญั และเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทย ให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเป็นการผลกัดนัและยกระดบัมาตรฐานของสาย
การบินไทยและอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ือง  
 
วตัถุประสงค์กำรวจัิย 
 1) วเิคราะห์ประสิทธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน)  
 2) เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
สมมติฐำนกำรวจัิย 
 ผูว้จิยัไดก้  าหนดสมมติฐานของการวจิยั ไวด้งัน้ี 
 1)  ขอ้มูลทางดา้นประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพ
การใหบ้ริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
 2)  ผลสรุปขอ้มูลทางด้านประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของผูใ้ช้บริการมีความสัมพนัธ์กบัแนว
ทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากัด 
(มหาชน)  
 
ขอบเขตของกำรวจัิย 
 ด้ำนเนือ้หำสำระ 
  1)  ปัจจยัส่วนบุคคลของผูใ้ช้บริการสายการบินไทยต่อการใช้งานบริการผ่านช่องทางระบบ
สารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
  2)  รูปแบบพฤติกรรมการใช้งานบริการผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบิน
ไทย จ ากดั (มหาชน) 
  3)  ความสามารถและโครงสร้างของการบริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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 พืน้ทีก่ำรวจัิย  
  ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาในพื้นท่ีของบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ณ ท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ อาคารผูโ้ดยสารขาออก บริเวณเคาทเ์ตอร์เช็คอินของบริษทั การ
บินไทย จ ากดั (มหาชน) และการเก็บขอ้มูลดว้ยระบบแบบสอบถามออนไลน์ 
 ระยะเวลำในกำรท ำวจัิย  
   การด าเนินการวจิยั ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 จนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.2559 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
  ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัท าการศึกษาและก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากประชากร ดงัน้ี 
  1)  ประชากร ไดแ้ก่ กลุ่มผูใ้ชบ้ริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย 
จ ากดั (มหาชน) ท่ีใชบ้ริการในการเดินทาง 
  2)  ก าหนดสุ่มตวัอยา่งจากสถิติผูโ้ดยสารท่ีเดินทางเท่ียวบินภายในประเทศและต่างประเทศ
ของสายการบินไทยในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 จ านวน 1.59 ล้านคน 
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง  399 คน 
 
ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรวจัิย 
 1) ไดข้อ้มูลองคป์ระกอบประสิทธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การ
บินไทย จ ากัด (มหาชน) ส าหรับการประมวลเป็นเหตุผลเพื่อเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใหบ้ริการ 
 2) ไดข้อ้เสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
 
ค ำอธิบำยศัพท์ 
 ค าศพัทเ์ฉพาะส าหรับงานวจิยัเร่ืองน้ี คือ 
 1)  อุตสาหกรรมการบิน หมายถึง ภาคธุรกิจท่ีด าเนินการดา้นคมนาคมทางอากาศท่ีประกอบดว้ยการ
ขนส่งผูโ้ดยสารและการบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัการบิน 
 2)  บริการผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ E-Service หมายถึง การบริการบนอินเตอร์เน็ตท่ีผู ้
ให้บริการจดัสรรเพื่อบริการแก่กลุ่มลูกคา้หรือกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของ บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) เรียกวา่ โมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile สร้างข้ึนเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการบริการแก่
ผูใ้ช้บริการสายการบินไทย เพื่อน าไปใชง้าน เช่น การจองบตัรโดยสาร การตรวจสอบเท่ียวบิน ของบริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) 
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  3)  การเพิ่มประสิทธิภาพ หมายถึง แนวทางการปฏิบติัเพื่อเพิ่มความสามารถท่ีก่อให้เกิดผลในการ
ท างานและบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีพึงปรารถนาหรือเป็นไปตามท่ีคาดหวงัดา้นการให้บริการ
ผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเรียกว่า โมบายแอพพลิเคชั่น 
THAI Mobile 
 
 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 
 ผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี บทความ รายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
  1)  ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 2)  ทฤษฎีส่วนผสมทางการตลาดทฤษฎีการตลาดดิจิทลั 
 3)  แนวคิดและทฤษฎีการบริการ และทฤษฎีความพึงพอใจ 
 4)  ระบบโทรศพัทเ์คล่ือนท่ี หลกัการ และแนวโนม้โมบายแอพพลิเคชัน่ 
  5)  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งดงักล่าว  สามารถประมวลเป็นกรอบแนวคิดในการ
วจิยั ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพแสดง  กรอบแนวคิดในการวจิยั  

ข้อมูลประชำกรศำสตร์ของผู้โดยสำรสำยกำรบินไทย 
- เพศ 
- อาย ุ
- ระดบัการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได/้เดือน  

พฤติกรรมกำรใช้บริกำร 
 - การเลือกเส้นทางบินของผูใ้ชบ้ริการ 
- วตัถุประสงคใ์นการเดินทางของผูใ้ช ้บริการ 
- ระยะเวลา ความถ่ี และ ความเขา้ใจในการใชง้าน  
- ความส าคญัในการใชบ้ริการส าหรับการเดินทาง 
- การพบปัญหาในการใชบ้ริการ 
- การแนะน าหรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นมาใชบ้ริการ 

 
กำรเพิม่ประสิทธิภำพกำรให้บริกำร 
ผ่ำนช่องทำงระบบสำรสนเทศ  

ของ บริษทั กำรบินไทย จ ำกดั (มหำชน) 
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ระเบียบวธีิวจัิย 
 ผูว้จิยัไดด้ าเนินการดว้ยวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ตามขั้นตอนและรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1)  ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือการวิจัย ในการหาแนวทางการการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใหบ้ริการผา่นช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  
 2) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแหล่งขอ้มูล จากเอกสาร (Documentary research) จากแหล่งข้อมูลแบบ
ทุติยภูมิ(Secondary data) ประกอบดว้ย แนวทางการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อ
ตอบสนองผูใ้ชบ้ริการ การศึกษาทบทวนวรรณกรรม ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  3)  ออกแบบและทดสอบเคร่ืองมือ  ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีได้ออกแบบและสร้างข้ึน เสนอต่อ
กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญจากภายนอก เพื่อตรวจสอบและแก้ไขแบบสอบถามให้มี
ความเหมาะสมในดา้นการใช้ภาษา ความถูกตอ้ง โดยให้มีความครอบคลุมเน้ือหาตามวตัถุประสงค์ และ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content validity) แล้วน าผลการพิจารณามาวิเคราะห์หาความ
เที่ยงตรงตามเน้ือหา ด้วยการหาดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้ค าถามและประเด็นหลกัของเน้ือหาท่ี
ตอ้งการศึกษา (Index of Item-Objective Congruence; IOC) 
  
 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข้ันตอนกำรเกบ็รวมรวมข้อมูล  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1)  จดัท าหนงัสือขอความร่วมมือเขา้เก็บขอ้มูล บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ และ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) เพื่อขอ
ความร่วมมือใหผู้โ้ดยสารท่ีมาใชบ้ริการตอบแบบสอบถาม 
  2)  ด าเนินการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอย่างทั้ง 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ การส่งแบบสอบถาม
ออนไลน์ และแบบสอบถามในพื้นท่ีของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  3) ด า เนินการรวบรวมแบบสอบถามพร้อมท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม ก่อนจะน าไปท าการวเิคราะห์ 
  4) วิเคราะห์ขอ้มูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ พร้อมแปลผลอา้งอิงค่าทาง
สถิติท่ีก าหนดไว ้
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้ิจยัเทียบจากตารางส าเร็จรูปของ Taro Yamane ไดจ้  านวน 399 
ชุด แลว้น าเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม ทั้งน้ีได้ก าหนดวิธีการสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั้นตอน (Multi-stage sampling) ไดแ้ก่ ผูโ้ดยสารสายการบินไทยท่ีใชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ 
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THAI Mobile ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จงัหวดัสมุทรปราการ และ ผา่นระบบออนไลน์ แลว้น าขอ้มูลมา
วเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป และประมวลค่าสถิติดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1)  การวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ และพฤติกรรมการใช้โมบาย แอพพลิเคชัน่ 
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลผูว้จิยัน าเสนอในรูปแบบตาราง โดยใชค้่าสถิติในการอา้งอิง ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation; S.D.)  
 2)   การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผูว้จิยัใชค้่าสถิติทดสอบ โดยใช้การแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) หาค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า เ บี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) ของระดบัขอ้มูล
ประชากรศาสตร์และพฤติกรรมต่อความสามารถในการตอบสนองการใชบ้ริการของโมบายแอพพลิเคชัน่
แต่ละขอ้ และทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficients) ก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  
สรุปและอภิปรำยผล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเร่ืองการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางระบบ
สารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 208 คน หรือคิด
เป็นร้อยละ 52.00 มีอายุในช่วง 30-39 ปี จ  านวน 277 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 69.30 การศึกษาในระดบั
ปริญญาโท จ านวน 223 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 55.80 อาชีพเป็นพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 201 คน 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 50.20 รายไดต่้อเดือนในช่วง 20,001 - 30,000 บาท จ านวน 150 คน หรือคิดเป็น
อตัราร้อยละ 37.50 เดินทางในเส้นทางเอเชียแปซิฟิก จ านวน  282 คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 70.50 
วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง คือ เพื่อท่องเท่ียว จ านวน 284 คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 71.00 
 
 ผลการศึกษาพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ของกลุ่มตวัอยา่งพบวา่  มีการใชง้าน
แอพพลิเคชัน่ในระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 เดือน จ านวน 194 คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 48.50 โดยภาพรวม
กลุ่มตวัอย่างมีความเข้าใจเก่ียวกับการใช้งานของโมบายแอพพลิเคชั่นในระดับมาก โดยภาพรวมให้
ความส าคญักบัโมบายแอพพลิเคชัน่ในระดบัปานกลาง ไม่เคยพบปัญหาจากการใชง้านแอพพลิเคชัน่ จ  านวน 
239 คน หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 59.80 และไม่เคยแนะน าให้ผูอ่ื้นใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ จ  านวน 226 คน 
หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 56.50 โดยรวมมีความถ่ีในการใช้งานแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายขอ้ สรุปไดว้า่ ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยใชง้านในส่วนของการตรวจสอบขอ้มูลเท่ียวบิน
และการบริการตารางเท่ียวบินสายการบินไทยด้วยความถ่ีอยู่ในระดบัมาก   อธิบายได้ว่าพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการโมบายแอพพลิเคชั่น THAI Mobile  ในเร่ือง ความถ่ีและระยะเวลาในการใช้บริการโมบาย
แอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัท่ีปานกลางและมีการเขา้ใชบ้ริการนอ้ยกวา่ 1 เดือน ดงันั้น สายการบิน
ไทย ควรเพิ่มการประชาสัมพนัธ์โมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile เพื่อให้ผูใ้ชบ้ริการสายการบินไทยเกิด
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การรับรู้เปิดรับ และน าไปสู่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางบวก และมีค่าเฉล่ียการเขา้ใชบ้ริการเพิ่มมาก
ข้ึน  
 
 ผลการศึกษาด้านความสามารถและโครงสร้างของโมบายแอพพลิเคชั่น THAI Mobile เพื่อการ
บริการ สรุปสาระสังเขปไดว้า่ ความสามารถของโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ในการตอบสนองการ
ใชง้านของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน บริษทั การบินไทย จ ากดั (มหาชน) มีความเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง เม่ือพิจารณาตามรายข้อ พบว่า ความสามารถในการตอบสนองการใช้งานด้านการบริการตาราง
เท่ียวบินสายการบินไทย และการตรวจสอบขอ้มูลเท่ียวบินสายการบินไทยอยู่ในระดบัมาก ทั้งน้ีมีความ
เหมาะสมในรูปแบบโครงสร้างโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ซ่ึงภาพรวมเห็นวา่รูปแบบโครงสร้างโม
บายแอพพลิเคชัน่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณารูปแบบโครงสร้างโมบายแอพพลิเคชัน่ตาม
รายข้อ พบว่า หัวข้อ การจดัรูปแบบหมวดหมู่เมนู ตวัอกัษร ภาษา ภาพและสี สามารถใช้งานได้หลาย
อุปกรณ์ Device และมีความสามารถครอบคลุมการบริการ มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก โดยภาพรวมมี
ความพึงพอใจในการใช้งานแอพพลิเคชั่นอยู่ในระดับปานกลาง ตามวตัถุประสงค์ข้อท่ี 2 เพื่อศึกษา
ความสามารถในการท างานและโครงสร้างของโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile เพื่อการบริการ  ส า ห รั บ
ขอ้สรุปความพึงพอใจในรูปแบบโครงสร้างโมบายแอพพลิเคชัน่น้ี มีสาระสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั
กบัแนวความคิด ของ ธนชาติ นุ่มนนท.์ (การวางแผน Mobile Strategy ขององคก์ร2556)  ส่วนประเด็นความ
เหมาะสมรูปแบบโครงสร้างของโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile  ในเร่ือง ความปลอดภยัในการใช้
บริการโมบายแอพพลิเคชัน่ มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบัปานกลาง ดงันั้น สายการบินไทย ควรให้ความส าคญัใน
ระบบเทคโนโลยีการท าธุรกรรมต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั โดยการเพิ่มระดบัการรักษาความปลอดภยัของ
ขอ้มูลผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ให้มากข้ึน เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแก่
ผูใ้ชบ้ริการและสายการบินไทย และให้ผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่เกิดความรู้สึกท่ีปลอดภยัและมัน่ใจ
ในการใชบ้ริการดา้นต่าง ๆ ผา่นโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile มากข้ึน 
 
  อย่างไรก็ตามผลการศึกษาสภาวะปัจจุบันข้อมูลประชากรศาสตร์และพฤติกรรมของ
ผูใ้ชบ้ริการกบัความสามารถในการตอบสนองการใช้งานบริการโมบายแอพพลิเคชัน่ พบวา่ ขอ้มูลดา้นเพศ 
อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เส้นทางการเดินทาง วตัถุประสงคก์ารเดินทาง ระยะเวลาการใชง้าน ความ
เขา้ใจการใช้งาน ความส าคญัการใช้งาน พบปัญหาการใช้งาน และแนะน าหรือชกัจูงให้ผูอ่ื้นใช้บริการโม
บายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการตอบสนองการใช้บริการโมบาย
แอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ของสายการบินไทยท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ  0.05  จึงกล่าวไดว้่า ในเร่ือง 
ระบบช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัปานกลาง จึงเป็นเหตุผลสนบัสนุน
ให ้ สายการบินไทย ควรมีการพฒันาระบบการบริการช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ให้สามารถ
ช่วยเหลือผูใ้ช้บริการได้เหมาะสมและรวดเร็วมากข้ึน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันผูใ้ช้บริการส่วนใหญ่จะมี
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ความสามารถในการใชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ มากข้ึน แต่โมบายแอพพลิเคชัน่ส าหรับสายการบินนั้น
เป็นโมบายแอพพลิเคชัน่การบริการท่ีเฉพาะทาง และโอกาสท่ีมีผูใ้ช้บริการน้อยกว่าโมบายแอพพลิเคชั่น
ส าหรับการบริการรูปแบบอ่ืน ๆ จึงไม่แปลกหากผูใ้ช้บริการยงัคงมีความตอ้งการการช่วยเหลือในการใช้
บริการ เพื่อการติดต่อสอบถามขอ้มูลและการแกปั้ญหาจากการใชบ้ริการโดยตรง เพื่อความเขา้ใจในการใช้
บริการท่ีถูกตอ้งและเสริมสร้างความเช่ือมัน่ในการใชบ้ริการอีกทางหน่ึง ซ่ึงเป็นแนวการปฎิบติัท่ีสอดคลอ้ง
กบัแนวคิด ของ  Wertime K., Fenwick I (DigiMarketing: The Essential Guide to New Media and Digital 
Marketing. ,2007)  
    
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความต้องการและขอ้เสนอแนะของผูใ้ช้บริการกอปรกบัหลักการและ
เหตุผลตามแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง ดงักล่าวมาทั้งส้ินแลว้ สามารถก าหนดเป็นขอ้เสนอแนว ทางการ
พฒันาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการผ่านช่องทางระบบสารสนเทศ ของ บริษทั การบินไทย จ ากดั 
(มหาชน) โดยเน้นพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ให้สมบูรณ์ตามรูปแบบของโมบายแอพพลิเคชัน่ มีการแจง้
เตือนผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ถึงโปรโมชัน่ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ เร็วกวา่ช่องทางอ่ืน ควรท าการศึกษา
โมบายแอพพลิเคชัน่ของต่างสายการบินเพื่อการพฒันาและปรับปรุง ควรมีการพฒันาการเช่ือมต่อเครือข่ายท่ี
รวดเร็ว ควรมีการพฒันาขั้นตอนการใช้งานท่ีน้อยลงเพื่อความง่ายและรวดเร็ว ควรมีการปรับปรุงขนาด
หน้าจอให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์ในปัจจุบนั และควรมีการเสริมสร้างความมัน่ใจแก่ผูใ้ช้บริการผ่านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ซ่ึงเป็นไปตามแนวคิดของ Konstantinos Semertzidis.  (Mobile application development to 
enhance higher education lectures. 2013.)  โดยสอดคลอ้งกบัพฤติกรรมและความตอ้งการใชง้านโมบาย
แอพพลิเคชัน่ THAI Mobile จากผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างขอ้มูลทัว่ไปและพฤติกรรมของ
ผูใ้ช้บริการ ด้านความสามารถในการตอบสนองและความเหมาะสมของรูปแบบโครงสร้างโมบาย
แอพพลิเคชั่น สนองตามแนวคิดทางการตลาด เพื่อส่งเสริมคุณภาพการบริการและเป็นการส่งเสริมทาง
การตลาดเพื่อใหต้รงกบัพฤติกรรมการใชง้านแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ของผูใ้ชบ้ริการสายการบิน บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน)  อีกทั้งยงัเป็นไปตามแนวคิดของ   ภานุวฒัน์ สัมมาวรกิจ และร.ศ.แอนนา 
จุมพลเสถียร.  (ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกเปิดรับแอพพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟนของผูบ้ริโภคในเขต. 
2556.) ซ่ึงตอ้งการรูปแบบการท างานท่ีตรงตามหลกัการการพฒันาโมบายแอพพลิเคชั่นในปัจจุบนัให้
ทนัสมยัมากท่ีสุด เพื่อการให้บริการเป็นไปตามแนวโนม้ลกัษณะการใชบ้ริการในปัจจุบนั ซ่ึงจะน าไปสู่การ
ใช้บริการโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ท่ีเนน้ความสะดวก ง่าย รวดเร็ว ปลอดภยั และมีคุณภาพการ
บริการท่ีดีอยา่งครบวงจร   
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ข้อเสนอแนะในกำรวจัิย 
   
 1)  การใช้โมบายแอพพลิเคชั่นเป็นท่ีนิยมแพร่หลายในปัจจุบนัและมีแนวโน้มท่ีสูงข้ึนในอนาคต 
ดงันั้น เพื่อเป็นการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการวจิยัเปรียบเทียบจุดอ่อนจุดแข็งของ THAI 
Mobile ของสายการบินไทยและโมบายแอพพลิเคชัน่ของสายการบินอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพ
ทางดา้นบริการและเพิ่มโอกาสในการแข่งขนัทางการตลาดมากข้ึน 
 2)  ขีดความสามารถของโมบายแอพพลิเคชัน่ในปัจจุบนัมีการพฒันาเพิ่มศกัยภาพให้สามารถรองรับ
และเขา้ถึงกลุ่มผูใ้ชส้มาร์ทโฟนอยา่งกา้วกระโดด ดงันั้น เพื่อเป็นการใชเ้ทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกช่องทางหน่ึง ควรมีการวิจยัความสามารถแต่ละด้านท่ีมีแนวโน้มในการน ามาประยุกต์ใช้กบัโมบาย
แอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ได้เหมาะสมและเพื่อเป็นการพฒันาศกัยภาพความสามารถของตวัโมบาย
แอพพลิเคชัน่ให้สามารถตอบสนองรูปแบบการใชง้านทางดา้นบริการและเป็นการรักษาระดบัการบริการท่ี
เหนือกวา่คู่แข่งขนั อาทิเช่น ความสามารถในการ ส่งขอ้ความแจง้เตือนเวลาข้ึนเคร่ืองแก่ผูใ้ชบ้ริการ หรือบ่ง
บอกพิกดัของ Boarding Gate และค านวณเส้นทางพร้อมแจง้ระยะเวลาในการเดินทางจากพิกดัท่ีเร่ิมใชง้าน
ถึง Boarding Gate แก่ผูใ้ชบ้ริการ เป็นตน้ 
 3)  เสนอแนวทางการพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ส าหรับผูใ้ชบ้ริการสายการบิน บริษทั 
การบินไทย จ ากดั (มหาชน) ให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองผูใ้ช้บริการสายการบินไทย ซ่ึงเป็นวิจยัเชิง
ปริมาณสอบถามถึงระดับความสามารถในการตอบสนองการใช้บริการและความเหมาะสมรูปแบบ
โครงสร้างของโมบายแอพพลิเคชั่นท่ีให้บริการในปัจจุบนั ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป อาจเลือกศึกษา
เจาะลึกถึงความตอ้งการเพิ่มเติมในดา้นความสามารถของโมบายแอพพลิเคชัน่จากผูใ้ชโ้มบายแอพพลิเคชัน่ 
และท าการวิจยัเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้แนวทางพฒันาความสามารถของโมบายแอพพลิเคชั่นท่ีตรงและ
เหมาะสมกบัผูใ้ชบ้ริการโมบายแอพพลิเคชัน่ THAI Mobile ของสายการบินไทยมากข้ึน 
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การเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ 
Efficiency Enhancement for Medical Equipment Calibration Service 

วัชระ มีวันรวย1 
ดร. จิรพรรณ เลี่ยงโรคาพาธ2* 

 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการที่เกิดขึ้นในการให้บริการสอบเทียบ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งต้นทุนจะส่งผลต่อการแข่งขันทางธุรกิจและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน โดย
การศึกษานี้ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์กรณี ตัวอย่าง และ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-based Costing: ABC) ซึ่งแบ่งการบริการสอบเทียบฯ 
ออกเป็นกิจกรรมต่าง ๆ และถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดต้นทุน จึงค านวณต้นทุนการให้บริการจากต้นทุน
ของแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้น โดยการบริการสอบเทียบฯ สามารถแบ่งกิจกรรมการท างานหลัก 5 กิจกรรม ได้
ดังนี้ 1) การเตรียมความพร้อม2) การจัดเครื่องมือเข้าแผนก 3) การเดินไปแผนก 4) การติดต่อประสานงาน
ระหว่างแผนก 5) การสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อทราบต้นทุนแล้วงานวิจัยนี้เสนอการน าแนวคิด
แบบลีน มาใช้วิเคราะห์กิจกรรมที่เกิดขึ้น และลดกิจกรรมที่ไม่เพ่ิมคุณค่าและลดความสูญเปล่า ในขณะที่ยังคง
รักษาไว้ซึ่งระดับคุณภาพในการบริการที่เท่าเดิม ผลการศึกษาพบว่าท าให้ต้นทุนทั้งหมดลดลงไป 27.1% และ
เวลาลดลงไป 31.82% 

ค าส าคัญ: การสอบเทียบ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้นทุน ประสิทธิภาพ 
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Abstract  

 The objective of this research is to calculate the unit cost for calibration service of 
medical equipment.  Knowing unit cost is crucial as it affects the competitiveness and 
operations efficiency of the service providers. This research collected data from medical 
calibration service of a case study and applied the concept of Activity-based Costing (ABC).  
The ABC classifies the service into separated activities which each activity creates costs.  The 
cost of the service is calculated from combining the cost of each activity. The calibration 
process consists of 5 main activities including 1. Preparedness 2. Set equipment 3. Walk to 
the department 4. Coordination with department staff and 5. Calibration of medical 
equipment. After getting the unit cost, this research then applied the famous lean concept 
to reduce non-value-added activities and eliminate waste while maintaining the service 
quality. The result of this study showed that the success of 27.1% cost reduction and 
31.82% time save.   

Keywords: Calibration, Medical Equipment, Cost, Efficiency 
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บทน า 
ในปัจจุบันหลายอุตสาหกรรมมีสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง การให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์

ทางการแพทย์ก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่มีการแข่งขันกันสูงในทุก ๆ ด้าน  การสอบ

เทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นมาก ส าหรับการให้บริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่าง 

ๆ เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้และช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งขึ้น การสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นการบริการให้กับโรงพยาบาล ในการตรวจวัดค่ามาตรฐาน 

ตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีอยู่ในโรงพยาบาลนั้น ๆ  ซึ่งโรงพยาบาล

สามารถท าการสอบเทียบอุปกรณ์แพทย์เองตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือจ้างหน่วยงานภายนอกเข้ามาท าหน้าที่

แทนก็ได้ อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าจะสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์เองหรือจ้างหน่วยงานภายนอกที่เชื่อถือ

ได้ท า ต้องใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ข้อมูลอย่างหน้าที่ส าคัญและคิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยบริการ ซึ่งจา

การศึกษาพบว่ายังไม่มีใครค านวณต้นทุนต่อหน่วยบริการอย่างละเอียด โดยค านึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และค านวณต้นทุนจากกิจกรรมต่าง ๆ นั้น เนื่องจากเครื่องมือที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่

ละอย่างมีหลากหลายและสามารถใช้กับอุปกรณ์การแพทย์ได้หลายเครื่อง เวลาที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์

การแพทย์แต่ละเครื่องไม่เท่ากันและมาตรฐานคุณภาพการใช้เครื่องมือสอบเทียบก็แตกต่างกัน ท าให้การ

ค านวณต้นทุนต่อหน่วยมีความซับซ้อน การคิดต้นทุนการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์มีความ

ซับซ้อนและมีความล่าช้าในการคิดต้นทุนในแต่ละครั้ง 

การวิจัยนี้ จึงท าการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการที่เกิดขึ้นในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ช่วยให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการจัดการทางด้านต้นทุนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนการ
ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถแก้ไขปรับปรุงกระบวนการท างานและ
ข้อมูลทางด้านการคิดต้นทุนให้มีความทันสมัยเป็นปัจจุบันและมีความเป็นระบบยิ่งขึ้น เพ่ือลดต้นทุน เวลา 
และเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการต่อไป ซึ่งหลักการค านวณต้นทุนและการลดต้นทุน สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการให้บริการด้านสุขภาพอ่ืน ๆ หรือในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ได้ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการที่เกิดข้ึนในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
2. เพ่ือเสนอแนวทางในการลดต้นทุนและเวลาในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการ 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 งานวิจัยนี้ใช้หลักการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรม(Activity-based Costing) มาค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยของการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยอาศัยการค านวณต้นทุนอย่างละเอียดตาม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการน าแนวคิดลีนมาช่วยในการลดตนทุนกิจกรรมที่ไม่เกิดมูลค่าและลดความ
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สูญเปล่าท าให้ต้นทุนต้อหน่วยที่ได้ลดลง และเวลาที่ใช้ลดลง เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการสอบ
เทียบอุปกรณแ์พทย์ กรอบแนวคิดการวิจัยเป็นดังรูปที่ 1 

 
รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 

วิธีการวิจัย 
การวิเคราะห์การให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถด าเนินการได้ตาม 5 ขั้นตอนต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลและก าหนดวัตถุประสงค์ 
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย 
ขั้นตอนที่ 3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4 วิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้ ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) 
ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงการกระบวนการท างานโดยใช้แนวคิดแบบลีน ก าจัดความสูญเปล่า ลดการ

ด าเนินงานที่ไม่เพ่ิมมูลค่า 
ขั้นตอนที่ 6 สรุปผล 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 1. ศึกษาและเก็บข้อมูล 

ท าการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาล
กรณีศึกษา 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
2.1 ABC (Activity-based Costing) 
ต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity based costing: ABC) เริ่มขึ้นในช่วงปี 1980และต่อมา ดร.โร

เบิร์ต แคปแลน จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ได้เริ่มอธิบายข้อเสียของระบบบัญชีต้นทุนแบบเดิมและร่วมกับ ดร.
โรบิน คูเปอร์ จากมหาวิทยาลัยเดียวกันและต่อมา ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) ได้ถูกอธิบายค าจ ากัด
ความอย่างชัดเจนโดย ดร.โรเบิร์ต แคปแลน (Ginoglou, D. ,2002) ต่อมา ดร.ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ได้น ามาเขียน
อย่างชัดเจนในหนังสือของเขา เป็นแนวคิดของระบบการบริหารต้นทุนแบบใหม่ซึ่งมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริหารหัน
มาให้ความสนใจกับการบริหารกิจกรรมและต้นทุนที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นหนึ่งในการจัดการโดยมีความเข้าใจที่
ชัดเจนในเรื่องต้นทุนและท าให้เกิดการจัดการด้านต้นทุนที่มีประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อคุณภาพของการท างาน
โดยท าลายความไม่ต่อเนื่องในการท างาน เพ่ือสร้างมาตรฐานให้กับกระบวนการและก าจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออก
จากกระบวนการ โดยระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC)จะคิดต้นทุนบนพ้ืนฐานของกิจกรรมที่เป็นตัวขับเคลื่อน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นนี้ (Michael J., G., & Lawrence, K., 2011)(เกษสุนีย์ นัยวุฒิ สุนทรี แซ่อ้ึง จันทร์เพ็ญ อนุ
รัตนานนท์ ประจวบ กล่อมจิตร และ ยลชัย จงจิระศิริ, 2559, หน้า 1828-1834) 

2.2 แนวคิดแบบ Lean 
ค าว่า Lean หมายถึง การท าให้บางลง ลีนได้รับการพัฒนาโดยระบบการผลิตแบบโตโยต้า 

น าโดยนาย โอโนะ เป็นวิศวกร เขาเป็นคนทุ่มเทให้กับการก าจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
(Howell, G. A., 1999)  ซึ่งระบบการผลิตแบบโตโยต้า  (Toyota Production System ; TPS) เน้นการ
ก าจัดความสูญเปล่าในระบบการผลิตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ มีหลายเครื่องมือในลีนและหลักการ
เหมือนกับ สายธารคุณค่า (Value Stream Mapping : VSM) ซึ่งไม่เพียงหมายถึงแต่การลื่นไหลระหว่าง คน 
วัสดุ และ ข้อมูล (Chen, J. C., Thota, C., & Caterpillar, I.,2012)แนวคิดแบบลีนเป็นปรัชญาใหม่ส าหรับ
การแก้ปัญหาในการก าจัดความสูญเปล่า ลดการด าเนินงานที่ไม่เพ่ิมมูลค่านั้นๆในการบริการแนวคิดแบบลีนใน
เรื่องของความสูญเปล่าจะเป็นเรื่องของ DOWNTIME ซึ่งประกอบด้วย Over Production (การผลิตมาก
เกินไป) Transportation (การขนส่ง) Delay (การรอคอย) Inventory (สินค้าคงคลัง) Defect (ความ
ผิดพลาด) Motion (การเคลื่อนไหว) และ Processing (กระบวนการมากเกินไป) เป็นส่วนหนึ่งของความสูญ
เปล่าและไม่เพ่ิมมูลค่า การหยุดท างานหรือความสูญเปล่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ยากที่สุดในการแก้ไขปัญหาเพราะ
อาจมีสาเหตุมากมายที่ท าให้เกิดการหยุดท างานโดยในระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production 
System) เป็นสิ่งที่ท าให้เชื่อมั่นในแนวความคิดลีน ซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปัญหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นได้ 
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เนื่องจากแนวคิดแบบลีน มีหลายเครื่องมือที่จะช่วยในการก าจัดความสูญเปล่าเหล่านั้น (White Paper.,2011) 
(Womack, J. P., Byrne, A. P., Fiume, O. J., Kaplan, G. S., & Toussaint, J.,2005).( Pereira, R.,2009). 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
กรณีศึกษาเพ่ือติดตามการท างานการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนขนาด

ใหญ่สามารถรองรับผู้ป่วย 220 เตียง พร้อมเทคโนโลยีและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย เฉลี่ยผู้ป่วยนอก 
40,000 รายต่อเดือน เน้นหนักความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ คือ Minimal Invasive ศัลยกรรมระบบ
ประสาท, เลเซอร์ผ่าตัดกระดูกสันหลัง, ส่องกล้องรักษา Stoke เฉียบพลัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง มี
อุปกรณ์แพทย์ที่ต้องการสอบเทียบ 24 รายการ โดยท าการเก็บข้อมูลเป็นเวลาทั้ง 14 วัน เดือนตุลาคม 2558 
ช่วงเวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสังเกต (observation) และการจับเวลา 
 4. วิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้ ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) 
 วิเคราะห์ต้นทุนโดยใช้ ต้นทุนฐานกิจกรรม (ABC) จะใช้การค านวณด้วย Google Spreadsheet ซึ่ง
ในการวิเคราะห์ต้นทุนมีขั้นตอนดังนี้ 
  1. กิจกรรมการท างานที่เกิดขึ้น งานเก็บข้อมูลโดยการสังเกต สามารถก าหนดกิจกรรมการ
ท างานหลักในแต่ละวันออกมาเป็นแผนภาพได้ตามรูปที่ 2  
 

 
รูปที่ 2 กิจกรรมการท างานในแต่ละวัน 

กิจกรรมที่ 1. การเตรียมความพร้อม คือ กิจกรรมที่ใช้นับตั้งแต่ผู้ปฏิบัติงานเข้าท างาน เตรียมความ
พร้อม วางแผนติดต่อ และรอรับการตอบรับจากแผนกที่จะเข้าท าการสอบเทียบอุปกรณ์แพทย์ 

กิจกรรมที่ 2. จัดเครื่องมือเข้าแผนก คือ กิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเครื่องมือให้เหมาะสมกับ
อุปกรณ์การแพทย์ที่อยู่ในแผนกที่จะท าการสอบเทียบ 

กิจกรรมที่ 3. เดินไปแผนก คือ กิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานขนถ่ายเครื่องมือจากห้องพักจุดเก็บเครื่องมือไป
ยังแผนกที่จะท าการสอบเทียบ  

การเตรียมความพร้อม 

จัดเครื่องมือเข้าแผนก 

เดินไปแผนก 

ติดต่อประสานงาน 

สอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

No 

Yes 
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 กิจกรรมที่ 4. ติดต่อประสานงาน คือ กิจกรรมที่ผู้ปฏิบัติงานติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจ า
แผนกที่จะท าการสอบเทียบเพ่ือเข้าท าการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ หากเกิดปัญหา เช่น ด้านการ
ติดต่อ แผนกไม่ว่าง มีคนไข้มาก เป็นต้น จะต้องไปเริ่มที่กิจกรรมที่ 1. การเตรียมความพร้อม ใหม่ 

กิจกรรมที่ 5. สอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ คือ การท าการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยใช้
เครื่องมือที่ใช้ส าหรับสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์นั้น ๆ แล้วท าการบันทึกผลเพ่ือท ารายงาน เวลาเฉลี่ยใน
แต่ละวันที่เกิดขึ้นในกิจกรรมการท างานในแต่ละวันแสดงในตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 เวลาในกิจกรรมการท างานในแต่ละวัน 

ล าดับ กิจกรรม 
เวลา(นาที) 

เวลาเฉลี่ย % 
1 การเตรียมความพร้อม 84 17.5 

2 การจัดเครื่องมือเข้าแผนก 6 1.25 
3 เดินไปแผนก 7 1.46 
4 ติดต่อประสานงาน 8 1.67 
5 สอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย ์ 375 78.13 

 

ได้ข้อมูลจากการสังเกตและจับเวลาของกิจกรรมในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละ
กิจกรรม เวลาที่เกิดขึ้นในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภทจากการรวบรวมข้อมูลโดยแสดง
ในตารางที ่2 

ตารางที ่2 เวลาเฉลี่ยในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภท 
ล าดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวลาเฉลี่ย(นาที) 

1 DEFIBRILLATOR 15 

2 EKG RECORDER 15 

3 ELECTROSURGICAL UNIT 8 

4 FEEDING PUMP 14 

5 FETAL MONITOR, DOPPLER 12 

6 FLOW METER 3 

7 INFANT INCUBATOR 41 

8 INFUSION PUMP 50 

9 NIBP MONITOR 13 

10 PACEMAKER 44 

11 PATIENT WARMING UNIT, AIR 23 

12 PHOTOTHERAPY 3 

13 PHYSIOLOGIC MONITOR 12 

14 RADIANT WARMER 42 

15 SPHYGMOMANOMETER 4 

16 SUCTION PUMP 4 
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ล าดับ อุปกรณ์ทางการแพทย์ เวลาเฉลี่ย(นาที) 
17 SYRINGE PUMP 47 

18 THERMOMETER +15 3 

19 THERMOMETER&HYGRO&REFRIGERATOR 29 

20 ULTRASOUND 26 

21 STIMULATOR 20 

22 VENTILATOR (ADULT) 38 

23 VENTILATOR PORTABLE 16 

24 WEIGHT SCALE 5 

 

2. ท าการก าหนดต้นทุนทรัพยากรที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วคิดต้นทุนแต่ละประเภทเป็นหน่วย
(บาท)ต่อเวลา(นาที)  จากกิจกรรมการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์มีเครื่องมือหลักที่ใช้โดยปกติแล้ว การ
ให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภท ประกอบด้วย 

1. พนักงาน 
2. เครื่องมือสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภท 30 รายการ จะถูก

น าไปด้วยพร้อมกันทั้งหมดตลอดเวลาที่ให้บริการ 
3. อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์  
4. ค่าขนส่ง 
5. สติ๊กเกอร์ติดรายงานผลการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละเครื่องที่สอบ

เทียบแล้ว 
 การค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมเริ่มจากการค านวณต้นทุนขององค์ประกอบ ดังนี้ 

1. ค านวณต้นทุนค่าแรงต่อนาที 
2. ค านวณต้นทุนต่อนาทีที่ใช้เครื่องมือสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละ

ประเภท  
3. ค านวณต้นทุนต่อนาทีที่ใช้อุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทาง

การแพทย ์ 
4. ค่าขนส่งจะถูกคิดเป็นต่อครั้ง 
5. สติ๊กเกอร์จะคิดต้นทุนเป็นต่อแผ่น 

3. ท าการแจกแจงเวลาในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยละเอียดในแต่ละวันในการท างาน แล้ว
ท าการแจกแจงต้นทุนที่เกิดขึ้นลงไปในแต่ละกิจกรรมคูณกับเวลาในกิจกรรมนั้น ซึ่งจะท าให้ได้มาซึ่งต้นทุนต่อ
กิจกรรมต่อวัน และต้นทุนต่อวัน ดังตัวอย่างตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 การแจกแจงเวลาในแต่ละกิจกรรม 

 
 

4. ท าการคิดจ านวนวันในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาล โดยท าการน า
เวลาที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภทคูณกับจ านวนอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละ
ประเภท รวมกันทั้งหมด แล้วหารด้วยเวลาที่ใช้ในกิจกรรมการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละวัน จะ
ได้จ านวนวันที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดโดยเศษทศนิยมจะถูกปัดขึ้นเป็นจ านวนเต็ม
ทั้งหมด ดังตัวอย่างตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 การคิดจ านวนวันในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด 
No. The medical equipment Average 

time 

(minute) 

Number 

 

Total 

Time 

(minute)  

1 DEFIBRILLATOR 15 12 252 

2 EKG RECORDER 15 11 231 

3 ELECTROSURGICAL UNIT 8 16 224 

4 FEEDING PUMP 14 4 80 

5 FETAL MONITOR, DOPPLER 12 11 198 

6 FLOW METER 3 178 1602 

7 INFANT INCUBATOR 41 6 282 

8 INFUSION PUMP 50 88 4928 

9 NIBP MONITOR 13 16 304 

10 PACEMAKER 44 10 500 

11 PATIENT WARMING UNIT, AIR 23 3 87 

12 PHOTOTHERAPY 3 4 36 

13 PHYSIOLOGIC MONITOR 12 36 648 

14 RADIANT WARMER 42 4 192 

15 SPHYGMOMANOMETER 4 202 2020 

16 SUCTION PUMP 4 100 1000 

17 SYRINGE PUMP 47 17 901 

18 THERMOMETER +15 3 19 171 

19 THERMOMETER&HYGRO&REFRIGERATOR 29 20 700 

20 ULTRASOUND 26 10 320 

21 STIMULATOR 20 9 234 

22 VENTILATOR (ADULT) 38 29 1276 

290290



 

 
   
  

18 THERMOMETER +15 3 19 171 

 
No. The medical equipment Average 

time 

(minute) 

Number 

 

Total 

Time 

(minute)  

23 VENTILATOR PORTABLE 16 5 110 

24 WEIGHT SCALE 5 9 99 

Sum 819 16395 

The number of days to calibrate all Medical Equipment. 22 

 
5. การค านวณต้นทุนรวมทั้งหมดโดยคิดจากต้นทุนต่อวันคูณกับจ านวนวันที่ใช้ในการสอบ

เทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งโรงพยาบาล รวมกับค่าสติ๊กเกอร์ที่ติดให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละเครื่อง
ทั้งหมด และบวกกับค่าการขนส่งทีมงานพร้อมทั้งอุปกรณ์ไปยังโรงพยาบาลตัวอย่าง ดังตัวอย่างตารางที่ 5  

ตารางที่ 5 ต้นทุนรวมทั้งหมด 

 

 
 

6. ต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือต้นทุนค่าสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภทคิด
จากต้นทุนต่อวันน ามาคิดเป็นต้นทุนต่อนาที แล้วน ามาคูณกับเวลาที่ใช้ในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์
แต่ละประเภทหลังจากนั้นบวกด้วยค่าสติ๊กเกอร์ที่ติดให้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละเครื่อง ดังตัวอย่าง
ตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือต้นทุนค่าสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละประเภทต่อ 1 เครื่อง 
No. The medical equipment Time of The medical 

equipment 

Cost per unit 

1 DEFIBRILLATOR 21.00 259.34 

2 EKG RECORDER 21.00 259.34 

3 ELECTROSURGICAL UNIT 14.00 179.56 

4 FEEDING PUMP 20.00 247.94 

5 FETAL MONITOR, DOPPLER 18.00 225.15 

6 FLOW METER 9.00 122.57 

7 INFANT INCUBATOR 47.00 555.66 

8 INFUSION PUMP 56.00 658.24 

9 NIBP MONITOR 19.00 236.54 

10 PACEMAKER 50.00 589.85 

11 PATIENT WARMING UNIT, AIR 29.00 350.51 

12 PHOTOTHERAPY 9.00 122.57 

13 PHYSIOLOGIC MONITOR 18.00 225.15 
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No. The medical equipment Time of The medical 

equipment 

Cost per unit 

14 RADIANT WARMER 48.00 567.06 

15 SPHYGMOMANOMETER 10.00 133.97 

16 SUCTION PUMP 10.00 133.97 

17 SYRINGE PUMP 53.00 624.04 

18 THERMOMETER +15 9.00 122.57 

19 THERMOMETER&HYGRO&REFRIGERATOR 35.00 418.90 

20 ULTRASOUND 32.00 384.71 

21 STIMULATOR 26.00 316.32 

22 VENTILATOR (ADULT) 44.00 521.47 

23 VENTILATOR PORTABLE 22.00 270.74 

24 WEIGHT SCALE 11.00 145.37 

 

4.5 การลดต้นทุนโดยใช้แนวคิดแบบลีน 
การน าแนวคิดแบบลีนมาท าการปรับปรุงกระบวน แก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยลดเวลาในกิจกรรมที่ให้ไม่

เกิดมูลค่าเพ่ิมลงไปในส่วนของกิจกรรมเตรียมความพร้อม พร้อมทั้งยังปรับปรุงรูปแบบการท างานใหม่ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานและมาตรฐานในการท างานที่ดีขึ้น ท าให้เวลาและต้นทุนในการสอบเทียบ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ทั้งหมดลดลง โดยยังคงไว้ซึ่งคุณภาพการท างานที่เท่าเดิม โดยต้นทุนและจ านวนวันในการสอบ
เทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดก่อนและหลังการปรับปรุงจะถูกแสดงลงในรูปที่ 3 และ 4 

จ านวนวัน  

 
รูปที่ 3 การเปรียบเทียบจ านวนวันในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมดที่ลดลง 31.82% 

 
 ต้นทุน (บาท) 

 
รูปที่ 4 การเปรียบเทียบต้นทุนในการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งหมด 27.1% 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาต้นทุนต่อหน่วยบริการที่เกิดขึ้นในการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดย

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลการให้บริการสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์กรณีตัวอย่าง ด้วยวิธีการคิดต้นทุน
ฐานกิจกรรมสามารถแบ่งกิจกรรมการท างานหลัก 5 กิจกรรม ประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อม2) การ
จัดเครื่องมือเข้าแผนก 3) การเดินไปแผนก 4) การติดต่อประสานงานระหว่างแผนก 5) การสอบเทียบอุปกรณ์
ทางการแพทย์ สามารถค านวณต้นทุนต่อหน่วยบริการหรือต้นทุนค่าสอบเทียบอุปกรณ์ทางการแพทย์แต่ละ
ประเภทได้ เมื่อน าแนวคิดแบบลีนมาท าการปรับปรุงกระบวนการ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและ
มาตรฐานในการท างานที่ดีขึ้น ท าให้ต้นทุนทั้งหมดลดลงไป 27.1% และเวลาลดลงไป 31.82%โดยยังคงไว้ซึ่ง
คุณภาพการท างานที่เท่าเดิม 

แนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต คือ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการคิดราคาในการให้บริการให้
ถูกต้องชัดเจนและจัดตารางการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ 
The community participation in the development of the quality of life of 

disabled people 

รัตนากร นามวงษ์ 1 
ชัญญานุช  โม่มาลา 2 

 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  2) เพ่ือศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใน
เขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ คนในชุมชนที่มีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาล
ต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 37 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยผสานวิธี โดยแบ่งเป็น
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการที่อาศัยอยู่
ในชุมชนเทศบาลต าบลส ารองอ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 3  คน มาจากสมาชิกในครอบครัวที่มี
การดูแลคนพิการเป็นหลัก และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 7 คนมาจากผู้ที่
มีหน้าที่ในการมีบทบาทหน้าที่หลักในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ใช้ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในส่วนข้อมูลจาก
แบบสอบถามปลายเปิด และข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากนั้นจึงน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค
การวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) ผลการศึกษาพบว่า 
 1. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง  
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ  .788  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 ด้าน โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .828 รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ

                                                 
1นางสาวรัตนากร นามวงษ ์อาจารย์ประจ าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 
2ชัญญานุช โม่มาลา นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์   

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม  73000 
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ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
 .859 และ  .746 และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32  ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .71  
 2. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งตามการมีส่วนร่วมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ เทศบาล
ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดล าดับ ความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ รวมถึงควรให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในด้านต่าง ๆ มากท่ีสุด เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และตรงประเด็นความ
ต้องการ รวมถึงการรับฟังการแถลงผลการด าเนินงานและให้ข้อเสนอในโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาต่าง 
ๆ แล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากชุมชนและคนพิการไปปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วม ชุมชน คนพิการ คุณภาพชีวิต  
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Abstract  
 The research on  the community participation in the development of the quality of 
life of disabled people aimed to 1) study the community participation level in the 
development of the quality of life of disabled people in Samrong Sub-district Municipality, 
Tha Muang District, Kanchanaburi Province and 2) study the problems and recommendations 
about the community participation in the development of the quality of life of disabled 
people in Samrong Sub-district Municipality, Tha Muang District, Kanchanaburi Province.  The 
questionnaires were used for collecting data. The research populations consisted of 37 
people in the participatory community in Samrong Sub-district Municipality, Tha Muang 
District, Kanchanaburi Province. The mixed methods for this research consisted of the 
quantitative research and the qualitative research.  As for the quantitative research, the 
questionnaires were used for collecting data.  The research populations consisted of 30 
people who were family members and had to develop the quality of life of disabled people 
in Samrong Sub-district Municipality, Tha Muang District, Kanchanaburi Province.  As for the 
qualitative research, the in-depth interviews were used with seven key informants who had 
to develop the quality of life of disabled people.  The statistics used for analysis of data on 
the questionnaires consisted of percentage, mean, and standard deviation.  Data grouping 
was used with data on the questionnaires and the in-depth interview.  The content analysis 
technique was used for data analysis.  The research results showed the followings:  1. The 
community participation in the development of the quality of life of disabled people in 
Samrong Sub-district Municipality, Tha Muang District, Kanchanaburi Province was at a high 
level with the mean of 3.41 and the standard deviation of 0.788.  Three issues were at a 
high level and an issue was at a moderate level.  The participation in implementation had 
the highest mean of 3.45 and the standard deviation of 0.828, followed by the participation 
in benefits with the mean of 3.43 and the standard deviation of 0.859, the participation in 
evaluation with the mean of 3.43 and the standard deviation of 0.746, and the participation 
in decision making with the mean of 3.32 and the standard deviation of 0.710.  2.  The 
recommendations about the community participation in the development of the quality of 
life of disabled people in Samrong Sub-district Municipality, Tha Muang District, Kanchanaburi 
Province were as follows:  The municipality should allow the community to participate in 
prioritization of the problems of the development of the quality of life of disabled people.  
It should allow the community to participate in the survey of data for most considerably 
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finding the problems of the development of the quality of life of disabled people.  It should 
listen to the report of performance and the recommendations about various development 
projects and activities and improve the implementation in accordance with the 
recommendations of the community and disabled people. 

Keywords: participation community disabled people quality 
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บทน า 
คนพิการจัดเป็นทรัพยากรบุคคลส าคัญกลุ่มหนึ่งของประเทศ มีทั้งคนพิการที่พิการมาแต่ก าเนิดและ

พิการภายหลัง ซึ่งตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255  ได้มีการให้
ความหมายของคนพิการไว้ว่า ตามมาตรา 4 ไว้ว่า คนพิการหมายความว่า บุคคลซึ่งมีข้อจ ากัดในการปฏิบัติ
กิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การ
เคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอ่ืนใด ประกอบกับ
มีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจ าเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่งด้านใด เพ่ือให้
สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ าวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป จึงเป็นที่ทราบกัน
ดีกว่า ความพิการเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนในสังคมไม่พึงปรารถนาให้เกิดขึ้น แต่เมื่อเกิดขึ้นหรือเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่
ทุกคนในสังคมจะต้องช่วยกันดูแล ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการ ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุขเสมือนบุคคลทั่วไป ดังพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรง
พระราชทานไว้เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2517 ความตอนหนึ่งว่า “งานช่วยเหลือคนพิการนี้ก็มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าคนพิการไม่ได้อยากจะเป็นคนพิการและอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้าเราไม่ช่วยเขา
ให้สามารถปฏิบัติงานอะไรเพ่ือชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว จะท าให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัว หนักแก่
ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะท าก็คือ ช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือจะท าให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อ
สังคม” (สุจินต์  สว่างศรี, 2550 : 1) ส าหรับสัดส่วนคนพิการในปัจจุบัน จากการส ารวจของส านักงานส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ได้จัดเก็บข้อมูลผู้มาขึ้นทะเบียนคนพิการจากการรายงาน
สถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ประจ าเดือน ธันวาคม 2559 โดยแบ่งออกเป็น 4 ภูมิภาคและแยก
กรุงเทพมหานคร พบว่า สัดส่วนคนพิการนั้นมีอยู่จ านวนมากส าหรับประเทศไทย มีจ านวนคนพิการทั้งสิ้น 
1,725,6 1 คน มากที่สุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ านวน 697,911 คน คิดเป็นร้อยละ 40.44 
รองลงมาคือ ภาคเหนือ จ านวน 393,507 คิดเป็นร้อยละ 22.80 ภาคกลางและภาคตะวันออก 352,841 คิด
เป็นร้อยละ 20.45 และภาคใต้ 196,002  คิดเป็นร้อยละ 11.36 เมื่อศึกษาในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนคน
พิการทั้งสิ้น จ านวน 71,922 คน คิดเป็นร้อยละ 4.17 และข้อมูลรอการยืนยัน 13,418 คิดเป็นร้อยละ 0.78 
ในการศึกษานี้ เป็นการศึกษาจากคนพิการที่มีบัตร จ านวน 1,725,601 คน เป็นร้อยละ 2.6 ของประชากรทั้ง
ประเทศ โดยแบ่งคนพิการ ที่เป็นเพศชาย จ านวน 915,398 คิดเป็นร้อยละ 53.05 และเพศหญิง 810,203 คน 
คิดเป็นร้อยละ 46.95 (ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, ออนไลน์. 2559) 
            ดังนั้น การดูแลคนพิการหรือการพัฒนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ จึงเป็นหน้าที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งของรัฐที่จะต้องให้การดูแลช่วยเหลือและให้บริการอย่างทั่วถึงตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้พิการ ตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 ประกาศใช้ ณ วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 
2550 ทีไ่ด้ก าหนดสิทธิและสิ่งที่เก่ียวข้องกับศักดิ์ศรีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ รวมทั้งสิทธิทางการเมือง การ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยมีบทบัญญัติส าหรับคนพิการระบุถึงการขจัดข้อจ ากัด
ต่าง ๆ ที่กีดกั้นการใช้สิทธิคนพิการที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการทางสังคมทุกด้าน และบทบาทหน้าที่หน้าที่
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รัฐจักต้องด าเนินการเพ่ือให้คนคนพิการสามารถได้รับการดูแล ตามมาตรา 20 ที่ได้ให้สิทธิคนพิการมีสิทธิ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะตลอดจนสวัสดิการและความช่วยเหลือ
อ่ืนจากรัฐ ดังต่อไปนี้ (1) การบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพโดยกระบวนการทางการแพทย์และค่าใช้จ่ายในการ
รักษาพยาบาล ค่าอุปกรณ์ เครื่องช่วยความพิการ และสื่อส่งเสริมพัฒนาการ เพ่ือปรับสภาพทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือเสริมสร้างสมรรถภาพให้ดีขึ้น (2) ด้านการศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติหรือแผนการศึกษาแห่งชาติตามความเหมาะสม ในสถานศึกษาเฉพาะหรือ
ในสถานศึกษาท่ัวไป หรือการศึกษาทางเลือก หรือการศึกษานอกระบบ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
สิ่งอ านวยความสะดวกสื่อ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษาส าหรับคนพิการให้การสนับสนุน
ตามความเหมาะสม (3) การฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ การให้บริการที่มีมาตรฐาน การคุ้มครองแรงงาน 
มาตรการเพ่ือการมีงานท า ตลอดจนได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ และบริการสื่อสิ่งอ านวยความ
สะดวก เทคโนโลยีหรือความช่วยเหลืออ่ืนใด เพ่ือการท างานและประกอบอาชีพของคนพิการ (4) การยอมรับ
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพบนพ้ืนฐานแห่ง
ความเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป ตลอดจนได้รับสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับคน
พิการ (5) การช่วยเหลือให้เข้าถึงนโยบาย แผนงาน โครงการ กิจกรรม การพัฒนาและบริการอันเป็น 
สาธารณะ ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต การช่วยเหลือทางกฎหมายและการจัดหา ทนายความว่า
ต่างแก้ต่างคดี (6) ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสารบริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการสื่อสารส าหรับคนพิการทุกประเภทตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจาก
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ (7) บริการล่ามภาษามือตามระเบียบที่
คณะกรรมการก าหนด (8) สิทธิที่จะน าสัตว์น าทาง เครื่องมือหรืออุปกรณ์น าทาง หรือเครื่องช่วยความพิการใด 
ๆ ติดตัวไปในยานพาหนะหรือสถานที่ใด ๆ เพ่ือประโยชน์ในการเดินทาง และการได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ โดยได้รับการยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และค่าเช่าเพ่ิมเติมส าหรับสัตว์ เครื่องมือ
อุปกรณ์ หรือเครื่องช่วยความพิการดังกล่าว (9) การจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ (10) การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย การมีผู้ช่วยคนพิการ หรือการจัดให้
มีสวัสดิการอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดในระเบียบ ผู้ช่วยคนพิการให้มีสิทธิได้รับการ
ลดหย่อนหรือยกเว้นค่าบริการ ค่าธรรมเนียม คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแลคนพิการ มีสิทธิได้รับการจัดสวัสดิการด้าน
ที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูจากหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่มีสถานสงเคราะห์เอกชนจัดที่อยู่อาศัยและสวัสดิการ
ให้แล้ว รัฐต้องจัดเงินอุดหนุนให้แก่สถานสงเคราะห์เอกชนนั้น ผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับบริการให้ค าปรึกษา 
แนะน า ฝึกอบรมทักษะ การเลี้ยงดู การจัดการศึกษา การส่งเสริมอาชีพและการมีงานท า ตลอดจนความ
ช่วยเหลืออ่ืนใด เพื่อให้พ่ึงตนเองได้ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการมีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษีหรือยกเว้นภาษี 
(พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255 , ออนไลน์. 2556) จากพระราชบัญญัตินี้
มีเจตนารมณ์เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ือก าหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการ เพ่ือมิ
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ให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ รวมทั้งให้ คนพิการมีสิทธิได้รับ        
สิ่งอ านวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะและความช่วยเหลืออ่ืนจากรัฐ ตลอดจนให้รัฐต้องสงเคราะห์คนพิการ 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพ่ึงตนเองได้ (กิตติยา ใสสอาด, 2552: 52)  
 ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (2555-2559) ได้ให้ความส าคัญกับการมี           
ส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของ
แผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ ก าหนด
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการด าเนินชีวิตมนุษย์บนโลกใบนี้ เพราะมนุษย์อยู่
ร่วมกันเป็นสังคม ต่างพ่ึงพาอาศัยกันและต่างต้องมีบทบาทภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบตามวาระโอกาสที่มาถึง
บทบาทหน้าที่ที่ได้รับจากการยอมรับ บทบาทที่สร้างขึ้นด้วยตนเองเช่น การรับหน้าที่เป็นพ่อแม่เป็นหัวหน้า
ครอบครัวเป็นผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้าน ความส าคัญของบทบาทหน้าที่การงานต้องมี
กฎระเบียบและองค์การที่มั่นคงคอยช่วยรับนโยบายให้สอดคล้องกับกฎหมายของบ้านเมืองแต่ทั้งนี้ การมีส่วน
ร่วมนั้น รวมถึงการร่วมด้วยช่วยกันในด้านความคิดเห็น การบริหารจัดการตลอดการเสียสละเวลาอาคาร
สถานที่ปัจจัยอ่ืน ๆ ในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือบรรลุเป้าหมาย จุดมุ่งหมายหนึ่งของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน หรือ
หมู่บ้าน ในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชน โดยสิ่งส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ คือ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนบนฐานของการใช้ข้อมูลที่มี
อยู่ในพื้นท่ีไปสู่กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาร่วมกันของชุมชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าว จ าเป็นต้องมีเครื่องมือ
ที่จะสามารถเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการทั้งในแนวดิ่งและแนวนอนบนเงื่อนไขของการใช้ข้อมูล
บริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่างเหมาะสมเพราะการมีส่วนร่วมเป็นการที่ประชาชนได้ใช้ความพยายามหรือใช้
ทรัพยากรบางอย่างของตน เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ในกิจกรรมพัฒนานั้น 
การมีส่วนร่วมจะท าให้ประชาชนหลุดพ้นจากการเป็นผู้รับผลจากการพัฒนาและเป็นผู้กระท าให้เกิด
กระบวนการพัฒนา ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงเป็นได้ทั้งวิธีการซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาด้วยในปัจจุบันรัฐบาลต่างให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอย่างมาก โดยให้
ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่การมีส่วนร่วมในการค้นปัญหา 
การมีส่วนร่วมในการวางแผน การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและติดตามผล 
และการมีส่วนรวมในการรับผลประโยชน์ ฯลฯ ซึ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนก าลังเป็นกระแสที่ได้รับความ
สนใจจากหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน ที่ผ่านมาพบว่าอุปสรรคและปัญหาของการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักการกระจายอ านาจที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ประชาชนขาดความสนใจหรือขาด
การมีส่วนรวมทางการเมืองรัฐบาลจึงมีแนวนโยบายที่เป็นปัจจัยที่เป็นสิ่งจูงใจให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนในลักษณะ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผิดชอบน าไปสู่การพัฒนาที่ตรง
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เป้าหมาย เกิดความชอบธรรมอันน ามาซึ่งประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังถือได้ว่า เป็นการ
เริ่มต้นให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนที่ส าคัญอีกด้วย 
 ดังนั้น การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
นับวันจะทวีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น เนื่องจากได้มีการจัดแบ่งภารกิจระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายใต้การกระจายอ านาจตามพระราชบัญญัติก าหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (10) ที่ก าหนดให้เทศบาลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง โดยการสังคมสงเคราะห์ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งการกระจายอ านาจให้แก่เทศบาล จึงมี
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นอย่างมาก จากสถิติข้อมูลของคนพิการใน
เขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่จดทะเบียนผู้พิการกับส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี มีจ านวน 37 คน ซึ่งถือว่าเป็นจ านวนไม่น้อย จากสภาพปัญหาจ านวน
ผู้พิการเพ่ิมขึ้น และปัญหาด้านสุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้  ด้านที่อยู่อาศัยและ
สภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และจากสภาพปัญหา
ดังกล่าว ผู้น าชุมชนจึงได้น าพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช “งานช่วยเหลือ
คนพิการนี้ก็มีความส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าคนพิการไม่ได้อยากจะเป็นคนพิการและอยากช่วยเหลือตนเอง ถ้า
เราไม่ช่วยเขาให้สามารถปฏิบัติงานอะไรเ พ่ือชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัว จะท าให้เกิดสิ่งที่หนักใน
ครอบครัว หนักแก่ส่วนรวม ฉะนั้น นโยบายที่จะท าก็คือช่วยเขาให้ช่วยเหลือตนเองได้ เพ่ือจะท าให้เขาสามารถ
เป็นประโยชน์ต่อสังคม” มาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี โดยอาศัย
การมีส่วนร่วมและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในชุมชน (ญาณิศา ปิ่นแก้ว, 2555: 43) 
 ในงานวิจัยเรื่องนี้ ได้เลือกศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใน
เขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรณีศึกษาจากสภาพความเป็นจริงการ
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอ
ท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน (Implementation) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และด้านการมีส่วนร่วม
ในการประเมินผล (Evaluation) โดยภาพรวมและในแต่ละด้าน ผู้น าชุมชน ผู้บริหารชุมชน และนักพัฒนา
ชุมชน ได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ และร่วมส่งเสริม
สนับสนุนโครงการการสร้างเสริมสวัสดิการทางสังคมและสวัสดิการอ่ืน  ๆ ส าหรับผู้พิการ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ ด้านอาชีพและรายได้  ด้านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม และมีปัญหาอุปสรรคและ ข้อเสนอแนะใด เพ่ือปรับปรุงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการต่อไป 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาล

ต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 2. เพ่ือศึกษาปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ คนในชุมชนที่มีส่วนร่วมของชุมชนในเขตเทศบาลต าบลส ารอง 
อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 37 คน มาจากการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมาจากสมาชิกใน
ครอบครัวที่มีการดูแลคนพิการเป็นหลัก จ านวน 30 คน และอีก 7 คนมาจากผู้ที่มีหน้าที่ในการมีบทบาทหน้าที่
หลักในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนผู้พิการ 
 โดยผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงผสมผสารในการเก็บข้อมูลอย่างละเอียดดังนี้  
  การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
(Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ คนในชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการที่อาศัยอยู่ในชุมชนเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 30 คน มาจาก
สมาชิกในครอบครัวที่มีการดูแลคนพิการเป็นหลัก 
 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 7 คน มาจากผู้ที่มีหน้าที่ในการมี
บทบาทหน้าที่หลักในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ได้แก่ 1) นายกเทศบาลต าบลส ารอง 2) รอง
นายกเทศบาลต าบลส ารอง 3) ประธานสภาเทศบาลต าบล  4) ปลัดเทศบาลต าบลส ารอง 5) หัวหน้าส านัก
ปลัดเทศบาลต าบลส ารอง 6) นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลส ารอง 7) ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบล
ส ารอง  
  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบของการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม และการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้ให้
ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยโดยการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  1. แบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถาม ปัจจัยด้านปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
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แบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน 6 ข้อ คือ 1) เพศ  
2) อายุ  3) ระดับการศึกษา  4) อาชีพ  5) รายได้เฉลี่ย  และ 6) ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน ตอนที่ 2 ปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 2 ข้อ ได้แก่  1) สถานภาพในชุมชน  และ 2) การเข้าร่วม
กลุ่มในชุมชน ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) 2)ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
(Implementation) 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) และ 4) ด้านการมีส่วนร่วมใน
การประเมินผล (Evaluation) ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง 
จังหวัดกาญจนบุรี มีลักษณะเป็นแบบสอบถามที่เป็นปลายเปิด (Open ended Question) ให้เลือกตอบแบบ
เสรี 
  2. แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ       
(Key Informants) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับข้อมูล
ทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ตอนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์ 4) ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล รวมถึงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบล
ส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งนี้ ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยด าเนินการ 
ดังนี้  1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งเอกสารพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์กรการบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพ่ือ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถามซึ่งเป็นเครื่องมือส าหรับการส ารวจวิจัยครั้งนี้  2. สร้าง
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการส ารวจวิจัย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการ จ านวน 3  คนมาจากสมาชิกในครอบครัวที่มีการดูแลผู้พิการเป็นหลัก และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) ใช้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 7 คนมาจากผู้ที่มีหน้าที่ในการมีบทบาท
หน้าที่หลักในการปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ  
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ได้แก่ 
  1. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม หลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวม แบบสอบถามใน
การวิจัยแล้ว ได้น าข้อมูลที่ได้ไปท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ การใช้สถิติในวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
พรรณนา (Descriptive Statistics) ส าหรับอธิบายลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และระดับการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)  2) ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน (Implementation) 3) ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)  4) ด้านการมีส่วน
ร่วมในการประเมินผล (Evaluation) สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่า

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เกณฑ์การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( mean = ×̅ ) และการหาส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation = S.D.) โดยมีการก าหนดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยของผลคะแนนเป็น 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุดมาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) วิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ผู้วิจัยจัดกลุ่มข้อมูลของการสัมภาษณ์ที่ก าหนดไว้ 
(Data Grouping) จากนั้นจึงน าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท 
(Content Analysis Technique) 
 วิธีการน าเสนอและรายงานผลการวิจัย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม น าเสนอโดยใช้ตารางประกอบด้วย ค่าร้อยละ 
(Percentage) 2. ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของคนในชุมชนที่มีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นข้อมูล  มาตรา
ส่วนประเมินค่า น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ( ×̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
3. ข้อเสนอแนะจากค าถามปลายเปิดในเรื่องความคิดเห็นถึงปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัด
กาญจนบุรี วิเคราะห์เนื้อหาสาระประเด็นส าคัญ แล้วน าเสนอเป็นการเขียนแบบความเรียง โดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis Technique) 4. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ นายกเทศบาล
ต าบลส ารอง รองนายกเทศบาลต าบลส ารอง ประธานสภาเทศบาลต าบล ปลัดเทศบาลต าบลส ารอง หัวหน้า
ส านักปลัดเทศบาลต าบลส ารอง นักพัฒนาชุมชนเทศบาลต าบลส ารอง  และผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนเทศบาล
ต าบลส ารอง วิเคราะห์ ประมวล สรุปเนื้อหาสาระในประเด็นส าคัญ ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย แล้วน าเสนอ
เป็นการเขียน สรุปแบบความเรียง โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาประกอบบริบท (Content Analysis 
Technique) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขต
เทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้ท าการวิจัยสามารถสรุปผลการวิจัย 
ได้ ดังนี้ 
 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ขั้นตอนนี้เป็นการสรุปผลเกี่ยวกับจ านวนและร้อยละของประชากรจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม
ของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ สถานภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกลุ่มในชุมชน 
  ปัจจัยส่วนบุคคล จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 30 คนโดยมีผลการศึกษาดังต่อไปนี้  
  เพศ หมายถึง เพศโดยก าเนิด คนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวน 17 คน คิดเป็นร้อย
ละ 56.67 และเป็นเพศชาย มีจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33   
  อายุ หมายถึง อายุนับตั้งแต่เกิดมีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน โดยเป็นผู้มีหน้าที่ในการดูแลคนพิการ มี
อายุระหว่าง 41-5  ปี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.66 รองลงมา คือ คนในชุมชนที่มีอายุ 3  - 4  ปี มี
จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 26.67 คนในชุมชนที่มีอายุ มากกว่า 5  ปีขึ้นไป มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.00 และคนในชุมชนที่มีอายุต่ ากว่า 3  ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67  
 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา คนในชุมชนส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี มีจ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมา คือ คนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า มีจ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 คนในชุมชนที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย มี
จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 และคนในชุมชนที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี มีจ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.00 
 อาชีพ หมายถึง อาชีพหลักท่ีใช้ประกอบการเลี้ยงชีพ คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ มีจ านวน 13 คิดเป็นร้อยละ 43.33 รองลงมา คือ คนในชุมชนที่มีอาชีพธุรกิจส่วนตัว มีจ านวน 10 
คิดเป็นร้อยละ 33.33  คนในชุมชนที่มีอาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้าง มีจ านวน 5 คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ
คนในชุมชนที่มีอาชีพอ่ืน ๆ หมายถึงนักศึกษาไม่มีอาชีพที่แน่นอน มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 รายได้เฉลี่ย หมายถึง รายได้ที่ได้รับจากการประอบอาชีพหรือรายได้อ่ืนๆ ที่ได้รับโดยเฉลี่ย ของคน
ในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 บาท มีจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 รองลงมา คือ คน
ในชุมชนส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาท มีจ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 คนในชุมชนส่วน
ใหญ่มีรายได้เฉลี่ย 20,001-25,000 บาท มีจ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 23.33 และคนในชุมชนส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยสูงกว่า 25,001 บาทข้ึนไป มีจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 ระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนหรือมีชื่ออยู่ใน
ระบบทะเบียนราษฎร์ของชุมชนและอาศัยในชุมชนด้วย คนในชุมชนส่วนใหญ่ที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชน
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มากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีจ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมา คือ คนในชุมชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่
ในชุมชน 5 – 10 ปี มีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 และ คนในชุมชนที่มีระยะเวลาอาศัยอยู่ในชุมชนต่ า
กว่า 5 ปี มีจ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 13.33 
 2. ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาล
ต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขต
เทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้วิจัยน าเสนอสรุปผลการวิจัย ในภาพรวมและราย
ด้านตามลาดับ ดังนี้ 
  2.1 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบล
ส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  .788  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน และอยู่ในระดับปานกลาง 1 
ด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ( Implementation) มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .828 รองลงมา คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefits) และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.43 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ  .859 และ  .746 และด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) มีค่าเฉลี่ย 
3.32  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .71    
  2.2 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาลต าบล
ส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  
     2.2.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) อยู่ในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาจากรายข้อจากค าถามทั้งหมด 5 ข้อ พบว่า อยู่ในระดับปานกลางทั้ง 5 โดยประเด็นความคิดเห็น
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อที่ 5 “การมีส่วนร่วมในการก าหนดขั้นตอน
หรือแผนงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.40 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.770 อยู่ในระดับปานกลาง  
       2.2.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) อยู่ในระดับมาก และ
เมื่อพิจารณาจากรายข้อจากค าถามทั้งหมด 5 ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 1 
ข้อ โดยประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อที่ 3 “การได้
ร่วมแรงในกิจกรรมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.900 อยู่ในระดับมาก 
       2.2.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อจากค าถามทั้งหมด 5 ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือข้อที่ 5 “ท่านหรือบุคคล
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ในครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการร่วมกิจกรรมโครงการต่างๆ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ
ในชุมชนของท่าน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.60 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.037 อยู่ในระดับมาก 
       2.2.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) อยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายข้อจากค าถามทั้งหมด 5 ข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 3 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ โดย
ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือข้อที่ 4 “การมีส่วนร่วมใน
การประมวลผลการปฏิบัติงานตามแผนงานของโครงการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในชุมชน” มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.819 อยู่ในระดับมาก 
 3. ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนพิการในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขต
เทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี” ข้อมูลจากการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) จ านวน 7 ท่าน ได้แก่ข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาวิจัยท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ ตามการมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้ดังนี ้
  3.1 ด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making)  
     ปัญหา อุปสรรค  ข้อจ ากัดในเรื่องของเวลา เนื่องจากคนในชุมชนโดยมากประกอบอาชีพ
เกษตรและต่างมีภาระหน้าที่ การงานอยู่ ท าให้โอกาสที่สมาชิกในชุมชนจะมีเวลาได้พบปะกันน้อย และ
บทบาทการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ส่วนมากจะเป็นประชาชนกลุ่มคนอายุ 40-60 ปี มากกว่าเยาวชน 
เนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้มีบทบาทในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนมากกว่า 
      ข้อเสนอแนะ เพ่ือแก้ไขปัญหาในเรื่องของเวลาเทศบาลต าบลส ารองจัดให้มีการประชุม
ประชาคมหมู่บ้านทุกเดือน โดยก าหนดไว้ในช่วงอาทิตย์แรกของเดือน และกลุ่มกิจกรรมต่างๆในชุมชน ก็มีการ
ประชุมสมาชิกในกลุ่มทุกเดือนเช่นกัน ส่วนก าหนดเวลานั้นอยู่ที่ความพร้อมของสมาชิก ส่วนมากจะก าหนด
ในช่วงเย็น ทั้งนี้เพ่ือให้สมาชิก มีส่วนร่วมรับรู้ เสนอแนะ และน าข้อมูล ข่าวสาร ผ่านเครือข่ายกลุ่มต่างๆ และมี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน กิจกรรม และโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง โดยรับข้อมูลข่าวสาร ผ่านเครือข่ายกลุ่มกิจกรรม รวมทั้ง
การ ส่งเสริมให้ผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการสร้างจิตสานึกในการมีส่วนในการจัดกิจกรรมการ เรียนรู้ 
การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนทุกช่วงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ หรือแสดงความคิดเห็นต่อ
กิจกรรม หรือแสดงความต้องการผ่านกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงมีการรายงานปัญหา หรือข้อเสนอแนะต่างๆ 
  3.2 ด้านการมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) 
     ปัญหา อุปสรรค คนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวในส่วนนี้เป็น
แต่เห็นด้วยกับ แนวความคิด แนวทางการด าเนินงานของผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่ม และประชาชนในชุมชนมี
ความ เข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของตนในการมีส่วนร่วมด าเนินงานในบางกิจกรรมไม่เพียงพอ 
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     ข้อเสนอแนะ เทศบาลควรมีการจัดกิจกรรมหรือเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกลุ่ม 
กิจกรรมที่ส่งเสริมการกล้าแสดงออกหรือความคิดริเริ่มต่าง ๆ ตลอดถึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า ไปมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างด าเนินการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ร่วมกัน 
โดยมีการสนับสนุน หรือส่งเสริมการรวมกลุ่มท ากิจกรรมโดยมีการระดมทรัพยากร  ได้แก่ เงิน คน 
ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในหมู่บ้านเพ่ือด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นถิ่นให้มีความเจริญ มากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งควรมีเวทีให้ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีภูมิความรู้ในชุมชน มีความเชี่ยวชาญสามารถด้านต่าง ๆ ในชุมชนมา
ถ่ายทอดความรู้ และภูมิปัญญาของชุมชนให้แก่ประชาชนและเยาวชน 
   3.3 ด้านการมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits)  
      ปัญหา อุปสรรค คนในชุมชนบางกลุ่มมองเห็นผลประโยชน์ที่ตนจะได้รับเป็นตัวเงิน 
มากกว่าสิ่งอ่ืนที่จะเกิดขึ้นแก่ชุมชนในด้านอ่ืน ๆ จึงมองว่าการเข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมไม่สามารถสร้างรายได้แก่
ตนเองได ้เพียงพอและเสียเวลาในการประกอบอาชีพ  
     ข้อเสนอแนะ  ควรมีการกระตุ้นความสนใจ และแสดงประโยชน์ที่เกิดขึ้นแก่ชุมชน 
(มากกว่าตัวเงิน) เช่น ความสามัคคี โดยมีสื่อกลางประสานให้คนในชุมชนเรียนรู้การท างานร่วมกัน เปิดโอกาส
ให้ผู้เข้าร่วมได้รับผลสะท้อนจากกระท าของตนเองหรือจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
  3.4 ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  
     ปัญหา อุปสรรค คนในชุมชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระบบการประเมินผลของ
กิจกรรมต่างๆที ่ระบบ ระเบียบที่ชัดเจน 
     ข้อเสนอแนะ  เทศบาลควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดล าดับ 
ความส าคัญของปัญหาตามความเร่งด่วนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  รวมถึงควรให้ชุมชนเข้าไปมี
ส่วนร่วม ในการส ารวจข้อมูลเพ่ือค้นหาปัญหาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ ในด้านต่างๆ มากที่สุด 
เพ่ือให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง และตรงประเด็นความต้องการ รวมถึงการรับฟังการแถลงผลการ ด าเนินงาน
และให้ข้อเสนอในโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ แล้วน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจาก ชุมชนและผู้พิการ
ไปปรับปรุงให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ 
 จากการที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ใน
เขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี” ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะในแง่ของการมีส่วนร่วมและ
เพ่ือศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป สรุปเป็นประเด็น ดังนี้ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1) รัฐ และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการ  ควรให้
ความส าคัญกับผู้พิการ ในเขตเทศบาลต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ตามพระราชบัญญัติ
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ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255  2) เทศบาลควรจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของคณะกรรมการชุมชน หรือคณะกรรมการบริหารกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ 
ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีการเผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ เพ่ือทาให้การท างานด้านการพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
  1) ควรมีการประชาสัมพันธ์ แนะน าให้ชุมชน หรือกลุ่มกิจกรรมต่าง ๆ น าผลที่ได้จากการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ในเขตเทศบาล
ต าบลส ารอง อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 2) ควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบโครงการหรือกิจกรรม  ของเทศบาล เช่น โครงการการส่งเสริม
สวัสดิการขั้นพ้ืนฐานของคนพิการ และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมรับฟังการแถลง ผลการด าเนินงาน การใช้จ่าย
งบประมาณให้มากยิ่งข้ึน 
 3. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาการมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อการพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ประกอบด้วย เช่น ด้าน
สวัสดิการคนพิการ ด้านการเข้าถึงบริการฟ้ืนฟูสมรรถภาพของคนพิการด้านความต้องการสวัสดิการสังคมของ
คนพิการ 2) ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบในเรื่องลักษณะเดียวกันในพ้ืนที่อ่ืน ๆ เพ่ือเปรียบเทียบ ผลการวิจัยที่
เกิดข้ึน และเพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณา วางแผนก าหนดนโยบายยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ 
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การรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทย 
FAIRNESS TO THE PUBLIC HEALTH SERVICES IN THAILAND 

 

ดร.สุรวงศ์ วรรณปักษ์1 
 

บทคัดย่อ 
 
บทความนี้เป็นการศึกษาการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทย ถึงแม้

จะมีการพัฒนาการให้บริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2518 
จนกระท่ังถึงปัจจุบันแต่ก็ยังคงปรากฏภาพให้เห็นอย่างเด่นชัดว่ามีการกระจายบริการสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียม
กันระหว่างเมืองใหญ่และชนบท  ซึ่งเริ่มตั้งแต่นโยบายสาธารณะทางด้านสาธารณสุข ที่ยังคงมีการกระจุกตัวอยู่
ในเมือง เห็นได้ จากกรณีที่สถานศึกษาทางการแพทย์หลายแห่ง ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ และภาครัฐมีการจัดสรร
งบประมาณท่ีสูงมากกว่างบลงทุนอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศลงไปในนโยบายด้านนี้ นอกจากนี้
ยังมีทรัพยากรที่เป็นงบประมาณทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งทรัพยากร
มนุษย์ทางด้านการสาธารณสุขในเมืองก็มีมากและทันสมัยมากกว่าในชนบท  

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชน และ
เพ่ือเสนอแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย  การวิจัยครั้งนี้เป็น
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยศึกษาจากเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง (documentary 
research) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือต ารา บทความวิชาการ การสัมภาษณ์ และงานวิจัยต่างๆ มา
ประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ (analysis and synthesis) ของผู้วิจัย  

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในประเทศไทยยังคงได้รับการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขที่ไม่เป็น
ธรรม และงานวิจัยนี้ได้เสนอแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้วยการปรับโครงสร้างอ านาจเน้นการกระจาย
อ านาจและการกระจายทรัพยากร ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถข้าถึงงบประมาณและการบริการภาครัฐใน
ด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  

ค าส าคัญ: นโยบายสาธารณะ,บริการสาธารณะ , สาธารณสุข , ความเป็นธรรม 
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Abstract  

 This paper aims to study the fairness to the public health services in Thailand. 

This article explores the public health services justly in Thailand. Although the of public health 
services has been developed such as concrete from the year 2518 B.E. until the present, 
However, it still appears that there is a markedly unequal distribution of health services 
between urban and rural areas. All public health policies continue to be concentrated in the 
city that seen from the many medical schools located in major city. 

Government has allocated a budget of Ministry of Health into this project more than 
any other project. In addition, it has allocated resources for public spending on equipment 
and medical services including human resources in the field of public health in the city, it has 
much more than rural areas. This article aims to study the injustice of public health and to 
propose ways to resolve the injustice of public health.  
 The conceptual framework of the study are the theoretical concepts of public health 
policy, this study used qualitative research with documentary research technique related to 
analysis and synthesis to new knowledge. The results of the study found that people in 
Thailand has been unfair about public health and has proposed to amend the injustice of 
public health. This research offers a way to resolve the problem with the distribution of power 
and resources. Finally, all people have access to budget and government services in health 
thoroughly and fairly. 

Keywords: Public policy, Public services, Health, Fairness 
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บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขและการสาธารณสุขมูลฐานที่เริ่มเห็น

ได้ชัดเจนจากการที่ จอมพลเรือสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ชาวต่างประเทศ
เรียกพระนามว่า "เจ้าฟ้ามหิดล" ท่านทรงเป็นบิดาแห่งการแพทย์ไทย ทรงมีคุณูปการแก่กิจการแพทย์แผน
ปัจจุบันและการสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ประชาชนโดยทั่วไปมักคุ้นเคยกับพระนามว่า "กรม
หลวงสงขลานครินทร์"หรือ"พระราชบิดา" สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรง
อุทิศพระองค์ ที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาปราณีต่อพสกนิกรของพระองค์ ทรงพระตระหนัก เป็นอย่างยิ่งว่า 
สุขภาพของคนไทยเป็นเรื่องส าคัญและต้องการได้รับการแก้ไข ทรงเล็งเห็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย
เป็นอย่างดี และทรงมีพระราชหฤทัยอย่างแน่วแน่ที่จะด าเนินการแก้ปัญหาเหล่านั้น 

จากการประกาศนโยบายรัฐเมื่อปี พ.ศ.2518 ให้มีโรงพยาบาลอ าเภอทุกอ าเภอจากรัฐบาลที่มาจาก
การเลือกตั้งชุดแรก หลังเหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 การประกาศนโยบายสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือ
เป็นการขานรับนโยบาย ”สุขภาพดีทั่วหน้า เมื่อ พ.ศ.2543 (Health For All By the Year 2000) ของ
องค์การอนามัยโลก ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2520 และการด าเนินนโยบาย “ทศวรรษการพัฒนาชนบท” ตั้งแต่ก่อน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจละสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529) ท าให้มีการสร้างโรงพยาบาลชุมชนจนครบ
ทุกอ าเภอและการสร้างสถานีอนามัยครบทุกต าบลในปะเทศไทย ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญในการ
พัฒนาและการสร้างความเสมอภาคในการพัฒนาสุขภาพ นโยบายนี้ส่งผลส าคัญถือเป็นจุดเริ่มต้นของการ
กระจายงบประมาณและอ านาจของกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นการกระจายการให้บริการสาธารณะ ด้าน
สาธารณสุขลงสู่ชนบท และท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขใกล้บ้านได้มากขึ้น อีกทั้งการ
ประกาศนโยบายสาธารณสุขมูลฐานมีทั้งการพัฒนาระบบอาสาสมัครสาธารณสุขขึ้นทั่วประเทศและส่งผล
ส าคัญคือการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานสาธารณสุข โดยท าให้ทุกภาค
ส่วนได้ตระหนักรู้หรือมีบทบาทในงานสาธารณสุข และการมองสุขภาพครอบคลุมทุกมิติทั้งกาย จิต และสังคม 
แต่อย่างไรก็ดี การพัฒนาดังกล่าวก็ยังคงมีการกระจายบริการสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองใหญ่
และชนบท  ซึ่งเริ่มตั้งแต่นโยบายสาธารณะทางด้านสาธารณะสุข ที่ยิ่งท าให้เกิดการกระจุกตัวในเมือง  เห็นได้
ง่ายๆ จาก โรงเรียนแพทย์หลายแห่งที่ตั้งอยู่ในเมอืงใหญ่ ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณที่สูงมากกว่างบลงทุน
อ่ืนๆ ของกระทรวงสาธารณสุขทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการ
ทางการแพทย์ ในเมืองก็มีมากกว่าและทันสมัยมากกว่าในชนบท 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 ในบทความนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาสภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุข
ของประชาชนในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนใน
ประเทศไทย 
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กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 
ผู้วิจัยมุ่งศึกษาโดยการน าเสนอทฤษฎี แนวคิด หลักการของบทความวิชาการเรื่องความไม่เป็นธรรม

ด้านสาธารณสุขในประทศไทย มีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจาก
เอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง (documentary research) ประกอบด้วย ข้อมูลสถิติ หนังสือต ารา บทความวิชาการ 
และงานวิจัยต่างๆ มาประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์  (analysis and synthesis) ของผู้วิจัย
ด้วยการศึกษาจากเอกสาร ข้อมูลสถิติและการสัมภาษณ์เชิงลึก การค้นหาค าตอบถึงการเชื่อมโยงการรับบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยกับประชาชนในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ รวมไป
ถึงการน าเสนอแนวทางในการจัดการนโยบายสาธารณะเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเข้าถึงการรับบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้แก่นโยบาย
สาธารณะด้านสาธารณสุขในอนาคต  

 
ผลการศึกษา 
 ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการศึกษาของการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศ
ไทย 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นแรก สภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย และ
ความเชื่อมโยงระหว่างการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทย  และประเด็นที่สอง 
แนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย โดยสรุปผลการตามวัตถุประสงค์
ของการศึกษา ดังนี้ 
 
 ประเด็นแรก  สภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย และความ
เชื่อมโยงระหว่างการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทย 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านสาธารณสุข 
การวิจัยนี้ได้น าแนวคิดการน านโยบายไปปฏิบัติ (Approach for implementation) มาเป็นกรอบ

แนวคิดในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะด้านสาธารณะสุข รวมทั้งลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่
เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ ได้มีนักวิชาการให้ความหมายไว้หลายท่าน ดังนี้ 

Thomas R. Dye (1984: 1) ได้ให้ความหมายของนโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐบาลเลือกจะกระท า
หรือไม่กระท า ในส่วนที่จะกระท าครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาล   

ดังนั้นทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบางโอกาส ผู้ศึกษาจะแบ่งส่วนการน าเสนอ
ทฤษฎีและแนวคิดเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down approach) และ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach)  

 
 1.1 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากบนลงล่าง (Top-down approach) 
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เราอาจกล่าวได้ว่านโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตของระบบการเมืองและนโยบายสาธารณะจะส่งผล
กระทบทางใดทางหนึ่งต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน อาทิเช่น สิ่งที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระท าหรือไม่กระท า
เกี่ยวกับปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาสุขภาพ ปัญหาสังคม ปัญหาเศรษฐกิจ เป็นต้น 

แนวคิดนี้ Younis และ Davidson (1990 : 5-8) เรียกว่าข้อเสนอแนะเพ่ือความส าเร็จ 
(prescriptions for success) ในขณะเดียวกัน Barrett และ Fudge (1981 : 12) เรียกว่าแนวทางศูนย์กลาง
นโยบาย (policy - central approach) โดยให้นิยามว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากทัศนียภาพของผู้ก าหนดนโยบาย 
ทั้งนี้เพราะเป็นเรื่องที่ให้ความส าคัญกับสิ่งที่ผู้ก าหนดนโยบายจะท า เช่น การท าให้นโยบายมีผลในทางปฏิบัติ 
เป็นต้น หรืออาจกล่าวได้ว่า แนวทางพิจารณาจากบนลงล่างเห็นว่า นโยบายถูกก าหนดขึ้นจากส่วนบนและถูก
แปลงไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ผู้ปฏิบัติระดับล่างน าไปปฏิบัติ (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2552, หน้า 426) 

 
1.2 การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจากล่างขึ้นบน (bottom-up approach) 
  
Younis และ Davidson (1990 : 8-10)  เรียกแนวคิดนี้ว่า แนวทางการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง (a 

radical change) เพราะเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้บุคคลระดับล่างมีบทบาทในการตัดสินใจและการใช้ดุลยพินิจ
ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งแตกต่างจากแนวทางจากบนลงล่างโดยสิ้นเชิง ดังนั้นจึงถือว่าเป็นแนวทางที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงตามแนวทางดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติกันมา (อ้างถึงใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2552, หน้า 427) 

 
2. สภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขและความเชื่อมโยงระหว่างการรับบริการสาธารณะด้าน

สาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยกับประชาชนในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 จากสภาพปัญหาการเข้ารับบริการสาธารณสุขในประเทศไทย ถือเป็นผลมาจากนโยบายสาธารณะที่
ส าคัญที่รัฐบาลทุกสมัยน าแนวคิดของการก าหนดนโยบายสาธารณะจนกระท่ังน าไปสู่ขั้นตอนของกกระบวนการ
น านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนจากความเชื่อมโยงระหว่างการรับบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างเป็นธรรมในประเทศไทยกับประชาชนผู้รับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข โดย
การน ามาบรรจุเข้าเป็นแผนงานนโยบายหลักในการบริหารประเทศ บางรัฐบาลถึงกับน าประเด็นดังกล่าวมาใช้เป็น
การก าหนดนโยบายประชานิยม และสอดคล้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2559  ฉบับลงประชามติ ทีไ่ด้บัญญัติไว้ในหลายหมวด 5 และหมวด 6 ดังนี้ 

“มาตรา 55 รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง 
เสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค และส่งเสริมและ
สนับสนุนให้มีการพัฒนาภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

บริการสาธารณสุขตามวรรคหนึ่ง ต้องครอบคลุมการส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย รัฐต้องพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรา 71 รัฐพึงเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวอันเป็นองค์ประกอบ พ้ืนฐานที่ส าคัญของสังคม 
จัดให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการ สร้างเสริมสุขภาพเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรงและมีจิตใจเข้มแข็ง รวมตลอดทั้งส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาให้ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประชาชน” 

นโยบายของรัฐเห็นได้อย่างชัดเจนจากวิสัยทัศน์ของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ก าหนดว่า 
“ทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้รับความคุ้มครองหลักประกันสุขภาพอย่างถ้วนหน้าด้วยความมั่นใจ” ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2545 มาตรา 5 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2545 
เห็นชอบให้ใช้ประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขท่ีใช้ขณะด าเนินการน าร่องโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 
เป็นเกณฑ์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งหมายถึงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยหลักประกัน
สุขภาพ พ.ศ.2544 หมวด 4 ว่าด้วยการรับบริการทางการแพทย์และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  

ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2559 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพและธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจในนโยบายรัฐ รวมทั้ง
การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแล
องค์การที่ดีซึ่งประกอบด้วยนโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่าง ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง และได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ในข้อที่ 4 ว่า 
“จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และสมประโยชน์  ซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ที่ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์การที่เป็นเลิศด้านการบริหาร วิชาการ
บริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นธรรม ครอบคลุม มีมาตรฐาน เพ่ือคนไทยสุขภาพดี ตลอดจน พันธกิจ  
ที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า จะจัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมในทุกระดับ และสนับสนุนให้เกิดการสร้างวัฒนธรรม
สุขภาพที่ดี และพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ ทรัพยากร และองค์ความรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข
สู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  

แต่ในข้อเท็จจริงกลับปรากฏว่า การเข้าถึงบริการสาธารณะอย่างมีคุณภาพในประเทศไทย ก็ยังคงมีความ
เหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขที่เห็นได้อย่างชัดเจนในหลายประเด็น ซึ่งในการวิจัยนี้เป็น
การศึกษาความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขในประทศไทย ที่เน้นความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 2 ด้าน 

1.ด้านผู้ก าหนดนโยบาย รัฐบาลที่สามารถก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติจนประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะได้รับความ
เชื่อถือ  และความนิยมจากประชาชน ส่งผลให้รัฐบาลดังกล่าวมีโอกาสในการด ารงอ านาจในการบริหารประเทศ
ยาวนานขึ้น บางครั้งอาจกล่าวได้ว่าเป็นโยบายสาธารณะประชานิยม 
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2 ด้านต่อประชาชน นโยบายสาธารณะเป็นผลผลิตทางการเมืองเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน ดังนั้นประชาชนสามารถแสดงออกซึ่งความต้องการของพวกเขาผ่านกลไกทางการเมืองต่างๆเช่น ระบบ
ราชการ นักการเมือง ความต้องการดังกล่าวจะถูกน าเข้าสู่ระบบการเมืองไปเป็นนโยบายสาธารณะ เมื่อมีการน า
นโยบายไปปฏิบัติและได้ผลตามเป้าประสงค์ ก็จะท าให้ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

ความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขในประทศไทย มีสภาพปัญหาหลายด้าน ปรากฏตามแนวคิดของ
นายแพทย์วิชัย โชควิวัฒน ที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนใน 3 ประเด็น คือ  

1.การกระจายบริการสาธารณสุขท่ีไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองใหญ่และชนบท  ซึ่งเริ่มตั้งแต่ นโยบาย
สาธารณะทางด้านสาธารณะสุข ที่ยิ่งท าให้เกิดการกระจุกตัวในเมือง เห็นได้ง่ายๆจาก โรงเรียนแพทย์ 17 แห่ง 
ที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณที่สูงมากกว่างบลงทุนอ่ืนๆของกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
ประเทศ นอกจากนี้ยังมีงบประมาณทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ให้บริการทางการแพทย์ ในเมืองก็มีมากกว่า
และทันสมัยมากกว่าในชนบท 

2.ความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุข ที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการสาธารณะสุข 3 แบบ คือ ระบบ
สวัสดิการราชการ ระบบประกันสังคม และระบบบัตรทอง 

3.ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุข ในกรณีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพและประชาชน
ผู้รับบริการ 

เริ่มด้วยการค้นหาว่า ตัวชี้วัดอะไรในบริบทประเทศไทยที่ช่วยท านายความด้อยโอกาสของประชากร เริ่ม
จากช่วงชีวิตมนุษย์ตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งยอมรับกันทั่วไปว่าวัยเด็กเป็นวัยที่สมควรได้รับการปกป้องคุ้มครองจากการ
โฆษณาที่จะท าให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพในอนาคต เด็กท่ีอยู่พ้ืนที่ห่างไกลก็มีโอกาสพบปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวเนื่อง
กับพฤติกรรมจากสภาพพ้ืนที่ห่างไกล ผู้พิการเมื่อได้รับการดูแลที่ถูกต้อง สุขภาพดีก็จะกลับมา และเมื่อเข้าสู่วัย
สูงอายุ ความเข้มแข็งของปัจจัยภายในครอบครัว ถือได้ว่าเป็นพ้ืนฐานส าคัญต่อสุขภาพดีของผู้สูงอายุ ฯลฯ 

อีกด้านหนึ่งของความท้าทายสู่เป้าหมายสุขภาพของประชากรกลุ่มที่ได้รับความเหลื่อมล้ าและไม่เป็น
ธรรมในงานวิจัยนี้ คือ ระบบบริการสุขภาพที่ตระหนักต่อสถานการณ์การกระจายบริการสาธารณสุขที่ไม่เท่าเทียม
กันและมีบทบาทตอบสนองต่อความจ าเป็นทางสุขภาพของประชากรกลุ่มด้อยโอกาส  องค์ความรู้ที่จะแสดงให้
เห็นภาพรวม ที่ได้น าเสนอในการวิจัยนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสังเคราะห์องค์ความรู้ เป็นหลักฐานที่ท าให้พบว่า 
ระบบสุขภาพในประเทศไทยก้าวไปถึงการตอบสนองต่อสุขภาพของประชากรทุกกลุ่มได้อย่างเสมอภาคเท่าเทียม
กันได้เพียงใด ประชากรกลุ่มใดที่ได้รับความไม่เป็นธรรม และมีประสบการณ์ทางมาตรการหรือทางนโยบายใดที่
ท าให้ประชากรกลุ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ค านวณประชากรกลางปี 2558 ทั้งประเทศ 
65,027,401 คน เพศชาย 31,865,175 คน เพศหญิง 33,064,910 คน ประชากรเหล่านี้ได้กระจายตัวกันอยู่ตาม
ภาคต่าง ๆ ทั้ง 4 ภาคของประเทศไทย การกระจายตัวของประชากรลักษณะเช่นนี้เป็นการกระจายตามลักษณะ
ทางภูมิศาสตร์ โดยเฉพาะภาคกลาง (รวมกรุงเทพมหานคร) เป็นภาคที่มีประชากรมากท่ีสุดเท่ากับ 22,182,544 
คน คิดเป็นร้อยละ 34.1ของประชากรทั้งหมดรองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากร 21,861,423 

317317



    
  

คนคิดเป็นร้อยละ 33.6 ภาคเหนือ มีประชากร 11,758,421 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 และภาคใต้มีประชากร 
9,225,013 คน คิดเป็นร้อยละ 14.2  จากข้อมูลประชากรของส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข  

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากสถิติสาเหตุการเสียชีวิต (Causes of death) ที่ได้วิเคราะห์จากฐานข้อมูล
ทะเบียนราษฎรของส านักบริหารการทะเบียน กระทรวงมหาดไทย ในส่วนของข้อมูลมรณะบัตรในปี พ.ศ.2558 
พบว่า สาเหตุการเสียชีวิตที่ส าคัญจากอัตราสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ มะเร็งทุกชนิด ปอดอักเสบ โรคหัวใจขาด
เลือด และอุบัติเหตุจากการคมนาคมขนส่งทางบก ตามล าดับ น าเสนอข้อมูลในตารางที่ 1 ดังนี้ 

 
 

ตารางที่ 1  แสดงจ านวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามสาเหตุที่ส าคัญ พ.ศ.2554-2558 

 
สถิติสาธารณสุข 2558 แสดงให้เห็นถึงอัตราการเสียชีวิตจ าแนกตามกลุ่มโรคมะเร็งและเนื้องอกทุกชนิดต่อ

ประชากร 100,000 คนของประเทศไทย ในช่วงปี 2554-2558  
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ตารางที ่ 2 แสดงจ านวนและอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน จ าแนกตามเพศ สาเหตุและรายภาค 
ตามตารางการตายทั่วไปของบัญชีจ าแนกโรค ระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2558 

 

 
 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่ามีอัตราการตายที่เพ่ิมสูงขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ ในปี พ.ศ.2558 มี

อัตราการตายที่สูงถึง 73,938 คนต่อประชากร 100,000คน และโดยเฉลี่ยแล้วจะมีอัตราการเสียชีวิตต่อปะชากร 
100,000 คนโดยเฉลี่ยรวม 67,212 คน คิดเป็นร้อยละ 104.02 แยกเป็น ชาย จ านวน 38,765 คน คิดเป็นร้อยละ 
122 และหญิง จ านวน 28,447 คน คิดเป็นร้อยละ 86.60 ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แสดง
ให้เห็นถึงสภาพของคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยได้ในเบื้องต้นว่า หากประเทศไทยมีระบบสาธารณสุชที่ดี ผลที่
สะท้อนออกมาน่าจะมีสถิติข้อมูลสุขภาพประชาชนที่ดี มีอัตราการตายจากภาวะของโรคภัยต่างๆที่ลดลง 

จากรายงานผลการส ารวจข้อมูลด้านทรัพยากรสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ 2557 โดยใช้ข้อมูล ณ วัน
สิ้นปีงบประมาณ (30 กันยายน 2557) ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องของส านักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ผล
จากการด าเนินการส ารวจในหน่วยงานด้านสาธารณสุขมีจ านวนทั้งสิ้น 13,357 แห่ง จ าแนกเป็นภาครัฐ 13,036 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 98 ภาคเอกชน จ านวน 321 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2 
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ตารางที่ 3  แสดงสัดส่วนระหว่างประชากรต่อจ านวนเตียงผู้ป่วยทั่วไป กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน 
พ.ศ.2553-2557 
 

 
 

ตารางที ่ 4 แสดงจ านวนสถานบริการสาธารณสุขและจ านวนเตียงในส่วนภูมิภาค สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553-2557 
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ตารางที ่ 5 แสดงสัดส่วนระหว่างประชากรต่อเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขบางประเภท 
กรุงเทพมหานครและจังหวัดอ่ืน พ.ศ.2553-2557 
 

 
จากข้อมูลในตารางที่ 3-5  แสดงให้เห็นถึงความไม่พอเพียงในระบบสาธารณสุข เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบ

จากจ านวนเตียงที่สามารถรองรับผู้ป่วยทั่วประเทศไทย ในปี 2557 มีเพียง 150,350 เตียง ในขณะที่ประชากรใน
ประเทศไทยมีมากถึง 67 ล้านคน มีอัตราประชากรต่อ 1 เตียง ในกรุงเทพฯ ในปี 2557 คือประชากร 432 คนต่อ 1 
เตียง ในขณะที่ประชากรในจังหวัดอ่ืนมีมากเป็น 3 เท่าของกรุงเทพฯแต่มีอัตราประชากร 504 คนต่อ 1 เตียง  

 จากข้อมูลสถิติดังกล่าว ย่อมแสดงให้เห็นว่า มีการกระจุกตัวของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุขท่ีคนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากกว่าคนต่างจังหวัด ในส่วนนี้ยังไม่ได้วิเคราะห์ถึงในสิทธิ
ด้านอ่ืนของการเข้าถึงสาธารณสุข ประกอบกับทรัพยากรมนุษย์ทางการสาธารณสุขที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
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และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางประเภท ตามระบบการบริหาร ได้แก่ แพทย์ , ทันตแพทย์ , เภสัชกร , พยาบาล
วิชาชีพ , พยาบาลเทคนิค เป็นต้น มีจ านวนอัตราเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีไม่มากนัก จากปี 2544-2557เมื่อเทียบกับ
สัดส่วนอัตราประชากร 

 
ประเด็นที่สอง  แนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย 
 

จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาท าให้ทราบถึงสภาพความไม่เป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนมี
การกระจุกตัวของทรัพยากรทางด้านสาธารณสุข โดยคนที่อาศัยในเมืองใหญ่ เช่นในกรุงเทพมหานครมี
ความสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากกว่าคนต่างจังหวัด ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมด้าน
สาธารณสุข  พบว่ายังคงมีความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมในระบบสาธารณสุข สรุปได้ 3 ประการ คือ 
ความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมระหว่างเมืองหลวง เมืองใหญ่และชนบท ความเหลื่อมล้ าและความไม่
เป็นธรรม ระหว่างระบบสวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคมกับระบบบัตรทองและความเหลื่อมล้ าและความไม่
เป็นธรรมระหว่างวิชาชีพกับประชาชน (วิชัย โชควิวัฒน, 2556 : 193-219) 

ผู้วิจัยขอเสนอแนวทางในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย ดังนี้ 
1. ในระบบงบประมาณแผ่นดิน ควรมีการปรับโครงสร้างอ านาจเน้นการกระจายอ านาจและการ

กระจายทรัพยากร ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงงบประมาณและการบริการภาครัฐในด้านสาธารณสุขได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น 

2. ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือกอย่างเหมาะสมทั้งในและนอกระบบโรงพยาบาล 
3. สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้

แข็งแรง ปลอดภัย พร้อมทั้งส่งเสริมให้มีความรู้ในการจัดการกับอาการป่วยไข้ของตนเอง และคนใกล้ชิด
โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นได้ในระดับที่เหมาะสม 

4. ในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบสุขภาพเพ่ือประชาชน นั้น ภาครัฐควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มด้วย เพ่ือน าพาประเทศไปสู่ความม่ันคงและเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่เข้มแข็ง 

5. ควรมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ข้าราชการและผู้มีสิทธิประกันสังคมที่สมัครใจและมีความพร้อมทาง
เศรษฐกิจมีทางเลือกในการได้รับบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพโดยอาจจ่ายเงินเพิ่มเติม เพื่อให้
ได้รับการบริการสุขภาพจากสถานพยาบาลของเอกชน  
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

สภาพความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทยยังคงปรากฏภาพให้เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า ยังคงมีการกระจายการให้บริการสาธารณะทางด้านสาธารณสุขที่ไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร 
สังเกตุได้จากยังคงมีความเหลื่อมล้ าและความไม่เป็นธรรมที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองหลวง เมืองใหญ่กับที่
อาศัยอยู่ในชนบทที่มีความแตกต่างของการเข้าถึงการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะในกรณีของ
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ระบบงบประมาณ ระบบสวัสดิการและทรัพยากรบุคคลวิชาชีพทางด้านสาธารณสุขกับประชาชน ยังคงมีสภาพ
ที่ไม่เท่าเทียมกันอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลาจากอดีตจนกระทั่งปัจจุบัน ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนวทาง
ในการสร้างความเป็นธรรมด้านสาธารณสุขของประชาชน ควรมีการปรับโครงสร้างอ านาจเน้นการกระจาย
อ านาจและการกระจายทรัพยากร ไม่ใช่กระจุกตัวอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ เท่านั้น ส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก
อย่างเหมาะสม สร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้
แข็งแรง และโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ภาครัฐควรค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มด้วย  
 ในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาขอน าเสนอในเชิงอภิปรายแนวทางการศึกษาวิจัยของการรับบริการ
สาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างไม่เป็นธรรมในประเทศไทยในอนาคต กล่าวคือ หากต้องการศึกษาเพ่ิมเติม อาจ
ศึกษาในประเด็นดังต่อไปนี้ 1) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขอย่างไม่เป็นธรรม
ในประเทศไทย 2) สภาพปัญหาจากการรับบริการสธารณะด้านสาธารณสุขของประชาชน 3) ความสัมพันธ์ของ
บทบาทของผู้น าชุมชนที่มีผลต่อการรับบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขของประชาชนในประเทศไทย และ 4) 
แนวทางจัดการกระบวนการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองให้
แข็งแรง ปลอดภัย 5) การส่งเสริมให้มีความรู้ในการจัดการกับสุขภาพตนเองที่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้สูงอายุ  
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บทคัดย่อ 

บทความนี้ต้องการแสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบการละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดีใน
อดีต ตลอดจนวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการเล่นการละเล่นพ้ืนบ้านในบุญงาน
งันเฮือนดี ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ โดยผู้เขียนได้วิเคราะห์เอกสารควบคู่กับการวิจัยภาคสนาม โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 

1. การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมให้ก าลังใจ และช่วยผ่อนคลายความ
โศกเศร้าของญาติผู้เสียชีวิต  

2. ในอดีต พบว่า การละเล่นพ้ืนบ้านที่นิยมเล่นกันในงานบุญงันเฮือนดี ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ       
มีจ านวน 7 การละเล่น ได้แก่ การละเล่นตบข้าว การละเล่นหมากเสียดพลูยา การละเล่นหมุนบ่วง การละเล่น
หมากคล้องช้าง การละเล่นเสี่ยงแหวน การละเล่นปิดตาตีมะพร้าว และการละเล่นแต้มปูน 

3. สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดีดังเช่นในอดีตได้เลือนหายไป
แล้วมีเพียงผู้สูงวัยบางท่านเท่านั้นที่ยังพอทราบวิธีการเล่น โดยการละเล่นที่พบในปัจจุบันเป็นกิจกรรมการพนัน 
ได้แก่ โบก ไพ่ และไฮโล 

4. แนวโน้มในอนาคต พบว่า การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี อาจเหลือเพียงแค่ชื่อ เนื่องจาก
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญ และขาดความสนใจในการร่วมอนุรักษ์ 

 
ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษควรให้ความสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์

การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่น และควรส่งเสริม
การจัดงานศพแบบไร้อบายมุข (เหล้า บุหรี่ และการพนันประเภทต่างๆ) ทั้งนี้เพ่ือให้รูปแบบการจัดงานศพ
เป็นไปในทางสร้างสรรค์ เป็นการให้เกียรติผู้เสียชีวิตและญาติพ่ีน้องผู้เสียชีวิตอย่างแท้จริง 

 
ค าส าคัญ : งานบุญงันเฮือนดี, การละเล่นพื้นบ้าน, จังหวัดศรีสะเกษ 
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ABSTRACT 
This journal was presented about the analysis of aim and format for playing 

traditional games of Boon Ngun Huan Dee ceremony in Sisaket province area including the 
analysis situation in the past, at present and trends in the future. Data were collected by 
studying documents and fieldwork. The in-depth interview and participant observation were 
used for analyzing. The results of research were found that: 

 1. Playing traditional games of Boon Ngun Huan Dee ceremony was purposed to 
console and lessen mournfulness of the deceased’s relatives. 

2. In the past, there were 7 popular playing traditional games of Boon Ngun Huan 
Dee ceremony in Sisaket province. These were Tob Kao playing game, Mark Siad Bhlu Yah 
playing game, Moon Boung playing game, Mark Clong Charng playing game, Sieng Waen 
playing game, Phid Tah Tee Maprao playing game and Taem Poon playing game. 

3. Nowadays, playing traditional games of Boon Ngun Huan Dee ceremony are faded 
from one's mind. There are only some oldsters who know how to play these games. These 
playing traditional games are replaced by gambling, such as card, Boak or Hi-Low. 

4. Trends in the future, playing traditional games of Boon Ngun Huan Dee ceremony 
may be the name people know but they don’t know about rule and method because 
people and related organization in Sisaket province depreciate its.  

 
 The playing traditional games of Boon Ngun Huan Dee ceremony are local wisdom. 
Therefore, people and related organization in Sisaket province should appreciate and 
preserve its. Moreover, they should promote the no all vices funeral because the good 
funeral is arranged for respecting the dead and Relatives of the dead. 
 
Keyword : BOON NGUN HUAN DEE CEREMONY, TREDITIONAL GAMES, SISAKET PROVINCE 
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หลักการและเหตุผล 
งานศพ (Funeral) เป็นพิธีที่จัดขึ้นเพ่ือแสดงความไว้อาลัยให้แก่การเสียชีวิตของบุคคล การจัดงาน

ศพแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อ และศาสนา (ราชนันทมุนี, 2526; พระอธิการพิพัฒน์พงษ์  
ฐานวุฑโฒ, 2554; พระครูกันตธรรมาภิวัฒน์, 2556) ส าหรับในจังหวัดศรีสะเกษ ในอดีตจะมีกิจกรรมหลังจาก
งานฌาปนกิจศพ (เผาศพ) ซึ่งโบราณอีสานเรียกว่า “งันเฮือนดี” โดยนิยมท าในคืนเจริญพระพุทธมนต์ (ตั้งมุง
คุล) 3 วัน หลังจากเผาศพแล้ว ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือให้คนที่มาช่วยงานศพได้มีโอกาสได้มีกิจกรรมเล่นพอ
สนุกสนาน และเพ่ิมความสัมพันธ์อันดี (รัตนะ ปัญญาภา, 2553) 

ประเพณีการงันเฮือนดี (งัน = สมโภช งันเฮือนดี =  สมโภชงานศพ) เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงการ
มีน้ าใจเอ้ืออาทรต่อกันของคนในชุมชน (อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, 2551) โดยเมื่อมีผู้เสียชีวิตในชุมชน คนใน
ชุมชนมักจะมาช่วยกันท างาน ท าอาหาร หรือแม้กระทั่งน าสิ่งของอ่ืนๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการจัดงานศพมา
สมทบให้เจ้าภาพโดยไม่ต้องซื้อหา ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่มีใครถูกขอร้องหรือถูกเรียกให้มา แต่ทุกคนจะมา
ช่วยกันด้วยความเต็มใจ ครั้นพอตกกลางคืนก็จะมีการเล่นพ้ืนบ้าน เช่น การละเล่นเสือกินหมู การละเล่นหมาก
คล้องช้าง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ืออยู่เป็นเพ่ือนเจ้าภาพ (ญาติของผู้เสียชีวิต) และช่วยให้เจ้าภาพครึกครื้นหายจาก
ความเศร้าโศก มีขวัญก าลังใจในการด าเนินชีวิตตามปกติดังเดิม (พระครูอุทัยปริยัติโกศล, 2554) ซึ่งปัจจุบัน
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดีที่กล่าวมาได้เลือนหายไปเกือบทุกพ้ืนที่ในจังหวัดศรีสะเกษแล้ว โดยมีการ
เล่นการพนันขึ้นมาทดแทน ซึ่งปัจจุบันพบว่าถ้ามีงานศพเกิดขึ้นที่ใดก็มักจะพบเห็นการละเล่นการพนันเกิดขึ้น
ที่นั้นด้วยเช่นกัน ดังค าพูด (ภาษาอีสาน) ที่มักจะได้ยินจนคุ้นหู เมื่อไปร่วมงานศพ ดังนี้ 
 

“เล่นไฮโลในงานศพบ่เป็นหยังดอก ซุมเฮาอยู่เป็นหมู่ศพ เป็นหมู่เจ้าของบ้าน” 
“เล่นไพ่ในงานศพ ต ารวจบ่จับดอก มันเป็นประเพณี” 

 
ซึ่งถ้อยค าดังกล่าว สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและทัศนคติที่มีต่อการเล่นพนัน ซึ่ง

แน่นอนว่าการเล่นพนันในงานศพช่วยสร้างบรรยากาศไม่เงียบเหงาคลายความเศร้า ไม่ต่างจากการละเล่น
พ้ืนบ้าน แต่ปัจจุบันสถานการณ์กลับตรงกันข้ามกับในอดีต กิจกรรมเหล่านี้ถูกยกระดับให้เป็น “วัฒนธรรม” 
เชิงธุรกิจการพนัน มีการ “รับเหมา” เป็นเจ้าภาพงานศพ จากเดิมที่เคยตั้งสวดเพียง 3 คืน หรือ 7 คืน  “บ่อน
งานศพ” ก็ถูกยืดออกเป็น 10 คืน หรือเกือบเดือน ซึ่งส าหรับบางพ้ืนที่ก็กลายเป็นบ่อนการพนันขนาดใหญ่ที่มี
เงินหมุนเวียนนับล้านเพียงไม่ก่ีคืนเท่านั้น นอกจากนี้ ภาพที่เห็นเป็นประจ าในบ่อนพนันงานศพก็คือคนเฒ่าคน
แก่ เยาวชน ตลอดจนเด็กๆ ต่างก็มีส่วนร่วมทุกระดับ ทั้งมุงดู และเป็นคนเล่นเองโดยไม่มีการห้ามปรามแต่
ประการใด (รัตนะ ปัญญาภา, 2553)  

จากปัญหาและความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา ประเภท และวิธีการ 
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดีในอดีตของชาวจังหวัดศรีสะเกษ ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ในปัจจุบัน 
และวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดี ในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ ทั้งนี้เพ่ือให้

326326



 

 

ทราบข้อมูล และหาแนวทางร่วมอนุรักษ์ให้การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่
ตกสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาวัตถุประสงค์ของการละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดี ในพ้ืนทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ 
2. เพ่ือศึกษาประเภท และวิธีการเล่นการละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดีในอดีต ในพ้ืนที่จังหวัด     

ศรีสะเกษ  
3. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการละเล่นพ้ืนบ้านในงาน      

งันเฮือนดี ในพ้ืนทีจ่ังหวัดศรีสะเกษ 
 
วิธีการวิจัย 

บทความวิจัยเรื่อง “การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี : กรณีศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ” นี้ เป็น
ส่วนหนึ่งของรายงานการวิจัยเรื่อง “การละเล่นพ้ืนบ้านที่มีความสัมพันธ์กับความเชื่อของคนท้องถิ่นในจังหวัด
ศรีสะเกษ” ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) วิเคราะห์ข้อมูลในเอกสาร 
(Documentary Research) ควบคู่กับการวิจัยภาคสนาม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participant 
Observation) มีวิธีการศึกษาดังนี้ 
 
 ตัวอย่าง 

1. ตัวอย่างที่ใช้ศึกษาประเภท และพื้นที่ของการละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี (สนามการ
วิจัย) 
 ตัวอย่างที่ใช้ส าหรับศึกษาประเภท และพ้ืนที่ของการละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี เป็นนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เคยมีประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบ้าน อายุระหว่าง 19-25 ปี และลงทะเบียน
เรียนวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2555 จ านวน 330 คน ซึ่งครอบคลุมทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัด    
ศรีสะเกษ เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ทีละอ าเภอ 
 
 2. ตัวอย่างท่ีใชศ้ึกษาวัตถุประสงค์ ประเภท และวิธีการเล่นการละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดีใน
อดีต ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการเล่นการละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดี  

จากการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ผู้วิจัยพบพ้ืนที่ที่เคยมี
การละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดี จ านวน 20 หมู่บ้าน ซึ่งผู้วิจัยใช้เป็นสนามการวิจัยดังนี้ คือ 
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1. บ้านเหล่ายอด ต าบลจาน อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ  
2. บ้านบก ต าบลโพนข่า อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
3. บ้านตะดอบ  ต าบลตะดอบ อ าเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ 
4. บ้านหนองไผ่ ต าบลหนองไผ่ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 
5. บ้านละเอาะ ต าบลละเอาะ อ าเภอน้ าเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ 
6. บ้านกู่ ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
7. บ้านอาต็อง ต าบลกู่ อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 
8. บ้านหนองสิม ต าบลดูน อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
9. บ้านเปือย ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
10. บ้านผึ้ง ต าบลทาม อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
11. บ้านหนองตุ้ม ต าบลหนองแก้ว อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 
12. บ้านบอน ต าบลบึงบอน อ าเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ 
13. บ้านโนน ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
14. บ้านท่าโพธิ์ ต าบลเมืองคง อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 
15. บ้านบึงมะลู ต าบลบึงมะลู อ าเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
16. บ้านช าแระ ต าบลห้วยเหนือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
17. บ้านหัวเสือ ต าบลหัวเสือ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
18. บ้านโคกโพน ต าบลกันทรารมย์ อ าเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
19. บ้านโคก ต าบลโคกจาน อ าเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
20. บ้านดวนใหญ่ ต าบลดวนใหญ่ อ าเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 โดยตัวอย่างที่ใช้ส าหรับศึกษาวัตถุประสงค์ ประเภท และวิธีการเล่นการละเล่นพ้ืนบ้านในงานงัน
เฮือนดีในอดีต ตลอดจนศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันของการเล่นการละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดี ในพ้ืนที่
จังหวัดศรีสะเกษ เป็นตัวอย่างผู้รู้ที่รู้จริง (Key Informants) หมู่บ้านละ 6 ตัวอย่าง ดังนี้ 
 - กลุ่มผู้ปฏิบัติ CI (Casual informant) ได้แก่ ผู้ที่เคยมีประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญ
งันเฮือนดี จ านวน 3 คน/หมู่บ้าน 
 - กลุ่มประชาชนทั่วไป GI (General Informant) ได้แก่ บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับ
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี เช่น ผู้น าชุมชน พระ หรือผู้ที่เคยรู้จักแต่ไม่เคยเล่น จ านวน 3 คน/
หมู่บ้าน 
 รวมตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา จ านวน 20 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นจ านวน 60 คน 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ การบันทึกเทป วิดีโอ และภาพนิ่ง และ
การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมจากสถานการณ์จริง 
  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการศึกษาด้านความเชื่อ วัตถุประสงค์ 
และประวัติเกี่ยวกับการละเล่นในงานงันเฮือนดี โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสารแหล่งต่างๆ และข้อมูลจาก
อินเทอร์เน็ต (Internet) ได้แก่ เวปไชต์การท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ เวปไซต์ประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ 
เวปไซต์แนะน าข้อมูลต าบล เว็ปไซต์ YouTube เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวประเภทของการละเล่น 
และสนามการวิจัย (หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ) ที่มีการละเล่นประเภทนั้นๆ 
 ขั้นที่ 2 ศึกษาประเภท และพ้ืนที่ของการละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดี (สนามการวิจัย) จาก
ตัวอย่างนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ที่เคยมีประสบการณ์การละเล่นพ้ืนบ้าน อายุระหว่าง        
19-25 ปี และลงทะเบียนเรียนในรายวิชากีฬาเพ่ือสุขภาพ ในภาคเรียนที่ 2/2555 จ านวน 330 คน โดยการ
สนทนากลุ่ม ทีละอ าเภอ 
 ขั้นที่ 3 ศึกษาข้อมูลภาคสนาม (Field Research) ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลภาคสนามจากการสังเกต
แบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้รู้ หมู่บ้านละ 6 คน เพ่ือศึกษาข้อมูลด้านความเชื่อ วัตถุประสงค์ 
ประวัติความเป็นมาของการละเล่น วิธีการละเล่น และพัฒนาการของการละเล่นนั้นๆ จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
 ขั้นที่ 4 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงานการวิจัยต่อไป 
 

การตรวจสอบข้อมูล 
  การตรวจสอบข้อมูลครั้งนี้ ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) ด้วยวิธีการที่
หลากหลายเพื่อให้ได้ ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ตรงกัน แม่นย า และเชื่อถือได้มากที่สุด 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis) แล้วน าเสนอในรูป
ความเรียงแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Analytical description)  
ผลการวิจัย 
1. วัตถุประสงค์ของการละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดี ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือให้ผู้ที่มาร่วมงานศพได้อยู่เป็น
เพ่ือนญาติผู้เสียชีวิต (เจ้าภาพ) ได้นานขึ้น ตลอดจนแสดงถึงการร่วมให้ก าลังใจ และช่วยผ่อนคลายความ
โศกเศร้าของญาติผู้เสียชีวิต 
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2. ประเภท และวิธีการเล่นการละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดีในอดีต ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ 

การละเล่นพื้นบ้านที่นิยมเล่นในงานงันเฮือนดีในพ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษในอดีต มีจ านวน 7 การละเล่น 
ดังนี้ 

 
2.1 การละเล่นตบข้าว  
การละเล่นตบข้าว หรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่า “หมากข้าวติดมือ” ที่ชื่อว่า “การละเล่นตบข้าว” เนื่องจาก 

การส่งปั้นข้าวเหนียว ระหว่างผู้เล่นในทีมนั้นเอง ซึ่งมีลักษณะการใช้มือของผู้เล่น จ านวน 2 คน ตบเข้าหากัน 
(คล้ายการปรบมือ) หลังจากนั้นผู้เล่นทั้ง 2 คน ค่อยๆ ก ามือ ลักษณะเหมือนตัวเองก าปั้นข้าวเหนียวอยู่ เพ่ือ
ไม่ให้อีกฝ่ายเดาได้ว่าปั้นข้าวเหนียวอยู่ที่มือใคร ส่วนที่เรียกว่า “หมากข้าวติดมือ” เนื่องจาก ปั้นข้าวเหนียว ที่
ใช้เป็นอุปกรณ์การเล่น จะมีความเหนียว และติดมือคล้ายกาว ซึ่งในระหว่างการส่งปั้นข้าวเหนียวนั้น ใน
บางครั้งข้าวจะติดมือผู้ส่ง และท าให้ไม่สามารถส่งได้ ดังนั้นจึงนิยมเรียกการละเล่นประเภทนี้ว่าชื่อว่า “หมาก
ข้าวติดมือ” 

 
 

 
รูปที่ 1 แสดง การเล่นตบข้าว  

ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มของคนหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่  
อุปกรณ์การเล่น : ข้าวเหนียวนึ่ง จ านวน 1 ก้อน (ขนาดใหญ่ประมาณ ลูกแก้ว)  
กติกา : ฝ่ายเล่น (ฝ่ายซ่อนข้าวเหนียว) จะต้องพยายามส่งปั้นข้าวเหนียว หรือพยายามหลอกล่อ ไม่ให้ฝ่ายทาย ทราบได้ว่าข้าว
เหนียวอยู่ท่ีมือใคร อาจใช้อากัปกิริยาแสดงให้ผู้ที่ทายไขว้เขวก็ได้ 
วิธีการเล่น : 1. แบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่าย ในสมัยอดีตนิยมแบ่งเป็นฝ่ายชายและฝ่ายหญิง แต่ก็สามารถผสมกันระหว่างชาย
และหญิงก็ได้ ข้ึนอยู่กับคนท่ีมาร่วมงาน 
2. ตกลงกันว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้เล่นก่อน บางครั้งฝ่ายชายจะให้เกียรติฝ่ายหญิงเล่นก่อน ฝ่ายได้เล่นก่อนจะให้คนหนึ่งถือก้อนข้าว
เหนียวไว้บนฝ่ามือหงายมือข้ึนให้ฝ่ายตรงข้ามเห็นข้าวเหนียวชัดเจน 
3. นั่งเรียงแถว หรือนั่งเรียงเป็นวงกลม โดยฝ่ายเล่น (ฝ่ายซ่อนข้าวเหนียว) จะต้องพยายามส่งปั้นข้าวเหนียว หรือหลอกล่อ  
ไม่ให้ฝ่ายทาย ทราบได้ว่าข้าวเหนียวอยู่ที่ใคร  
4. เมื่อฝ่ายเล่นซ่อนปั้นข้าวเหนียวเป็นท่ีพอใจแล้ว ฝ่ายทายกจ็ะทายว่าป้ันข้าวเหนียวอยู่ท่ีมือใคร และอยู่ทีม่ือข้างใด  
เกณฑ์การตัดสินแพ้ชนะ :  
1. ถ้าฝ่ายทาย ทายได้ถูกต้องว่าปั้นข้าวเหนียวอยู่ท่ีใคร และมือใด ฝ่ายทายจะเป็นฝ่ายชนะ ฝ่ายเล่นจะต้องถูกท าโทษทั้งทีม    
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2. ถ้าฝ่ายทาย ไม่สามารถทายได้ถูกต้อง ถือว่าฝ่ายทายแพ้ และฝ่ายทายจะต้องถูกลงโทษทั้งทีมด้วยเช่นเดียวกันโดยการ
ลงโทษในแต่ละรอบ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของทั้ง 2 ฝ่าย เช่น ทีมที่แพ้ทุกคนจะต้องถูกเขกเข่า 10 ครั้ง หรือ ทีมที่แพ้ทั้งทีม
จะต้องดื่มน้ าเปล่าคนละ 1 แก้ว เป็นต้น 

 
2.2 การละเล่นหมากเสียดพลูยา 

สาเหตุที่เรียกการละเล่นประเภทนี้ว่า การละเล่นหมากเสียดพลูยานั้น เนื่องจาก เรียกตามชื่อของ
อุปกรณ์ที่น ามาใช้ประกอบในการเล่นคือ หมาก เสียด (สีเสียด) พลู และยา (ยาสูบ) ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะมีใน
ตะกร้าเชี่ยนหมากของผู้สูงอายุอยู่แล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่หาได้ง่ายในงานศพ เนื่องจากงานศพส่วนใหญ่
เจ้าภาพจะเตรียมหมาก พลู และยาสูบ ไว้ให้กับผู้สูงอายุและผู้มาร่วมงานอยู่แล้ว 

 

 
รูปที่ 2 แสดง การเล่นหมากเสียดพลูยา 

 

ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มของคนหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่ โดยในแต่ละรอบจะสามารถเล่นได้รอบละ 1 คน เท่านั้น และสลับกันเล่น
ไปเรื่อยๆ 
อุปกรณ์ :  หมาก  เสียด (สีเสียด)  พลู  ยาสูบ (ยาเส้น)  ทุกอย่างจ านวนพอประมาณ 
กติกา : ผู้เล่นต้องพยายาม วางมือให้ตรงกับสิ่งของที่ผู้สั่งออกค าสั่ง ให้ถูกต้องและเร็วท่ีสุด 
วิธีการเล่น : 1. เลือกผู้เริ่มเล่น 1 คน การเล่นประเภทนี้จะเล่นได้รอบละ 1 คน เท่าน้ัน  
2. ผู้เริ่มเล่น คว่ ามือยกข้ึน เหนือกอง หมาก สีเสียด พลู และยาสูบ สูงพอประมาณ และหมุนวนมือในลักษณะเป็นวงกลมอยู่
บนกองสิ่งของดังกล่าว ซึ่งขณะผู้เล่นวนมืออยู่นั่นผู้ร่วมเล่นทุกคนจะช่วยกันร้องค าว่า “หมากเสียดพลูยา” อย่างเร็วและซ้ าไป
เรื่อย และเมื่อมีค าสั่งว่า “หมาก” หรือ “เสียด” หรือ “พลู” หรือ “ยา” อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ผู้เล่นตะครุบกองสิ่งของที่ตรง
กับช่ือเรียกนั้น ให้เร็วที่สุด ซึ่งถ้า ผู้เล่นตะครุบถูกต้อง จะถือว่าชนะ และถ้าตะครุบไม่ถูกต้องตามค าสั่ง จะถือว่าแพ้ ถ้าแพ้จะ
ถูกเพื่อนคนอ่ืนท าโทษ แต่ถ้าชนะจะสามารถท าโทษเพื่อนท่ีร่วมเล่นคนอ่ืนๆ ได้ การลงโทษขึ้นอยู่กับข้อตกลงของผู้ร่วมเล่นทุก
คน  
เกณฑ์การตัดสินแพ้ชนะ : 1. กรณีที่ผู้เล่น ตะครุบถูกต้องตามค าสั่งอย่างรวดเร็ว ถือว่าผู้เล่นชนะ 
2. กรณีที่ผู้เล่น ตะครุบสิ่งของที่ไม่ถูกต้องตามค าสั่ง หรือช้า ถือว่าผู้เล่นแพ้ โดยการตัดสินใจว่า “ช้า” หรือไม่นั้นไม่มี
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับผู้ร่วมเล่นทุกคน ร่วมกันตัดสินเป็นรอบๆ ไป 
3. ผู้แพ้จะต้องถูกลงโทษ ตามข้อลงโทษท่ีตกลงกันไว้ร่วมกันของผู้เล่นทุกคน เช่น กินน้ า เข็กเข่า เป็นต้น 
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2.3 การละเล่นหมุนบ่วง 
การละเล่นหมุนบ่วง (ภาษาอีสาน)  หรือภาษากลางเรียกว่า “หมุนช้อน”  
 

 
รูปที่ 3 แสดง การเล่นหมุนบ่วง 

 
ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มของคนหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่  
อุปกรณ์ :  1) พะโตก (ถาด) 1 อัน 2) บ่วง (ช้อน) 1 อัน ส่วนใหญ่นิยมใช้ช้อนที่มีด้ามสั้น 3) แป้ง นิยมใช้ทาท่ีถาดเพื่อลดความ
เสียดทานของช้อนในขณะหมุน 
กติกา : หมุนช้อนที่อยู่กลางถาด เมื่อช้อนหยุดหมุน ปลายช้อนไปช้ีตรงกับผู้เล่นคนใด ผู้เล่นคนนั้นจะต้องโดนลงโทษตามที่
ก าหนด (แม้กระทั่งปลายช้อนช้ีมาทางผู้ที่เป็นคนหมุนเอง ผู้เป็นคนหมุนก็โดนท าโทษเช่นเดียวกัน)  โดยผู้เล่นทุกคนในกลุ่ม
สามารถเป็นผู้หมุนช้อนได้ และสลับกันไปเรื่อยๆ แต่ถ้าหากช้อนอยู่กึ่งกลางระหว่างผู้เล่น 2 คน อาจจะท าการหมุนใหม่ หรือ
ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่นทุกคนเป็นรอบๆ ไป หรืออาจจะโดนท าโทษท้ังสองคนก็เป็นไปได้ 
วิธีการเล่น : 1. เตรียมอุปกรณ์การเล่น โดยหงายถาด หรือคว่ าถาดก็ได้ เทแป้งลงในถาดเล็กน้อยเพื่อลดแรงเสียดทาน และ
วางช้อน 1 อัน ไว้กลางถาด 
2. โอน้อยออก หรือด าเนินกระบวนการอื่นๆ เพื่อหาผู้เริ่มเล่น และก าหนดกติการ่วมกัน ว่าจะลงโทษผู้ที่แพ้อย่างไร เช่น เขก
เข่า (จ านวนครั้งแล้วแต่จะก าหนด) กินน้ า (น้ า 1 แก้ว/รอบการเล่น)  ใช้ถ่านขีดเขียนบนร่างกาย หรือ หยิก เป็นต้น 
3. ผู้เริ่มเล่น หมุนช้อนตามแรงทีต่้องการ โดยสามารถหมุนได้ 1 ครั้งเท่านั้น 
4. เมื่อช้อนหยุดหมุน ปลายช้อนไปตรงกับผู้เล่นคนใด ผู้เล่นคนน้ันจะต้องโดนลงโทษ ตามที่ก าหนด  
5. เมื่อลงโทษผู้แพ้แล้ว ก็เริ่มเล่นใหม่ในรอบต่อไป โดยบุคคลที่โดนท าโทษอาจเป็นผู้หมุนช้อนในล าดับต่อไป หรือบุคคลอื่นก็ได้ 
เกณฑ์การตัดสินแพ้ชนะ : เมื่อช้อนหยุดหมุน ปลายช้อนช้ีมาที่บุคคลใด ถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้แพ้ในรอบนั้น  โดยผู้แพ้จะถูก
ลงโทษ ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มเล่น 

 
2.4 การละเล่นหมากคล้องช้าง 
การละเล่นหมากคล้องช้าง เป็นการละเล่นอย่างหนึ่งที่นิยมเล่นแถบอ าเภอกันทรารมย์ จังหวัด        

ศรีสะเกษ สาเหตุที่เรียกการละเล่นนี้ว่า “หมากคล้องช้าง” เนื่องจากผู้เล่นต้องใช้มือล้วงเข้าไปในบ่วงเพ่ือหยิบ
สิ่งของ ซึ่งการยื่นมือไปหยิบสิ่งของมีลักษณะคล้ายงวงของช้างนั้นเอง การละเล่นประเภทนี้ อาจจะเล่นต่อเนื่อง
จากการเล่น “หมุนบ่วง” ก็ได้ กล่าวคือ เมื่อปลายช้อนชี้ไปตรงบุคคลใด ให้บุคคลนั้นเป็นคนเริ่มเล่นหมาก
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คล้องช้างก่อน โดยเอาสิ่งของที่ตนเองมี เช่น กิ๊บติดผม ผ้ามัดผม แหวน สร้อย กล่องไม้ขีดไฟ มาเป็นเดิมสิ่งเดิม
พันเพื่อล้วงสิ่งของนั้น แต่ที่นิยม คือ ปั้นข้าวเหนียว เนื่องจากสามารถหาได้ง่ายในงานศพ  
 

 
รูปที่ 4 แสดง การเล่นหมากคล้องช้าง 

 

ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มของคนหนุ่มสาว หรือผู้ใหญ่ สามารถเล่นรายบุคคล หรือแบ่งเป็นทีม ๆ ก็ได้  
อุปกรณ์การเล่น : ผ้าขาวม้า 1 ผืน ส าหรับท าเป็นบ่วง และสิ่งของที่จะให้ผู้เริ่มเล่น (ผู้เป็นช้าง) ฉก เช่น กิ๊บติดผม ผ้ามัดผม 
แหวน สร้อย กล่องไม้ขีดไฟ หรือป้ันข้าวเหนียว เป็นต้น 
กติกา : 1. ฝ้ายช้าง ต้องล้วงผ่านบ่วงเข้าไปฉกสิ่งของให้เร็วที่สุด โดยห้ามให้อีกฝ่ายใช้บ่วงรัดข้อมือหรือแขนได้ ซึ่งฝ่ายเป็นช้าง
อาจชวนคุยหรือใช้กลลวงต่างๆ เพื่อหลอกล่อให้ฝ่ายคล้องช้างตายใจก็ได้ เพื่อจะล้วงเอาสิ่งของมาให้ได้   
2. ฝ่ายคล้องช้างจะต้องตั้งสติเตรียมรัดมือ หรือแขนผู้เล่นฝ่ายช้างให้ได้  
วิธีการเล่น : 1. เสี่ยงทายหรือตกลงกันเพื่อหาผู้เริ่มเล่น (เป็นช้าง) 
2. หาบุคคลที่ร่วมเล่น 2 คน มาท าหน้าท่ีผู้คล้องช้าง  
3. เมื่อได้ฝ่ายที่เป็นช้างและผู้คล้องช้างแล้ว ฝ่ายผู้คล้องช้างจะใช้ผ้าขาวม้า 1 ผืน พันให้เป็นเกลียวคล้ายเชือก และท าเป็นบ่วง
ตรงกลาง ส่วนชายผ้าทั้ง 2 ข้าง ให้ผู้เล่น 2 คน จับไว้คนละข้างเพื่อดึงรัดช้าง เมื่อท าบ่วงคล้องช้างแล้วให้หาปั้นข้าวเหนียว 
หรือ สิ่งของอื่นๆ วางไวต้รงข้ามกับผู้เล่นเป็นช้าง และตรงกับบ่วงที่เตรียมไว้  
4. ฝ่ายเป็นช้างซึ่งอยู่ด้านหน้าบ่วงต้องใช้มือฉกเอาสิ่งของที่วางอยู่อีกฟากหนึ่งของบ่วง โดยล้วงผ่านบ่วงให้รวดเร็วที่สุดเพื่อเอา
สิ่งของ และอย่าให้ฝ่ายคล้องช้างดึงผ้าขาวม้ารัดข้อมือหรือแขนของตนเองไว้ได้  
เกณฑ์การตัดสินแพ้ชนะ : หากฝ่ายคล้องช้างรัดมือฝ่ายช้างไว้ได้ฝ่ายช้างก็จะถูกท าโทษ ตามแต่ฝ่ายคล้องช้างจะให้ท า ถ้าหาก
ฝ่ายช้างล้วงสิ่งของได้โดยไม่ถูกบ่วงรัดก็สามารถท าโทษคนอื่นได้ด้วยเหมือนกัน ซึ่งการท าโทษนั้นแล้วแต่ผู้เล่นจะตกลงกัน 
การละเล่นชนิดนี้ไม่ได้ก าหนดเวลาแน่นอน ขอให้ใช้เวลาเหมาะสมไม่ชักช้าจนเกินไป 
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2.5 การละเล่นเสี่ยงแหวน  
 

 
รูปที่ 5 แสดง การละเล่นเสี่ยงแหวน 

 
 
 

ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มคนหนุ่มสาว ไม่จ ากัดจ านวนผู้เล่น แต่ไม่ควรมากเกินไป 
อุปกรณ์ : เชือกฟาง และ แหวน  1 วง โดยใช้เชือกฟางสอดเข้าไปในแหวน โดยเชือกมีความยาวพอประมาณ (ให้ผู้เล่นทุกคน
สามารถจับเชือกฟางได้พอดี และมีเชือกฟางเหลือไม่ให้ตึงเกินไป หรือหย่อนเกินไป) ดังนั้นความยาวของเชือกฟางจึงขึ้นอยู่กับ
จ านวนผู้เล่น และมัดเชือกฟางให้เป็นวงกลม 
กติกา : 1. ผู้ทาย ต้องพยายามทายให้ถูกต้องว่าแหวนอยู่ที่มือใคร และมือซ้าย หรือมือขวา 
2. ผู้ร่วมเล่น ต้องพยามยามส่งแหวน และซ่อนแหวน ลักษณะใดก็ได้เพื่อหลอกให้ผู้ทาย ทายผิด ซึ่งเมื่อเล่นจบเกมแต่ละรอบ 
จะต้องมีผู้ร่วมเล่นคนใดคนหนึ่งก าแหวนไว้ เพื่อให้ผู้ทาย ทายว่าแหวนอยู่ท่ีใคร 
วิธีการเล่น : 1. ให้ผู้เล่นทุกคนน่ังล้อมเป็นวงกลม 
2. โอน้อยออกเพื่อหาผู้แพ้ เป็นผู้เทาย และร่วมกันก าหนดโทษของผู้แพ้ ในแต่ละรอบ 
3. ให้ผู้เล่นทุกคนจับเชือกฟาง และให้ผู้ทายเข้าไปนั่งกลางวง โดยผู้ทายนั่งกลางวงต้องพยายามสังเกตว่าแหวนที่เชือกฟาง จะ
อยู่ท่ีมือใครเมื่อจบเกมในแต่ละรอบ 
4. ผู้ร่วมเล่นท่ีอยู่ในวงกลม โชว์แหวนให้ผู้ทาย (น่ังอยู่ตรงกลางวง) ดูว่า แหวนเริ่มต้นท่ีใคร และมือข้างใด 
5. ผู้ร่วมเล่นทุกคนที่อยู่ในวงกลม จะสาวเชือกฟาง ที่มีแหวน 1 วง ไปเรื่อย ๆ เร็วบ้าง ช้าบ้าง โดยผู้เล่นบางคนอาจจะจับ
แหวนไว้สาวเฉพาะเชือกฟาง หรือจะปล่อยแหวนไปตามเชือกฟางก็ได้ ใช้เวลาเล่นในแต่ละรอบประมาณ 2-3 นาที กล่าวคือ 
จนผู้อยู่ในวงกลมแน่ใจแล้วว่าผู้อยู่กลางวงไม่สามารถเดาได้ว่าแหวนอยู่ที่ใคร      ผู้ ร่วมเล่นในวงกลมทุกคนจะหยุดสาวเชือก
ฟาง และก ามือยกข้ึนหน้าตัวเอง โดยการละเล่นในแตล่ะรอบผู้ที่สาวเชือกสามารถชวน ผู้ทายคุยได้ เพื่อรบกวนสมาธิของผู้ทาย 
6. ให้ผู้ทาย ทายว่าแหวนอยู่ท่ีใคร และอยู่ที่มือข้างซ้ายหรือมือขวา  
การแพ้ชนะ : ถ้าผู้ทายตอบถูก คนท่ีก าแหวนไว้จะต้องถูกลงโทษ และเข้ามาเป็นคนท่ีอยู่ตรงกลางวงแทน แต่ถ้าตอบผิดผู้ทาย
ที่อยู่กลางวงจะโดนลงโทษ และนั่งอยู่กลางวงต่อไป โดยการลงโทษ จะขึ้นอยู่กับข้อตกลงของ   ผู้ร่วมเล่นทุกคน เช่น เขกเข่า 
ดีดหู ดีดนิ้ว ใช้ถ่านขีดแขน ใช้ปูน (กินกับหมาก) แต้มใบหน้า เป็นต้น   
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2.6 การละเล่นปิดตาตีมะพร้าว 
 การละเล่นปิดตาตีมะพร้าวเป็นการละเล่นที่นิยมมากในงานศพสมัยอดีต ผู้เล่นส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 
กล่าวคือ ระหว่างช่วยกันท าหีบ (โรงศพ) เสร็จก็จะมีเวลาว่าง จึงหาอุปกรณ์มาเล่นเพ่ือความสนุกสนาน ซึ่ง
สาเหตุที่ใช้มะพร้าว มาใช้ในการละเล่นนั้น จากการสอบถามผู้เฒ่า ผู้แก่ในชุมชน จะบอกตรงกันว่า เนื่องจาก
ในงานศพ ต้องมีการท า “ข้าวต้ม ข้าวหนม ของหวาน” (ข้าวต้มมัด ขนมเทียน และของหวานประเภทต่างๆ) 
ซึ่งต้องใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบ ดังนั้นมะพร้าวจึงหาได้ง่ายในงานศพ นิยมเล่นตรงลานบ้านของบ้ าน ผู้เล่นและ   
ผู้ดูยิ่งมีจ านวนมาก ก็จะยิ่งก่อให้เกิดความครึกครื้น และเสียงหัวเราะมากด้วย  
 

 
รูปที่ 6 แสดง การเล่นปิดตาตีมะพร้าว 

 
ผู้เล่น : นิยมเล่นในกลุ่มผู้ชาย โดยมีผู้ตีมะพร้าว  1-2 คน อาจจะเล่นทีละคน หรือแข่งกันก็ได้ ผู้ดูไม่จ ากัดจ านวน ผู้เล่นแต่ละ
คนเล่นเสร็จก็จะเปลี่ยนใหผู้้เล่นคนอ่ืนๆ เป็นผู้เล่นต่อไปเรื่อยๆ 
อุปกรณ์: 1. มะพร้าวแห้ง 1-2 ลูก 2. ไม้ตี 1-2 ท่อน 
กติกา : 1. ผู้เล่น ต้องพยายามตีให้โดนลูกมะพร้าวเร็วที่สุด เท่าท่ีจะท าได้ 
2. การละเล่นประเภทนี้ไม่มีการลงโทษ แต่ถ้าผู้เล่นตีไม่โดน หรือตีโดน แต่ใช้เวลามาก ก็จะโดนเพื่อนที่ร่วมดูล้อเลียน เช่น ไม่
เอาถ่าน หรือ อ่อน เป็นต้น ซึ่งสร้างความอับอายแก่ผู้เล่นเป็นยิ่งหนัก แต่ถ้าผู้เล่นคนใด ตีโดนลูกมะพร้าวอย่างรวดเร็วก็จะได้
รับค าชมว่า เก่ง ฝีมือเยี่ยม เป็นต้น  
วิธีการเล่น : 1. คัดเลือกผู้เริ่มเล่น 1-2 คน 
2. น าลูกมะพร้าวไปวางไว้ข้างหน้าคนตี ระยะห่างพอสมควร 
3. ปิดตาผู้เริ่มเล่นด้วยผ้า และหมุนผู้เริ่มเล่นเพื่อให้หลงทิศทาง  
4. ให้ผู้เล่นเดินไปตีลูกมะพร้าวให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งกระบวนการตีลูกมะพร้าวนี้ จะเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ร่วมดูยิ่ งนัก เพราะผู้ตี
อาจจะตีโดนวัตถอุื่นๆ ที่อยู่รอบลานบ้าน ท าให้ผู้ร่วมงานศพทั้งชายและหญิงหัวเราะอย่างสนุกสนาน ซึ่งเกิดจากข าขันท่าทาง
ของผู้ตีนั้นเอง 
5. เมื่อเล่นตีโดนมะพร้าว ก็เปลี่ยนผู้เริ่มเล่นใหม่ หรือกรณีที่ตีนานแล้วไม่โดน ผู้เล่นอาจจะยอมแพ้ก็ได้  
การแพ้ชนะ : 1. เมื่อผู้เล่นสามารถตีลูกมะพร้าวได้ อย่างรวดเร็ว (กรณีเล่นคนเดียว) หรือตีได้เร็วกว่าฝ่ายตรงข้าม (กรณีเล่น
เป็นทีม) ถือว่าผู้เล่นคนน้ัน/ทีมนั้นเป็นฝ่ายชนะ 
2. เมื่อผู้เล่นสามารถตีลกูมะพร้าวได้ แต่ตีได้ช้ามาก (กรณีเล่นคนเดียว) หรือ หาลูกมะพร้าวไม่เจอ หรือตีได้ช้ากว่าฝ่ายตรงข้าม 
(กรณีเล่นเป็นทีม) ถือว่าผู้เล่นคนน้ัน/ทีมนั้นเป็นฝ่ายแพ้ 
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2.7 การละเล่นแต้มปูน  
 

 
รูปที่ 7 แสดง การละเล่นแต้มปูน 

 
อุปกรณ์ : ปูนแดง หรือปูนขาว ท่ีอยู่ในเช่ียนหมากของผู้สูงอายุท่ีมาร่วมงานงันเฮือนดี 
ผู้เล่น : ผู้ที่มาร่วมงันเฮือนดีสามารถเล่นได้ทุกคน แต่ที่นิยมเล่นมากคือวัยหนุ่มสาว 
กติกา : ไม่มีกฎ กติกา การเล่นท่ีแน่ชัด ใช้เล่นเมื่อมีผู้ร่วมในงานงันเฮือนดี มีอาการง่วง สะลึมสะลือ หรือ นอนก่อนคนอื่นที่มา
ร่วมงาน โดยบุคคลผู้มาร่วมงาน สามารถน าปูนมาแต้มที่ใบหน้า หรือแขน ขา ของผู้ที่มีอาการง่วงได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการปลุกให้
ตื่นมาอยู่เป็นเพื่อนกันในงานงันเฮือนดีนั้นเอง ซึ่งการละเล่นประเภทนี้ ผู้โดนแต้มปูนจะไม่โกรธ และไม่ถือสา เอาความกับผู้
ร่วมเล่นคนอ่ืน แต่อย่างไรก็ตามการละเล่นประเภทนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบ และประเพณีที่ดีงามของสังคม 
วิธีการเล่น : เมื่อมีผู้ร่วมในงานงันเฮือนดีคนใด มีอาการง่วง สะลึมสะลือ หรือ นอนก่อนคนอ่ืนท่ีมาร่วมงาน ผู้ร่วมงานงันเฮือน
ดีคนอื่นสามารถน าปูนมาแต้มที่ใบหน้า หรือแขน ขา ของผู้ที่ง่วงนอนได้ ประเภทนี้ในงานงันเฮือนดี ซึ่งอดีตหนุ่มสาวบางคู่ที่
แอบชอบพอกันก็อาจจะอาศัยโอกาสนี้ในการแตะเนื้อต้องตัวกันตามจารีตประเพณีก็ได้  
การแพ้ชนะ : ไม่มีการแพ้ชนะ เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน หยอกล้อกัน 

 
3. สภาพปัจจุบัน ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตของการละเล่นพื้นบ้านในงานงันเฮือนดี ในพื้นที่
จังหวัดศรีสะเกษ 

สถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดีไดเ้ลือนหายไปแล้ว มีเพียงผู้สูงอายุ
บางท่านเท่านั้นที่ยังพอทราบวิธีการเล่น โดยการละเล่นที่พบในการจัดงานศพในจังหวัดศรีสะเกษในปัจจุบัน 
เป็นกิจกรรมการพนัน ได้แก่ การเล่นโบก การเล่นไพ่ นอกจากนี้ยังมีการพนันอีกประเภทหนึ่งที่นิยมมากใน
พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ คือ การเล่นไฮโล 

ส าหรับแนวโน้มในอนาคต พบว่า การละเล่นพ้ืนบ้านในงานบุญงันเฮือนดีอาจเหลือเพียงแค่ชื่อ 
เนื่องจากประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ไม่เห็นความส าคัญ นอกจากนี้ยังขาดความสนใจในการ
ร่วมอนุรักษ ์และขาดการถ่ายทอดระหว่างรุ่นสู่รุ่น นอกจากนี้ยังพบว่ามีการละเล่นพ้ืนบ้านประเภทการพนันได้
เข้ามามีบทบาทมากขึ้นอีกด้วย 
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรรพสิ่งในโลกล้วนล้วนตกอยู่ในกฎแห่งความเปลี่ยนแปลง ซึ่งศัพท์ที่ถูกใช้สื่อถึงความเปลี่ยนแปลงใน

ทางบวกมีหลายค า เช่น ค าว่า “วิวัฒนาการ” หรือ “วัฒนธรรม” การจัดงานศพก็ตกอยู่ในกฎธรรมชาติข้อนี้
ด้วยเช่นเดียวกัน ดังจะเห็นได้จากมีธุรกิจที่เก่ียวข้องกับงานศพเกิดข้ึนมากมาย ทั้งร้านขายสังฆภัณฑ์ต่างๆ ร้าน
ขายพวงหรีด ร้านพิมพ์การ์ดงานศพ ร้านขายโลงศพ ร้านแต่งหน้าศพ หรือบางร้านรับเหมาทุกกิจกรรมในงาน
ศพ เป็นต้น (ปัญญา เลิศสุขประเสริฐ, 2548) ซึ่งหนึ่งในกฏธรรมชาติข้อนี้ คือ การเลือนหายของกิจกรรม
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดี ที่ถูกแทนที่ด้วยกิจกรรมการพนัน โดย “บ่อนการพนันในงานศพ” ได้
กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความเปลี่ยนแปลงหรือวัฒนธรรมที่ไม่สร้างสรรค์ ในงานศพในปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัย
สามารถสรุปลักษณะการเปลี่ยนแปลงในการจัดงานศพได้ว่า ด้านเศรษฐกิจ มีความสิ้นเปลืองมากกว่าสมัยก่อน 
เช่น การซื้อโลงศพ/บ ารุงวัด การจ้างเครื่องเสียง เป็นต้น ด้านเทคโนโลยี ปัจจุบันใช้เมรุเผาศพแทนกองฟอน 
การใช้รถยนต์แทนคนหาม การใช้โลงเย็นแทนโลงศพไม้หรือแคร่ เป็นต้น ด้านสังคม มีการช่วยเหลือกันน้อยลง 
เพราะสิ่งของที่จ าเป็นในงานศพสามารถหาซื้อได้ตามตลาด ไม่ต้องร่วมมือร่วมใจกันท าเหมือนในอดีต  ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่มีขั้นตอนพิธีกรรมหลายอย่างเหมือนในอดีต บางอย่างก็เป็นเหตุให้คนขาดคุณธรรม เช่น 
การเล่นพนันในงานงันเฮือนดี ด้านสภาพแวดล้อม ความเปลี่ยนแปลงและเกิดผลกระทบต่อสุขภาพ   เช่น 
ปัญหาขยะ ซึ่งเกิดจากการใช้โฟมท าพวงหรีด สิ่งเหล่านี้จะก่อให้เกิดมลพิษภาวะ 

การละเล่นในงานงันเฮือนดี ยังคงมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้มาร่วมงาน อยู่เป็นเพ่ือนศพในวาระสุดท้าย 
และอยู่เป็นเพื่อนเจ้าภาพ ช่วยให้เจ้าภาพคลายความโศกเศร้าให้เร็วที่สุด นอกจากนี้การละเล่นพ้ืนบ้านในงาน
งันเฮือนดีบางประเภท ยังถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ชายหนุ่มและหญิงสาวได้เกี้ยวพาราสีกันตามประเพณีไทย 
โดยอุปกรณ์การละเล่นในงานงันเฮือนดีส่วนใหญ่จะสามารถหาได้ง่าย ในพ้ืนที่การจัดงานศพนั้นเอง อาทิเช่น 
ปูน หมาก เสียด พลู ยา สามารถหาได้ในเฉี้ยนหมากของผู้สูงอายุที่มาร่วมงานส่วนช้อน พะโตก (ถาด) น้ าดื่ม 
มะพร้าว ข้าวเหนียว เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในห้องครัวของบ้านเจ้าภาพเช่นเดียวกัน โดยกฎกติกา
การละเล่นพ้ืนบ้านในงานงันเฮือนดีมักจะไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน สามารถร่วมเล่น ได้ทีละหลายๆ คน เน้นความ
สนุกสนาน ครื้นเครงเป็นหลัก ซึ่งในปัจจุบันการละเล่นพ้ืนบ้านเหล่านี้ได้เลือนหายไปจากสังคมจั งหวัด         
ศรีสะเกษแทบทุกชนิดแล้ว โดยมีการพนันที่เข้ามาแทนที่ คือ ไพ่ ไฮโล และโบก (น าเม็ดมะขามผ่าซีก ใส่
กระบอก เสี่ยงทาย คู่ -คี่ ) ซึ่งในอดีตช่วง 5 - 10 ปีที่ผ่านมา ถ้าถามคนศรีสะเกษที่ไปร่วมงานศพว่าจะต้องพบ
เจอสิ่งใดในงานศพบ้าง คนทั่วไปคงตอบได้ไม่อยากเนื่องจาก “การพนันกับงานศพ ถือเป็นของคู่กัน” ใน
สายตาของคนจังหวัดศรีสะเกษไปแล้ว 

ส าหรับการแก้ไขปัญหาบ่อนพนันงานศพนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าต้องยึดหลักชุมชนาธิปไตย พระสงฆ์ ผู้น า
ชุมชน ชาวบ้าน และทางราชการ ต้องร่วมมือกันทุกฝ่าย จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ ทั้งนี้ ต้องเริ่มต้นจาก
ระดับปัจเจกบุคคลที่ควรจะตระหนักว่า งานศพคืองานที่ต้องให้เกียรติบุคคลที่เป็นที่รักที่เสียชีวิตไป งานศพจึง
ควรจะปลอดสิ่งเลวร้ายหรืออบายมุขทุกอย่าง และกล้าที่จะลงมือท าโดยไม่ต้องสนใจกับค าครหาของชาวบ้าน
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อ่ืนๆ ที่ต าหนิติเตียน ดังตัวอย่างในรูปที่ 8 นอกจากนี้การร่วมมือของชุมชนก็ถือว่าเป็นจุดที่เข้มแข็งที่สุดที่จะ
ขจัดอบายมุขในงานศพได ้ 

 

 
รูปที่ 8 แสดง ตัวอย่างป้ายงานศพปลอดเหล้า 

 
ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1. ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษควรให้ความสนใจ และร่วมกันอนุรักษ์
การละเล่นพื้นบ้านในงานบุญงันเฮือนดี ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการสูญหายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดศรีสะเกษ ควรส่งเสริมการจัดงานศพแบบไร้อบายมุข (เหล้า บุหรี่ 
และการพนันประเภทต่างๆ) ทั้งนี้เพ่ือให้รูปแบบการจัดงานศพเป็นไปในทางสร้างสรรค์  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการพัฒนาหลักสูตรการละเล่นพ้ืนบ้านเป็นหลักสูตรท้องถิ่น หรือผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
คลิปวิดีโอ ทั้งนี้เพื่อร่วมเผยแพร่และอนุรักษ์การละเล่นพ้ืนบ้านในจังหวัดศรีสะเกษ ให้มีลักษณะเป็นลายลักษณ์
อักษร และเผยแพร่ให้เยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป 

2. ควรมีงานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับการละเล่นพ้ืนบ้านในแต่ละอ าเภอของจังหวัดศรีสะเกษอย่างละเอียด 
เนื่องจากจังหวัดศรีสะเกษมีหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ส่วย เขมร ลาว เยอ ดังนั้นบางการละเล่นพ้ืนบ้าน
อาจมีชื่อคล้ายกัน แต่มีกระบวนการเล่นที่แตกต่างกัน 
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การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพของประเทศไทย 
Analysis of Retirement Provident Fund 

กาญจน์ชนก  บัววัฒน์1 
 

บทคัดย่อ 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้ง 3 นโยบายการลงทุน 
โดยจะท าการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง และการจัดพอร์ตการลงทุน โดยใช้วิธี Capital Asset 
Pricing Model กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือกองทุนส ารองเลี้ ยงชีพ (RMF) ที่ให้ผลตอบแทน
ย้อนหลังสูงที่สุด 3 อันดับแรก โดยเป็นประเภทกองทุนเปิด และไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ทั้งหมด 9 
กองทุน  
 ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง (Risk-free rate) คือ 2.5425% ต่อปี 
ส่วนอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่ากับ 42.8704% ต่อปี และจาการค านวณการ
ลงทุนบนเส้นตลาดหลักทรัพย์ (SML) พบว่าสามารถท าการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้เป็น 

2 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) มากกว่าผลตอบแทนรายปี

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่ามากกว่า 1 

(β>1) มีจ านวน 1 กองทุนคือ IN-RMF กลุ่มหลักทรัพย์นี้เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงจากการลงทุน              

(Risk Lover) และกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) น้อยกว่าผลตอบแทนราย

ปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm)) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่าน้อยกว่า 1 

(β < 1) มีจ านวน 8 กองทุน ได้แก่ กองทุน BERMF, V-RMF, K-CBOND, KFLTGOVRMF, T-NFRMF, M-
VALUE, PMIXRMF และกองทุน FLEXAR กลุ่มหลักทรัพย์นี้เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงจากการ
ลงทุน (Risk- averter) 
ค าส าคัญ: กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ, ทฤษฎีแบบจ าลองประเมินราคาสิทรัพย์ทุน, ผลตอบแทน, ความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 10400 
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Abstract  
 The purpose of this study is to investigate the investment in the 3 policy provident 
fund investment. It will analyze the risk and rate of return and the investment portfolio held 
by Capital Asset Pricing Model. The sample in this study is the provident fund (RMF) that 
payoff highest 3 reverse first. Those funds are classified as an opened and no policy 
dividends all 9 fund. 
 The study found that the rate of return without risks (Risk-free rate) is 2.5425% per 
year and the yield of the stock exchange of Thailand is 42.8704 per year. From the 
calculation of the investment on the securities market line (SML) found to be purchasing 
portfolios in provident funds into 2 groups include The funds have annual yields from 

securities E(Ri) more than the annual return of the stock exchange of Thailand Set Index : 

E(Rm) by having the beta coefficient (β) more than 1 (β>1) There is one equity which is IN-
RMF. Securities Group is suitable for investors who like investment risks ( Risk Lover) and the 

funds have annual yields on securities E(Ri) less than the annual return of the stock 

exchange of Thailand Set Index : E(Rm) by having the beta coefficient (β) less than 1 (β< 1) 
there are a total of eight Fund include: BERMF, V-RMF, K-CBOND, KFLTGOVRMF, T-NFRMF, M-
VALUE, PMIXRMF and FLEXAR .Securities Group is suitable for investors who do not like the 
investment risk (Risk-averter). 
Keywords: Provident Fund, Capital Asset Pricing Model, Return, Risks 
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บทน า 
ปัจจุบันรัฐบาลได้ก าหนดให้มีการเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ ตั้งแต่ประมาณปี 2543 

- 2544 มีประชากรอายุ 60 ปี คิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นอกจากสัดส่วน
ผู้สูงอายุที่เพ่ิมขึ้นแล้วยังมีอีกตัวบ่งชี้หนึ่งที่แสดงถึงการก้าวเข้าสู่สั งคมผู้สูงวัยแล้ว นั่นคือ “ดัชนีการสูงวัย” 
(Aging index) จากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทยปี 2558 - 2573 จะเห็นว่าภาพรวม
ประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ “สังคมสูงวัย” (aged society) และในอีก 10 ปี ข้างหน้าจะเริ่มเข้าสู่สังคมสูง
วัยอย่างสมบูรณ ์(completed aged society) 

 
ที่มา : ประชากรสูงอายุไทย : ปัจจุบันและอนาคต จากส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 การที่มีจ านวนและสัดส่วนประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว หมายความว่าประเทศไทยจะมี
ระยะเวลาการเตรียมตัวรองรับการดูแลผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตที่ค่อนข้างสั้น นอกจากนี้การ
เพ่ิมขึ้นของประชากรสูงอายุยังมีผลกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารประเทศ เพราะเมื่อ
โครงสร้างประชากรเริ่มขยับไปสู่การมีประชากรสูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ สัดส่วนของประชากรวัยท างานที่จะท า
หน้าที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุก็จะลดน้อยลง จากการศึกษาอัตราการเป็นภาระวัยสูงอายุ ซึ่งค านวณโดยการหาร
จ านวนประชากรที่มีอายุ 60 ปี และมากกว่า ด้วยจ านวนประชากรในวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) แสดงว่า 
ในปี พ.ศ. 2533 มีประชากรวัยแรงงาน 10 คน ท าหน้าที่ในการดูแลผู้สูงอายุ 1 คน (อัตราการเป็นภาระวัย
สูงอายุเท่ากับ 0.1161) และยังมีการประมาณการว่า ในปี พ.ศ. 2563 ภาระของประชากรวัยแรงงาน ในการ
ดูแลผู้สูงอายุจะเพ่ิมสูงขึ้น เพราะประชากรวัยแรงงาน ประมาณ 4 คน จะต้องรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุ
อย่างน้อย 1 คน (อัตราการเป็นภาระวัยสูงอายุเท่ากับ 0.2350) (ศิริวรรณ  ศิริบุญ และ ชเนตตี  มิลินทางกูร, 
2551) ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ร้อยละของประชากรอายุ 60 ปี ขึ้นไป และอัตราการเป็นภาระ 

  2533 2543 2553 2563 

ร้อยละของประชากรอายุ 60+ 7.22 9.19 11.36 15.28 

อัตราการเป็นภาระวัยสูงอายุ 0.1161 0.1408 0.171 0.235 

อัตราการเป็นภาระ 0.6072 0.5328 0.5048 0.5379 

 ปัจจุบันทั่วโลกได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรไปสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เป็นผลมา
จากความก้าวหน้าทางการแพทย์ซึ่งท าให้ประชากรมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นมาก และผลจากการวางแผนครอบครัว
อย่างมีประสิทธิภาพท าให้อัตราการเกิดลดลง จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่าประเทศไทยอยู่ในสถานการณ์ 
“สังคมสูงวัย” (aged society) ดังนั้น เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐและประชากรวัยท างานในอนาคต
ในการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มีงานท า ประชาชนทุกคนควรที่จะตระหนักถึงปัญหานี้พร้อมกับวางแผนการออม
เงินไว้ใช้ในยามเกษียณ โดยกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund หรือที่เรียกว่า RMF) 
เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างจากกองทุนรวมทั่วๆไป กล่าวคือ RMF เป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการสะสมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณโดยมีการสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุนเพ่ือเป็น
แรงจูงใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลส่งเสริมในการออมให้กับประชาชน เพ่ือลดภาระของภาครัฐและประชากรวั ย
ท างานในอนาคต ซึ่ง กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ (RMF) เหมาะกับคนทุกกลุ่มที่ต้องการออมเงินเพ่ือวัย
เกษียณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ยังไม่มีสวัสดิการออมเงินเพ่ือวัยเกษียณมารองรับ หรือมีสวัสดิการดังกล่าว 
(เช่น กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.) แต่ยังมีก าลังออมมากกว่านั้น การลงทุนในกองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยง
ชีพ หรือ RMFเป็นกองทุนในเรื่องของการออมเงินเพ่ือเกษียณเลยก็ว่าได้ เพราะกองทุนรวม RMF นั้นจะต้อง
ลงทุนอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องลงทุนไปจนถึงอายุ 55 ปี ท าให้เกิดวินัยในการลงทุน และข้อดีอีก
อย่างของ RMF ก็คือสามารถสับเปลี่ยนการลงทุนจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่ าได้ ระหว่างหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวม RMF ซึ่งมีหลากหลายประเภทให้เราเลือกได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นวิธีในการจัดพอร์ตการลงทุน 
โดยลดความเสี่ยงลงเมื่อใกล้เกษียณ เพราะการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงเสมอ นักวิจัยจึงสนใจที่จะ
ท าการศึกษาถึงความเสี่ยงและผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (RMF) ในแต่ละนโยบายการ
ลงทุน โดยเปรียบเทียบว่าในแต่ละช่วงอายุในการลงทุนจะส่งผลให้ผู้ลงทุนมีผลตอบแทนและความเสี่ยงมาก
น้อยแค่ไหน 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1.  ศึกษาอัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนในกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ 
 2.  ประเมินมูลค่าที่คาดหวัง (Expected Return) จากการลงทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนใน
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ โดยใช้แบบจ าลองประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (Capital Asset Pricing Model – 
CAPM) 
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วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จะท าการศึกษาการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ทั้ง 3 นโยบายการลงทุน ได้แก่ 1. การ
ลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity fund) 2. การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund) และ 3. การ
ลงทุนแบบผสม (Mixed fund) โดยจะท าการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง และการจัดพอร์ตการ
ลงทุน โดยใช้วิธี CAPM จะใช้ข้อมูลรายเดือนทุติยภูมิของตัวแปรต่างๆ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงสิงหาคม 
2559 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน โดยใช้ดัชนีราคาปิดของหลักทรัพย์ในการค านวณผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ อัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังและพันธบัตรรัฐบาลอายุ 3 ปี (เป็นตัวแทนของอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ปราศจากความเสี่ยง Risk-free rate) ทั้งนี้เพ่ือให้ข้อมูลที่ใช้ศึกษาอยู่ในช่วงเวลา
เดียวกัน และสามารถใช้เปรียบเทียบกันได้ และโดยที่กองทุนนั้นๆ ยังคงเปิดด าเนินงานอยู่ ณ วันที่  30 
สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้วิจัยได้ท าการพิจารณาเลือกกลุ่มตัวอย่างของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ (RMF) ที่ให้
ผลตอบแทนย้อนหลังสูงที่สุด 3 อันดับแรก (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2559) โดยเป็นประเภทกองทุนเปิด 
และไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ตารางท่ี 2 กองทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งทุน (Equity fund) 

ล าดับที่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 
1 กองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ BERMF 

2 กองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ IN-RMF 

3 กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพ่ือการเลี้ยงชีพ V-RMF 
 
ตารางท่ี 3 กองทุนที่ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund) 
ล าดับที่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 

1 กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรระยะยาวเพื่อการเลี้ยงชีพ KFLTGOVRMF 

2 กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ T-NFRMF 
3 กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ K-CBOND 

 
ตารางท่ี 4 กองทุนที่การลงทุนแบบผสม (Mixed fund) 

ล าดับที่ ชื่อกองทุน ชื่อย่อ 

1 กองทุนเปิดวรรณเฟล็กซิเบิลคืนก าไร FLEXAR 
2 กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเลี้ยงชีพ M-VALUE 

3 กองทุนเปิดฟิลลิปผสมเพื่อการเลี้ยงชีพ PMIXRMF 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เพ่ือวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความ
เสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้ง 3 นโยบายการลงทุน ทั้งหมด 9 กองทุน โดยใช้ตัวแบบการ
ก าหนดราคาหลักทรัพย์ (Capital asset Pricing Model :CAPM) ใช้ข้อมูลรายเดือนทุติยภูมิของตัวแปรต่างๆ
ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ถึงสิงหาคม 2559 ผลจากการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยง 
(Risk-free rate) คือ 2.5425% ต่อปี ส่วนอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผลการ
ค านวณได้อัตราผลตอบแทนกับ 42.8704% ต่อปี 
 การศึกษาอัตราผลตอบแทนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในแต่ละนโยบายการลงทุนเป็นการน าค่าอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนของกองทุนในแต่ละนโยบายการลงทุนรวมทั้ง 9 กองทุนมา
เปรียบเทียบกัน พบว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนมีอัตราผลตอบแทนสู งกว่า
นโยบายการลงทุนอ่ืนโดยมีกองทุนเปิดบัวหลวงตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (BERMF) ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด
ในนโยบายการลงทุนในตราสารทุน อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 1.1878% ต่อเดือน ส่วนการลงทุนใน
นโยบายการลงทุนแบบผสม โดยมีกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเลี้ยงชีพ (M-VALUE) ให้
ผลตอบแทนสูงที่สุดในนโยบายการลงทุนแบบผสมอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยเท่ากับ 1.0545% ต่อเดือน และการ
ลงทุนในนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ให้อัตราผลตอบแทนน้อยกว่านโยบายการลงทุนอ่ืน โดยกองทุนเปิดเค 
หุ้นกู้ (K-CBOND) ให้อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่ าที่สุดเท่ากับ 0.2378% ต่อเดือน ดังตารางที่ 5 
 
 
ตารางที่ 5 ผลตอบแทนรายเดือนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้ง 3 นโยบายการลงทุน เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ย
มากสุดไปน้อยสุด 

นโยบาย 
การลงทุน 

กองทุน 
อัตราผลตอบแทนรายเดือน (%) 

สูงสุด ต่ าสุด เฉลี่ย 

Equity fund BERMF 8.4744 -11.4803 1.1878 

Equity fund IN-RMF 9.5926 -10.3871 1.1525 

Mixed fund M-VALUE 9.7823 -13.0758 1.0545 

Mixed fund PMIXRMF 10.3861 -9.5352 0.9327 

Equity fund V-RMF 10.3301 -12.6764 0.9027 

Mixed fund FLEXAR 6.2952 -7.9925 0.5625 

Fixed income fund T-NFRMF 0.7737 -0.4551 0.2942 

Fixed income fund KFLTGOVRMF 1.0879 -0.7356 0.2436 

Fixed income fund K-CBOND 0.6402 -0.3909 0.2378 
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 การค านวณหาความเสี่ยงโดยค่าเบต้า (βi) ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค านวณได้จากความแปรปรวน

ร่วมระหว่างอัตราผลตอบแทนของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกับอัตราผลตอบแทนของตลาด (σim) หารด้วย

ความแปรปรวนของอัตราผลตอบแทนของตลาด (σm
2 ) ซึ่งจากการค านวณความเสี่ยงของกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพในแต่ละนโยบายการลงทุน โดยใช้อัตราผลตอบแทนของกองทุน (Ri) และอัตราผลตอบแทนของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารทุนความเสี่ยงสูงกว่า
นโยบายการลงทุนอ่ืนโดยมีกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) มีความเสี่ยงสูง

ที่สุดในนโยบายการลงทุนในตราสารทุน มีค่าเบต้า (βi) เท่ากับ 1.0166 ซึ่งค่าเบต้ามากกว่า 1 หมายความว่า
การเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไปมากกว่าการเปลี่ยนแปลงของ
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดหรือเรียกว่า Aggressive Stock ซึ่งเหมาะกับนักลงทุนที่ลงทุนเพ่ือเก็ง
ก าไร ส่วนการลงทุนในนโยบายการลงทุนแบบผสม โดยมีกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเลี้ยงชีพ 

(M-VALUE) มีความเสี่ยงสูงที่สุดในนโยบายการลงทุนแบบผสมมีค่าเบต้า (βi) เท่ากับ 0.9932 และการลงทุน
ในนโยบายการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งให้อัตราผลตอบแทนน้อยกว่านโยบายการลงทุนอ่ืน โดยกองทุนเปิดธน
ชาตตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) มีความเสี่ยงต่ าที่สุดเท่ากับ 0.0068 ซึ่งทั้ง 2 กองทุนมีค่าเบต้า
น้อยกว่า 1 คือการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนไปน้อยกว่าการ
เปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของตลาดหรือเรียกว่า Defensive Stock เหมาะส าหรับนัก
ลงทุนที่ชอบความเสี่ยงต่ า ดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าเบต้า (β) ของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพทั้ง 3 นโยบายการลงทุน ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม 2554 ถึง กันยายน 2559 รวมทั้งสิ้น 60 เดือน 

นโยบายการลงทุน กองทุน ค่าเบต้า(βi) 

Equity fund IN-RMF 1.0166 

Mixed fund M-VALUE 0.9932 

Equity fund BERMF 0.8789 
Equity fund V-RMF 0.8450 

Mixed fund PMIXRMF 0.8405 
Mixed fund FLEXAR 0.7379 

Fixed income fund K-CBOND 0.0133 

Fixed income fund KFLTGOVRMF 0.0120 
Fixed income fund T-NFRMF 0.0068 

 
 จากการศึกษาพบว่าการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพจะสอดคล้องตามทฤษฎี 

CAPM คือ หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง (ค่า β สูง) จะให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงตามไปด้วย และ
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หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ า (ค่า β ต่ า) ก็จะให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังต่ า โดยกองทุนที่มีอัตรา

ผลตอบแทนรายเดือนที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) สูงสุดคือกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการ

เลี้ยงชีพ (IN-RMF) มีอัตราผลตอบแทนรายเดือนที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) เท่ากับ 43.5388% ต่อเดือน 
ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนในตราสารทุน (Equity fund) ส่วนกองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายเดือนที่ต้องการ

จากหลักทรัพย์ E(Ri) ต่ าสุดคือกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพ่ือการเลี้ยงชีพ (T-NFRMF) มีอัตราผลตอบแทน

รายเดือนที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) เท่ากับ 2.8185% ต่อเดือน ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนในตราสารแห่ง
หนี้ (Fixed income fund) 
 จากการศึกษาพบว่าสามารถท าการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนส ารองเลี้ยงชีพได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 2 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) มากกว่าผลตอบแทนรายปีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่ามากกว่า 1 (β>1)  

ตารางที่ 7 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) มากกว่าผลตอบแทนรายปีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่ามากกว่า 1 (β >1) 

กลุ่มที่ 2 ค่าเบต้า (β) มากกว่าตลาด และผลตอบแทนมากกว่าตลาด 

กองทุน ค่าเบต้า (𝛃𝐢) อัตราผลตอบแทนที่ต้องการของหลักทรัพย์ E(Ri) 

N-RMF 1.0166 43.5388 

 พบว่ามีกองทุนที่อยู่ในกลุ่มที่ 2 มีจ านวน 1 กองทุน ซึ่งเป็นกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการ
ลงทุนตราสารทุน (Equity fund) ดังนั้น นักลงทุนที่ชอบความเสี่ยงจากการลงทุน (Risk Lover) สามารถเลือก
ท าการลงทุนในกองทุนนี้ได้ตามอัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งจะมากกว่า Risk-free แต่มีอัตราผลตอบแทน
มากกว่าอัตราผลตอบแทนของตลาดบนความเสี่ยงที่มีค่ามากกว่าความเสี่ยงของตลาด นั่นคือกองทุนเปิดบัว

หลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) ซึ่งมีค่าเบต้า (β) เท่ากับ 1.0166 และมีอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ที่ต้องการเท่ากับ 43.5388% 

 กลุ่มท่ี 3 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) น้อยกว่าผลตอบแทนราย

ปีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β) มีค่าน้อยกว่า 1 (β 
< 1) 

ตารางที่ 8 กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการจากหลักทรัพย์ E(Ri) น้อยกว่าผลตอบแทนรายปีของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Set Index : E(Rm) โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เบต้า (β ) มีค่าน้อยกว่า 1 (β < 1) 

กลุ่มที่ 3 ค่าเบต้า (β) น้อยกว่าตลาด และผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด 

ประเภทกองทุน กองทุน ค่าเบต้า (βi) 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการของ

หลักทรัพย์ E(Ri) 

ตราสารแห่งทุน BERMF 0.8789 37.9848 
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กลุ่มที่ 3 ค่าเบต้า (β) น้อยกว่าตลาด และผลตอบแทนน้อยกว่าตลาด 

ประเภทกองทุน กองทุน ค่าเบต้า (βi) 

อัตราผลตอบแทนที่ต้องการของ

หลักทรัพย์ E(Ri) 

(Equity fund) V-RMF 0.8450 36.6201 

ตราสารแห่งหนี้ 
(Fixed income fund) 

 

K-CBOND 0.0133 3.0774 

KFLTGOVRMF 0.0120 3.0265 

T-NFRMF 0.0068 2.8185 

แบบผสม 
(Mixed fund) 

 

M-VALUE 0.9932 42.5971 

PMIXRMF 0.8405 36.4382 

FLEXAR 0.7379 32.3010 

 พบว่ามีกองทุนที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 มีจ านวน 8 กองทุน ซึ่งมีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุน
ในตราสารแห่งทุน (Equity fund) จ านวน 2 กองทุน การลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed income fund) 
จ านวน 3 กองทุน และการลงทุนแบบผสม (Mixed fund) จ านวน 3 กองทุน โดยกองทุนที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 นี้
เหมาะกับนักลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง (Risk- averter) สามารถท าการเลือกลงทุนในหลักทรัพย์กลุ่มที่ 3 ตาม
อัตราผลตอบแทนที่ต้องการ ซึ่งจะมากกว่า Risk-free แต่มีอัตราผลตอบแทนน้อยกว่าอัตราผลตอบแทนของ
ตลาดบนความเสี่ยงที่มีค่าน้อยกว่าความเสี่ยงของตลาด ส่วนกองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนใน

ตราสารแห่งทุน (Equity fund) มีค่าอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดและมีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือกองทุนเปิดบัว

หลวงตราสารทุนเพ่ือการเลี้ยงชีพ (BERMF) เบต้า (β) เท่ากับ 0.8789 และมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์
ที่ต้องการ เท่ากับ 37.9848% กองทุนส ารองเลี้ยงชีพที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed income 

fund) มีค่าอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดและมีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือกองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND) เบต้า (β) 
เท่ากับ 0.0133 และมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ต้องการ เท่ากับ 3.0774% ส่วนกองทุนส ารองเลี้ยง

ชีพที่มีนโยบายการลงทุนแบบผสม (Mixed fund) มีค่าอัตราผลตอบแทนสูงที่สุดและมีค่าเบต้า (β) สูงสุด คือ

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเลี้ยงชีพ (M-VALUE) เบต้า (β) เท่ากับ 0.9932 และมีอัตรา
ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่ต้องการ เท่ากับ 42.5971% ดังแผนภูมิที่ 1 
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แผนภูมิที่ 1 กราฟแสดงค่าเบต้า (β) และอัตราผลตอบแทนรายปีที่ต้องการของกองทุนส ารองเลี้ยงชีพในช่วง
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 ถึงกันยายน 2559 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ส าหรับผู้ลงทุนที่ต้องการอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงควรลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือการเลี้ยงชีพ (IN-RMF) ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนในตราสารทุน (Equity fund) แต่การลงทุนใน
กองทุนที่มีอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงก็จะมีความเสี่ยงสูงด้วยเช่นกัน  
 2. ส าหรับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยงควรลงทุนในนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งหนี้ (Fixed 
income fund) การลงทุนในนโยบายนี้จะมีความเสี่ยงต่ าแต่ก็ให้ผลตอบแทนที่คาดหวังต่ าด้วยเช่นกัน 
 3. จากทั้ง 3 นโยบายการลงทุน ส าหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้บ้าง ควรเลือกลงทุนในนโยบาย
การลงทุนแบบผสม (Mixed fund) ซึ่งกองทุนเปิดเอ็มเอฟซีเงินทุนสร้างค่าเพ่ือการเลี้ยงชีพ (M-VALUE) ให้
อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังสูงเกือบเท่ากับการลงทุนในกองทุนเปิดบัวหลวงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเลี้ยงชีพ 
(IN-RMF) และมีความเสี่ยงต่ ากว่า ดังนั้นส าหรับผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงได้บ้างควรจะลงทุนในกองทุนนี้จะ
คุ้มค่ากว่า 
กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ประธานกรรมการและ
กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ที่ได้ให้ความกรุณาแนะน า ตรวจตราแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนให้
ก าลังใจในการศึกษาค้นคว้าอิสระ จนกระท่ังเสร็จสมบูรณ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆตลอดระยะเวลาการศึกษา 
 ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ส่งเสริม สนับสนุนและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ
ยิ่งที่ท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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 ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ได้ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือในการ
ท าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา 
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือการศึกษาในระดับต่างๆส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
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การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธภิาพของไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และ  
ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์: สมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ 
THE COMPARATIVE EFFICIENCY ANALYSIS OF HYPERVISORS VMWARE 

WORKSTATION AND ORACLE VM VIRTUALBOX: PERFORMANCE AND PHYSICAL 
RESOURCE CONSUMPTION 

โชคชัย เอกศรีวิชัย1 
สุขสวัสดี ณัฏฐวุฒิสิทธิ์2 

เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์3 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้ได้น าเสนอการวิเคราะห์เปรียบเทียบไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชันและออราเคิล วี
เอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ ในแง่ของสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ ในอดีตนั้นการใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องจะถูกใช้หนึ่งเครื่องต่อหนึ่งหน้าที่เพ่ือความง่ายในการบริหารจัดการ ท าให้เกิดการใช้
ทรัพยากรทางกายภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีการท าเสมือนจึงถูกพัฒนาขึ้น
เพ่ือสนับสนุนการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ งานวิจัยนี้ท าการวิเคราะห์
การท าเสมือนแบบแม่ข่ายโดยใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายวินโดวส์ 10 โปร ไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์ค
สเตชัน รุ่น 12.5 และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 และโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ
วัดผลในด้านของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจ าหลัก หน่วยเก็บข้อมูล และกราฟิก และการบริโภค
ทรัพยากรทางกายภาพหน่วยความจ าและหน่วยเก็บข้อมูล จากผลการทดลองพบว่า วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 
12.5 เหมาะแก่การงานใช้งานที่เน้นสมรรถนะของหน่วยประมวลผลกลางและหน่วยความจ าหลัก และมีบริโภค
ทรัพยากรทางกายภาพหน่วยหน่วยความจ าและหน่วยเก็บข้อมูลน้อย ส่วนออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 
5.1.12 เหมาะส าหรับงานที่ต้องใช้สมรรถนะด้านกราฟิก  

ค าส าคัญ: การท าเสมือน เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน สมรรถนะ การบริโภคทรัพยากร  
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Abstract  

 This paper presents the comparative analysis of hypervisors VMWare Workstation and 
Oracle VM Virtualbox in terms of performance and physical resource consumption. In the 
past, each computer was used to serve a single function for the sake of simple 
management. This causes the inefficiently utilization of the computers. Virtualization 
technology has been thus developed to support effective resource allocation. We analyzed 
hosted virtualization based on host operating system Windows 10 Pro, VMWare Workstation 
hypervisor version 12.5, Oracle VM Virtualbox hypervisor version 5.1.12, benchmark programs 
used for evaluating CPU, main memory, storage and graphical performances, and physical 
memory and storage consumption. Results have showed that VMWare Workstation version 
12.5 is suitable for CPU- and main-memory-intensive applications. VMWare Workstation 
version 12.5 itself also consumes the small amount of physical memory and data storage. 
On the other hand, Oracle VM Virtualbox version 5.1.12 is appropriate for graphic-intensive 
applications. 

Keywords: Virtualization, Virtual machine, Performance, Resource consumption   
 

 
บทน า 
 การท าเสมือน เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งให้สามารถ
ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่าหนึ่งเครื่องโดยเป็นอิสระต่อกัน เรียกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน (Virtual 
Machine) (Vm360degree, 2012) การท าเสมือนช่วยให้เครื่องบริการสามารถท างานได้หลายหน้าที่ ซึ่งเดิมที่
องค์กรจะใช้เครื่องบริการหนึ่งเครื่องต่อหนึ่งหน้าที่ ซึ่งท าให้สิ้นเปลืองทรัพยากรเครื่องบริการ และใช้งานไม่
คุ้มค่า การท าเสมือนจึงเป็นการจัดสรรทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์ให้สามารถท างานได้หลากหลาย และยังใช้
ประสิทธิภาพได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ การท าเสมือนยังเป็นเทคโนโลยีเปิดทางของการค านวณแบบคลาวด์ 
(Cloud Computing) ซึ่งเป็นรูปแบบการประมวลผลส าหรับท าให้เข้าถึงแหล่งรวมทรัพยากรคอมพิวเตอร์ที่ใช้
ร่วมกันแบบปรับโครงแบบได้และสามารถด าเนินการผ่านเครือข่ายตามร้องขอเมื่อต้องการได้อย่างสะดวก 
(Mell and Grance, 2011) 
 การท าเสมือนมีด้วยกันสองแบบคือ การท าเสมือนแบบแบร์ เมเทิล (Bare Metal) และการท าเสมือน
แบบแม่ข่าย (Hosted Virtualization) ทั้งสองแบบต่างกันที่ต้องมีระบบปฏิบัติการแม่ข่าย (Host OS) 
(Vm360degree, 2012) ซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์ท าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์กับไฮเพอร์ไวเซอร์ 
(Hypervisor) โดยจะท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรระบบให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไฮเพอร์ไวเซอร์ คือซอฟต์แวร์
ส าหรับการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ระบบปฏิบัติการเยือน (Guest OS) คือซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวกลาง
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เชื่อมต่อระหว่างฮาร์ดแวร์เสมือนของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนกับโปรแกรมประยุกต์ซึ่งในที่นี่หมายถึง
โปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark program) ส าหรับวัดสมรรถนะของเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน 
 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ศุภณัฏฐ์  เจริญเจริญชัย, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2559) ได้ศึกษาว่า การเปรียบเทียบสมรรถนะ
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน และซอฟต์แวร์ที่ใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเป็นการท าเสมือนแบบแม่ข่าย ใช้ไฮ
เพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน (VMWare Workstation) และเรดเฮท เวอร์ชวลไลเซชัน (Red hat 
Virtualization) แล้วท าการวัดสมรรถนะในด้านหน่วยประมวลผลกลาง, หน่วยความจ าหลัก, การแสดงผล
แบบกราฟิก และ หน่วยเก็บข้อมูล ผลงานวิจัยพบว่าเรดเฮท เวอร์ชวลไลเซชันมีประสิทธิภาพด้านหน่วยเก็บ
ข้อมูล และการแสดงผลด้านกราฟิก ส่วนวีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชันเหมาะกับใช้งานทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นด้าน
สมรรถนะสูงสุด  
 ประกิจ มีบัณฑิต, เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์ (2557) ได้ท าการศึกษา การเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
ซอฟต์แวร์เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน โดยใช้ไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์  (Oracle VM 
Virtualbox) และวีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน ผลการศึกษาพบว่า ไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน มีสมรรถนะ
โดยรวมดีที่สุด โดยเฉพาะหน่วยเก็บข้อมูลและกราฟิก ส่วนไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ ให้
สมรรถนะในการท างานทั่วไปไม่มุ่งเน้นประสิทธิภาพสูงสุด 
 ณัฐกร เฉยศิริ, ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ (2554) ได้ศึกษาว่า ซอฟต์แวร์ในแต่ละบริษัทที่ให้บริการไฮ
เพอร์ไวเซอร์จะสามารถใช้ประสิทธิภาพในส่วนที่เป็นฮาร์ดแวร์ได้ในอัตราเท่ากันหรือไม่  ด้วยการจ าลอง
สภาพแวดล้อมเครื่องบริการและภาระงานที่ใช้ศูนย์ข้อมูลขึ้นมาทดสอบ แล้ววัดประสิทธิภาพของแต่ละเครื่อง
บริการในรูปแบบ ทรูพุด (Throughput) โดยใช้ไฮเพอร์ไวเซอร์เป็น วีเอ็มแวร์ และ ไมโครซอฟ ไฮเพอร์-วี  
 Soltesz, Potzl, et al. (2007) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบไฮเพอร์ไวเซอร์ เซน (Xen) และ วีเอ็ม
แวร์ โดยการติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนที่ใช้กับเครื่องบริการ ได้แก่ โซลาริส 10 (Solaris 10), เวอร์ชวลโซ 
ส าหรับลีนุกส์ (Virtuozzo for Linux) และ ลีนุกส์เซิร์ฟเวอร์ (Linux server) ผลการเปรียบเทียบเพ่ืออธิบาย
การออกแบบและการด าเนินงานของลีนุกส์เซิร์ฟเวอร์และดูความแตกต่างของสถาปัตยกรรมของลีนุกส์  โดยที่
ลีนุกส์เซิร์ฟเวอร์ให้การสนับสนุนเทียบเคียงส าหรับการแยกและประสิทธิภาพของระบบที่เหนือกว่า 
 จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งหมดข้างต้นต่างจากการวิจัยครั้งนี้คือ ในงานวิจัยนี้ ใช้
ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย คือ วินโดวส์ 10 โปร ไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์  เวิร์คสเตชันและออราเคิล วีเอ็ม 
เวอร์ชวลบ๊อคซ์ ระบบปฏิบัติการเยือน คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 (Windows server 2012) และ อูบุนตู 
เซิร์ฟเวอร์ (Ubuntu server) และมีการวัดผลวิเคราะห์การบริโภคทรัพยากรทางกายภาพด้านหน่วยความจ า
และหน่วยเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมด้วย 
 งานวิจัยนี้จึงเสนอการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสมรรถนะไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชันและออ
ราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ แบบใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายเพ่ือการท าเสมือนแบบแม่ข่ายขณะใช้งานไฮเพอร์
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ไวเซอร์ที่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนแตกต่างกัน และหาค่าการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยความจ า
และหน่วยเก็บข้อมูลของไฮเพอร์ไวเซอร์ 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพของไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และออรา
เคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ ในด้านสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยประมวลผลกลางและ
หน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรอบแนวคิด 
  กรอบแนวคิดการวิจัย ตามภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮ
เพอร์ไวเซอร ์
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวเซอร์ 
 

ตัวแปรต้น : 1) ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย ได้แก่ วินโดวส์ 10 โปร 2) ไฮเพอร์ไวเซอร์ ได้แก่วีเอ็มแวร์ 
เวิร์คสเตชัน และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ 3) ระบบปฏิบัติการเยือน ได้แก่ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 
และ อูบุนตู เซิร์ฟเวอร ์

ตัวแปรควบคุม : 1) ขนาดของหน่วยประมวลผลกลาง ได้แก่ หน่วยประมวลผลกลาง คอร์ไอ5-5200ยู 
2.2 GHz  ขนาด 1 คอร์ 2) ขนาดหน่วยความจ า 4 จิกะไบต์ (GB) 3) ขนาดของหน่วยเก็บข้อมูล คือ พ้ืนที่
ส าหรับบันทกึข้อมูลก าหนด 60 กิกะไบต์ 

ตัวแปรตาม : 1) สมรรถนะหน่วยประมวลผลกลาง คือ สมรรถนะของหน่วยประมวลผลกลางของ
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 2) สมรรถนะหน่วยความจ า คือ สมรรถนะหน่วยความจ าของเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน 3) สมรรถนะของหน่วยเก็บข้อมูล คือ สมรรถนะหน่วยเก็บข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 4) 
สมรรถนะกราฟิก คือ สมรรถนะกราฟิกของเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 5) การบริโภคทรัพยากรหน่วยความจ า

โปรแกรมเกณฑ์
เปรียบเทียบสมรรถนะ 

ตัวแปรต้น 
1.ระบบปฏิบตัิการแม่ข่าย 
2.ไฮเพอรไ์วเซอร ์
3.ระบบปฏิบตัิการเยือน 

ตัวแปรควบคุม 
1.หน่วยประมวลผลขนาด 1คอร ์
2.หน่วยความจ าขนาด 4 จิกะไบต ์
3.พ้ืนท่ีหน่วยเก็บข้อมูลขนาด 60 จิกะ
ไบต ์

ตัวแปรตาม 
1.สมรรถนะหน่วยประมวลผล
กลาง 
2.สมรรถนะหน่วยความจ า 
3.สมรรถนะหน่วยเก็บข้อมูลข้อมลู 
4.สมรรถนะกราฟิก 
5.การบริโภคทรัพยากรทาง
กายภาพหน่วยความจ า 
6.การบริโภคทรัพยากรทาง
กายภาพหน่วยเก็บข้อมลูข้อมลู 
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ทางกายภาพ คือ อัตราการบริโภคหน่วยความจ าของระบบปฏิบัติการแม่ข่าย โดยระบบปฏิบัติการเยือนและไฮ
เพอร์ไวเซอร์ 6) การบริโภคทรัพยากรหน่วยเก็บข้อมูลทางกายภาพ คือ อัตราการบริโภคหน่วยเก็บข้อมูลของ
ระบบปฏิบัติการแม่ข่ายโดย ไฮเพอร์ไวเซอร์ 
 
วิธีการวิจัย 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน และ 
ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ วัดสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
เป็นการมุ่งเน้นในการท าเสมือนแบบแม่ข่าย โดยมีเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. ฮาร์ดแวร์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท๊อป จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ หน่วย
ประมวลผลกลาง อินเทล คอร์ไอ5-5200ยู 2.2 GHz, หน่วยความจ า 8 จิกะไบต์, หน่วยเก็บข้อมูล 1 เทรา
ไบต์ 

2. ซอฟต์แวร์  

 ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย เป็น วินโดวส์ 10 โปร 64 บิท 

 ไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 และ ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ 
รุ่น 5.1.12 

 ระบบปฏิบัติการเยือน วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และ อบูุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16.04 

 โปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ ทั้งหมด 2 โปรแกรมดังต่อไปนี้ อัสโลจิกซ์ เบนซ์
ทาวน์(Auslogics Benchtown) (Major Geeks.com, 2017), โฟโรนิกซ์ เทส สูท (Phoronix test suite) 
(PTS, 2017) 

ขั้นตอนการทดลอง มีดังต่อไปนี้  
1. ติดตั้งระบบปฏิบัติการแม่ข่ายวินโดวส์ 10 โปร  
2. ท าการติดตั้งไฮเพอร์ไวเซอร์ วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 เพ่ือท าการสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์

เสมือนและวัดสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 
2.1. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องแรกท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 

16.04 แล้วจึงติดตั้งโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ คือ โฟโรนิกซ์ เทส สูท เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วท า
การวัดสมรรถนะทีละโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ และบันทึกผล 

2.2. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องที่สองให้ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ 
เซิร์ฟเวอร์ 2012 แล้วจึงติดตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ คือ อัสโลจิกส์ เบนซ์ทาวน์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ท าการวัดสมรรถนะทีละโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ และบันทึกผล 

3. ท าการติดตั้งไฮเพอร์ไวเซอร์ ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลไลเซชัน รุ่น 5.1.12 แล้วท าการสร้างเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนและวัดสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 
ดังต่อไปนี้ตามล าดับ 
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3.1. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องแรกท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 
16.04 แล้วจึงติดตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ คือ โฟโรนิกซ์ เทส สูท เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วท าการวัด
สมรรถนะทีละโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ และบันทึกผล 

3.2. เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนเครื่องที่สองให้ท าการติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ 
เซิร์ฟเวอร์ 2012 แล้วจึงติดตั้งเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ คือ อัสโลจิกส์ เบนซ์ทาวน์ เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
ท าการวัดสมรรถนะทีละโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ และบันทึกผล 

4. ในการทดสอบประสิทธิภาพการท างานในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนนั้น ท าการทดสอบด้วย
โปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะ 5 รอบต่อโปรแกรม จากนั้นน าผลการทดสอบนั้นมาหาค่าเฉลี่ยของแต่
ละโปรแกรม และท าสรุปผลการทดสอบทั้งหมด โดยน าข้อมูลผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้รับ
จากการทดลองของแต่ละเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะและจัดท าตารางแสดงประสิทธิภาพการท างานของไฮ
เพอร์ไวเซอร์แต่ละประเภท เพ่ือน ามาสรุปหาแนวทางประกอบตัดสินใจเลือกใช้ระบบปฏิบัติการแม่ข่าย 
ไฮเพอร์ไวเซอร์ และ ระบบปฏิบัติการเยือน  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลจากการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวทั้งสองถูกน าเสนอใน 2 ส่วนต่อไปนี้ 1) ด้าน
สมรรถนะของไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 
2) ด้านการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในด้านของหน่วยความจ า และ หน่วยเก็บ
ข้อมูล 

1. สมรรถนะของไฮเพอร์ ไวเซอร์วี เ อ็มแวร์  เวิร์คสเตชัน  รุ่น 12.5  และออราเคิล วี เ อ็ม 
เวอร์ชวลบ๊อคช์ รุ่น 5.1.12 ที่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และระบบปฏิบัติการ
เยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร ์รุ่น 16.04 

1.1. สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในด้านของหน่วยประมวลผลกลาง จะเห็นได้ว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 จะได้คะแนนสูงกว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์  รุ่น 5.1.12 ทั้ง
ระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และ ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16.04 ได้ผล
ตามภาพประกอบที่ 2 เอ็มไอพีเอ (million instructions per second : MIPS) คือ หน่วยวัดสมรรถนะของ
โปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะโฟโรนิกซ์ เทส สูท  ล้านค าสั่งต่อวินาที เป็นหน่วยวัดความเร็วของการ
ท างานตามโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งของตัวประมวลผล หรือของคอมพิวเตอร์แต่ละยี่ห้อว่า สามารถ
ประมวลผลได้กี่ล้านค าสั่งต่อวินาที ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งท างานได้เร็ว  และ คะแนน คือ หน่วยวัดสมรรถนะของ
โปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะอัสโลจิกส์ เบนซ์ทาวน์ ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งท างานได้ดี 
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ภาพประกอบที่ 2 การเปรียบเทียบสมรรถนะหน่วยประมวลผลกลางเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งไฮเพอร์
ไวเซอร์ที่แตกต่างกันของระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 (ด้านซ้าย) ระบบปฏิบัติการเยือนอู
บุนตู เซิร์ฟเวอร ์รุ่น 16.04 (ด้านขวา) 
 

1.1. สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในด้านของหน่วยความจ า จะเห็นได้ว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 จะได้คะแนนสูงกว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 ทั้งระบบปฏิบัติการ
เยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และ ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16. ได้ผลตามภาพประกอบ
ที่ 3 คะแนน คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะอัสโลจิกส์ เบนซ์ทาวน์ ยิ่งน้อย
แสดงว่ายิ่งท างานไดดี้ วินาที (seconds) คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะโฟ
โรนิกส์ เทส สูท ยิ่งน้อยแสดงว่ายิ่งท างานได้เร็ว 

 

    
ภาพประกอบที่ 3 การเปรียบเทียบสมรรถนะหน่วยความจ าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งไฮเพอร์ไวเซอร์ที่
แตกต่างกันของระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 (ด้านซ้าย) ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู 
เซิร์ฟเวอร ์รุ่น 16.04 (ด้านขวา) 
 

1.2. สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในด้านของหน่วยเก็บข้อมูล จะเห็นได้ว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วี
เอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 จะได้สมรรถนะด้านหน่วยเก็บข้อมูลที่ดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้ง
ด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ส่วนเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ
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เยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16.04 และติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ได้สมรรถนะ
ดีกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 ได้ผล
ตามภาพประกอบที่ 4  คะแนน คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะอัสโลจิกส์ 
เบนซ์ทาวน์ ยิ่งน้อยแสดงว่ายิ่งท างานได้ดี วินาที คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบ
สมรรถนะโฟโรนิกส์ เทส สูท ยิ่งน้อยแสดงว่ายิ่งท างานได้เร็ว 

1.2.  

     
ภาพประกอบที่ 4 การเปรียบเทียบสมรรถนะหน่วยเก็บข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งไฮเพอร์ไวเซอร์
ที่แตกต่างกันของระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 (ด้านซ้าย) ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู 
เซิร์ฟเวอร ์รุ่น 16.04 (ด้านขวา) 
 

1.3. สมรรถนะเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนในด้านของกราฟิก จะเห็นได้ว่าเครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 จะได้คะแนนสูงกว่า
เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งด้วยไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ทั้งระบบปฏิบัติการเยือน
วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 และ ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16.04 ได้ผลตามภาพประกอบที่ 5 
คะแนน คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะอัสโลจิกส์ เบนซ์ทาวน์ ยิ่งมากแสดง
ว่ายิ่งท างานได้ดี โอเปอเรชั่นต่อวินาที คือ หน่วยวัดสมรรถนะของโปรแกรมเกณฑ์เปรียบเทียบสมรรถนะโฟโร
นิกส์ เทส สูท ยิ่งมากแสดงว่ายิ่งท างานได้มาก 
 

      
ภาพประกอบที่ 5 การเปรียบเทียบสมรรถนะกราฟิกเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนที่ติดตั้งไฮเพอร์ไวเซอร์ที่
แตกต่างกันของระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 (ด้านซ้าย) ระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู 
เซิร์ฟเวอร ์รุ่น 16.04 (ด้านขวา) 
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2. การบริโภคทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน ด้านการบริโภคหน่วยความจ า และการบริโภค

หน่วยบันทึกข้อมูล  
2.1.  การบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยความจ า ถ้าอัตราการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพ

มีค่าต่ าแสดงว่าได้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนดี ถ้าอัตราการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพมีค่าสูง
แสดงว่าได้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนต่ า จะเห็นได้ว่าในระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 
2012 ไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ให้ประสิทธิภาพการบริโภคทางกายภาพหน่วยความจ าที่
ดีกว่าไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อค รุ่น 5.1.12 ส่วนระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ 
รุ่น 16.04 ไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 ให้ประสิทธิภาพการบริโภคทางกายภาพ
หน่วยความจ าที่ดีกว่าไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ตามภาพประกอบที่ 6 จิกะไบต์ คือหน่วย
วัดการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพด้านหน่วยความจ า 
 

 
ภาพประกอบที่ 6 การเปรียบเทียบการบริโภคทรัพยากรหน่วยความจ า เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 

 
2.2.  การบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยเก็บข้อมูล ถ้าอัตราการบริโภคทรัพยากรทาง

กายภาพมีค่าต่ าแสดงว่าได้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนสูง ถ้าอัตราการบริโภคทรัพยากรทาง
กายภาพมีค่าสูงแสดงว่าได้ประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนต่ า  จะเห็นว่าในการบริโภคทรัพยากรทาง
กายภาพหน่วยเก็บข้อมูลไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 บริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วย
เก็บข้อมูลดีกว่าไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 ตามภาพประกอบที่ 7 จิกะไบต์ 
เป็นหน่วยวัดการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพด้านหน่วยเก็บข้อมูล 
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ภาพประกอบที่ 7 การเปรียบเทียบการบริโภคทรัพยากรหน่วยเก็บข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 และออรา
เคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ รุ่น 5.1.12 ในส่วนของหาค่าสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน ด้านหน่วยความจ าและหน่วยเก็บข้อมูล ได้ผลดังนี้ จากท าการทดลองพบว่าไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ 
เวิร์คสเตชัน รุ่น 12.5 ให้สมรรถนะที่ดีในด้านหน่วยประมวลผลกลาง และจะได้สมรรถนะที่ดีในด้านหน่วยเก็บ
ข้อมลูเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนอูบุนตู เซิร์ฟเวอร์ รุ่น 16.04  ท าให้ไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน 
รุ่น 12.5 เหมาะที่จะน ามาใช้งานที่ต้องให้การประมวลผลเร็ว และระบบงานที่ต้องรองรับผู้เข้าใช้จ านวนมาก 
ส่วนไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์  รุ่น 5.1.12 ให้สมรรถนะที่ดีในหน่วยความจ าและด้าน
กราฟิก และหน่วยเก็บข้อมูลเมื่อติดตั้งระบบปฏิบัติการเยือนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2012 ซึ่งเหมาะกับงาน
ประเภทที่ต้องแสดงผลออกมาเป็นรูปภาพ การบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยความจ า พบว่าไฮเพอร์ไว
เซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น12.5 บริโภคน้อยกว่าไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์  รุ่น 
5.1.12 ส่วนการบริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยเก็บข้อมูลพบว่าไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์คสเตชัน รุ่น 
12.5บริโภคทรัพยากรทางกายภาพหน่วยเก็บข้อมูลน้อยกว่า ไฮเพอร์ไวเซอร์ออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ 
รุ่น 5.1.12 

ข้อเสนอนแนะจากงานวิจัยนี้พบว่าการเปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวเซอร์วีเอ็มแวร์ เวิร์ค
สเตชัน และออราเคิล วีเอ็ม เวอร์ชวลบ๊อคซ์ หาค่าสมรรถนะและการบริโภคทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอร์
เสมือน ในด้านของหน่วยความจ าและหน่วยบันทึกข้อมูล ช่วยให้สมารถตัดสินใจเลือกใช้ไฮเพอร์ไวเซอร์กับ
ระบบปฏิบัติการเยือนให้เหมาะสมกับงานภายในองค์กรได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามงานภายในองค์กรอาจมี
ความต้องการใช้ทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและจะต้องท างานได้ตลอดเวลา จึงควรมีการศึกษา
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เปรียบเทียบประสิทธิภาพไฮเพอร์ไวเซอร์ในการหดหรือขยายทรัพยากร (Scale down or Scale up) เครื่อง
คอมพิวเตอร์เสมือนเพื่อให้เหมาะสมกับงานมากยิ่งข้ึน 
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การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย 
Analysis and Design of Innovative Car Park Allocation Model in Thailand 

อรพรรณ  กรมนิล1 
ผศ.ดร.ปราลี มณีรัตน์2 

 

บทคัดย่อ 
ปัญหาการเดินทางคมนาคมและการจราจรที่แออัดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัด

ใหญ่ในประเทศไทย อีกทั้งประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น และปริมาณพ้ืนที่จอดรถที่มีให้บริการยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน แต่ยังมีประชาชนทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพ้ืนที่ว่าง มีความต้องการที่น าพ้ืนที่
นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพ่ิมขึ้น จึงเกิดมีแนวคิดนวัตกรรมการจัดสรรที่จอดรถอัตโนมัติ เพ่ือช่วยเพ่ิม
ความสะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในการจอดรถยนต์สามารถค้นหาพ้ืนที่จอดรถยนต์ และประชาชนที่มีบ้านพัก
อาศัยที่มีพ้ืนที่ว่างจะมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการให้เช่าพ้ืนที่จอดรถ ในบทความวิชาการนี้  มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
วิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย (Analysis and Design of 
Innovative  Car Park Allocation Model in Thailand) ใช้หลักการออกแบบการจัดการกระบวนการธุรกิจ 
(Business Process Management)   โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับพัฒนาออกแบบระบบงานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจ อีกทั้งใช้ซอฟต์แวร์  Bizagi  ออกแบบแบบจ าลอง โดยแสดงแผนภาพ
สัญลักษณ์กระบวนการธุรกิจ (Business Process Management Notation) แสดงสัญลักษณ์แต่ละขั้นตอนการ
ท างานของกระบวนการทางธุรกิจแบบของระบบพ้ืนที่จอดรถยนต์  นวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์  
จะช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการธุรกิจ เพ่ือน าไปใช้พัฒนาแอปพลิเคชันในขั้นต่อไป ได้อย่างง่ายและสะดวก
รวดเร็วขึ้น 

 
 

ค าส าคัญ: ที่จอดรถ, นวัตกรรม, กระบวนการธุรกิจ, การจัดการกระบวนการธุรกิจ, บิซากี  
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Abstract  
Concern of travelling and traffic congestion is the major problem in Bangkok and major 

provinces in Thailand. More and more people use private cars. And the availability of parking 
space is not sufficient to comply with public demand. But there is another group of people who 
have available spaces that can be utilized and benefit to generate more income. Therefore, the 
concept of automation of innovative car park model has been created to assist the motorists 
with comfort level to search for parking space. And, the people who have available space at 
home can make extra money from car parking rent. In this article, the objective is to complete 
the analysis and design of innovative car park allocation model in Thailand by using Business 
Process Management as a tool to develop a system design and to enhance efficiency of 
business processes. Bizagi BPM Suite is selected to design the model through The Business 
Process Management Notation (BPMN). It will create a diagram in each step of the operational 
business process of the car parking system. The innovative car park allocation model will 
provide the overview of business process in order to facilitate the next stage of  application 
development faster and easier. 

 

Keywords: Car Parking, Innovation, Business Process, Business Process Management, Bizagi  
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บทน า 
ปัญหาการเดินทางคมนาคมและการจราจรที่แออัดยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพมหานครและเมือง

ใหญ่ของประเทศ ในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนหลักทุกระบบที่มีอยู่ไม่สามารถขยายสายทางเพ่ิมการรองรับความ
ต้องการเดินทางของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  ประชาชนยังคงเลือกใช้รถยนต์ส่วนบุคคลเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดใน
การเดินทาง จากสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ส่วนบุคคลในพ้ืนที่กรุงเทพฯ พบว่า คนกรุง เทพนิยมใช้รถยนต์เพ่ิม
มากขึ้น สะท้อนได้จากปริมาณรถที่จดทะเบียนสะสมเฉพาะประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ไม่เกิน 7 คน)เพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จาก 1.24 ล้านคัน ในปี พ.ศ.2543 เพ่ิมเป็น 2.97 ล้านคัน ในปี พ.ศ.2555 หรือเพ่ิมขึ้นด้วยอัตรา
เฉลี่ยร้อยละ 11.63 ต่อปี (จุฬา สุขมานพ และเกรียงพล พัฒนรัฐ, 2556)  จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นว่า
ประชาชนใช้รถยนต์ส่วนบุคคลมากขึ้น แต่ยังขาดพ้ืนที่จอดรถในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ เนื่องจากปริมาณพ้ืนที่
จอดรถท่ีหน่วยงานราชการหรือเอกชน ทีม่ีให้บริการยังไมเ่พียงพอต่อความต้องการของประชาชนในชั่วโมงเร่งด่วน
แต่อย่างไร ปัจจุบันยังมีประชาชนทั่วไปอีกกลุ่มหนึ่งที่มีพ้ืนที่ว่างในบ้านพักอาศัยหรือบริษัทของตนเอง มีความ
ต้องการที่น าพ้ืนที่นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีรายได้เพ่ิมขึ้น จึงท าให้ผู้เขียนบทความ มีแนวคิดในการพัฒนา
นวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย เพ่ือช่วยให้กลุ่มคนที่สองฝ่ายได้เจอกันทั้งอุปสงค์
และอุปทาน  โดยที่คนขับรถยนต์สามารถค้นหาพื้นที่จอดรถในเขตกรุงเทพและเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันประชาชนที่
มีบ้านพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ว่าง สามารถโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของพ้ืนที่จอดรถยนต์มายังนวัตกรรม
แบบจ าลองที่จัดสรรจอดรถยนต์  จะเห็นว่าระบบนี้มีประโยชน์แก่กลุ่มคนทั้งสองฝ่าย โดยจะเพ่ิมความ
สะดวกสบายแก่ผู้ขับขี่รถยนต์ในการหาจอดรถยนต์ อีกท้ังช่วยเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนทั่วไปที่พ้ืนว่างส าหรับการ
เป็นที่จอดรถยนต์ 

ในบทความวิชาการนี้ ผู้เขียนได้ท าการวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอด
รถยนต์ ในประเทศไทย (Analysis and Design of Innovative of Allocation Car Park Model in Thailand)
โดยใช้หลักการออกแบบกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management)   โดยเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับ
พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ อีกทั้งใช้ซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Bizagi ออกแบบแบบจ าลองและ
แผนภาพ BPMN แสดงแต่ละขั้นตอนการท างานที่ของกระบวนการทางธุรกิจแบบระบบพ้ืนที่จอดรถยนต์ เพ่ือ
ออกแบบการใช้ระบบแบบจ าลองนวัตกรรมบริการจัดสรรที่จอดรถยนต์ให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการทางธุรกิจการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย 
2. เพ่ือวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย 
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ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
ในบทความวิชาการนี้มีทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้คือ 

1. ประเภทที่จอดรถยนต์ 
อรอนงค์ (2545)  แบ่งประเภทที่จอดรถยนต์ เป็น 2 ประเภท คือ 
1.1 ที่จอดรถยนต์ริมถนน (On-Street Parking/Curb Parking) การจอดรถยนต์ริม

ถนนจะออกแบบให้มีการจอดรถยนต์ขนานกับขอบทางหรือจอดเป็นมุม เอียงต่าง ๆ กับขอบถนน
ก็ได้ส่วนมากการจอดรถยนต์บริเวณริมถนนจะมีลักษณะขนานกับขอบทาง เนื่องจากมีผลกระทบ
ต่อการจราจรและการเกิดอุบัติเหตุที่น้อยกว่าการจอดรถยนต์ในลักษณะมุม ส่วนการที่จะอนุญาต
ให้จอดรถเป็นมุมนั้นมักจะอนุญาตเฉพาะถนนที่มีการจราจรไม่สูงถนน มีความกว้างพอโดยใช้เส้น
จราจรบนพ้ืนถนนเป็นการบังคับช่องจอดและใช้ป้ายจราจรในการแสดง ช่วงเวลาที่สามารถจอด
ได ้

1.2 ที่จอดรถยนต์นอกบริเวณถนน (Off-Street Parking) เป็นที่จอดรถยนต์ที่จัดเตรียม
ไว้เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้รถยนต์โดยไม่เป็นอุปสรรคกับ การจราจรบนถนนสาธารณะ 
ประกอบด้วยลานจอดรถยนต์ส าหรับจอดรถยนต์ในที่โล่งแจ้งและ อาคารจอดรถยนต์ เช่น ใน
ศูนย์ การค้า ในอาคารธุรกิจในอาคารที่พักอาศัย เป็นต้น ที่จอดรถยนต์ใน อาคารนี้สามารถแยก
เป็น ที่จอดรถยนต์ เหนือพ้ืนดินและที่จอดรถยนต์  ใต้ดินได้อีกด้วย ปัจจัยส าคัญที่จะเป็น
ตัวก าหนดในการจัดท าที่จอดรถยนต์คือราคาที่ดินในกรณีที่ราคาที่ดินต่ าค่าใช้จ่ายส าหรับ การ
ก่อสร้างที่จอดรถยนต์ บนพ้ืนดินจะถูกกว่า หากราคาที่ดินสูงมากค่าใช้จ่ายของการสร้างอาคาร 
จอดรถยนต์ จะประหยัดและคุ้มค่ากว่า 

 2. นวัตกรรม (Innovation) 
Porter (1990:780) กล่าวว่า นวัตกรรม คือ วิธีการหรือกระบวนการทางธุรกิจใหม่ที่จะท าให้เกิดผลทาง

ธุรกิจ  ส่วนส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (2549) ให้ความหมายนวัตกรรม คือ การใช้ความรู้และความคิด
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างสิ่งใหม่ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า นวัตกรรม คือ สิ่งที่เกิดขึ้น
ใหม่ หรือสิ่งที่พัฒนาจากสิ่งเดิมให้ดีขึ้น โดยนวัตกรรมจะต้องมีการประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมหรือเกิด
คุณค่าทางธุรกจิ  โดยรูปแบบของนวัตกรรม (Form of innovation)  แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ คือ 

1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation)  หมายถึง นวัตกรรมของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ที่
สร้างข้ึนมาใหม่ไม่เหมือนเดิม   

2. นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation)  หมายถึง นวัตกรรมที่มีปรับเปลี่ยนแนวทาง 
กระบวนการหรือวิธีการใหม่ท่ีแตกต่างไปจากวิธีการเดิม  

3. นวัตกรรมบริการ (Service innovation) หมายถึง นวัตกรรมการเปลี่ยนวิธีการให้บริการใหม่แก่
ลูกค้า  
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นวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทยจัดเป็นนวัตกรรมกระบวนการ เนื่องด้วย
ผู้เขียนท าการออกแบบกระบวนการทางธุรกิจใหม่ของการจัดสรรที่จอดรถยนต์ให้กระบวนการใหม่ที่สามารถ
น าไปใช้งานได้ทันท ี
 

3. การจัดการกระบวนการธุรกิจ (Business Process Management: BPM) 
 กระบวนการธุรกิจ (Business Process) คือ กิจกรรมหรืองานที่ต้องท าตามขั้นตอน โดยเป็นชุดของ

ขั้นตอนหรือกิจกรรมที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ของธุรกิจ โดยแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
 1. Management processes เป็นกระบวนการในการก ากับดูแลการท างานของระบบ เช่น การวางแผน

กลยุทธ์องค์กร  
2. Operational processes เป็นกระบวนการที่ประกอบขึ้นเป็นธุรกิจหลัก เช่น การจัดซื้อ การผลิต การ

โฆษณา การตลาดและงานขาย  
3. Supporting processes เป็นกระบวนการที่สนับสนุนกระบวนการหลักของธุรกิจ เช่น บัญชี, การสรร

หาบุคคลากร, การช่วยเหลือทางเทคนิค เป็นต้น  
การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ หมายถึง หลักการของการพัฒนา การด าเนินงาน การวัดประสิทธิภาพ 

และจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ (Business Processes) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ
เหล่านั้นอย่างต่อเนื่องแบบ end-to-end ตั้งแต่ต้นกระบวนการถึงสิ้นสุดกระบวนการ  
การเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการ  
 

การน าหลักการ BPM จะเน้นเฉพาะส่วนที่เป็นการปรับเปลี่ยนจากการปฏิบัติการตามแบบฟังก์ชันงาน
แบบเดิมมาเป็นงานแบบ กระบวนการ  ส าหรับงาน BPM ที่จะศึกษาต่อไปนั้นจะเน้นกระแสงานทั้งหน่วยงาน การ
วิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ ใช้เครื่องมือช่วยในการออกแบบที่เรียกว่า Business Process Model and 
Notation (BPMN)  โดย Object Management Group (2010) กล่าวว่า BPMN เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ออกแบบกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้มาตรฐานภาพสัญลักษณ์ในการสร้างโมเดลทางธุรกิจเพ่ือให้มนุษย์เข้าใจได้
ง่ายขึ้น โดยเวอร์ชั่นปัจจุบันที่ใช้งานอย่างแพร่หลายคือ เวอร์ชั่น 2.0 ขอบเขตของ BPMN 2.0 สามารถวิเคราะห์
โครงสร้างและทรัพยากรองค์กร การแตกกระบวนการงานต่างๆ การไหลเวียนของข้อมูลและสารสนเทศ  
BPMN2.0 เป็นโมเดลระดับสูงที่ช่วยท าให้ผู้บริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายสนับสนุน เข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ
และมีส่วนร่วมกันได ้
 

โครงสร้างของ BPMN2.0 ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
1. Swimlanes คือ ช่องหรือเลนแต่ละเลน 
2. Participant คือ ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้อง 
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3. Artifact คือ ส่วนประกอบต่างๆ 
4. Message คือ ข้อความต่างๆ  
5. Flow object ประกอบด้วย 

5.1. Event คือเหตุการณ์ท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างที่ด าเนินการตามกระบวนงาน 
5.2. Activities คือ กิจกรรมที่ท าภายใต้กระบวนงานนั้น 
5.3. Gateway คือ ช่องทางควบคุมการเข้าไปท างานยังกระบวนงานต่างๆ 

6. Connecting object ประกอบด้วย 
6.1. Sequence flow  คือ ล าดับขั้นทิศทางการท างานตามล าดับก่อนหลัง 
6.2. Message flow คือ ทิศทางการส่งข้อความระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
6.3. Association คือ การเชื่อมต่อข้อความหรือข้อมูลกับส่วนต่างๆ 

7. Data object คือ สัญลักษณ์แสดงข้อมูลรูปต่างๆ 
8. Data store  คือ  สัญลักษณ์แสดง การเก็บข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
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สัญลักษณ์พื้นฐานทีใ่ช้ใน BPMN 

สัญลักษณต์่างๆ ที่ใช้ใน BPMN แสดงดังภาพที่ 1  

 
 

 

ภาพที่ 1  สัญลักษณ์ ที่ใช้ใน BPMN  (Object Management Group, 2010) 
 

4. ซอฟต์แวร์ Bizagi  
Bizagi เป็นซอฟต์แวร์ของบริษัท  Bizagi  ที่เริ่มก่อตั้งตั้งปี ค.ศ. ใน 1989 ในประเทศอังกฤษ   

ซอฟต์แวร์ Bizagi เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้การออกแบบและพัฒนากระบวนการทางธุรกิจ โดยชุดของ
โปรแกรมในการออกแบบแบบจ าลองทางธุรกิจ มีชื่อว่า  Bizagi Modeler ช่วยในการออกแบบและ
สร้างแผนภาพเอกสารและจ าลองกระบวนการในรูปแบบมาตรฐานที่รู้จักกันเป็นรุ่นกระบวนการทาง
ธุรกิจและสัญลักษณ์ (BPMN)  

Bizagi Modeler ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ประกอบด้วย เครื่องมือในการสร้าง
แบบจ าลอง ผู้ใช้กดเลือกองค์ประกอบต่างๆ ที่ต้องการ โดยการกดและลากมาวางในพ้ืนที่ออกแบบ
กระบวนการที่ต้องการ  อีกทั้งยังสามารถสร้างแบบจ าลองให้เห็นภาพระหว่างผู้ส่วนได้เสียของ
กระบวนการธุรกิจทั้งระบบ 

Bizagi  พัฒนามาจากภาษาจาวา และ .Net framework ปัจจุบัน  Bizagi มีถึงเวอร์ชั่น 
โดยชุดของ Bizagi  (Bizagi Suite ) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์  3 ผลิตภัณฑ์คือ  

1. Bizagi BPMN Modeler เป็นส่วนของซอฟต์แวร์ฟรี (Freeware) สามารถใช้งานฟรี ใช้
สร้างแผนภาพหรือแบบจ าลองกระบวนการธุรกิ จ โดยจ าลองสถานการณ์และวัด
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ประสิทธิภาพการท างานของแบบจ าลองนั้นได้ โดยการวาดแผนภาพใช้สัญลักษณ์ 
BPMN 2.0 

2. Bizagi Studio เป็นส่วนของซอฟต์แวร์เสียค่าใช้จ่ายในการใช้เงิน  ความสามารถของ 
Bizagi Studio ช่วยให้องค์กรสร้างกระบวนการธุรกิจและ workflow ในการพัฒนาเป็น
แอปพลิเคชัน 

3. Bizagi Engine เป็นส่วนของเครื่องมือหลักในการท างานของ bizagi  เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงกระบวนการธุรกิจหรือระบบงานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่
ต่างๆ ได ้(Bizagi company, 2016) 

 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จตุพล รักดี (2550) กล่าวถึงปัญหาการจราจรติดขัดในเขต

กรุงเทพมหานครก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านเศรษฐกิจพลังงาน และมลพิษการจัดท าสถานที่จอดแล้วจร (Park 
and Ride : P&R) เป็นมาตรการด้านอุปสงค์ที่ใช้เพ่ือลดจ านวนเที่ยวการเดินทางโดยการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดย
มุ่งเน้นให้ ผู้ใช้รถยนต์ส่วนตัวน ารถมาจอดแล้วเดินทางต่อด้วยระบบขนส่งสาธารณะ    

อีกทั้งมีงานวิจัยต่างๆ ที่ศึกษาเกี่ยวกับการน าการออกแบบกระบวนการธุรกิจมาใช้ธุรกิจต่างๆ อาทิ
เช่น  

สราวุฒิ วลีธรชีพสวัสดิ์,ธาราทิพย์ สุวรรณศาสตร์ (2559) กล่าวถึง BPM กลายมาเป็นตัวเลือกที่ได้รับ
ความนิยมส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจ ในการน าเสนอพฤติกรรมของกระบวนการธุรกิจขององค์กร ซึ่ง
แบบจ าลองกระบวนการธุรกิจถูกสร้างมาจากความต้องการระบบสามารถถูกน าไปใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้าง
กรณีทดสอบต่อไปได้   

อรอนงค์  อุดมวงศ์, (2557: 155) น าเสนอบทความเรื่องการปฏิบัติการที่ศึกษากระบวนการท างาน
ของงานห้องสมุด โดยใช้รูปแบบ ของกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Modeling Notation--
BPMN) ซึ่งใช้สื่อสัญลักษณ์เพ่ืออธิบาย รายละเอียด และความสัมพันธ์ของการด าเนินงานร่วมกันภายในองค์กร  

Houda Kaffelaa,Naoufel Kraiema,b, Jamil Dimassia and Zuhoor Al-Khanjarib (2014) 
เสนอวิธีการที่จะสร้างภาพจ าลองของกระบวนการทางธุรกิจ โดยแสดงถึง วัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กร
และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ และภาพจ าลองกระบวนการทางธุรกิจ โดยใช้การสร้างภาพจ าลองภาษา
แผนผังสัญลักษณ์กระบวนการทางธุรกิจ (BPMN) สามารถรองรับให้นักออกแบบในการปรับเปลี่ยนได้อย่าง
ง่ายดาย ตามเป้าหมายในเชิงกลยุทธ์ เข้าสู่เป้าหมายในการด าเนินงานทางธุรกิจ นอกจากนี้เรายังแสดงให้เห็น
ว่า งานวิจัยนี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงการใช้งานของการท าแผนผังการท างานในแบบของเรา 

ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ (2014) กล่าวถึงน าเสนอเว็บไซต์ “Parking Duck” เว็บไซต์ส าหรับเช่าที่จอดรถ 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ปล่อยเช่าและขอเช่าที่จอดรถ เจ้าของที่จอดรถที่ต้องการปล่อยเช่าเพียงแค่การอก
รายละเอียดและปักหมุดพิกัดที่จอดบน (Google) ระบุวันที่ให้เช่า โพสต์รูปที่จอดรถ และราคาด้วยตนเอง 
พร้อมทั้งระบุเลขบัญชีธนาคารเพ่ือรับเงินค่าเช่าและลงทะเบียนด้วยอีเมล์หรือ (Facebook) ส าหรับผู้ที่สนใจ
ขอเช่าที่จอดรถก็เพียงแค่ระบุวันที่ต้องการขอเช่า ระบุเลขทะเบียนรถและแสดงส าเนาใบขับขี่ โดยเจ้าของที่
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จอดมีสิทธ์เลือกตอบรับหรือปฏิเสธการขอเช่าภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถพูดคุยผ่านระบบแชท
ส่วนตัวบนเว็บเพ่ือให้ข้อมูลหรือขอเอกสารต่างๆ Parking Duck เป็นสังคมที่คนได้มาแบ่งปันที่จอดรถท าให้
การใช้ชีวิตสะดวกสบายมากขึ้น  

บทความนี้ศึกษาความต้องการของบุคคลทั่วไปในการหาพ้ืนที่จอดรถยนต์ โดยใช้ Business Process 
Management เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกระบวนการทางธุรกิจ โดยท าการวิเคราะห์กระบวนการ(BPA-
business process analysis) และสร้างแบบจ าลองโดยใช้ซอฟต์แวร์  bizagi  สร้างแผนภาพที่ช่วยอธิบาย
กระบวนการท างาน  เพ่ือให้คนทั่วไปและนักคอมพิวเตอร์เข้าใจกระบวนการธุรกิจได้ง่ายดาย และสามารถ
น าไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นต่อไป  

 
วิธีการวิจัย 

3.1  การวิเคราะห์ระบบงาน    
3.1.1. ท าการศึกษาข้อมลู ได้แก่ ข้อมูลเกีย่วกบัทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทที่จอด

รถ นวัตกรรม การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ สัญลักษณ์ BPMN ซอฟต์แวร์ Bizagi โดยจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์  

3.1.2. การรวบรวมและสรุปข้อมูล ท าการรวบรวม ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การจัดการกระบวนการทาง
ธุรกิจและสรุปข้อมูลที่น าไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โดยการศึกษาข้อมูลจากที่ ต่างๆ ได้แก่  พ้ืนที่ของ
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ของประเทศ เพ่ือใช้เป็น แนวทางในการวิเคราะห์และออกแบบแบบจ าลอง   

3.2  การออกแบบระบบ  การออกแบบระบบเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในการศึกษาระบบ ที่จะท าให้การ
วิเคราะห์และออกแบบจ าลองมีประสิทธิภาพ โดยระบบได้แบ่งกลุ่ม ผู้ใช้งานของระบบออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
เจ้าของที่หรือบ้าน คนขับรถ ระบบ  โดยมีกระบวนการท างานทั้งหมด 24  กระบวนการดังตารางที่ 1  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

372372



 

 

        
 

 
  

ตารางที่ 1 แสดงกระบวนการของนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ 

ช่ือกระบวนการงาน 
(Process Title) 

หน้าท่ีการท างาน 
(Work duty) 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(Person in charge) 

1. Start Parking space vacancies (เริ่มต้น) เสนอพื้นที่จอดรถ เจ้าของที่หรือบ้าน,ระบบ 

2. Car parking rate per hour ค านวณราคาพื้นที่ค่าจอดรถรายชัว่โมง ระบบ,เจ้าของที่หรือบ้าน 

3. Parking space not in the area 
where the system specify 

พื้นที่จอดรถไม่อยู่ในบริเวณที่ระบบ
ต้องการ 

เจ้าของที่หรือบ้าน,ระบบ 
 

4. Record parking fee (End) บันทึกราคาพื้นท่ีจอดรถ (สิ้นสุด) ระบบ 

5. Select desired car park space 
(Start) 

ใส่พื้นท่ีจอดรถท่ีต้องการ(เริ่มต้น) 
 

คนขับรถ,เจ้าของที่หรือบ้าน,ระบบ 
 

6. Car park full (End) ไม่มีพื้นที่จอดรถที่ต้องการ คนขับรถ,ระบบ 

7. Display parking space แสดงรายการพื้นที่จอดรถท่ีว่าง ระบบ,คนขับรถ 

8. Display Parking space เลือกพื้นที่จอดรถ คนขับรถ,ระบบ 

9. Calculation of parking area and 
initial parking fee 

ค านวณพื้นท่ีจอดรถและค่าใช้จ่าย
เบื้องต้น 

ระบบ,คนขับรถ 
 

10. Display initial parking fee แสดงค่าใช้จ่ายเบื้องต้น คนขับรถ,ระบบ 
11. Drive the car into parking 
space 

น ารถเข้าที่พ้ืนท่ีจอดรถ 
 

คนขับรถ,ระบบ 

12. Record parking time บันทึกเวลาการเข้าจอดรถ ระบบ,เจ้าของที่หรือบ้าน,คนขับรถ 

13. Inform transaction of the 
customer parking (reservation) 

แจ้ง Transaction เข้าที่จอดของลูกค้า 
(จอง) 

เจ้าของที่หรือบ้าน,คนขับรถ 
 

14. Inform transaction of parking แจ้ง Transaction การเข้าจอดรถ คนขับรถ 
15. Take car out of parking น ารถออกจากพ้ืนท่ีจอดรถ คนขับรถ,ระบบ 
16. Record exit time บันทึกเวลาออก ระบบ 

17. Calculation of parking fee ค านวณค่าใช้จ่ายออก ระบบ,เจ้าของที่หรือบ้าน,คนขับรถ 

18. Report revenue แจ้งรายรับ เจ้าของที่หรือบ้าน,ระบบ 

19. Report In-Out Car Parking 
Expenses 

แจ้งผลค่าใช้จ่ายรายการเข้าออก 
 

คนขับรถ,ระบบ 
 

20. Payment (End) จ่าย Payment (สิ้นสุด) คนขับรถ,เจ้าของที่หรือบ้าน 

21. Record revenue (End) บันทึกรายรับ (สิ้นสุด) เจ้าของที่หรือบ้าน,คนขับรถ 

22. Money Collection (End)  รับเงิน (สิ้นสดุ) ระบบ,คนขับรถ 

23. Rate of parking area อัตราพื้นท่ีจอดรถ ระบบ 
24. Parking การจอดรถ ระบบ 

จากกระบวนการทั้งหมด 24 กระบวนการน ามาออกแบบ BPMN โดยใช้ซอฟต์แวร์ Bizagi ดังแสดงในภาพที่ 2  
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ภาพที 2  แผนภาพ BPMN ของนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ ในประเทศไทย 
 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์และออกแบบนวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ในประเทศไทย ได้น าเสนอ
แนวคิดใหม่ จากวิเคราะห์ปัญหาของสังคมไทยในปัจจุบันที่ผู้ขับขี่รถยนต์ต้องการความสะดวกสบายในการหา
พ้ืนที่จอดรถยนต์ และสร้างรายได้ให้กับประชาชนผู้ที่พักอาศัยที่มีพ้ืนที่ว่าง สามารถน ามาเป็นที่จอดรถยนต์
ชั่วคราวได้ โดยแนวคิดนี้ใกล้เคียงกับ Parking Duck แต่นวัตกรรมแบบจ าลองการจัดสรรที่จอดรถยนต์ใน
ประเทศไทยนี้ เน้นส่วนการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ เพ่ือประโยชน์ต่อไปในการน าไปพัฒนาต่อยอดเป็น
แอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ เพ่ือท าให้เกิดมูลค่าเชิงพาณิชย์ต่อไป 
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การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอนกรุงเทพมหานคร 
The Study of the Recreation Activities of Teachers in Bangbon District Bangkok 

 

     ปรมินทร์   อยู่เป็นสุข 1 

     สุมนรตรี   นิ่มเนติพันธ์ 2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร 11 ด้าน ได้แก่ ด้านศลิปะและหตัถกรรม ด้านการเต้นร า ด้านการละคร ด้านเกมและกีฬา ด้านงาน
อดเิรก ด้านการดนตรีและเพลง ด้านนนัทนาการกลางแจ้ง ด้านการอ่าน การเขียนและการพดู ด้านนนัทนาการทาง
สงัคม ด้านกิจกรรมพิเศษ และด้านงานบริการอาสาสมคัร โดยจ าแนกตามเพศ อายุ รายได้ และประสบการณ์ในการ
สอน กลุ่มตัวอย่างเป็นครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความเชื่อมั่น .95 และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการศึกษาพบว่า 
 การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่
ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมนันทนาการที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ ด้านการอ่าน เขียน พูด การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครจ าแนกตามเพศ โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรม
นันทนาการที่เข้ารวมมากท่ีสุด เพศชาย คือ ด้านการอ่าน เขียน พูด เพศหญิง คอื ด้านงานอดิเรก การศึกษาการเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครจ าแนกตามอายุ โดยรวมอยู่ในระดับ ปฏิบัติบ้าง 
กิจกรรมนันทนาการที่เข้ารวมมากที่สุด อายุ 21-30 ปี อายุ 31-40 ปี และอายุ 51-60 ปี คือด้านการอ่าน เขียน พูด 
และ อายุ 41-50 ปี คือด้านงานอดิเรก การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน 
กรุงเทพมหานครจ าแนกตามรายได้ โดยรวมอยู่ในระดับ ปฏิบัติบ้าง กิจกรรมนันทนาการที่เข้าร่วมมากที่สุดรายได้น้อย
กว่า 20,000 บาท และรายได้ 30,001-40,000 บาท คือด้านการอ่าน เขียน พูด และรายได้ 20,001-30,000 บาท และ
รายได้ 40,001 บาทขึ้นไป คือด้านงานอดิเรก การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบาง
บอน กรุงเทพมหานครจ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน โดยรวมอยู่ในระดับ ปฏิบัติบ้างกิจกรรมนันทนาการที่เข้า
ร่วมมากท่ีสุดประสบการณ ์น้อยกว่า 10 ปี คือด้านการอ่าน เขียน พูด และประสบการณ์10 – 20 ปี คือด้านงานอดิเรก
ประสบการณ ์20 ปีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการมากท่ีสุดคือด้านการอ่าน เขียน พูดและด้านงานอดิเรก 
ค าส าคัญ: กิจกรรมนันทนาการ, ครู, ส านักงานเขตบางบอน 
 
1 นิสิตปริญญาโทสาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110  
2 อาจารยท์ี่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ดร. สาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเที่ยว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110 
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Abstract 
This research is a study of recreation activity of teachers in Bangbon District, Bangkok. The 
participants classified by gender, age, salary and experience. The sample of this study consisted of 

two huntred teachers in the Bangbon District. The instrument was a questionnaire for collecting data 

which a reliability of .95 and analyzed by statistics in order to determine the percentage (%), mean (

x ) and standard deviation (S.D.). 

  

The results are as of follows:  
 In terms of the recreation activities of teachers in Bangbon District, overall participation were 
rated at a level of sometimes. In terms of the recreation activities of teachers in Bangbon District, 
overall participation as classified by gender were rated at a level of sometimes. For males it was 
reading, writing, speaking. And for females included hobbies. In terms of the recreation activities of 
teachers in Bangbon District, overall participation as classified by age was rated at a level of 
sometimes. From 21-30 years of age, 31-40 of age and 51-60 years of age was reading, writing and 
speaking. For those age 41-50 years, hobbies were the most popular. In terms of the recreation 
activities of teachers in Bangbon District, overall participation as classified by salary was rated at a 
level of sometimes. For those with a salary of less than 20,000 Bath and a salary of 30,001-40,000 
Bath included reading, writing, speaking. A salary of 20,001-30,000 Bath, and a salary of 40,001 Bath 
and higher were hobbies. In terms of the recreation activities of teachers in Bangbon District, overall 
participation as classified by experience was rated at a level of sometimes. For those with 
experience of less than ten years was reading, writing, and speaking. For those with experience ten 
to twenty years were hobbies. For those with experience than twent years were reading, writing, 
speaking and hobbies. 
 

Keyword: Recreation, Teacher, Bangbon District 
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บทน า 

 กิจกรรมนันทนาการ ได้เริ่มมีขึ้นมาพร้อมกับวิวัฒนาการของมนุษย์ ตั้งแต่สมัยโบราณจนกระทั่งมาถึงยุค
ปัจจุบัน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคแต่ละสมัยและในแต่ละภูมิภาคของโลก โดยเฉพาะในสังคมที่มีความ
เจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ซึ่ง
เป็นสาเหตุการเกิดความเครียดทางด้านร่างกายและจิตใจได้ทั้งสิ้น ฉะนั้น กิจกรรมนันทนาการ จึงเป็นทางเลือกอย่าง
หนึ่งของประชาชน ที่ต้องการได้รับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การพักผ่อนหย่อนกายหรือการ
ด าเนินกิจกรรมนันทนาการเพ่ือความเพลิดเพลินและลดความตึงเครียดหลังจากการท างานหรือภาวะเศรษฐกิจทาง
สังคม และยังส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจให้ดีขึ้น เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจและสร้างสมดุลของชีวิตสิ่งดังกล่าวจึงเป็น
ศาสตร์ด้านนันทนาการ(สมบัติ  กาญจนกิจ. 2544: 15) 
 นันทนาการ (Recreation) หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วม
ด้วยความสมัครใจ มีผลท าให้เกิดคุณค่าทางจิตใจ พัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์และสังคมตลอดจนช่วยพัฒนาตนเอง
และยังเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ มีรูปแบบหลากหลายมีขอบเขตที่ไม่จ ากัด สามารถยืดหยุ่น เปลี่ยนแปลงให้ตรงกับ
ความต้องการและความสนใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ (สมบัติ กาญจนกิจ.2535: 142 – 143)  กิจกรรมนันทนาการ
สามารถน ามาใช้เป็นสื่อในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนสามรถแก้ไขปัญหาทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจได้ กิจกรรม
นันทนาการช่วยพัฒนาความสามารถของบุคคล ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ มีส่วนท าให้มนุษย์
สร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ขึ้นมา เนื่องจากใช้ความสามารถของตนเองท าให้เกิดการพัฒนาทางทักษะที่มีซ่อนอยู่ในตัว มี
โอกาสผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เป็นทางระบายออกของอารมณ์ที่ดีโดยกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมที่
คนเราใช้เวลาว่างจากภารกิจงานประจ าโดยเข้าร่วมด้วยความสมัครใจและเป็นกิจกรรมที่ต้องไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม 
ประเพณี วัฒนธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาหรือความเจริญงอกงามทางกาย อารมณ์ สังคม
และสติปัญญาจนมีความสดชื่นกลับสู่สภาวะปกติ(ชูชีพ เยาวพัฒน์. 2543: 21) 
 ส านักงานเขตบางบอนเป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองหลักของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขตกรุงธนใต้ 
สภาพทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อยและหนาแน่นปานกลาง โดยมีย่านการค้าและเขตอุตสาหกรรมและเขต
เกษตรกรรมภายในพ้ืนที่ ในส านักงานเขตบางบอนนั้นแบ่งการปกครองเป็น 11 ฝ่าย โดยมีฝ่ายการศึกษารวมอยู่ในการ
บริหารงานของส านักงานเขตบางบอน ซึ่งจะคอยบริหารงานเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนที่สังกัดในส านักงานเขตบาง
บอน จ านวน  9 โรงเรียน 
 ครูในฐานะที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนนักเรียนและในบางเวลาครูต้องท าหน้าที่มากกว่าการสอนจนกลายเป็นพ่อ 
แม่คนที่สอง ด้วยภาระงานที่มากขึ้นครูจึงประสบกับภาวะความเครียดตามมาไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายหรือทาง
อารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียต่อการจัดการเรียนการสอน การที่ครูมีสุขภาพทางด้าน อารมณ์และจิตใจที่ดีย่อมส่งผลต่อ
นักเรียนที่อยู่ใกล้ชิดเพราะครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียน นันทนาการจึงเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ครูสามารถ
ขจัดความตึงเครียดที่เกิดขึ้นได้ไนแต่ละวัน เกิดสมาธิและสามารถจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษา มี
ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่ออาชีพครู 
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 จากการศึกษาค้นคว้าและส ารวจงานวิจัย จึงเห็นถึงความส าคัญของกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งเกิดผลทั้งทางตรง
และทางอ้อมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ท าคนเดียว ท าในหมู่เพ่ือนหรือในครอบครัว เพ่ือให้เกิดความสุขความสดชื่นและ
พร้อมที่จะปฏิบัติงานในวันต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม
นันทนาการด้านต่าง ๆของครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ว่ามีความสนใจในกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทใด และเพราะสาเหตุใด เพ่ือน าเสนอผลงานวิจัยนี้ต่อโรงเรียนต่าง ๆในส านักงานเขตบางบอนหรือน าเสนอต่อ
ฝ่ายการศึกษาของส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานครโดยตรงและพิจารณาในการจัดท ากิจกรรมนันทนาการให้
เหมาะสมและตรงต่อความต้องการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร เพ่ือเสริมสร้างก าลังใจในการ
ท างานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของผู้ที่มีอาชีพครูที่ส าคัญก็เพ่ือพัฒนาครูในส านักงานเขตบางบอนให้เป็นครู
ที่มีคุณภาพต่อไป 
 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร 

ความส าคัญของการวิจัย 
 ท าให้ทราบถึงการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร เพ่ือ
เป็นแนวทางในการจัดและส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการแก่ครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร  
วิธีวิจัย 

ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร จ านวน 9 โรงเรียน มีครู 

ทั้งหมด 362 คน (ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร, 2557) 
  
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร โดยเทียบตารางของเครซี่; และ

มอร์แกน (Krejcie and Morgan อ้างอิงจาก อรทัย  ทองอยู่, 2549: 170) จ านวนประชากร 362 คนได้กลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 200 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

 ตัวแปรที่ศึกษา 
  1.  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่ 
   1.1 เพศ 
   1.2 อายุ 
   1.3 รายได้ 
   1.4 ประสบการณ์ในการสอน 
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  2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครู ในส านักงาน
เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถาม (Questionaires) การศึกษาการเข้า
ร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นใหม่ แบ่งเป็น3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ (Check List) เช่น เพศ อายุ รายได้ และประสบการณ์ในการสอน 

 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถาม การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขต 
บางบอน  กรุงเทพมหานคร 11 ด้าน ได้แก่ ด้านศิลปะและหัตถกรรม ด้านการเต้นร า ด้านการละคร ด้านเกมและกีฬา 
ด้านงานอดิเรก ด้านการดนตรีและเพลง ด้านนันทนาการกลางแจ้ง ด้านการอ่าน การเขียนและการพูด ด้านนันทนาการ
ทางสังคม ด้านกิจกรรมพิเศษ และด้านงานบริการอาสาสมัคร มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 
3 ระดับคือ ปฏิบัติเป็นประจ า ปฏิบัติบ้าง และไม่เคยปฏิบัติ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended) 
การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  
กรุงเทพมหานคร มาหาค่าทางสถิติ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 1 มาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ  
2. น าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามตอนที่ 2 มาวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
3. สรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆเกี่ยวกับเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครู ใน 

ส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 
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ผลการวิจัย 
 ตาราง 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม 
 
 

องค์ประกอบตัวแปร  จ านวน ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 61 30.50 

 หญิง 139 69.50 

รวม 200 100.00 

2.อายุ 21-30 ปี 44 22.00 

 31-40 ปี 88 44.00 

41-50 ปี 33 16.50 

51-60 ปี 35 17.50 

รวม 200 100.00 

3.รายได้ น้อยกว่า20,000 บาท 74 37.00 

 20,001-30,000 บาท 75 37.50 

30,001-40,000 บาท 28 14.00 

40,001 บาทขึ้นไป 23 11.50 

รวม 200 100.00 

4. ประสบการณ์ น้อยกว่า 10 ปี 93 46.50 

 10 – 20 ปี 63 31.50 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป 44 22.00 

รวม 200 100.00 

 
ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร 

 

กิจกรรมนันทนาการ 
สรุปกิจกรรมนันทนาการ 

          x  S.D. การแปรผล 

1. ด้านศิลปหัตกรรม 1.70 0.49 ปฏิบัติบ้าง 
2. ด้านการเต้นร า 1.67 0.51 ปฏิบัติบ้าง 
3. ด้านการละคร 1.57 0.59 ไม่เคยปฏิบัติ 
4. ด้านเกมและกีฬา 1.85 0.47 ปฏิบัติบ้าง 
5. ด้านงานอดิเรก 2.22 0.41 ปฏิบัติบ้าง 
6. ด้านดนตรีและเพลง 1.99 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
7. ด้านนันทนาการกลางแจ้ง 2.07 0.45 ปฏิบัติบ้าง 
8. ด้านการอา่น เขียน พูด 2.25 0.45 ปฏิบัติบ้าง 
9. ด้านนันทนาการทางสังคม 2.12 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
10. ด้านกิจกรรมพิเศษ 2.12 0.47 ปฏิบัติบ้าง 
11. ด้านบริการอาสาสมัคร 1.87 0.49 ปฏิบัติบ้าง 

รวม 1.94 0.47 ปฏิบัติบ้าง 

381381



 

ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลในการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบาง

บอน โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

กิจกรรมนันทนาการ 
เพศชาย(N=61) เพศหญิง(N=139) 

     x  S.D. การแปรผล     x  S.D. การแปรผล 

1. ด้านศิลปหัตกรรม 1.71 0.51 ปฏิบัติบ้าง 1.70 0.49 ปฏิบัติบ้าง 

2. ด้านการเต้นร า 1.67 0.50 ปฏิบัติบ้าง 1.67 0.52 ปฏิบัติบ้าง 
3. ด้านการละคร 1.54 0.62 ไม่เคยปฏิบัติ 1.58 0.58 ไม่เคยปฏิบัติ 
4. ด้านเกมและกีฬา 1.90 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.83 0.47 ปฏิบัติบ้าง 
5. ด้านงานอดิเรก 2.25 0.41 ปฏิบัติบ้าง 2.21 0.42 ปฏิบัติบ้าง 
6. ด้านดนตรีและเพลง 2.10 0.45 ปฏิบัติบ้าง 1.94 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
7. ด้านนันทนาการกลางแจ้ง 2.07 0.49 ปฏิบัติบ้าง 2.07 0.44 ปฏิบัติบ้าง 
8. ด้านการอา่น เขียน พูด 2.27 0.43 ปฏิบัติบ้าง 2.20 0.47 ปฏิบัติบ้าง 
9. ด้านนันทนาการทางสังคม 2.12 0.46 ปฏิบัติบ้าง 2.12 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
10. ด้านกิจกรรมพิเศษ 2.10 0.50 ปฏิบัติบ้าง 2.12 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
11. ด้านบริการอาสาสมัคร 1.83 0.46 ปฏิบัติบ้าง 1.89 0.50 ปฏิบัติบ้าง 

รวม 1.96 0.48 ปฏิบัติบ้าง 1.94 0.42 ปฏิบัติบ้าง 

 

ตาราง 4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
กิจกรรมนันทนาการ 

อาย ุ21-30 ปี (N=44) อาย ุ31-40 ปี (N=88) อาย ุ41-50 ปี (N=33) อาย ุ51-60 ปี (N=35) 

 x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล 

1. ด้านศิลปหัตกรรม 1.65 0.41 ไม่เคยปฏิบัติ 1.66 0.49 ไม่เคยปฏิบัติ 1.81 0.58 ปฏิบัติบ้าง 1.77 0.51 ปฏิบัติบ้าง 
2. ด้านการเต้นร า 1.71 0.48 ปฏิบัติบ้าง 1.69 0.53 ปฏิบัติบ้าง 1.64 0.52 ไม่เคยปฏิบัติ 1.59 0.53 ไม่เคยปฏิบัติ 
3. ด้านการละคร 1.61 0.54 ไม่เคยปฏิบัติ 1.55 0.58 ไม่เคยปฏิบัติ 1.57 0.61 ไม่เคยปฏิบัติ 1.57 0.69 ไม่เคยปฏิบัติ 
4. ด้านเกมและกีฬา 1.86 0.39 ปฏิบัติบ้าง 1.80 0.46 ปฏิบัติบ้าง 1.86 0.45 ปฏิบัติบ้าง 1.96 0.58 ปฏิบัติบ้าง 
5. ด้านงานอดิเรก 2.15 0.38 ปฏิบัติบ้าง 2.16 0.44 ปฏิบัติบ้าง 2.33 0.41 ปฏิบัติบ้าง 2.36 0.35 ปฏิบัติบ้าง 
6. ด้านดนตรีและเพลง 2.04 0.49 ปฏิบัติบ้าง 1.93 0.44 ปฏิบัติบ้าง 2.06 0.43 ปฏิบัติบ้าง 2.00 0.42 ปฏิบัติบ้าง 
7. ด้านนันทนาการกลางแจ้ง 2.10 0.43 ปฏิบัติบ้าง 1.99 0.47 ปฏิบัติบ้าง 2.03 0.42 ปฏิบัติบ้าง 2.25 0.44 ปฏิบัติบ้าง 
8. ด้านการอา่น เขียน พูด 2.19 0.46 ปฏิบัติบ้าง 2.18 0.48 ปฏิบัติบ้าง 2.23 0.48 ปฏิบัติบ้าง 2.37 0.39 ปฏิบัติบ้าง 
9. ด้านนันทนาการทางสังคม 2.09 0.45 ปฏิบัติบ้าง 2.10 0.46 ปฏิบัติบ้าง 2.11 0.49 ปฏิบัติบ้าง 2.21 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
10. ด้านกิจกรรมพิเศษ 2.01 0.42 ปฏิบัติบ้าง 2.10 0.49 ปฏิบัติบ้าง 2.16 0.48 ปฏิบัติบ้าง 2.25 0.47 ปฏิบัติบ้าง 
11ด้านบริการอาสาสมัคร 1.93 0.54 ปฏิบัติบ้าง 1.81 0.44 ปฏิบัติบ้าง 1.84 0.52 ปฏิบัติบ้าง 1.96 0.50 ปฏิบัติบ้าง 

รวม 1.94 0.45 ปฏิบัติบ้าง 1.91 0.43 ปฏิบัติบ้าง 1.97 0.49 ปฏิบัติบ้าง 2.02 0.48 ปฏิบัติบ้าง 

 

382382



 

ตาราง 5 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามรายได้ 

 

ตาราง 6 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปรผลการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ 

 

กิจกรรมนันทนาการ 
น้อยกว่า 10 ปี (N=93) 10 – 20 ปี( N=63) 20 ปีขึ้นไป(N=44) 

 x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล 

1. ด้านศิลปหัตกรรม 1.69 0.46 ปฏิบัติบ้าง 1.63 0.51 ไม่เคยปฏิบัติ 1.83 0.53 ปฏิบัติบ้าง 
2. ด้านการเต้นร า 1.71 0.52 ปฏิบัติบ้าง 1.61 0.50 ไม่เคยปฏิบัติ 1.67 0.53 ปฏิบัติบ้าง 
3. ด้านการละคร 1.61 0.56 ไม่เคยปฏิบัติ 1.46 0.58 ไม่เคยปฏิบัติ 1.62 0.67 ไม่เคยปฏิบัติ 
4. ด้านเกมและกีฬา 1.90 0.45 ปฏิบัติบ้าง 1.69 0.42 ปฏิบัติบ้าง 1.99 0.53 ปฏิบัติบ้าง 
5. ด้านงานอดิเรก 2.20 0.41 ปฏิบัติบ้าง 2.14 0.44 ปฏิบัติบ้าง 2.39 0.34 ปฏิบัติประจ า 
6. ด้านดนตรีและเพลง 2.00 0.49 ปฏิบัติบ้าง 1.90 0.45 ปฏิบัติบ้าง 2.07 0.41 ปฏิบัติบ้าง 
7. ด้านนันทนาการกลางแจ้ง 2.10 0.45 ปฏิบัติบ้าง 1.90 0.43 ปฏิบัติบ้าง 2.23 0.43 ปฏิบัติบ้าง 
8. ด้านการอา่น เขียน พูด 2.23 0.44 ปฏิบัติบ้าง 2.11 0.51 ปฏิบัติบ้าง 2.39 0.37 ปฏิบัติประจ า 
9. ด้านนันทนาการทางสังคม 2.13 0.43 ปฏิบัติบ้าง 2.06 0.50 ปฏิบัติบ้าง 2.18 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
10. ด้านกิจกรรมพิเศษ 2.08 0.46 ปฏิบัติบ้าง 2.12 0.48 ปฏิบัติบ้าง 2.20 0.50 ปฏิบัติบ้าง 
11ด้านบริการอาสาสมัคร 1.94 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.69 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.96 0.48 ปฏิบัติบ้าง 

รวม 1.96 0.46 ปฏิบัติบ้าง 1.85 0.48 ปฏิบัติบ้าง 2.05 0.47 ปฏิบัติบ้าง 

 

 
กิจกรรมนันทนาการ 

น้อยกว่า 20,000 บาท (N=
74) 

20,001-30,000 บาท 
( N=75) 

30,001-40,000 บาท 
(N=28) 

40,001 บาทขึ้นไป 
(N=23) 

 x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล  x  S.D. การแปรผล 

1. ด้านศิลปหัตกรรม 1.74 0.44 ปฏิบัติบ้าง 1.60 0.53 ไม่เคยปฏิบัติ 1.85 0.51 ปฏิบัติบ้าง 1.73 0.46 ปฏิบัติบ้าง 
2. ด้านการเต้นร า 1.70 0.51 ปฏิบัติบ้าง 1.63 0.53 ไม่เคยปฏิบัติ 1.78 0.49 ปฏิบัติบ้าง 1.55 0.50 ไม่เคยปฏิบัติ 
3. ด้านการละคร 1.62 0.56 ไม่เคยปฏิบัติ 1.51 0.59 ไม่เคยปฏิบัติ 1.71 0.72 ปฏิบัติบ้าง 1.41 0.51 ไม่เคยปฏิบัติ 
4. ด้านเกมและกีฬา 1.91 0.44 ปฏิบัติบ้าง 1.75 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.96 0.51 ปฏิบัติบ้าง 1.86 0.49 ปฏิบัติบ้าง 
5. ด้านงานอดิเรก 2.21 0.39 ปฏิบัติบ้าง 2.12 0.46 ปฏิบัติบ้าง 2.44 0.36 ปฏิบัติประจ า 2.33 0.27 ปฏิบัติบ้าง 
6. ด้านดนตรีและเพลง 2.01 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.87 0.47 ปฏิบัติบ้าง 2.22 0.38 ปฏิบัติบ้าง 2.01 0.43 ปฏิบัติบ้าง 
7. ด้านนันทนาการกลางแจ้ง 2.12 0.41 ปฏิบัติบ้าง 1.94 0.50 ปฏิบัติบ้าง 2.18 0.38 ปฏิบัติบ้าง 2.20 0.43 ปฏิบัติบ้าง 
8. ด้านการอา่น เขียน พูด 2.25 0.40 ปฏิบัติบ้าง 2.09 0.52 ปฏิบัติบ้าง 2.46 0.40 ปฏิบัติประจ า 2.28 0.76 ปฏิบัติบ้าง 
9. ด้านนันทนาการทางสังคม 2.15 0.39 ปฏิบัติบ้าง 2.03 0.53 ปฏิบัติบ้าง 2.23 0.47 ปฏิบัติบ้าง 2.17 0.41 ปฏิบัติบ้าง 
10. ด้านกิจกรรมพิเศษ 2.10 0.43 ปฏิบัติบ้าง 2.07 0.51 ปฏิบัติบ้าง 2.20 0.52 ปฏิบัติบ้าง 2.25 0.43 ปฏิบัติบ้าง 
11ด้านบริการอาสาสมัคร 1.92 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.77 0.51 ปฏิบัติบ้าง 2.01 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.84 0.45 ปฏิบัติบ้าง 

รวม 1.98 0.44 ปฏิบัติบ้าง 1.85 0.51 ปฏิบัติบ้าง 2.09 0.47 ปฏิบัติบ้าง 1.96 0.46 ปฏิบัติบ้าง 

383383



 

การอภิปรายผล 

 จากการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร อภิปราย

ผลได้ดังนี้ 

 1. การศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร พบว่าครูใน

ส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง อาจเป็นเพราะว่าการเข้า

ร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นกิจกรรมกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ ความรู้สึกท าให้เกิดสุนทรียภาพ ท าให้ได้รับ

ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ซึ่งสอดคล้องกับ ประพัฒน์ ลักษณพิสุทธิ์ (2523 : บทคัดย่อ)  ได้กล่าวไว้ว่า การใช้เวลา

ว่างนั้นมี จุดมุ่งหมายหลายประการด้วยกัน คือ เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียดของร่างกาย เพื่อสุขภาพ และความ

สมบูรณ์ทางร่างกาย เพ่ือให้จิตใจสดชื่นแจ่มใส เพ่ือแสวงหาความสุขร่วมกับครอบครัว เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 2. พิจารณาตามเพศ ครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพศชายและเพศหญิง มีการเข้าร่วม

กิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับปฏิบัติบ้างโดยมีกิจกรรมนันทนาการที่เข้าร่วมมากท่ีสุดคือ ได้แก่ ด้านการอ่าน เขียน 

พูดและด้านงานอดิเรกซึ่งเป็นกิจกรรมนันทนาการท่ีนอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อตนเองยังจะส่งผลต่อบุคคลรอบข้างใน

การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับ ประพันธ์ศิริ ไชยชนะใหญ่ (2527: 12) ได้กล่าวถึงความส าคัญ

ของการใช้เวลาว่าง การรู้จักใช้เวลาว่างเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์ ผู้ฉลาดพึงแสวงหาวิธีการพักผ่อน โดยใช้

กิจกรรมต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 

 3. พิจารณาตามอายุ ครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ทุกช่วงอายุมีการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมนันทนาการที่เข้าร่วมมากท่ีสุดคือ ด้านการอ่าน เขียน พูด ด้านงานอดิเรก

และด้านกิจกรรมพิเศษ ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมมากท่ีสุดคือกิจกรรมทางศาสนา ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนส่วนใหญ่ในเขต

บางบอนนั้นเป็นโรงเรียนที่มีพ้ืนที่ติดกับวัดจึงมีกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับทางศาสนาในยามที่มีเวลาว่างจึงเข้าร่วมกิจกรรม

ทางศาสนาอยู่เสมอท าให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะมีความเสียสละ ท าให้สังคมน่าอยู่ ซึ่งสอดคล้องกับ อภิชัย   ศรี

เมือง (2550: 2-25) ที่กล่าวว่ากิจกรรมพิเศษเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวัฒนธรรม และค่านิยมที่ดีของสังคม และยังสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนและครอบครัวอีกด้วย 

 4. พิจารณาตามรายได้ ครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานครทุกช่วงของรายได้มีการเข้าร่วมกิจกรรม

นันทนาการอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมนันทนาการที่เข้าร่วมมากท่ีสุด ได้แก่ ด้านการอ่าน เขียน พูดและด้านงาน

อดิเรก กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ การอ่านหนังสือ นวนิยาย หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคคล

สามารถพัฒนาทักษะความรู้อย่างสร้างสรรค์และยังเป็นการผ่อนคลายอารมณ์ ความรู้สึกจากกิจวัตรประจ าวัน ซึ่ง

สอดคล้องกับ อเนก หงษ์ทองค า(2542: 18) ที่กล่าวว่ากิจกรรมนันทนาการที่บุคคลสามารถเลือกท าได้ด้วยความสมัคร

ใจ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพ่ือการพักผ่อน สร้างความรื่นเริงบันเทิงใจจากกิจกรรมนันทนาการ 

384384



 

 5. พิจารณาตามประสบการณ์ ครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานครที่มีประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี

จนถึงตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปมีการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง ซึ่งกิจกรรมที่เข้าร่วมมากท่ีสุดคือด้าน

การอ่าน เขียน พูดและด้านงานอดิเรก โดยเฉพาะ การเลี้ยงสัตว์และการอ่านหนังสือ นวนิยาย หนังสือพิมพ์ ซึ่งเป็นการ

ผ่อนคลายความตึงเครียดจากการท างาน เป็นการพักผ่อนหย่อนใจและเพ่ิมความสนุกสนานและผ่อนคลายจากกิจกรรม

นันทนาการเป็นการเพ่ิมพลังและคุณภาพให้กับชีวิตอีกทางหนึ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ สมบัติ  กาญจนกิจ (2544:30-36) ที่

กล่าวว่า ลักษณะพื้นฐานของนันทนาการ คือการเพ่ิมพูนประสบการณ์กระบวนการทางนันทนาการ ก่อให้เกิดการ

พัฒนาทางอารมณ์สุข จึงเป็นประสบการณ์หรือคุณภาพชีวิตของบุคคล 
  

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครู ในส านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร สรุปได้ดังนี้ 

1. จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร จ านวน 200 คน 

จ าแนกตามตัวแปรได้ดังนี้ 

1.1  เพศ  พบว่าครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เป็นเพศชายจ านวน 61 คน คิดเป็นร้อย

ละ 30.50 เป็นเพศหญิงจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 69.50   

1.2  อายุ  พบว่าครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร อายุ 21-33 ปี จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อย

ละ 22.00 อายุ 31-40 ปี จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 44.00 อายุ 41-50 ปี จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 16.50 

และอายุ 51-60 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 

1.3  รายได้  พบว่าครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร รายได้ น้อยกว่า 20,000 บาท จ านวน 

74 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 รายได้ 20,001-30,000 บาท จ านวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 37.50 รายได้ 30,001-

40,000 บาท จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 และรายได้ 40,001 บาทข้ึนได้ จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ

11.50 

1.4  ประสบการณ์  พบว่าครูในส านักงานเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร ประสบการณ์ในการสอน น้อย

กว่า 10 ปี จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 46.50 ประสบการณ์ในการสอน 10-20 ปี จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.50 และประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 22.00 

2. จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน 

พูด 
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3. ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร จ าแนก

ตามเพศ อายุ รายได้ และประสบการณ์ในการสอน สรุปได้ดังนี้ 

 3.1 จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ 

 3.1.1 เพศชาย เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ 

กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.1.2 เพศหญิง เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ 

กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.2 จากตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามอายุ 

 3.2.1 อายุ 21 - 30 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมาก

ที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.2.2 อายุ 31 - 40 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมาก

ที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.2.3 อายุ 41 - 50 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมาก

ที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านงานอดิเรก 

 3.2.4 อายุ 51 - 60 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่ปฏิบัติมาก

ที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.3 จากตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามรายได้ 

 3.3.1 รายได้น้อยกว่า 20,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรม

ที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.3.2 รายได้ 20,001-30,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านงานอดิเรก 

 3.3.3 รายได้ 30,001-40,000 บาท เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

 3.3.4 รายได้ 40,001 บาทข้ึนไปเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านงานอดิเรก 
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 3.4 จากตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  

กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประสบการณ์ในการสอน 

 3.4.1 ประสบการณ์น้อยกว่า 10 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูด 

  3.4.2 ประสบการณ์10 – 20 ปี เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านงานอดิเรก 

 3.4.3 ประสบการณ์ 20 ปีขึ้นไป เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการโดยรวมอยู่ในระดับปฏิบัติบ้าง กิจกรรมที่

ปฏิบัติมากที่สุดคือ กิจกรรมนันทนาการด้านการอ่าน เขียน พูดและด้านงานอดิเรก 

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยการศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยมี

ข้อเสนอแนะว่า 

1. ควรส่งเสริมให้ครู ในส านักงานเขตบางบอน  กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการในด้านต่าง ๆ 

2. ควรจัดตั้งชมรมกิจกรรมนันทนาการด้านต่าง ๆในส านักงานเขตบางบอนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มี 

การเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ 

3. จัดกิจกรรมนันทนาการภายในและระหว่างองค์กรที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตอ่ืน ๆ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการของครูในส านักงานเขตอ่ืน ๆ 

กิตติกรรมประกาศ 

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ ด้วยความอนุเคราะห์และการให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งของ อาจารย์ ดร.
สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน าให้แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดการท า
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยโรจน์  สายพันธุ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ กนกวดี   พ่ึงโพธิ์ทอง ภาควิชา
สันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นายสมศักดิ์  นนทโชติ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตบาง
บอน นายสุรศักดิ์  วิมลรัตนชัยศิริ ผู้อ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ และนางคนึงนิตย์  สุ
นทวนิค คร ูโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ ที่ได้กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญ ในการตรวจเครื่องมือ และให้ค าแนะน าสร้างเครื่องมือใน
การวิจัยครั้งนี้ ส าเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี 
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ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล และรองศาตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง ที่ได้กรุณา
สละเวลาเป็นประธานและกรรมการสอบปากเปล่า และได้ให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ ของ
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์เรียบร้อยและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ภาควิชาสันทนาการทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชา อบรมสั่งสอนให้ความรู้
ต่างๆ ด้วยความรัก ความเมตตาและช่วยเป็นก าลังใจในการท าปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ 

ขอขอบพระคุณ ฝ่ายการศึกษาส านักงานเขตบางบอนที่ให้ความอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนครูในส านักงานเขตบางบอนทุกคนให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

ท้ายที่สุด ผู้วิจัยขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และคณะครูอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนและ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ แก่ผู้วิจัยให้มีความรู้ความสามารถ ตลอดทั้งเพ่ือน พ่ีน้อง ทุกคนที่ให้  การสนับสนุนมาโดยตลอด 
รวมทั้งผู้ที่คอยให้ก าลังใจผู้วิจัยตลอดมา ท าให้ผู้วิจัยมีความมานะ พยายาม อดทน จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จ
ด้วยดี 
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การศึกษาความชุกของอาการผื่นผิวหนังอักเสบของพนักงานท าความสะอาดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี 
THE STUDY OF THE PREVALENCE OF ECZEMA AMONG THE JANITORS EMPLOYED BY ONE OF 

THE HOSPITALS LOCATED IN CHONBURI PROVINCE 

ไลลา มะยีแต1 

อนามัย เทศกะทึก2 

วัลลภ ใจดี3 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความชุกของอาการผื่น
ผิวหนังอักเสบของพนักงานท าความสะอาดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างคือพนักงานท าความ
สะอาดจ านวน 110 คน เครื่องมือที่ใช้ท าการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิง
พรรณนา 

 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.0 โดยมีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี (S.D.=11.38) 
มีประวัติเคยเป็นโรคภูมิแพ้คิดเป็นร้อยละ 22.2 ภูมิแพ้ทางผิวหนังและภูมิแพ้ทางจมูก ร้อยละ 5.6  สมาชิกใน
ครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 20.4 มีอาการทางผิวหนัง 1 อาการขึ้นไป ร้อยละ 29.9 (95% CI=0.21-
0.36)อาการทางผิวหนังที่พบมากที่สุดคือ อาการคัน ร้อยละ 28 (95% CI=0.20-0.36)รองลงมา มีอาการตุ่มแดง คิด
เป็นร้อยละ 20.6 (95% CI=0.13-0.28) ส่วนความถี่ในการเกิดอาการ พบว่า การอาการครั้งเดียวในสองสัปดาห์หรือ
มากกว่า มีมากที่สุด ร้อยละ 23.4 ระยะที่เริ่มมีอาการ พบว่าอายุช่วงมากกว่า 18 ปีพบมากท่ีสุด ร้อยละ 29.9 ครั้ง
สุดท้ายที่มีอาการ พบว่า มีอาการ ณ ปัจจุบันมีมากท่ีสุด ร้อยละ 11.2 เคยไปพบแพทย์ ร้อยละ 14.0 และมีอาการดี
ขึ้นหลังเลิกงานหรือวันหยุด มีมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 11.2  ด้านปัจจัยในงานและนอกงาน พบว่า ประสบการณ์การ
ท างานของพนักงานท าความสะอาด เฉลี่ย 3.15 ปี (S.D.= 4.58) จ านวนชั่วโมงในการท างานเฉลี่ย เท่ากับ 11 ชั่วโมง
ต่อวัน (S.D.=2.27) พบมีผลิตภัณฑ์จากสารเคมีในงานที่ท าให้อาการแย่ลง ร้อยละ 33.3ผลิตภัณฑ์จากสารเคมีนอก
งานที่ท าให้อาการแย่ลง คิดเป็นร้อยละ 6.1 มีการใช้ถุงมือในการท างาน  คิดเป็นร้อยละ 98.1และอาการผื่นผิวหนัง
อักเสบจากการใช้ถุงมือ คิดเป็นร้อยละ 13.2ส่วนจ านวนการล้างมือต่อวัน เฉลี่ย 14 ครั้งต่อวัน และค่าเฉลี่ยการใช้
น้ ายาท าความสะอาดในงาน ค่าเฉลี่ยชั่วโมงการใช้น้ ายาท าความสะอาดในงาน พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์และชั่วโมงการ
ใช้มากท่ีสุด ได้แก่ ซีโตรเดต เฉลี่ยมีมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวันคิดเป็นร้อยละ 48.6 ไฮโปร เฉลี่ยมีมากกว่า2ชั่วโมงต่อวัน  
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ร้อยละ 52.3และกิจกรรมนอกงานและชั่วโมงการท ามากท่ีสุด พบว่า การซักผ้า รองลงมา การเตรียมอาหารพบว่า 
น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวัน ร้อยละ 36.4, 30.8 ตามล าดับ ดังนั้น ควรหาวิธีการป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดอาการผื่น
ผิวหนังอักเสบ เพื่อลดการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบในพนักงานท าความสะอาด ป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ และ
โรงพยาบาลควรมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เช่น การประเมิน
สารเคมีในสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ค าส าคัญ: ผื่นผิวหนังอักเสบ, พนักงานท าความสะอาด 

 
 

Abstract 
 This research was the cross-sectional descriptive study. The objectives of the 

research was to study the prevalence of Eczema among the janitors employed by one of the 
hospitals located in Chonburi Province. The number of the informants in the sample group was 
110 persons. The tools used to collect data is the questionnaire , and the analysis is conducted by 
the descriptive statistics.   

 The findings of the study were shown that most of the informants is female or 
86.0%. The average age was 46.5 years (S.D.=11.38). 22.2 % had the allergy history. 5.6% have 
dermatological and nasal allergy. 20.4% have the family members who have allergy 
history.29.9%(95% CI=0.21-0.36) had more than 1 skin disease symptoms.The most prevalent 
symptom are itching or 28%(95% CI=0.20-0.36), followed by the red spot symptom or 20.6% (95% 
CI=0.13-0.28). Regarding the frequency of the symptoms, the highest frequency of the symptom 
was the 1 time occurrence of the symptom without 2 weeks or longer or 23.4%. For the first stage 
of the symptom, it was found that the highest group had the age range above 18 years-old or 
29.9%. For the latest symptom found was marked “currently” or 11.2%. 14.0% have sought 
medical advice for the physician. Regarding the period which the symptoms had been alleviated 
the most was after work or during their day-off or 11.2%. Regarding work-related and non-work 
related factors, it was found that the average years that the janitors had been working is 3.15 years 
(S.D.= 4.58). The average working hours per day was11 hours (S.D.=2.27), 33.3% had reported from 
the chemical products used for work have deteriorated their symptoms, 6.1% had reported from 
non-work related chemical products had worsened their symptoms, 98.1% had used glove during 
their work, 13.2% had reported that they had developed allergy after using the glove. The average 
times they had washed their hands was 14times per day. Regarding the average of the use of the 
washing liquid during their work per working.Itwas found that the most frequent chemical that the 
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janitors used wasCitodes For 2 hours per day or  48.6%. For hypro, the average hours the janitors 
had worked with for more than 2 hours was 52.3%. Regarding non-work related activities, most 
hours were spent to washing clothes, followed by food preparation. Both activities last lesser than 
half hour per day or 36.4%, and 30.8% respectively. In order to be able to work efficiently, 
measures to prevent and monitor the symptom of eczema had to be implemented to reduce 
eczema related symptoms and prevent the health effects  and the hospital should assess and 
manage important health risks systematically and continuously, such as the assessment of 
chemicals in the work environment, etc. 

 
Keyword: Eczema , Janitors 
 
บทน า 
 ปัจจุบันงานท าความสะอาดเป็นอาชีพพ้ืนฐานที่ท ากันทั่วโลก ซึ่งงานท าความสะอาดจัดว่าเป็นแรงงานอยู่ใน
กลุ่มไร้ฝีมือ มีรายได้น้อย ผู้ประกอบอาชีพมักเป็นกลุ่มประชาชนผู้ด้อยโอกาส เนื่องจากมีการศึกษาน้อย แรงงานส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานที่ต่อสู้เพ่ือความอยู่รอด (วราภรณ์ พรหมศิริ, 2544)ลักษณะงานท าความสะอาดจะแตกต่างกันไป ซึ่ง
กิจกรรมหลักทั่วไปของการท าความสะอาด ได้แก่ การท าความสะอาดพื้นผิว เช่น พ้ืนห้อง เช็ดท าความสะอาด
เฟอร์นิเจอร์ หน้าต่าง กระจก เช็ดฝุ่น เป็นต้น ในกระบวนการท างานดังกล่าว มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีชนิด
ต่างๆในการท าความสะอาด เพ่ือช่วยให้การท าความสะอาดพ้ืนผิวต่างๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้น และช่วยทุ่นแรงในการ
ท างานมากยิ่งข้ึน (Zock, 2005) 
  พนักงานท าความสะอาดที่ท างานในโรงพยาบาลมีโอกาสรับสัมผัสกับสิ่งคุกคามต่อสุขภาพในกระบวนการ
ท าความสะอาดหลายด้าน ทั้งลักษณะการท างานมีการสัมผัสความเปียกชื้นและสารเคมีที่ใช้ในการท างานอยู่
ตลอดเวลา ซึ่งในแต่ละวันมีการท างานหลายชั่วโมง (Brun, 2009)ท าให้มีการสัมผัสน้ ายาท าความสะอาดที่ใช้ในงาน 
ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของพนักงานท าความสะอาดได้  ซึ่งด้านที่มีความเสี่ยงประการหนึ่ง 
คือ สิ่งคุกคามด้านเคมี เช่น การใช้น้ ายาล้างสุขภัณฑ์ น้ ายาเช็ดกระจก น้ ายาดันฝุ่น น้ ายาขัดพ้ืน ถือเป็นความเสี่ยงต่อ
สุขภาพมากท่ีสุดของพนักงานท าความสะอาด (ปัทมาพร บุดดาเพ็ง, 2552) 
 การสัมผัสสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการท าความสะอาด เพื่อใช้เป็นการทุ่นแรงในการท างาน แต่สารเคมี
เหล่านั้นส่งผลกระทบต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท 
ระบบโลหิต และระบบผิวหนัง (โชติมา วิไลวัลย์และสุชาตา ชินะจิตร, 2549)ซ่ึงผู้รับสัมผัสสารเคมีจากการท าความ
สะอาดอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพผิวหนัง เช่น อาการคัน ผื่นแดง ผิวหยาบกร้าน ระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ เกิดผื่น
แดงปวด เกิดแผลไหม้แผลพุพองและผิวหนังเปลี่ยนอาการลักษณะนี้มักจะเป็นๆ หาย ๆ การรักษาโรคผิวหนังมักจะท า
ได้โดยเพียงการบรรเทาอาการเท่านั้น(ส านักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน, 2559) 
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 จากสถิติโรคผิวหนังที่เกิดจากการท างานในปี 2551 มีจ านวน 4,977 ราย(สมาคมโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 2551)โรคผิวหนังมีถึงร้อยละ 30ของโรคจากการประกอบอาชีพทั้งหมดและ
โรคผิวหนังที่เกิดมากท่ีสุดคือโรคผิวหนังอักเสบ และจากการศึกษาของสัจจพลพงษ์ภมร (2554)พบว่าความชุกของการ
เกิดผื่นผิวหนังอักเสบจากการท างานในแม่บ้านท าความสะอาด ร้อยละ57.67รชยา หาญธัญญพงษ์ (2551)พบว่า 
ความชุกของการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบในพนักงานท าความสะอาด ร้อยละ13.4และจากการศึกษาของพรทิพย์ 
เรืองสสีมบูรณ์ (2551)พบว่าความชุกของการเกิดอาการผื่นผิวหนังของพนักงานรับจ้างท าความสะอาด มีร้อยละ 15.8 
 ปัจจัยหลายปัจจัยที่เก่ียวข้องในงานท าความสะอาดท าให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ ได้แก่ เพศ ซึ่งการเกิดผื่น
ผิวหนังอักเสบบริเวณมือของพนักงานท าความสะอาด จะพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (รชยา หาญธัญพงศ์ และ
คณะ, 2552)แต่มีบางการศึกษาท่ีพบว่า เพศชายมีการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบที่มือมากกว่าเพศหญิง (วิภาสิริ สายพิรุณ
ทอง, 2557)อายุ เช่น จะเกิดในคนอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 ปีมีโอกาสเกดิโรคได้มากกว่า (รชยา หาญธัญพงศ์และ
คณะ, 2552) หรืออายุที่มากข้ึนท าให้โอกาสการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบมีมากกว่า ในส่วนของประวัติภูมิแพ้ในครอบครัว 
(วีระ ปิยะสิงห์, 2547)จ านวนวันท างาน/สัปดาห์ ลักษณะถุงมือยาง (สัจจพลพงษ์ภมร, 2554)ระยะเวลาการใส่ถุงมือ
แต่ละครั้ง การล้างมือและการสัมผัสสารเคมี (วิภาสิริ สายพิรุณทอง, 2557)มีโอกาสเกิดผื่นผิวหนังอักเสบได้มากกว่า
เช่นกัน 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมา พบว่าพนักงานท าความสะอาดมีความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการใช้
สารเคมีที่ใช้ในกระบวนการในงานท าความสะอาด (ปัทมาพร บุดดาเพ็ง, 2552)เนื่องจากการท างานของพนักงานท า
ความสะอาดมีการใช้น้ ายาถูพ้ืนในการท างาน ท าให้ส่งผลท าให้เกิดผื่นผิวหนังอักเสบ(รชยา หาญธัญญพงศ์, 2552)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความต้องการศึกษาการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบของพนักงานท าความสะอาดในโรงพยาบาล ถือ
ว่า เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการเฝ้าระวังสุขภาพผิวหนังในพนักงานท าความสะอาดในโรงพยาบาล เพ่ือหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่อไป 
  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาความชุกของการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบของพนักงานท าความสะอาดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
จังหวัดชลบุร ี

 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้รูปแบบการศึกษาเป็นแบบภาคตัดขวาง (Cross - sectional analytic study)ประชากร
ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างซึ่งมีทั้งหมด 28 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรัฐ 18 แห่ง และเอกชน 10 แห่ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster) ในโรงพยาบาลที่เป็นภาครัฐ ที่มีลักษณะการใช้สารเคมี
ในการท างานสะอาดที่คล้ายคลึงกัน สุ่มมาเพียง1 โรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานที่มี
หน้าที่ท าความสะอาดภายในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรี จ านวน 110 คนใช้เป็นกลุ่มประชากรทั้งหมด ศึกษา
ช่วงเดือน เมษายน – ธันวาคม 2559 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ มีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ ซึ่งดัดแปลงมาจาก Nordic 
occupational skin questionnaire (NOSQ 2002) Nordic questionnaire for surveying work-related skin 
diseases on hands and forearms and relevant exposures ของ National Institute of Occupational 
Health, Copenhagen, Denmarkใช้ในการคัดกรองอาการผื่นผิวหนังอักเสบ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป 
ประวัติภูมิแพ้ อาการทางผิวหนัง ปัจจัยในงานและนอกงาน และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปจ านวน 4 ข้อ ลักษณะข้อค าถามปลายปิดและปลายเปิด 
ส่วนที่ 2 ประวัติภูมิแพ้ จ านวน 5 ข้อ เป็นลักษณะข้อค าถามปลายปิดและปลายเปิด โดยจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน 
คือ 0= ไม่มีอาการ 1=มีอาการ ส่วนที่ 3 อาการผื่นผิวหนัง จ านวน 9 ข้อ เป็นลักษณะข้อค าถามปลายปิดและ
ปลายเปิด จะมีเกณฑ์คะแนน คือไม่มีอาการ=0 มีอาการ=1 ส่วนที่ 4 ปัจจัยในงานและนอกงาน จ านวน 11 ข้อ เป็น
ลักษณะข้อค าถามปลายปิดและปลายเปิด โดยจะใช้เกณฑ์การให้คะแนน คือ 1=ไม่ใช่  2=ใช่  และ ส่วนที่ 5 ปัจจัย
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 ข้อ เป็นลักษณะข้อค าถามปลายปิด 
 
จริยธรรมการวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย จากมหาวิทยาลัยบูรพา หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรม ผู้วิจัยได้
ท าการขอความยินยอมเข้าร่วมของกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูล ผู้วิจัยชี้แจงให้กลุ่มตัวอย่างทราบวัตถุประสงค์ใน
การศึกษา สิทธ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธการเข้าร่วมการวิจัย หากกลุ่มตัวอย่างมีความประสงค์จะถอนตัวจากการเป็น
กลุ่มตัวอย่างสามารถท าได้ โดยการแจ้งให้ผู้วิจัยทราบ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาพนักงานท าความสะอาดแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี จ านวน 110 คน คัด
ออก 3 คนเหลือจ านวน 107 คน โดยสรุปผลการศึกษา ดังนี้ 
 1. ผลการศึกษาพบว่า ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ86.0 และเพศชายร้อยละ 14  ส่วน
อายุพบว่า ในกลุ่มอายุ 41-50 ปี มีมากที่สุดร้อยละ 45.4 รองลงมาคือ ช่วงอายุ มากกว่า 50 ปี ร้อยละ 24.1 โดยมี
อายุเฉลี่ย46.5ปี (S.D=11.38) อายุมากที่สุด คือ 67 ปีน้อยที่สุด คือ 19 ปี นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานท าความ
สะอาดมีระดับการศึกษาพบมากท่ีสุด คือ ระดับต่ ากว่าประถมศึกษ เฉลี่ยร้อยละ 49.5รายละเอียดในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(N = 107) ร้อยละ 

เพศ   
     ชาย 15 14 
     หญิง 92 86 
อายุ   
    18-30 ปี 14 13.1 
    31-40 ปี 16 15 
    41-50 ปี 50 46.7 
    มากกว่า 50 ปี 27 25.2 
(Mean = 46.5, S.D.=11.38, Max = 67 ปี, Min =19 ปี) 
ระดับการศึกษา   
     ต่ ากว่าประถมศึกษา 53 49.5 
     ประถมศึกษา 31 29 
มัธยมศึกษาตอนต้น 15 14 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย 5 4.6 
     อ่ืนๆ 3 2.8 

  
 2. ผลจากการศึกษาประวัติภูมิแพ้ พบว่า พนักงานท าความสะอาดที่ไม่มีและมีประวัติเคยเป็นโรคภูมิแพ้ร้อย
ละ 77.8 และ 22.2 ตามล าดับ พบว่า เคยมีประวัติเป็นภูมิแพ้ที่พบมากท่ีสุด คือ ภูมิแพ้ทางผิวหนังและภูมิแพ้ทางจมูก 
ร้อยละ 5.6 รองลงมา คือโรคหอบหืด ร้อยละ 4.6 ประวัติการแพ้โลหะ ร้อยละ 26.9  เคยไดรับการวินิจฉัยทาง
การแพทย์ร้อยละ 5.6  และพบว่าสมาชิกในครอบครัวมีประวัติเป็นโรคภูมิแพ้ ร้อยละ 20.4รายละเอียดในตารางที่ 2 
          ตารางที่ 2 ผลการศึกษาประวัติภูมิแพ้ 

ประวัติภูมิแพ้ จ านวน(N = 107) ร้อยละ 

ประวัติภูมิแพ้   
    ไม่มี 84 77.8 
     มี 24 22.2 
 

ตารางที่ 2 (ต่อ) 

ประวัติภูมิแพ้ จ านวน(N = 107) ร้อยละ 

อาการที่เคยเป็นโรคภูมิแพ้   
     โรคภูมิแพ้ผิวหนัง 6 5.6 

397397



 

 

 

   
  

     โรคภูมิแพ้ทางจมูก 6 5.6 
     แพ้ยา/เครื่องส าอาง 2 1.9 
     แพ้อาหาร 0 0 
     โรคหอบหืด 5 4.6 
     อ่ืนๆ 5 4.6 
การแพ้โลหะ เครื่องประดับโลหะ   
      ไม่มี 79 73.1 
      มี 29 26.9 
เคยได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์  
     เคย 6 94.4 
     ไม่เคย 102 5.6 
สมาชิกในครอบครัวเป็นภูมิแพ้   
     มี 86 79.6 
     ไม่มี 22 20.4 

  
 3. ผลจากการศึกษาอาการทางผิวหนัง พบว่า พนักงานท าความสะอาด จ านวน110คน มีอาการทางผิวหนัง 
1 อาการขึ้นไปมีร้อยละ 29.9 (95% CI =0.21-0.38) มีอาการคัน ร้อยละ 28 (95% CI=0.20-0.36) มีตุ่มน้ า ร้อยละ 
6.5(95% CI=0.02-0.11)มีอาการตุ่มแดง ร้อยละ 20.6(95% CI=0.13-0.28) มีตุ่มหนอง ร้อยละ 0.9 (95% CI 
=0.00-0.03) มีน้ าเหลือง ร้อยละ 0.9 (95% CI =0.00-0.03) มีรอยแดง ร้อยละ 0.9 (95% CI =0.00-0.03) ลมพิษ 
ร้อยละ 5.6(95% CI =0.2-0.10)ขุยสะเก็ด ร้อยละ 0.9(95% CI=0.00-0.04)ผิวแห้ง ร้อยละ 0.9 (95% CI =0.00-
0.05) ผิวหนา ร้อยละ0.9 (95% CI =0.00-0.03) ส่วนความถี่ในการเกิดอาการ พบว่า การอาการครั้งเดียวในสอง
สัปดาห์หรือมากกว่า มีมากท่ีสุด ร้อยละ 23.4ระยะที่เริ่มมีอาการ พบว่า มีอายุช่วงมากกว่า 18 ปี ร้อยละ 29.9 ครั้ง
สุดท้ายที่มีอาการ พบว่า มีอาการ ณ ปัจจุบันมีมากท่ีสุด ร้อยละ 11.2 พนักงานท าความสะอาดที่มีอาการผื่นผิวหนัง
อักเสบเคยไปพบแพทย์ ร้อยละ 14.0 และมีอาการดีข้ึนหลังเลิกงานหรือวันหยุด พบว่า วันหยุดมีอาการดีข้ึนทุกครั้ง มี
มากที่สุดร้อยละ 11.2 รายละเอียดในตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3 ผลการศึกษาอาการทางผิวหนัง 

อาการผื่นผิวหนังอักเสบ จ านวน (N=107) ร้อยละ 

อาการผื่นผิวหนังอักเสบ 32 29.9 
อาการคัน 30 28 
มีตุ่มน้ า 7 93.5 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 

อาการผื่นผิวหนังอักเสบ จ านวน (N=107) ร้อยละ 

มีตุ่มแดง 22 20.6 
มีตุ่มหนอง 1 0.9 
มีน้ าเหลือง 1 0.9 
มีรอยแดง 1 0.9 
มีขุยสะเก็ด 1 0.9 
มีผื่นลมพิษ 6 5.6 
ผิวแห้งแตกร่อง 2 1.9 
ผิวหนังหนาแข็ง 1 0.9 
ความถี่ในการเกิดอาการ   
เกิดผื่นครั้งเดียวในระยะเวลาน้อยกว่าสองสัปดาห์ 3 2.8 
เพียงครั้งเดียวในระยะเวลาสองสัปดาห์หรือมากกว่า 25 23.4 
มากกว่าหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ 2 1.9 
เกือบตลอดเวลา 3 2.8 
ระยะที่เริ่มมีอาการ   
     อายุน้อยกว่า 6ปี 0 0 
     6-14 ปี 1 0.9 
15-18 ปี 0 0 
มากกว่า 18 ปี 32 29.9 
ครั้งสุดท้ายท่ีมีอาการ   
มีอาการ ณ ปัจจุบัน 12 11.2 
มีอาการ 1-3 เดือนที่ผ่านมา 8 7.5 
ระหว่าง 3 - 12 เดือนที่ผ่านมา 4 3.7 
เกิน 12 เดือนที่ผ่านมา 9 8.4 
เคยไปพบแพทย์   
ไม่เคย 92 86 
เคย 15 14 
อาการดีขึ้นหลังเลิกงานหรือวันหยุด   
ไม่ดีข้ึน 79 73.8 
เป็นบางครั้ง 5 4.7 
ทุกครั้ง 12 11.2 
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ไม่แน่ใจ 7 6.5 

 
 4. ผลจากการศึกษาข้อมูลด้านปัจจัยในงานและนอกงาน พบว่า ประสบการณ์การท างานของพนักงานท า
ความสะอาด เฉลี่ยเท่ากับ3.15ปี(S.D.=4.58) จ านวนชั่วโมงในการท างาน เฉลี่ย11 ชั่วโมงต่อวัน (S.D.=2.27) สารเคมี
ที่ท าให้อาการแย่ลง พบว่า มีสารเคมีในงานที่ท าให้อาการแย่ลง ร้อยละ 33.3 สารเคมีนอกงานที่ท าให้อาการแย่ลง 
ร้อยละ 6.1 มีการใช้ถุงมือในการท างาน ร้อยละ 98.1 มีอาการผื่นผิวหนังอักเสบจากการใช้ถุงมือ ร้อยละ 13.2 
จ านวนการล้างมือต่อวัน ค่าเฉลี่ย 14 ครั้งต่อวัน ดังแสดงในตารางที่ 4 และค่าเฉลี่ยการใช้น้ ายาท าความสะอาดในงาน 
พบว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้มากที่สุดมากกว่า สองชั่วโมงต่อวัน คือ ไฮโปรและซีโตรเดตร้อยละ 52.3, 48.6 
ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 5 และกิจกรรมนอกงาน พบมีการท ากิจกรรมมากท่ีสุด ครึ่งชั่วโมงต่อวัน คือ เตรียม
อาหารและซักผ้าร้อยละ 9.3, 4.7 รายละเอียดในตารางที่ 6 
 
 

ตารางที่ 4 ผลการศึกษาปัจจัยในงานและนอกงาน 

ปัจจัยในงานและนอกงาน ค่าเฉลี่ย จ านวน(N = 107) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการท างาน  3.1   
จ านวนชั่วโมงในการท างาน   11   
สารเคมีในงานที่ท าให้อาการแย่ลง    
           ไม่มี    92 86 
           มี   12 11.2 
           ไม่แน่ใจ   3 2.8 
สารเคมีนอกงานที่ท าให้อาการแย่ลง    
           ไม่มี   103 96.3 
           มี    2 1.9 
           ไม่แน่ใจ  2 1.9 
การใช้ถุงมือในการท างาน    
           ไม่ใช้             1 0.9 
           เคยใช้  1 0.9 
           ใช้ ณ ปัจจุบัน           105 98.1 
อาการผื่นผิวหนังอักเสบจากการใช้ถุงมือ    
           ไม่มี     93 86.9 
           มี   14 13.1 
จ านวนล้างมือต่อวัน  14   
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ตารางที่ 5 ผลการศึกษาการใช้น้ ายาท าความสะอาด 

ชื่อน้ ายาท าความสะอาด ไม่ใช้ 
น้อยกว่า ½ 
ชั่วโมงต่อวัน 

½ ถึง 2 ชั่วโมงต่อ
วัน 

มากกว่า2ชั่วโมงต่อ
วัน 

ซีโตรเดต 0 17 (15.9) 38 (35.5) 52 (48.6) 
ไฮโปร 0 18 (16.8) 33(30.8) 56 (52.3) 
ฟรีดอม 0 98 (91.6) 7 (6.5) 2 (1.9) 
ซิม 0 106 (99.1) 1 (0.9) 0(0.00) 
เฟรชอัพ 0 105 (98.1) 2 (1.9) 0(0.00) 
น้ ายาเช็ดกระจก 0 86 (80.4) 15 (14.0) 6 (5.6) 

ตารางที่ 6 ผลการศึกษากิจกรรมนอกงาน 

  
 5. จากการศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมท่ีท าให้เกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบ พบว่า ไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างฤดู ร้อยละ86.8 รองลงมา คือ ฤดูร้อนที่ท าให้เกิดอาการร้อยละ11.3 และ ฤดูฝน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
 
ตารางที่ 7 ผลการศึกษาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน(N=107) ร้อยละ 

ฤดูที่ท าให้เกิดอาการ 
      ไม่มีความแตกต่าง 
       ฤดูหนาว 
       ฤดูร้อน 
       ฤดูฝน 

 
94 
0 
12 
1 

 
87.9 

0 
11.2 
0.9 

 
 
 

กิจกรรม ไม่มี 
น้อยกว่า ½ชั่วโมง

ต่อวัน 
½ ถึง 2 ชั่วโมงต่อ

วัน 
มากกว่า2ชั่วโมง 

เตรียมอาหาร 64 (59.8) 33 (30.8) 10 (9.3) 0(0.00) 
ซักผ้า 63 (58.9) 39 (36.4) 5 (4.7) 0(0.00) 
ดูแลเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี 103 (98.1) 4 (3.7) 0 (0.00) 0(0.00) 
ท าสวน ปลูกต้นไม้ 105 (98.2) 1 (0.9) 1 (0.9) 0(0.00) 
งานที่ท าให้ผิวเปียก 94 (87.9) 13 (12.1) 0(0.00) 0(0.00) 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพนักงานท าความสะอาดแห่งหนึ่งในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรี จ านวน 110 คน คดั
ออก 3 คน เหลือคนเข้าร่วม 107 คน ผู้เข้าร่วมการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 86.0และเพศชายร้อยละ 14
โดยมีอายุเฉลี่ย 46.5 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 11.38 นอกจากนี้ยังพบว่า พนักงานท าความสะอาดมีระดับศึกษามาก
ที่สุด คือ ระดับต่ ากว่าประถมศึกษา เฉลี่ยร้อยละ 49.5เคยมีประวัติภูมิแพ้ ร้อยละ 22.2 ประวัติเป็นภูมิแพ้ที่พบมาก
ที่สุด คือ ภูมิแพ้ทางผิวหนังและภูมิแพ้ทางจมูก ร้อยละ 5.6ซึ่งมีความชุกที่น้อยเมื่อเทียบกับการศึกษาของสัจจพล 
พงษ์ภมร (2554) ที่ศึกษาในแม่บ้านโรงพยาบาลที่พบ ร้อยละ 18.14 และ 12.6 
 ส่วนความชุกของคนที่มีอาการทางผิวหนัง 1 อาการขึ้นไปมีจ านวน 32 คน ร้อยละ 29.9ของจ านวนทั้งหมด
มี (95% CI=0.21- 0.38) มีความชุกสูงกว่าเมื่อเทียบกับการศึกษาของรชยา หาญธัญญพงษ์ (2551)ร้อยละ13.4และ
การศึกษาของพรทิพย์ เรืองสีสมบูรณ์ (2551)ร้อยละ 15.8 ขณะทีค่นที่มีอาการทั้งหมดเป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Meding B. (2000)ทีพ่บว่า เพศหญิง มีอาการผื่นบริเวณมือมากเป็นสองเท่าเม่ือเทียบกับเพศชาย 
อาการที่พบมากที่สุด คือ มีอาการคัน ร้อยละ 28 ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของรชยา หาญธัญญพงษ์ (2551)  
 พนักงานท าความสะอาดมีอาการดีข้ึนหลังเลิกงานหรือวันหยุด ร้อยละ 11.2 จากการสัมภาษณ์เนื่องจาก
บางรายมีอาการแพ้น้ ายาท าความสะอาดบางชนิด อาการมักจะดีขึ้นเมื่อไม่ได้สัมผัส จากการศึกษาข้อมูลในงานและ
นอกงาน พบว่าประสบการณ์การท างานของพนักงานท าความสะอาด เฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ปี(S.D.=4.58) จ านวนชั่วโมง
ในการท างาน เฉลี่ย 11 ชั่วโมงต่อวัน (S.D.=2.27) ซึ่งเมื่อเทียบตามกฎมายก าหนดให้ท างานไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมงต่อ
วัน จึงควรมชีั่วโมงในการพักระหว่างปฏิบัติงานพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวันละ 1 ชั่วโมงภายใน 5 ชั่วโมงแรกของการ
ท างานมีการท างานไม่เกิน 42 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ พนักงานท าความสะอาดมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หน้ากาก
อนามัย ใช้ถุงมือชนิดยางธรรมชาติและยางสังเคราะห์สวมรองเท้าผ้าใบซึ่งควรมีการใส่รองเท้าพ้ืนยางหุ้มแข้งเพราะ
ป้องกันน้ ายาท าความสะอาดกระเด็นใส่เท้าในขณะท างานการดูแลสุขอนามัยมีการล้างมือก่อนและหลังท างานแต่ละ
รอบ มีที่ล้างมือล้างหน้า มีการท าความสะอาดร่างกายและเสื้อผ้าหลังเลิกงานทุกครั้ง 
  ส่วนสารเคมีในงานที่ท าให้อาการแย่ลง ร้อยละ 33.3จากการสัมภาษณส์ารเคมีในงานที่ท าให้อาการแย่ลง
ส่วนมากจะเป็นน้ ายาล้างห้องน้ าสารเคมีนอกงานที่ท าให้อาการแย่ลง ร้อยละ 6.1พนักงานท าความสะอาดมีการใช้ถุง
มือในการท างานร้อยละ 98.1มีอาการผื่นผิวหนังอักเสบจากการใช้ถุงมือ ร้อยละ 13.2สอดคล้องกับการวิจัยของรชยา 
หาญธัญญพงษ ์(2551) พบว่าการใส่ถุงมือนานๆ เป็นเหตุให้มือเปียกชื้นจากการขับเหงื่อ เสี่ยงท าให้เกิดอาการผื่น
ผิวหนังอักเสบได้ ส่วนจ านวนในการล้างมือ เฉลี่ย 14 ครัง้ต่อวัน ผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้ในงานเฉลี่ยมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อ
วัน พบว่า ไฮโปรร้อยละ 52.3 มีการใช้มากท่ีสุด ซึ่งใช้ส าหรับท าความสะอาดห้องน้ า รองลงมา ซีโตรเดตร้อยละ 48.6
ใช้ส าหรับท าความสะอาดพ้ืนส่วนกิจกรรมนอกงานและชั่วโมงการท ากิจกรรม พบว่า ซักผ้าร้อยละ36.4รองลงมาการ
เตรียมอาหารร้อยละ 30.8 น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวัน การศึกษาข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ท าให้เกิดอาการผื่นผิวหนัง
อักเสบ พบว่า ไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดู ร้อยละ 86.8 สอดคล้องกับการศึกษาในกลุ่มอาชีพพยาบาลของวีระ ปิยะ
สิงห์ (2547) อาจจะเป็นเพราะสภาพอาการในประเทศไทยไม่มีความแตกต่างระหว่างฤดูอย่างชัดเจนมากนัก 
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 ข้อจ ากัดของงานวิจัยซ่ึงเป็นการศึกษาเชิงพรรณนา ณ จุดใดจุดหนึ่ง ท าให้ไม่ทราบขนาดของปัญหา และ
การศึกษาครั้งนี้มีการถามประวัติย้อนหลัง อาจจะเกิดปัญหา recall  bias ได้ ยังมีการขาดการประเมินการทดสอบ
ทางผิวหนังหาสาเหตุในรายที่สงสัยการแพ้น้ ายาท าความสะอาดและกรณีในรายที่สงสัยแพ้ถุงมือยางที่ให้เกิดผื่นผิวหนัง
อักเสบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เชิงแนวคิด/ทฤษฎี 
 1. ควรมีการท า patch test ในรายที่สงสัยการแพ้ถุงมือยางและสัมผัสสารเคมีในงานท าความสะอาด 
 2. ควรมีการศึกษาอุบัติการณ์ของการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบ เพ่ือให้ทราบอุบัติการณ์รายใหม่ 
 3. ควรมีการศึกษากลุ่มวิชาชีพอ่ืนๆที่นอกเหนือจากพนักงานท าความสะอาด ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยง
ของการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบ 
 เชิงปฏิบัติการ  
 1. ควรมีการอบรม ให้ความรู้เกี่ยวการดูแลผิวหนังบริเวณมือให้แก่พนักงานท าความสะอาด  
 2. ควรมีการแนะน าการใส่ถุงมือ ไม่ควรใส่นานเกิน 2 ชั่วโมง ควรมีการถอดออก เพ่ือลดอาการเกิดผื่น
ผิวหนังอักเสบเนื่องจากการอับชื้นจากเหงื่อ ควรเปลี่ยนถุงมือทันทีหากถุงมือรั่ว มีน้ าขังด้านใน เพื่อลดการขับชื้น 
 3. ควรมีการหาแนวทางการป้องกันและเผ้าระวังการเกิดอาการผื่นผิวหนังอักเสบในพนักงานท าความ
สะอาดในโรงพยาบาลต่อไปเพ่ือประสิทธิภาพในการท างาน 
 4. หน่วยงานควรมีการประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อสุขภาพที่ส าคัญอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องใน
พนักงานท าความสะอาดเช่น ประเมินสารเคมีในสภาพแวดล้อมในการท างาน เป็นต้น 
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การศึกษาความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
A Study of Happiness among Sirindhorn College of Public Health, Trang 

Students  

กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ1 
ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ2 

ปัจมัย ด าทิพย์3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาวิทยาลัย
การสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง และเพ่ือเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และค่าดัชนีมวลกาย) กลุ่ม
ตัวอย่างคือ นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2/2558 
จ านวน 265 คน   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยโดยใช้ค่าที (Independent t-test) และการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า นักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง ในภาพรวมมีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนน
ความสุขอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 30.9 และมีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 12.8  ผลการ
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า นักศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ <.001 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความสุขต่ ากว่าชั้นปีอ่ืน ๆ และมีความสุขอยู่ในระดับต่ า 
และนักศึกษาท่ีมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับท้วมมีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับต่ า 
 
ค าส าคัญ: ความสุข นักศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับปริญญาตรี    
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ดร., พยาบาลวิชาชพีช านาญการ (ดา้นการสอน) กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จงัหวัดตรัง   

2
 ผู้อ านวยการวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  

3
 นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานพัฒนาและบริการวิชาการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง   
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Abstract  
 The present cross-sectional descriptive studies were carried out with the objectives 
to investigate level of happiness among students of Sirindhorn College of Public Health, 
Trang and to compare average score of happiness with demographic information (sex, age, 
academic course, academic level, grade point average and body mass index [BMI]). The 
study was carried on 265 undergraduate students of Sirindhron College of Public Health, 
Trang during 2/2015 academic year. This research used a questionnaire as an instrument for 
data collection. The statistics were mean, standard deviation, independent t-test, and an 
analysis of one-way Variance (ANOVA). The study found that 56.3% of total students had 
moderate average score of happiness. 30.9% had low average score of happiness and 12.8 
had high average score of happiness. Results further showed that significant difference was 
found between the average score of happiness and academic level at p-value < .001.  The 
fourth year students showed the lowest average score of happiness and showed low 
average score of happiness. The students getting fat also showed low average score of 
happiness.    
 
Key words: Happiness, Health Science Student, Bachelor degree      
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บทน า 
ความสุข (Happiness) เป็นสิ่งที่มีการพูดถึงมาตั้งแต่ยุคอริสโตเติล ซึ่งความสุขเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน

ปรารถนา Lyubomirsky และคณะ (2005) ให้นิยาม คนที่มีความสุข (Happy individual) คือ บุคคลที่มี
ประสบการณ์ด้านอารมณ์ทางบวก เช่น ความปิติ ความสมใจ และความภาคภู มิใจ บ่อยครั้ง และมี
ประสบการณ์กับอารมณ์ทางลบ เช่น ความเศร้า ความวิตกกังวล และความโกรธ น้อยหรือไม่บ่อยครั้ง ขณะที่
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (ไม่ระบุปีที่พิมพ์) ได้ให้ความหมายความสุขไว้ คือ สภาพชีวิตที่เป็นสุข 
อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพ่ือ
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา สรุปได้ว่าความสุข โดยทั่วไป จึงหมายถึง ประสบการณ์ และความรู้สึก ที่มนุษย์
สามารถบริหารจัดการได้อย่างสม่ าเสมอตามความปรารถนาในภาพรวม จนเกิดได้จริง และท าให้บุคคลนั้นเกิด
ความยินดีและอ่ิมเอมใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน (ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต และคณะ, 2555) 
 ความสุข เป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากผู้ก าหนดนโยบายและเป็นวาระทางการเมืองมากขึ้นใน
หลายๆ ประเทศ  รวมทั้งความตื่นตัวในทางวิชาการมีการศึกษาวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่มากขึ้น เพราะสภาพ
สังคมในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความขัดแย้ง และความไม่มีความสุขของผู้คนใน
สังคม รวมทั้งในระบบการศึกษาก็เช่นเดียวกัน พบว่า การเรียนการสอนในทุกระดับมีผลต่อการด าเนินชีวิต 
และความสุขของนักเรียนและนักศึกษา ส าหรับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา  ถือว่าเป็นระดับ
การศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ของนักศึกษาที่ก้าวขึ้นมาจากมัธยมศึกษา ซึ่งการเรียนระดับขั้นพ้ืนฐาน 
เน้นการจ าและท าความเข้าใจ  ในขณะที่การเรียนระดับอุดมศึกษาเน้นที่การท าความเข้าใจน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ และพัฒนาองค์ความรู้ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2546) ตลอดจนนักศึกษาต้องมีการปรับตัว
หลายประการ ทั้งการปรับตัวต่อช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลงและการด าเนินชีวิตในสถาบันการศึกษา นักศึกษาอยู่
ในช่วงวัยของการเปลี่ยนจากวัยรุ่นสู่วัยผู้ใหญ่ซึ่งเป็นช่วงของการเรียนรู้ในหลาย ๆ ด้าน ไม่ใช่แค่วิชาการเพียง
อย่างเดียวแต่ยังจะต้องเรียนรู้ถึงกระบวนการท างานและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนด้วย การใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษาต่างจากการใช้ชีวิตในโรงเรียน นักศึกษาต้องเผชิญกับเหตุการณที่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใจ
มากมาย เช่น รูปแบบการเรียนที่ยากขึ้น บรรยากาศที่แปลกใหม่ในสถานที่เรียนใหม่  ความหลากหลายของ
วัฒนธรรม การมีสังคมเพ่ือนใหม่ สัมพันธภาพกับเพ่ือน เป็นต้น นอกจากนี้นักศึกษายังต้องปรับตัวกับกับบุคคล
ในครอบครัว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในสังคมในยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วน
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อความสุขของนักศึกษา 
 ซึ่ งวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เป็นสถาบันการศึกษาด้านสาธารณสุขใน
ระดับอุดมศึกษา สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอน 4 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับประกาศนียบัตร 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคเภสัช
กรรม ส่วนระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ซึ่งพบว่ามีนักศึกษาบางส่วนที่มาเรียนใน
สาขาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข เพราะถูกผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน 
เนื่องจากเมื่อจบการศึกษาแล้วนักศึกษาจะมีงานท าอย่างแน่นอน ดังนั้นจึงมีนักศึกษาส่วนหนึ่งทนเรียนในสาขา
วิชาชีพที่ตนเองไม่ชอบ ตลอดจนนักศึกษาบางส่วนไม่สามารถจบการศึกษาได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือบางคนก็
ต้องพักการเรียน ลาออกกลางคัน เป็นต้น ดังนั้น ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ที่มีส่วนในการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางด้านวิชาการ และความสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 
อารมณ์ ปัญญา และจิตใจ จึงสนใจที่จะศึกษาความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ตรัง และศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของนักศึกษากับความสุข เพราะนักศึกษาที่มีความสุขช่วยให้เกิด
ขวัญและก าลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความส าเร็จ ไม่มีการลาออกกลางคัน หรือต้องหยุดพักการศึกษา 
และความสุขเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก ส่งผลต่อการพัฒนานักศึกษาให้
เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้จะสามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรของวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ในอันที่จะส่งเสริมและพัฒนาความสุขของ
นักศึกษาต่อไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และ ค่าดัชนีมวลกาย   
 

สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และ ค่าดัชนีมวลกาย ที่แตกต่างกัน 
ความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง แตกต่างกัน    
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

-เพศ  
-อายุ  
-หลักสูตร  
-ชั้นปี  
-เกรดเฉลี่ย  
-ค่าดัชนีมวลกาย 

ความสุข 
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วิธีการวิจัย 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงเชิงบรรยายแบบภาคตัดขวาง (Descriptive research with cross-
sectional study) โดยประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ปการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาท่ี 2 จ านวน 360 คน ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างในกรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ, 2557: 148) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเท่ากับ 186 คน และเก็บตัวอย่างเพ่ิมร้อยละ 20 ดังนั้นขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 265 คน สุ่มตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) แบ่งตามหลักสูตร และชั้นปี ร่วมกับการสุ่มตัวอย่างเชิง
ระบบ (Systematic random sampling) 
 เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ อายุ 
หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และค่าดัชนีมวลกาย และส่วนที่ 2 เปนแบบสอบถามประเมินความสุข 
แบบสอบถาม ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators หรือ THI) ฉบับสั้น 15 ข้อ (THI – 15) 
ฉบับมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข พัฒนาโดย อภิชัย มงคล และคณะ (อภิชัย มงคล 
และคณะ, 2544) ในการประเมินภาวะความสุขของผู้ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15–60 ปี โดยประเมินเหตุการณ์ 
อาการ ความคิดเห็น ความรู้สึก ของตนเอง และปัจจัยที่ท าให้สุข-ทุกข์ในระยะ 1 เดือนที่ผ่านมา เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert scale) โดยให้คะแนน คือ ข้อ 1,2,4,5,6,7,9,10,11,13,14 และ 15 ถ้าตอบไม่
เลย = 0 เล็กน้อย = 1 มาก = 2 และ มากที่สุด = 3 ส่วนข้ออ่ืนๆ ที่เหลือให้คะแนนตรงกันข้าม คะแนน
รวมอยู่ระหว่าง 0 ถึง 45 คะแนน มีเกณฑ์การแบ่ง ช่วงคะแนนเป็น 3 ระดับ คือ 0- 26 คะแนน หมายถึงมี
ความสุขอยู่ในระดับต่ า, 27-32 คะแนน หมายถึง มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง และ 33-45 คะแนน 
หมายถึง มีความสุขอยู่ในระดับสูง  
 การวิเคราะห์ข้อมูล  
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ศึกษาเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับปัจจัย
ส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และ ค่าดัชนีมวลกาย  โดยใช้สถิติ Independent t-
test และ One-way ANOVA 
 

ผลการวิจัย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากการเก็บรวบรวมขอมูลนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จ านวน 265 คน 
พบว่า สวนใหญเปนนักศึกษาหญิง จ านวน 218 คน (ร้อยละ 82.3) และมีนักศึกษาชาย จ านวน 47 คน (ร้อย
ละ 17.7) ส าหรับอายุสวนใหญอยูในชวง 20 – 21 ป จ านวน 151 คน (รอยละ 57.9) ช่วงอายุ 17 -19 ป
จ านวน 78 คน (ร้อยละ 29.4) และชวงอายุมากกว่า 22 ป จ านวน 36 คน (รอยละ 13.6) นักศึกษาส่วนใหญ่
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ก าลังศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ส .บ. สาธารณสุขชุมชน) 
จ านวน 119 คน (ร้อยละ 44.9) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ส.บ. ทันต
สาธารณสุข) จ านวน 82 คน (ร้อยละ 30.9) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม (ปวส. เทคนิคเภสัชกรรม) จ านวน 35 คน ( ร้อยละ 13.2) และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (ปวส.ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 
จ านวน 29 คน (ร้อยละ 10.9) ส่วนชั้นปีที่ก าลังศึกษา ส่วนใหญ่นักศึกษาก าลังศึกษาชั้นปีที่ 2 จ านวน 106 
(ร้อยละ 40.0) รองลงมาศึกษาในชั้นปีที่ 2 จ านวน 66 คน (ร้อยละ 24.9) ชั้นปีที่ 3 จ านวน 55 คน (ร้อยละ 
55) และชั้นปีที่ 4 จ านวน 38 คน (ร้อยละ 14.3) และนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วงต่ ากว่า 3.25 – 
3.00 จ านวน 148 คน (ร้อยละ 55.85) รองลงมามีเกรดเฉลี่ยช่วง 3.25 – 3.59 จ านวน 71 คน (ร้อยละ 
26.79) และมีเกรดเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.60 ขึ้นไป จ านวน 46 คน (ร้อยละ 17.36) และนักศึกษาส่วนใหญ่มีค่า
ดัชนีมวลกายปกติ จ านวน 139 คน (ร้อยละ 52.5) รองลงมาผอม จ านวน 67 คน (ร้อยละ 25.3) และอ้วน 35 
คน (ร้อยละ 13.2)   
 
  ส่วนที่ 2 ระดับความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ จ าแนกตามระดับความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง  
 

ระดับความสุข จ านวน (n = 265 ) ร้อยละ  

มีความสุขอยู่ในระดับต่ า  (0- 26 คะแนน) 82 30.9 
มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง (27-32 คะแนน) 149 56.3 
มีความสุขอยู่ในระดับสูง (33-45 คะแนน) 34 12.8 
   

    
 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 56.3 รองลงมาคือมีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับต่ า ร้อยละ 30.9 และมีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ใน
ระดับสูง 12.8                               
 

 ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างนักศึกษาเพศหญิงและเพศชาย 
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เพศ จ านวน X  S.D. t p-value 

ชาย 47 28.06 5.02 0.282 .78 
หญิง 218 28.26 4.58   

  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างเพศ พบว่า ระหว่างนักศึกษาหญิงและนักศึกษาชายมีคะแนนเฉลี่ยความสุขไม่แตกตางกันทางสถิติ โดย
นักศึกษาหญิงมีคะแนนเฉลี่ยความสุขสูงกว่า ( X ±SD = 28.26±4.58) นักศึกษาชายเล็กน้อย ( X ±SD = 
28.06±5.02)   
 
ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างนักศึกษาท่ีมีช่วงอายุที่แตกต่างกัน 
 

อาย ุ(ปี) จ านวน X  S.D. p-value 
17-19 78 29.08 3.57  
20-21 151 28.59 4.31 < .001 
มากกว่า 22  36 24.94 6.50  
 

  เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างช่วงอายุที่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขแตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุมากกว่า 22 ปี มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่
ในระดับต่ า (X  = 24.94) และต่ ากว่าช่วงอายุอื่น ๆ 
   

ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างหลักสูตรที่ก าลังศึกษา 
 

หลักสูตร จ านวน X  S.D. p-value 
ส.บ. (สาธารณสุขชุมชน) 119 27.99 5.84  
ส.บ. (ทันตสาธารณสุข) 82 28.38 3.39 .88 
ปวส. (เทคนิคเภสัชกรรม) 35 28.74 3.50  
ปวส. (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 29 28.24 3.39  
 
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างหลักสูตรที่ก าลังศึกษา พบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขไม่
แตกต่างกันทางสถิติ โดยพบว่า นักศึกษาทุกหลักสูตรส่วนใหญ่ มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับปานกลาง    
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ตารางท่ี 5 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างชั้นปีที่ก าลังศึกษา 
 

ชั้นปี จ านวน X  S.D. p-value 
ปี 1 66 29.75 3.60  
ปี 2 106 27.93 3.39 <.001 
ปี 3 55 29.08 5.75  
ปี 4 38 25.45 6.15  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า นักศึกษาในชั้นปีที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยพบว่า นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 มีคะแนนเฉลี่ยความสุขน้อย
กว่าชั้นปีอื่น ๆ และมีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับต่ า   
 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างระดับของเกรดเฉลี่ย 
 

เกรดเฉลี่ย จ านวน X  S.D. p-value 
น้อยกว่า 3.25 148 28.61 4.32  
ระหว่าง 3.26-3.59 71 27.76 5.38 .347 
3.60 ขึ้นไป  46 27.78 4.47  

  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับ
เกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขที่ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ  

 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ระหว่างค่าดัชนีมวลกาย 
 

ค่าดัชนีมวลกาย จ านวน X  S.D. p-value 

ผอม (BMI <18.50) 67 28.24 5.50  
ปกติ (BMI 18.50 – 22.99) 139 28.42 4.41 .397 
ท้วม (BMI 23.00 – 25.00) 24 26.71 5.04  
อ้วน (BMI > 25.00) 35 28.57 3.38  
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 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยวามสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง กับค่า
ดัชนีมวลกายท่ีแตกต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีดัชนีมวลกายที่แตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขที่ไม่แตกต่าง
กันทางสถิติ โดยพบว่า นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับท้วม มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับต่ า  
 
อภิปรายผล 
 1. เมื่อเปรียบเทียบระดับความสุขของนักศึกษา ตามเกณฑ์ของกรมสุขภาพจิต (อภิชัย มงคล และ 
คณะ, 2544) ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวมนักศึกษาส่วนใหญ่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับปานกลาง 
149 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับต่ า 82 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.9 มีเพียง 34 คน ร้อยละ 12.8 ที่มีคะแนนเฉลี่ยความสุขอยู่ในระดับสูง ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้
สอดคล้องกับผลการศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาล ที่ใช้แบบวัดความสุขและเกณฑ์การประเมินเดียวกัน 
คือ แบบสอบถามดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่มีความสุขอยู่ในระดับปาน
กลาง (อมรรัตน์  ศรีค าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554; ณภัทรารัตน์ ขาวสะอาด และคณะ, 2556) ขณะที่
การศึกษาความสุขของนิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา ผลการวิจัยพบว่า นิสิตพยาบาลส่วนใหญ่มีระดับ
ความสุขอยู่ในระดับสูง (ศิริพร  แสงศรีจันทร์ และคณะ, 2556) ซึ่งผู้วิจัยของการศึกษานี้ได้อธิบายเหตุผลที่
นิสิตส่วนใหญ่มีระดับความสุขอยู่ในระดับสูง เนื่องจากบริบทและนโยบายของคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ส่วนใหญ่รับนิสิตเข้ามาศึกษาโดยผ่านโครงการโควตานักเรียน/นักศึกษาที่อยู่ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในเขตจังหวัดภาคเหนือและใกล้เคียง เพ่ือเตรียมบุคลากรทางการพยาบาลให้มีเพียงพอในการ
ปฏิบัติงานในอนาคต ดังนั้นนิสิตพยาบาลที่เข้ามาศึกษา จึงมีภูมิล าเนาในเขตภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนให ญ่ 
ซึ่งมีลักษณะสภาพแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันท าให้สามารถปรับตัวได้
ง่ายในการสร้างสัมพันธภาพกับเพ่ือน บุคลากรในมหาวิทยาลัย (ศิริพร  แสงศรีจันทร์ และคณะ, 2556)  
 อย่างไรก็ตามในการศึกษาครั้งนี้ ผลการศึกษาแตกต่างจากการศึกษาอ่ืนๆ โดยพบว่ามีสัดส่วนที่
นักศึกษามรีะดับความสุขอยู่ในระดับต่ าถึง 89 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่มาก ขณะที่การศึกษา
อ่ืนๆ จะมีสัดส่วนของนักศึกษาที่มีความสุขอยู่ในระดับต่ าไม่เกินร้อยละ 10 ดังตัวอย่างการศึกษาความสุขของ
นิสิตพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา นักศึกษาที่มีความสุขอยู่ในระดับต่ าเพียง 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 (ศิริพร  
แสงศรีจันทร์ และคณะ, 2556) และการศึกษาความสุขของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่านักศึกษาที่มีความสุขอยู่ในระดับต่ า 56 คน คิดเป็นร้อยละเพียง 8.8 (อมรรัตน์  
ศรีค าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554) เหตุผลที่สามารถน ามาอธิบายว่าท าไมนักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุข
สิรินธร จังหวัดตรัง มีความสุขอยู่ในระดับต่ าอยู่ในสัดส่วนที่สูง เนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนที่มาเรียนที่
วิทยาลัยแห่งนี้ ด้วยเหตุผลผู้ปกครองบังคับให้มาเรียน เพราะเมื่อจบการศึกษาจะมีงานท าทันที ขณะที่
นักศึกษาเองไม่ได้ชอบเรียนในวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ อีกเหตุผลหนึ่ง คือ วิทยาลัยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ผลิตก าลังคนตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และสถาบันพระบรม
ราชชนก กระทรวงสาธารณสุขได้จัดสรรโควตานักศึกษาให้กับวิทยาลัย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากพ้ืนที่ภาค
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กลาง และภาคตะวันตก เช่น สุพรรณบุรี ราชบุรี และกาญจนบุรี เป็นต้น ท าให้นักศึกษาต้องห่างไกลครอบครัว 
และมีการปรับตัวอย่างมากในด้านสภาพความเป็นอยู่ในหอพัก เพ่ือน อาจารย์ การเรียนสายวิชาชีพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมของภาคใต้ โดยเฉพาะภาษาถิ่น เมื่อ
นักศึกษาลงฝึกงานในพ้ืนที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับภาษาถิ่นมาก เนื่องจากชาวตรัง นิยมพูดภาษาถิ่น ตลอดจน
นักศึกษาบางส่วนมีโอกาสกลับบ้านได้ในช่วงปิดภาคการศึกษาหรือวันหยุดยาวเท่านั้น อีกทั้งสมาชิกครอบครัว
ยังมาเยี่ยมนักศึกษาที่วิทยาลัยได้ไม่บ่อยครั้งนัก ท าให้นักศึกษารู้สึกขาดความเชื่อมโยงและการสนับสนุนจาก
ครอบครัว ซึ่งการศึกษาท่ีผ่านมาระบุว่าครอบครัวเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนอย่างมีความสุขระดับมากที่สุด 
(Wibooluk & Bunsawat, 2015) ดังนั้นกลุ่มกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง 
ต้องเข้าไปค้นหาสาเหตุของนักศึกษาที่ระบุว่าตนเองมีความสุขอยู่ในระดับต่ า จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(Academic advisor) ที่สามารถให้การช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านชีวิตความเป็นอยู่ มีระบบ
การให้ค าปรึกษา โดยมีห้องให้ค าปรึกษา อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถในการให้
ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาของนักศึกษาได้ ซึ่งจะเป็นระบบการเข้าถึงและระบบการสนับสนุนทางสังคมให้กับ
นักศึกษา ตลอดจนมีการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการพัฒนา
ความแข็งแกร่งในชีวิต (resilience) เพราะมีการศึกษาวิจัยที่ระบุว่า เมื่อวัยรุ่นเจอสถานการณ์วิกฤติต่าง ๆ ใน
ชีวิต วัยรุ่นที่มีความแข็งแกร่งในชีวิตสูงก็จะสามารถจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและมี
สุขภาพจิตดี (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555) และความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และแรงสนับสนุนทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความแข็งแกร่งในชีวิต (พัชรินทร์ นินทจันทร์ และคณะ, 2555; Wilks & 
Spivey, 2010; Wang & Castaneda-Sound, 2008)    
 2.  ผลการศึกษาเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 
จังหวัดตรัง จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตร ชั้นปี เกรดเฉลี่ย และ ค่าดัชนีมวลกาย พบ
ประเด็นที่น่าสนใจน ามาอภิปรายผล คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นชั้นปีที่มีความสุขสูงกว่าชั้นปีอ่ืนๆ และส่วน
ใหญ่มีความสุขอยู่ในระดับปานกลาง ( X ±S.D. = 29.75±3.60) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาความสุขของ
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ย
ความสุขมากที่สุด (อมรรัตน์  ศรีค าสุข ไซโตะ และคณะ, 2554; วิจิตรา พูลเพ่ิม, 2552) ซึ่งผู้วิจัยทั้ง 2 เรื่อง
อธิบายเหตุผลว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากท่ีสุด เพราะชั้นปีที่ 1 มีความรู้สึกภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองที่สามารถสอบผ่านเข้ามาเป็นนักศึกษาน้องใหม่ของสถาบันได้ และมีการปรับตัวโดยรวมในระดับ
ค่อนข้างดี จึงอาจเป็นไปได้ว่าความรู้สึกภาคภูมิใจและการที่สามารถปรับตัวได้ท าให้รู้สึกเป็นสุข นอกจากนี้
นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 1ยังไม่ต้องปรับตัวด้านการเรียนมากเท่ากับชั้นปีอ่ืนๆ  เพราะในชั้นปีที่ 1 เป็นการ
เรียนวิชาพ้ืนฐานบังคับตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นส่วนใหญ่และยังไม่ได้เรียนในรายวิชาวิชาชีพ 
ตลอดจนนักศึกษายังไม่มีการฝึกปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วย จึงท าให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความสุขมากกว่าชั้นปี
อ่ืนๆ ทั้งนี้ก็สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ในชั้นปีที่ 1 เป็น
การเรียนวิชาพ้ืนฐานบังคับตามหลักสูตรที่วิทยาลัยก าหนด ยังไม่มีวิชาชีพ เฉพาะด้าน และยังไม่มีการฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะให้พักในหอพักที่อาจารย์สามารถให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
และมีความเข้มงวดในการรับน้องใหม่ โดยประกาศนโยบายการรับน้องใหม่หัวใจสีขาว และเน้นการรับน้องที่พ่ี
สอนน้องน าสู่วิชาชีพ ขณะที่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความสุขอยู่ในระดับต่ า (X ±S.D. = 25.4 5±6.15) เหตุผล
เนื่องจากช่วงเวลาที่ท าการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก าลังจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาคชุมชนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และเป็นช่วงระยะเวลาที่นักศึกษาจะต้อง
เตรียมการสอบความรู้รวบยอด และเป็นชั้นปีที่เตรียมตัวออกไปประกอบอาชีพ มีความรับผิดชอบที่เพ่ิมขึ้น จึง
มีผลต่อความสุขของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ดังนั้นกลุ่มกิจการนักศึกษาต้องจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการ
และวิธีการจัดการความเครียดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการสอบความรู้รวบ
ยอด ตลอดจนการเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพในวิชาชีพต่อไป 
 ส าหรับผลการศึกษาที่พบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน มีคะแนนเฉลี่ยความสุขแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยพบว่า นักศึกษาที่มีช่วงอายุมากกว่า 22 ปี มีคะแนนเฉลี่ย
ความสุขอยู่ในระดับต่ า (X  = 24.94) และต่ ากว่าช่วงอายุอ่ืน ๆ ซึ่งสามารถอธิบายในทิศทางเดียวกับชั้นปี 
เพราะช่วงอายุมากกว่า 22 ปี คือ นักศึกษาในชั้นปีที่ 4 
 ส าหรับประเด็นที่ส าคัญอักประเด็นหนึ่งที่น ามาอภิปรายผล คือ นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ใน
ระดับท้วม เริ่มจะอ้วน โดยพบว่า นักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับท้วม มีความสุขอยู่ในระดับต่ า ทั้งนี้
เนื่องจากสัมภาษณ์นักศึกษาที่เริ่มจะอ้วน พบว่า นักศึกษายังให้ความสนใจกับรูปร่างตนเอง จึงจะมีการควบคุม
อาหารและการออกก าลังกายอย่างมาก ส่งผลให้เกิดความเครียด ขณะที่นักศึกษาที่อ้วนแล้วมีคะแนนความสุข
สูงกว่ากลุ่มอื่นๆ จากการสัมภาษณ์นักศึกษา พบว่า นักศึกษาบางส่วนอ้วนมาหลายปีแล้วจึงยอมรับสภาพได้ มี
ความสุขและพึงพอใจกับสภาพร่างกายในปัจจุบัน ตลอดจนมีความสุขกับการบริโภคขนมหวาน อาหารมัน เช่น 
เค้ก พิซซ่า และอาหารปิ้งยาง ดังนั้นกลุ่มกิจการนักศึกษาต้องจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการและการ
ผ่อนคลายความเครียดให้กับนักศึกษาที่เริ่มจะอ้วน ตลอดจนโปรแกรมในการควบคุมและลดน้ าหนักแบบมี
ความสุขส าหนักศึกษาที่มีภาวะเริ่มอ้วนหรืออ้วนแล้ว     
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่านักศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง  ในภาพรวมมี
ความสุขอยู่ในระดับปานกลาง 149 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาเป็นกลุ่มนักศึกษาที่มีความสุขอยู่ใน
ระดับต่ า 82 คน คิดเป็นร้อยละ 30.9 มีเพียง 34 คน ร้อยละ 12.8 ที่มีความสุขอยู่ในระดับสูง เมื่อเปรียบเทียบ
ความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ระหว่างชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า นักศึกษา
ในชั้นปีที่แตกต่างกัน มีความสุขแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ <.001 โดยพบว่า นักศึกษาที่
ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 4 มีความสุขต่ ากว่าชั้นปีอื่น ๆ และมีความสุขอยู่ในระดับต่ า และนักศึกษาที่มีค่าดัชนีมวล
กายอยู่ในระดับท้วม หรือเริ่มจะอ้วนมีความสุขอยู่ในระดับต่ า 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. กลุ่มกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ต้องเข้าไปค้นหาสาเหตุของ
นักศึกษาที่ระบุว่าตนเองมีความสุขอยู่ในระดับต่ า จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (Academic advisor) ที่สามารถ
ให้การช่วยเหลือนักศึกษาทั้งด้านวิชาการ และด้านชีวิตความเป็นอยู่ มีระบบการให้ค าปรึกษา โดยมีห้องให้
ค าปรึกษา อาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และความสามารถในการให้ค าปรึกษา ช่วยแก้ไขปัญหาของ
นักศึกษาได้ ซึ่งจะเป็นระบบการเข้าถึงและระบบการสนับสนุนทางสังคมให้กับนักศึกษา ตลอดจนมีการจัดท า
โครงการหรือกิจกรรมสร้างเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และการพัฒนาความแข็งแกร่งในชีวิต 
(resilience) ให้กับนักศกึษา 
 2. กลุ่มกิจการนักศึกษา ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ควรจัดท าโครงการหรือ
กิจกรรมนันทนาการและวิธีการจัดการความเครียดให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
การสอบความรู้รวบยอด ตลอดจนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา เพราะจะเป็นช่วงของการ
เปลี่ยนผ่านจากชีวิตนักศึกษาสู่ชีวิตของการประกอบอาชีพ 
 3. กลุ่มกิจการนักศึกษาควรจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนันทนาการและการผ่อนคลายความเครียด
ให้กับนักศึกษาท่ีเริ่มจะอ้วน ตลอดจนโปรแกรมในการควบคุมและลดน้ าหนักแบบมีความสุข เพ่ือช่วยนักศึกษา
กลุ่มที่เริ่มจะอ้วนหรืออ้วนแล้ว   
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ ที่มีความสัมภาษณ์เจาะลึกเพ่ือค้นหาสาเหตุของปัญหาที่ท าให้ไม่ความสุขใน
นักศึกษาที่ระบุว่ามีความสุขอยู่ในระดับต่ า  
 2. การศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆ นอกจากปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษา เช่น การจัดการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์ และบรรยากาศ
ภายในครอบครัว เป็นต้น 
 3. ศึกษาเปรียบเทียบความสุขของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรอ่ืนๆ ที่มีรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน 
 5. ศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาโปรแกรมพัฒนาความสุขให้กับนักศึกษา    
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณสถาบันพระบรมราชชนกที่สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้   
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การศึกษาชีวประวติัและวิธีการสอนฆ้องวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หริมพานิช 
THE STUDY OF THE BIOGRAPHY AND KONGWONGYAI'S TEACHING 

METHODOLOGY OF MASTER SUCHAO RHIMPANICH 

ณิภกร กรบัไกรแกว้ ¹ 
สชิฌน์เศก ย่านเดมิ ² 

 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์คอื 1) เพื่อศกึษาชวีประวตัแิละประสบการณ์ทางดนตรขีอง ครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
และ 2) เพื่อศกึษาวธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช โดยวธิกีารด าเนินการวจิยัครัง้นี้ไดใ้ชร้ะเบยีบวธิกีาร
วจิยัเชงิคุณภาพ เกบ็รวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสมัภาษณ์เชงิลกึ วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยวธิกีารตีความ 
สรา้งขอ้สรุปแบบอุปนยัและน าเสนอเป็นความเรยีง 
 ผลการวจิยัพบว่า 1) ครสูเุชาว ์หรมิพานิช เกดิในครอบครวันกัดนตรมีคีวามผูกพนักบัเสยีงดนตรมีาตัง้แต่เดก็ 
เป็นผู้ทีม่คีวามสามารถและเป็นผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ ได้รบัการถ่ายทอดจากบดิาคอื นายชื่น หรมิ
พานิช ครูบุญยงค์ เกตุคง และครูบุญยงั เกตุคง 2) วธิกีารสอนกระบวนการการถ่ายทอดฆอ้งวงใหญ่ จากการศกึษา
พบว่าการสอนฆอ้งวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช มกีารพฒันาและปรบัเพื่อใหม้คีวามร่วมสมยัเหมาะสมกบัผูเ้รยีนใน
ปจัจุบนั เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง และยงัคงยดึหลกัจารตีและขนบธรรมเนียมเดมิ วธิกีารบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ยงัเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะมทีางเดี่ยวที่โดดเด่นและลอกเลยีนแบบได้ยาก ถอืว่าเป็นองคค์วามรู้ทีส่ าคญัของวงการการศกึษา
ดนตรไีทยในปจัจุบนั  
 
ค าส าคญั : ชวีประวตั,ิ วธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่, ครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ นิสติหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาศลิปศกึษา (ดนตรศีกึษา) คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร 

      กรงุเทพมหานคร  
² ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์สาขาวชิาดุรยิางคศาสตรส์ากล คณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ประสานมติร กรงุเทพมหานคร 
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Abstract 
 This research aimed to investigate the biography and music experience of Master Suchao 
Rhimpanich and to study the teaching methodology of Kongwongyai of Master Suchao Rhimpanich. This 
research also applied a qualitative research method. The data was collected from documents and in-depth 
interviews. The collected data was analyzed by analytic induction and presented as an essay. 
 The results were found to be as follows: Master Suchao Rhimpanich was born in a musical family 
and was bounded by music since he was young. He was a highly capable of musicain and is an expert on 
Kongwonyai. His talent inherited from his father, Mr. Chuen Rhimpanich, and shaped by Master Boonyong 
and Master Boonyoung Katekong. The teachings of Kongwongyai and the teaching methodology of Master 
Suchao Rhimpanich had been developed and improved to serve learners in modern society. The 
methodology applied learner-centered teaching. The teaching of Master Suchao Rhimpanich strictly followed 
traditional custom and convention. While the playing of Kongwongyai was both unique, outstanding and 
difficult to imitate. His work is recognized to be an essential body of knowledge of Thai music education. 

Keywords: Biology, Kongwongyai’s teaching methodology, Master Suchao Rhimpanich 
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บทน า 
การเรยีนดนตรไีทยในสมยัก่อน เป็นการเรยีนโดยการถ่ายทอดโดยตรงจากครูผูส้อนดว้ยการจ า ต่อเพลงโดย

ครูผูส้อนทีเ่ป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ เทคนิคหลายอย่างต้องเรยีนรู้ตวั ต่อตวักบัผู้สอน สถานที่เรยีนจะเป็นบ้านของครูที่
เรยีกว่า ส านกั หรอืไม่กเ็ป็นทีว่ดั ในการต่อเพลงกว่าผูเ้รยีนจะไดต่้อเพลงกบัครผููเ้รยีนตอ้งมาพกัอาศยัทีบ่า้นครู เมื่อครู
ท่านเหน็ความพยายามความมุ่งมัน่ในตวัของศษิยผ์ูน้ัน้แลว้ครูกจ็ะเรยีกมาฝึกหดัเครื่องดนตร ีโดยการเรยีนจะเป็นการ
เรยีนแบบตวัต่อตวั การฝึกหดัดนตรขี ัน้พืน้ฐานผูเ้รยีนต้องมคีวามเขา้ใจอย่างถ่องแทม้คีวามรูแ้ละความสามารถปฏบิตัิ
ไดด้ ีจงึจะไดต่้อเพลงขัน้สงูตามล าดบัต่อไป (อตภิพ ภทัรเดชไพศาล, 2553) ซึง่อาจกล่าวไดอ้กีนัยว่าการเรยีนดนตรี
ไทยเป็นเรื่องของการศกึษานอกระบบ แหล่งศกึษาทีส่ าคญัคอืครอบครัว ส านักครูบาอาจารยป์ระจ าทอ้งถิน่การเรยีน
ดนตรไีทยในอดตีเรยีกว่าเป็นการเรยีนแบบ “มุขปาฐะ” เป็นการเรยีนแบบถ่ายทอดกนัแบบปากต่อปาก ไม่มกีารจด
บนัทกึโน้ตแบบในปจัจุบนั ผูเ้รยีนตอ้งจดจ าทางเพลงจากครผููส้อน (ธรีโชต ิเกดิแกว้ และคณะ, 2550) 

การเรยีนดนตรใีนปจัจุบนั มทีัง้การเรยีนดนตรใีนระบบและการเรยีนดนตรนีอกระบบ มกีารพฒันาเพื่อใหเ้ขา้
กบัยุคสมยัและตัวผูเ้รยีน มกีารจดบนัทกึโน้ตและยงัมเีทคโนโลยทีี่เอือ้อ านวยต่อการจดัการเรยีนการสอนอกีดว้ย แต่
ทัง้นี้การเรยีนการสอนดนตรไีทยยงัคงยดึหลกัจารตีประเพณีการเรยีนแบบดัง้เดมิเป็นพืน้ฐาน ครูผูส้อนแต่ละท่านจะมี
กระบวนการการจดัการเรยีนการสอนทีต่่างกนั 

ครสูเุชาว ์หรมิพานิช เป็นครดูนตรไีทยทีม่คีวามรูค้วามสามารถอยา่งดยีิง่ ไดร้บัการถ่ายทอดจากบรมครดูนตรี
ไทยหลายท่าน เช่น ครบูุญยงค ์เกตุคง และ ครูบุญยงั เกตุคง มคีวามสามารถและเชี่ยวชาญในดา้นป่ีพาทยไ์ทยและป่ี
พาทย์มอญทุกเครื่องมือ โดยเฉพาะระนาดทุ้มและฆ้องวงใหญ่ มีวงดนตรีไทยและรกัษาขนบธรรมเนียมเดิม ใน
ขณะเดยีวกนักป็รบัปรุงพฒันาทางเพลงของครโูบราณใหอ้อกมาทนัสมยั เสรมิใหท้างเพลงของครโูดดเด่นขึน้ 

ผูว้จิยัในฐานะที่เป็นลูกศษิย์ของครูสุเชาว ์หรมิพานิช ได้รบัการถ่ายถอดเทคนิคการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ทัง้
ระดบัพืน้ฐานจนถงึระดบัสงู และปจัจุบนัไดท้ าหน้าทีส่อนดนตรไีทย ไดน้ าวธิกีารสอนของครสูเุชาว ์หรมิพานิช มาใชใ้น
การถ่ายทอดพบว่าเกดิผลดยีิง่ต่อการเรยีนการสอน จงึได้จดัท างานวจิยัเพื่อศกึษาชีวประวตัผิลงานประสบการณ์ทาง
ดนตรแีละวธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่ ทัง้เทคนิคการถ่ายทอดความรูท้างดนตรไีทยในทางทฤษฎแีละทางปฏบิตั ิเทคนิคการ
บรรเลงฆอ้งวงใหญ่ การปฏบิตัตินก่อนเริม่ตน้เรยีนดนตรไีทย และเพื่อน าเสนอมุมมองการเรยีนการสอนดนตรไีทยของ
ครสูเุชาว ์หรมิพานิช การประยุกตก์ารสอนฆอ้งวงใหญ่ใหเ้ขา้กบัสงัคมไทยในปจัจบุนัทีส่ามารถท าใหผู้เ้รยีนมคีวามใสใ่จ
และตัง้ใจในการเรยีนปฏบิตัฆิอ้งวงใหญ่ ทัง้นี้ยงัสอดแทรกขนบธรรมเนียมเดมิของดนตรไีทยใหผู้เ้รยีนไดม้คีวามเขา้ใจ
และปลกูฝงัใหผู้เ้รยีนใหเ้กดิความรกัและศรทัธาในดนตรไีทย 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาชวีประวตัผิลงานและประสบการณ์ทางดนตรขีองครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
2. เพื่อศกึษาวธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
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กรอบแนวคิด 
 

 

 

วิธีการวิจยั 
การวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งการวจิยัออกเป็นขัน้ตอนดงันี้ 

 1. ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 2. การก าหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตวัอย่าง 
 3. การสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั 
 4. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 5. การจดักระท าและการวเิคราะหข์อ้มลู 
 6. สรุปผลขอ้มลูการวจิยั 
 ประชากรที่ ใช้ในงานวิจัยนี้  ได้แก่  ครูสุ เชาว์   หริมพานิช  อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาดนตรีไทย 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร,์ นิสติเครื่องมอืเอกฆอ้งวงใหญ่ สาขาดนตรไีทย มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์จ านวน 10 คน
, นักศกึษาเครื่องมอืเอกฆอ้งวงใหญ่ สาขาดนตรไีทยและดนตรตีะวนัออก วทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล
จ านวน 3 คน, ศษิยเ์ก่าทีเ่คยเรยีนฆอ้งวงใหญ่กบัครสูเุชาว ์หรมิพานิช จ านวน 9 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั คดัเลอืกจากกลุ่มประชากรทัง้หมด โดยใชก้ารเลอืกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive) ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 14 คน เป็นนิสติเครื่องมือเอกฆอ้งวงใหญ่ สาขาดนตรไีทย มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์จ านวน 3 คน นกัศกึษาเครื่องมอืเอกฆอ้งวงใหญ่ สาขาดนตรไีทยและดนตรตีะวนัออก วทิยาลยัดุรยิางค
ศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล จ านวน 2 คน และศษิยเ์ก่าทีเ่คยเรยีนฆอ้งวงใหญ่กบัครสูเุชาว ์หรมิพานิช จ านวน 9 คน  

ครสูุเชาว ์หริมพานิช 

ชีวประวติั วิธีการสอน 

 ประวตัสิว่นตวั 

 ประวตัดิา้นการศกึษาดนตร ี

 ผลงานทีป่รากฏชดัเจน 

 จติวทิยาการสอน 

 เทคนิคการบรรเลง 

 ทกัษะ 

 สือ่การสอน 

 การประเมนิผล 

 

แนวทางการประยุกตใ์ชก้ารสอนของครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
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การเกบ็รวบรวมขอ้มูล ผู้วจิยัใช้วธิกีารเก็บขอ้มูลจากการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และจากหนังสอื วารสาร 
เอกสารทางวชิาการ และวทิยานิพนธ ์

การวเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัน าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบสมัภาษณ์มาวเิคราะหเ์พื่อจ าแนกประเดน็ต่างๆ ทีก่ าหนดใน
งานวจิยั เกบ็ขอ้มูลเพิม่เตมิในส่วนทีข่าด วเิคราะหข์อ้มูลโดยใชว้ธิพีรรณนาวเิคราะห ์ (Descriptive) ในรูปแบบตาราง
และการเขยีนพรรณนา ตามแนวทางของงานวจิยัทางสงัคมศาสตร ์

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวิจยั 
1. ชีวประวติั ผลงานและประสบการณ์ทางดนตรีของครสูุเชาว ์หริมพานิช 

ครูสุเชาว ์หรมิพานิช เกดิเมื่อวนัที ่20 มถุินายน พ.ศ. 2491 ปจัจุบนัอายุ 68 ปี เป็นชาวอ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ จบการศกึษาในระดบัประถมศกึษาปีที ่4 ทีโ่รงเรยีนป้อมแผลงไฟฟ้า อ าเภอพระประแดง จงัหวดั
สมุทรปราการ จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่โรงเรียนวัดทรงธรรม อ าเภอพระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ จบการศกึษาหลกัสตูร อาชวีศกึษาผูใ้หญ่ 6 เดอืน ทีโ่รงเรยีนช่างกลปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

ดา้นการศกึษาดนตร ีครสูเุชาว ์หรมิพานิช เกดิในตระกลูนกัดนตร ี2 สาย คอื สายบดิาเป็นหวัหน้าวงป่ีพาทย์
ไทย คุณลุงเป็นครูสอนแตรวง คุณอาเป็นหวัหน้าคณะลเิก สายมารดามคีุณตาเป็นหวัหน้าวงป่ีพาทยม์อญ เมื่อถึงวยั
เรยีนรูไ้ดเ้ริม่หดัตฆีอ้งวงใหญ่เป็นเครื่องดนตรชีิน้แรก ไดเ้รยีนระดบัพืน้ฐานทัง้ป่ีพาทยไ์ทยและป่ีพาทยม์อญควบคู่กนั 

ประสบการณ์การท างาน ครูสุเชาว์ หรมิพานิช ได้ท างานในบรษิทัของรฐับาลและเอกชนก่อนที่จะผนัตวัมา
ท างานดา้นดนตรไีทย ปจัจุบนั ด ารงต าแหน่งหวัหน้าวงดนตรขีองคณะหุ่นกระบอกมูลนิธอิาจารยจ์กัรพนัธุ ์โปษยกฤต 
เป็นอาจารยพ์เิศษสอนดนตรไีทยที่ภาควชิาดนตร ีคณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตบางเขน 
และเป็นอาจารยป์ระจ าสอนดนตรไีทย ทีว่ทิยาลยัดุรยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล 

รางวลัทีไ่ดร้บั ไดแ้ก่ รางวลั “ผู้มผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม อ าเภอพระประแดง” โครงการส่งเสรมิสปัดาห์
อนุรกัษ์มรดกไทย, รางวลั “โครงการยกย่องผูม้ผีลงานดเีด่นทางวฒันธรรม” สถาบนัศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร ์และ “รางวลัสกุร ีเจรญิสุข” สาขาการส่งเสรมิการดนตร ีโดยการสนับสนุนของมูลนิธิ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เป็นรางวลัเชดิชผููท้ าความดเีพื่อสงัคมสาขาการสง่เสรมิการดนตร ี    
2. วิธีการสอนฆ้องวงใหญ่ของครสูุเชาว ์หริมพานิช 
 วิธีการสอนฆ้องวงใหญ่ ของ ครูสุเชาว์ หริมพานิช เป็นการสอนที่มีแบบแผนและยึดหลกัจารีตดัง้เดิม 
จุดประสงคก์ารสอน จะขึน้อยู่กบัจุดประสงคข์องผูเ้รยีนว่าผูเ้รยีนมจีุดประสงคอ์ย่างไรและเน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง 
คอื ให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏบิตัิ โดยครูสุเชาว์ หริมพานิช จะเป็นผู้ชี้แนะวิธปีฏิบตัิที่ถูกต้อง  การเตรียมการสอน จะ
เตรยีมความพรอ้มในทกุดา้นใหม้คีวามเหมาะสมส าหรบัผูเ้รยีน การจดัการเรียนการสอน จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา 
ช่วงเวลาแรก ก่อนเริม่เรียน ครูสุเชาว ์หรมิพานิช จะพูดคุยผูเ้รยีนเพื่อเป็นการผ่อนคลาย ต่อมาจะเป็นการเริม่เขา้สู่
การเรยีนการสอน ครสูเุชาว ์หรมิพานิช จะพดูถงึประวตัแิละโอกาสทีใ่ชข้องบทเพลงทีผู่เ้รยีนจะไดเ้รยีน ช่วงเวลาต่อมา
คอื ช่วงเวลาระหว่างเรียน ครูสุเชาว ์หรมิพานิช จะอธบิายการด าเนินท านองของบทเพลงเน้นเทคนิคต่างๆ ในการ
บรรเลงและจะสอดแทรกคุณธรรมและจรยิธรรมใหแ้ก่ผูเ้รยีนทุกครัง้ ช่วงเวลาสุดทา้ยคอื ช่วงเวลาหลงัเลิกเรียน ครูสุ
เชาว ์หรมิพานิช จะใหผู้เ้รยีนพูดถงึความรูท้ีไ่ดร้บัจากการเรยีนการสอนในวนันี้ หลงัจากนัน้จะใหผู้เ้รยีนน าบทเพลงที่
ต่อไปฝึกซอ้มใหเ้กดิความแม่นย า การสอนของครสูเุชาว ์หรมิพานิช จะแบ่งออกเป็น 2 ขัน้ ขัน้ที ่1 ไดแ้ก่ การสอนขัน้
พื้นฐาน จะเน้นปฏบิตัฆิอ้งใหญ่เบือ้งต้น แบบฝึกหดัเสรมิทกัษะในการบรรเลง ขัน้ที่ 2 การสอนขัน้สูง (เพลงเดียว) 
ในการต่อเพลงขัน้สงู ครูสุเชาว ์หรมิพานิช จะดูทกัษะพืน้ฐานของผูเ้รยีน ว่ามลีกัษณะอย่างไรสามารถพฒันาต่อไปใน
ทศิทางใดไดเ้พื่อให้มคีวามเหมาะสมแก่ผูเ้รยีน หลงัจากนัน้กจ็ะเลอืกบทเพลงและทางเพลงที่เหมาะสมแก่ผู้เรยีนและ
เริ่มท าการต่อเพลง ในการต่อเพลงเดี่ยว จะต่อทางฆ้องพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนเรียนก่อนเพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึง

424424



โครงสรา้งของบทเพลงว่ามที านองอย่างไร ลูกตกเสยีงใด ในการต่อเพลงขัน้สงูจะใหผู้้เรยีนได้เรยีนรู้การแปลท านอง
เพลงเดยีวดว้ยตนเองอกีดว้ย ครสูเุชาว ์หรมิพานิช มกีารสอนทีค่วบคู่ไปดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรมมกัจะสอดแทรกค า
สอนใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยู่เสมอและใหก้ าลงัแก่ผูเ้รยีน ใหผู้เ้รยีนศรทัธาในตนเองศรทัธาในบทเพลง ศรทัธาในดนตรไีทยและ
ศรทัธาในตวัครูผู้สอน จิตวิทยาการสอน ใดกไ็ม่ส าคญั แค่ผู้เรียนเกดิความเข้าใจในการเรยีนกถ็ือเป็นที่ยินดีของ
ครผููส้อนทีส่ดุแลว้ ในการเรยีนครสูเุชาว ์หรมิพานิช จะกล่าวกบัผูเ้รยีนเสมอว่า สือ่การเรียนการสอน คอืความเขา้ใจ
ดว้ยตนเองของผู้เรยีนมากกว่าที่จะใช้สื่ออื่นๆ อย่างใด ผู้เรยีนต้องมคีวามเขา้ใจในดนตรไีทยทกัษะพื้นฐานและต้อง
ปฏบิตัไิดอ้ย่างถูกตอ้ง ตอ้งใชใ้จในการศกึษาเล่าเรยีน ผูเ้รยีนตอ้งปฏบิตัดิว้ยตนเองดว้ยความเขา้ใจเท่านัน้กเ็ป็นสิง่ทีม่ ี
ค่าสดุ สิง่ทีป่รากฏออกมาจะเหน็ไดถ้งึพฒันาการของผูเ้รยีน การเรยีนรูอ้ย่างแทจ้รงิและเกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รยีน 

วิธีการสอนฆ้องวงใหญ่ 

จดุประสงคก์ารสอน 

เตรียมการสอน 

การจดัการเรียนการสอน 

พดูคยุก่อนการเรียน 

- ประวตัแิละทีม่าของบทเพลง 

- โอกาสทีใ่ชใ้นการบรรเลง 

พดูคยุระหว่างเรียน 

- อธบิายท านองเพลงและทางเพลง 

- ทฤษฎ ีเทคนิคในการบรรเลง 

- คุณธรรมและจรยิธรรมในการ

ด าเนินชวีติ 

พดูคยุหลงัเลิกเรียน 

- อธบิายความรูท้ีไ่ดร้บั 

- ใหผู้เ้รยีนท าการบา้น

ฝึกซอ้มหลงัจากการเรยีน 

การเรียนขัน้พืน้ฐาน 

1. ทกัษะการปฏบิตัฆิอ้งวงใหญ่

เบือ้งตน้ 

2. แบบฝึกหดัเสรมิทกัษะในการ

บรรเลง 

การเรียนขัน้สูง 

1. ดทูกัษะพืน้ฐานของผูเ้รยีน 

2. เลอืกเพลงเดีย่วและท าทางเพลงเดีย่วที่

เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 

จิตวิทยาการสอน 

- ไม่ไดย้ดึหลกัจติวทิยาของผูใ้ดเป็นแบบอย่าง แต่

ไดน้ าประสบการณ์ทางดนตรมีาพฒันาปรบัใชใ้ห้

เป็นวธิกีารสอนทีเ่หมาะสมกบัผูเ้รยีนมากทีส่ดุ 

ส่ือการเรียนการสอน 

- เน้นความเขา้ใจดว้ยตนเองของผูเ้รยีนขณะ

เรยีนมากกว่า ถา้ผูเ้รยีนสามารถปฏบิตัติามที

สอนไดแ้สดงว่าผูเ้รยีนมคีวามเขา้ใจ 
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การอภิปรายผล 
1. ชีวประวติัและประสบการณ์ทางดนตรีของครสูุเชาว ์หริมพานิช 
 จากการศกึษาพบว่า ครสูเุชาว ์หรมิพานิช เกดิในครอบครวันกัดนตรมีคีวามผกูพนักบัเสยีงดนตรมีาตัง้แต่เดก็ 
ไดร้บัการปลกูฝงัใหม้ใีจรกัในการเรยีนและเล่นดนตรจีากครอบครวั มคีวามรกัและความมุ่งมานะในการศกึษาดนตรไีทย
อย่างจรงิจงั มกีารพฒันาตนเองอยู่เสมอ เป็นผูท้ีม่คีวามสามารถและเป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ ไดร้บั
การถ่ายทอดจากบดิาคอื นายชื่น หรมิพานิช จากครบูุญยงค ์เกตุคง และครบูุญยงั เกตุคง จากความรูแ้ละประสบการณ์
ทางดนตรไีทยของครูสุเชาว์ หรมิพานิช ไดน้ ามาพฒันาสู่การเรยีนการสอนฆอ้งวงใหญ่ของครูสุเชาว ์หรมิพานิช ซึง่
สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารเรยีนรูข้องแครทโวล บลูม และมาเซยี (ทศินา  แขมมณี, 2556) ไดจ้ าแนกจุดมุ่งหมายทางการ
ศกึษาออกเป็น 3 ด้านคอื ด้านความรู้ ด้านเจตคติหรอืความรู้สกึ และด้านทกัษะ ซึ่งในด้านเจตคตหิรอืความรู้สกึนัน้ 
บลมูไดจ้ดัล าดบัขัน้ของการเรยีนรูไ้ว ้5 ขัน้ ประกอบดว้ย  

1) ขัน้การรบัรู ้ซึง่กห็มายถงึการทีผู่เ้รยีนไดร้บัค่านิยมทีต่อ้งการจะปลกูฝงัในตวัผูเ้รยีน 
2) ขัน้การตอบสนอง ไดแ้ก่ การทีผู่เ้รยีนไดร้บัรูแ้ละเกดิความสนใจในค่านิยมนัน้ แลว้มโีอกาสไดต้อบสนองใน
ลกัษณะใดลกัษณะหนึ่ง 
3) ขัน้การเหน็คุณค่า เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์เกีย่วกบัค่านิยม แลว้เกดิเหน็คุณค่าของค่านิยมนัน้ 
ท าใหผู้เ้รยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอค่านิยมนัน้ 

 4) ขัน้การจดัระบบ เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนรบัค่านิยมทีต่นเหน็คุณค่านัน้เขา้มาอยู่ในระบบค่านิยมของตน 
5) ขัน้การสรา้งลกัษณะนิสยั เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนปฏบิตัตินตามค่านิยมทีต่นรบัมาอย่างสม ่าเสมอ ถงึแมว้่าบลูมได้
น าเสนอแนวคดิดงักล่าวเพื่อใชใ้นการก าหนดวตัถุประสงคใ์นการเรยีนการสอนกต็าม แต่กส็ามารถน ามาใชใ้น
การจดัการเรยีนการสอนเพื่อช่วยปลกูฝงัค่านิยมทีพ่งึประสงคใ์หแ้ก่ผูเ้รยีนได ้(ทศินา แขมมณี, 2556)  

 
2. วิธีการสอนกระบวนการการถ่ายทอดฆ้องวงใหญ่ของครสูุเชาว ์หริมพานิช 
 จากการศกึษาพบว่าการสอนฆอ้งวงใหญ่ของครูสุเชาว์ หรมิพานิช มกีารพฒันาและปรบัเพื่อให้มคีวามร่วม
สมยัเหมาะสมกบัผูเ้รยีนในปจัจุบนั เน้นผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลางการเรยีนการสอนจะขึน้อยู่กบัจุดประสงคข์องผูเ้รยีน เน้น
การพดูคุยซกัถามขอ้สงสยัเพื่อใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในเนื้อหาทีเ่รยีนอย่างกระจ่าง และเน้นทุกรายละเอยีดในการฝึก
ปฏบิตัดินตรไีทยทีถู่กตอ้งตัง้แต่ขัน้พืน้ฐานตลอดจนขึน้สงู ดงัทีค่รสูเุชาว ์หรมิพานิช ไดก้ล่าวไวว้่า “การเรยีนดว้ยความ
เขา้ใจ เดก็เขา้ใจดนตรตีามมา” ครูสุเชาว ์หรมิพานิช (19 เมษายน 2559, สมัภาษณ์) อย่างไรกต็ามการสอนของครูสุ
เชาว ์หรมิพานิช ยงัคงยดึหลกัจารตีและขนบเดมิอย่างเหนียวแน่น วธิกีารบรรเลงฆอ้งวงใหญ่ยงัเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะมี
ทางเดีย่วทีโ่ดดเด่นและหาตวัจบัยาก จนเป็นทีย่อมรบัและถอืว่าเป็นองคค์วามรูท้ีส่ าคญัของวงการการศกึษาดนตรไีทย
ในปจัจุบนั และมปีระโยชน์ต่อวงการวชิาชพีครูดนตรไีทยเป็นอย่างมาก ผลการศกึษานี้มคีวามสอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของพงษ์สุดา ท้าวนอก (2553) ไดศ้กึษา ชวีประวตัคิรูสุเชาว ์หรมิพานิช จากการศกึษาท าใหท้ราบว่าครูสุเชาว ์หรมิ
พานิช เป็นผูม้คีวามสามารถทางดนตรไีทยอย่างดเียีย่ม เนือ่งจากท่านไดร้บัการถ่ายทอดวชิาความรูม้าจากครทูีม่ฝีีมอืดี
และมชีือ่เสยีงหลายท่าน ประกอบกบัครสูเุชาวเ์ป็นบุคคลทีม่คีวามมุ่งมัน่ขยนัหมัน่เพยีรและศกึษาหาความรูอ้ย่างจรงิจงั 
เพิม่เตมิวชิาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา และยงัรวบรวมโน้ตเพลงไทย เพลงมอญ เทปเพลง ซดีเีพลง ไวเ้ป็นจ านวนมาก เหน็
ไดจ้ากผลงานต่างๆ ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช ทีไ่ดส้รา้งสรรคอ์อกมา อกีทัง้ยงัเป็นผูอุ้ทศิตนในการถ่ายทอดวชิาความรู้
แก่ผูส้นใจอย่างเตม็ก าลงัความสามารถจงึท าใหเ้ป็นทีเ่คารพรกัของบรรดาลูกศษิยท์ุกคน ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัการสอน
ดนตรใีนประเทศไทยของ อรวรรณ บรรจงศลิป ณรุทธ ์สุทธจติต์      (2544 : 100) กล่าวว่า จุดมุ่งหมายของการสอน
ดนตรคีอืการพฒันาการรบัรู้ด้านดนตร ีและความเขา้ใจในเรื่องโครงสร้างหรอืองค์ประกอบดนตร ีเพื่อน าไปสู่ความ
ซาบซึง้ในดนตรแีละความสามารถในการการประยุกต ์ใชค้วามรูแ้ละทกัษะดนตรใีนชวีติประจ าวนั หลกัการนี้เน้นทกัษะ
ดนตร ีได้แก่ การฟงั การร้อง ท านอง เสยีงประสานรูปแบบ อารมณ์เพลงและลลีาโดยใช้กจิกรรมดนตรเีป็นสื่อ และ
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สอดคลอ้งกบัหลกัการสอนดนตรใีนต่างประเทศของ โคดาย ณรุทธ ์สทุธจติต ์(2544 : 112) กล่าวว่า หลกัการของโคดาย
เน้นการรอ้งเป็นหลกั ซึง่รวมไปถงึการอ่านโน้ต การสอนจงึมุ่งส่งเสรมิในเรือ่งการรอ้งและการอ่าน ซึง่โคดายน าสิง่ต่างๆ 
ต่อไปนี้มาช่วยในการสอนดนตรเีพือ่ใหผู้เ้รยีน รอ้งและอ่าน ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการฝึกทกัษะอืน่ๆ ทางดนตร ีและมี
การใชส้ญัลกัษณ์ต่างๆ เพือ่ช่วยใหก้ารเรยีนรูม้ลีกัษณะเป็นรปูธรรมซึง่ช่วยผูเ้รยีนรบัรูด้นตรใีนลกัษณะของเสยีงง่ายขึ้น 
ผูว้จิยัจงึเลง็เหน็ว่าชวีประวตัขิองครูสุเชาว ์หรมิพานิช นัน้สมควรอย่างยิง่ทีจ่ะศกึษา รวบรวมเอาไวแ้ละน าไปเผยแพร่
เพือ่เป็นแบบอย่างทีด่ต่ีอไป 
  วธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช ภาพรวมจะเป็นไปในดา้นทางการสาธติครสูเุชาว ์หรมิพานิช 
จะปฏบิตัใิหแ้ก่ผูเ้รยีนดู ใหผู้เ้รยีนมคีวามเขา้ใจในส่วนต่างๆ ของบทเพลง วธิกีารตแีละการใชเ้ทคนิคต่างๆ ใหผู้เ้รยีน
เกดิความเขา้ใจและสามารถปฏิบตัิตามด้วยตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัการสอนโดยการสาธิต ทศินา แขมมณี 
(2557 : 18-21) กล่าวว่า ความหมาย วธิสีอนโดยใชก้ารสาธติ คอืกระบวนการทีผู่ส้อนใชใ้นการช่วยใหผู้เ้รยีนเกดิการ
เรยีนรูต้ามวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด โดยการแสดงหรอืท าสิง่ทีต่้องการใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูใ้หผู้เ้รยีนสงัเกตดูแลว้ใหผู้เ้รยีน
ซกัถาม อภปิราย และสรุปการเรยีนรูท้ีไ่ดจ้ากการสงัเกตสาธติ และปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2544 : 89-193) กล่าวว่า 
การเรียนรู้ทกัษะปฏิบติั ฮาเบอร ์(Haber 1975) ซึง่อา้งจากฟิทส ์(Fitts) ถงึการเรยีนรูท้กัษะม ี3 ขัน้ตอนคอื 1. ขัน้ท า
ความเขา้ใจ (Cognitive Phase) เป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนจ าเป็นตอ้งศกึษาใหเ้ขา้ใจขัน้ตอนต่างๆ ของทกัษะนัน้เสียก่อน คอืรูว้่า
จะท าอย่างไร จะปฏบิตัอิย่างไร ผูเ้รยีนและผูส้อนต้องพยายามวเิคราะห์ทกัษะนัน้ๆ และอธบิายถงึสิง่ทีค่าดหวงัว่าจะ
เกดิขึ้น 2. ขัน้ฝึกหดัจนเป็นพฤตกิรรมคงที ่(Fication phase) หลงัจากทีเ่ขา้ใจวธิกีารทีจ่ะก่อใหเ้กดิทกัษะกเ็ริม่ลงมอื
ฝึกฝน แลว้พฤตกิรรมต่างๆ กจ็ะถูกแกไ้ขใหถู้กต้องจนกระทัง่พฤตกิรรมทีผ่ดิพลาดลดลงเป็นศูนย ์พฤตกิรรมทีถู่กกจ็ะ
คงทีแ่ละท าการฝึกหดัจนเกดิความช านาญขึ้น 3. ขัน้ปฏบิตัไิดอ้ย่างอตัโนมตั ิ(Autonomuous Phase) เป็นขัน้ทีท่ าได้
รวดเรว็ ถูกตอ้ง โอกาสผดินัน้จะไม่เกดิขึ้น ซึง่เป็นขัน้ทีเ่ชีย่วชาญมาก 
 นอกจากนี้ผลการวจิยันี้สอดคลอ้งกบัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั รชักาลที ่9 มคีวาม
ว่า “…การทีบุ่คคลจะพฒันาไดก้ด็ว้ยปจัจยัประการเดยีว คอื การศกึษา การศกึษาดา้นวชิาการสว่นหนึง่กบัการอบรมบ่ม
นิสยัใหเ้ป็นผูม้จีติใจใฝด่ ีใฝเ่จรญิ มปีรกตลิะอายชัว่กลวับาปสว่นหนึง่ การพฒันาบุคคลจะตอ้งพฒันาใหค้รบถว้นทัง้สอง
สว่นเพือ่ใหบุ้คคลไดม้คีวามรูไ้วใ้ชป้ระกอบการและมคีวามดไีวเ้กื้อหนุนการประพฤต ิปฏบิตัทิุกอย่างใหเ้ป็นไปในทางที ่
ถูกทีค่วรและอ านวยผลเป็นประโยชน์ทีพ่ึง่ประสงค์…” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ วนัศุกรท์ี ่24 มกราคม 2540  

ผลสรปุและข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจยั 
 1. การศกึษาชวีประวตัแิละวธิกีารสอนฆอ้งวงใหญ่ของครสูเุชาว ์หรมิพานิช ในครัง้นี้เน้นน าเสนอกระบวนการ
สอนฆอ้งวงใหญ่ ทศันะคตทิางดนตรี องคป์ระกอบต่างๆ ในการจดัการเรยีนการสอน แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างการ
สอนครสูเุชาว ์หรมิพานิช และผูเ้รยีน ดงันัน้ผูท้ีส่นใจควรศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดเกีย่วกบัผลงานต่างๆ ของ
ครสูเุชาว ์หรมิพานิช เพื่อศกึษาใหเ้กดิความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์ไดม้ากยิง่ขึ้น 
 2. ผลจากการวจิยัครัง้นี้สามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บัการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนดนตรไีทยในยุค
ปจัจบุนั ทัง้ทางดา้นทฤษฎดีนตรแีละปฏบิตัดินตร ีอกีทัง้เขา้ใจวธิกีารทีค่รสูเุชาว ์หรมิพานิช ใชพ้ฒันาผูเ้รยีนจนผูเ้รยีน
เกดิความรกัความศรทัธาในการปฏบิตัแิละสบืทอดดนตรไีทย อย่างไรกต็ามผูเ้รยีนจะตอ้งคน้หาเอกลกัษณ์ของตนเอง
เพื่อใหเ้กดิการต่อยอดความรูท้างดนตรไีทยต่อไป 

 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. การศกึษาวเิคราะหบ์ทเพลงทีค่รสูเุชาว ์หรมิพานิช ไดส้บืทอดมา 
 2. การศกึษากระบวนการวธิกีารสอนเครื่องดนตรไีทยชิน้อื่นทีค่รสูเุชาว ์หรมิพานิช มคีวามช านาญ 
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การศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
A STUDY OF THE BIOGRAPHY AND TEACHING METHOD  

OF TEACHER PROMMATE SUBHASRI 

รัชภร บุญรักษาเดชธนา1 
ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์2 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาชีวประวัติและผลงานของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี               
และ 2) ศึกษาวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี วิธีการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ได้ใช้ระเบียบการวิจัย           
เชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการตีความ 
สร้างข้อสรุปแบบอุปนัยและน าเสนอเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ถือได้ว่า              
เป็นครูผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา มีผลงานปรากฏให้เห็นเด่นชัดทั้งด้านวิชาการ 
ด้านการปฏิบัติดนตรี และด้านการท านุบ ารุงเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านมาตลอดชีวิต มีความมุ่งมั่น              
ที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างคนให้เป็นคนดี โดยการเริ่มต้นจากตนเองในการแสวงหาความรู้  จนสามารถ
พัฒนาองค์ความรู้ในตนเองเกิดเป็นรูปแบบการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับผู้ เรียน โดยผสมผสาน             
รูปแบบการเรียนดนตรีแบบโบราณที่เรียกว่า “มุขปาฐะ” และให้มีการสอนการอ่านโน้ตดนตรี บันทึกโน้ต
ดนตรี โดยสอนในลักษณะบรรยาย สาธิต และการแสดงจริง รวมทั้งมีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอน 
เพ่ือให้ผู้ เรียนเกิดความเข้าใจอย่างชัดเจน ถือเป็นการถ่ายทอดดนตรีที่ทันสมัยสอดคล้องกับวิถีชีวิต                   
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและกระแสสังคมอย่างกลมกลืน ตลอดจนมีจิตวิญญาณความเป็นครูที่จะถ่ายทอด
ความรู้แก่ผู้เรียนอย่างจริงใจไม่ปิดบังอ าพรางและด าเนินชีวิตด้วยหลักคุณธรรมจริยธรรม   

ค าส าคัญ: ดนตรีพื้นบ้านล้านนา, ชีวประวัติ, วิธีการสอนซึง, ครูพรหเมศวร์ สรรพศร ี 
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Abstract  

 This research aimed to 1) study the biography and works of Teacher Prommate 
Subhasri, and 2) study the teaching methods for Sueng (A stringed of instrument from 
Thailand) by Teacher Prommate Subhasri. The method is qualitative research. Data is 
collected by archival research and detailed interviews. Then the data is analyzed by 
defining, creating an inducted conclusion, and presented as an article. The research found 
that Teacher Prommate Subhasri is a valuable contributor to the traditional Lanna musical 
society, with many outstanding works in academic projects, musical plays, and preservation 
of the traditional musical culture for the most of his life. He is very determined in using 
music as a teaching tool, started from himself by hard studying and molding what he has 
learnt into strong knowledge. This knowledge becomes an array of teaching styles suitable           
for many types of people. Mixing traditional oral studies with innovative modern musical 
note reading/writing, lecture, demonstration and live performance, this teaching style            
is modern and suitable for the changing society. Moreover, the teacher’s spirit runs strong 
and willing to teach honestly, ethically, and morally.  

Keywords: Lanna musical, biography, teaching methods, Teacher Prommate Subhasri  
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บทน า 
ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา เป็นดนตรีที่มีพ้ืนที่อยู่บริเวณภาคเหนือ 8 จังหวัดของประเทศไทย (สุมาลี 

นิมมานุภาพ, 2554) เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ มีการเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม       
ในราชส านัก จึงเกิดการบรรเลงได้ 2 แบบ (แบบราชส านักและแบบพ้ืนบ้าน) มีทั้งประเภท ดีด สี ตี เป่า             
และน ามาประสมวงมีความสมบูรณ์ ความไพเราะไม่ต่างไปจากดนตรีภาคอ่ืนๆ เพียงแต่ส าเนียง ท านอง              
จะอ่อนไหว พลิ้ว ตามบรรยากาศ นุ่มนวลตามธรรมชาติ ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนามีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น สืบทอด
ด้วยการจดจ า มีท านองสั้นๆ เรียบง่าย น่าฟัง ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว (สุจริต บัวพิมพ์ , 2538) การผสมวงดนตรี
พ้ืนบ้านแบ่งวงออกเป็น 2 ประเภท คือ วงพาทย์ฆ้องและวงสะล้อ ซอ ซึง 

ซึง เครื่องดนตรีพ้ืนบ้านล้านนามีชื่อเรียกต่างๆกัน ตามท้องถิ่น มีลักษณะคล้ายพิณ สันนิษฐานว่า
น่าจะมีวิวัฒนาการมาจากเครื่องมือจับสัตว์ เช่น ธนู กับดัก ขึงสายให้ตึง ดีดแล้วจะท าให้เกิด เสียง                  
ซึงมีความผูกพันกับคนล้ านนามาแต่ โบราณ ใช้บรรเลงเ พ่ือความสุนทรี  สนุกสนานเพลิดเพลิน                    
ให้แก่ผู้บรรเลงแล้ว ซึงถูกน ามาบรรเลงเพ่ือเพ่ิมบรรยากาศในงานบุญต่างๆ และงานที่เกี่ยวกับพิธีกรรม             
ความเชื่อของชาวล้านนา บรรเลงประกอบการขับซอทางภาคเหนือ และบรรเลงประกอบการแสดง                 
การฟ้อนต่างๆ (บุญยิ่ง กันธวงค์, 2550) ด้วยน้ าเสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ มีความหลากหลายในการบรรเลง 
รวมถึงเทคนิคต่างๆ ที่จะท าให้อารมณ์ของเพลงมีการปรับเปลี่ยน สร้างความแตกต่างได้ตลอดเวลา                
ท าให้ผู้ฟังเกิดอรรถรสในการฟัง โดยเทคนิคการบรรเลงเหล่านี้มีลักษณะต่างกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์             
วิธีการสอนหรือทางเพลงที่เป็นเอกลักษณ์ของครูแต่ละท่าน 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยเลือกท าการศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
เนื่องจากท่านถือได้ว่าเป็นผู้บุกเบิกวงการดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาท่านหนึ่งในจังหวัดเชียงราย มีชื่อเสียง              
และมีความรู้ความสามารถด้านดนตรี  เป็นปูชนียบุคคลทางดนตรีไทยและดนตรี พ้ืนบ้านล้านนา                    
ได้รับการสืบทอดดนตรีโดยตรงจากบิดา ผู้ซึ่งสืบทอดความรู้จากครูช่อ สุนทรวาทิน และเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา รวมถึงได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มชาวบ้านผู้สืบทอดเอกลักษณ์
การบรรเลงดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของชุมชนต่างๆ ท าให้วิธีการสอนดนตรีพ้ืนบ้านของท่านมีความละเอียด 
ประณีต ชัดเจน มีการผสมผสานการสอนแบบโบราณที่เรียกว่า “มุขปาฐะ” และการสอนตามตัวโน้ต                
ในปัจจุบัน ท าให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างรวดเร็ว มีความรู้สึกสนุกสานในการเรียน 

ด้วยเหตุผลที่ผู้วิจัยได้ท าหน้าที่สอนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาในสถานศึกษา ท าให้ผู้วิจัย
สามารถน าวิธีการสอนของครูพรหเมศวร์ สรรพศรีมาใช้ในการถ่ายทอดให้กับผู้เรียนและพบว่าเป็นผลดี                   
ต่อการเรียนการสอน จึงมีแนวคิดที่จะจัดท างานวิจัยเรื่อง การศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึง                  
ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ในการจัดท างานวิจัยครั้งนี้ เพ่ือศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนรวมถึงเทคนิค            
การบรรเลงซึง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ และเพ่ือเป็นแนวทางในการน าวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ 
สรรพศรี เผยแพร่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ปฏิบัติไว้เป็นแบบอย่าง      
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาชีวประวัติและผลงานของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
2. เพ่ือศึกษาวิธีการสอนซึงเล็ก ซึงกลางและซึงใหญ่ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครู
พรหเมศวร์ สรรพศรี และน าเสนอวิธีการถ่ายทอดทางดนตรีที่ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ได้พัฒนาขึ้น ในการวิจัย
ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 

ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
 

ชีวประวัติของ 
ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 

 

วิธีการสอนซึงของ 
ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 

 

- ประวัติข้อมูลส่วนตัว 
- ประวัติการศึกษาสามัญ 
- ประวัติการศึกษาทางดนตรี 
- บทบาทหน้าที่ทางด้านดนตรี 
- ผลงานที่ได้รับการยกย่อง 
- ผลงานการเผยแพร่  
  ศิลปวัฒนธรรม 
 

- สาระความรู้เกี่ยวกับซึง 
- ทักษะปฏิบัติการบรรเลงซึง 
- เทคนิควิธีการบรรเลงซึง 
- จิตวิทยาการสอนดนตรี 
- สื่อ (เพลงพื้นบ้านล้านนา) 
 

แนวทางการประยุกต์ใช้วิธีการสอนซึง 
ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
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1. เตรียมการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การศึกษาข้อมูลเอกสาร              
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนที่ศึกษาตามอัธยาศัย ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี        
ณ โรงเรียนด ารงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย และบ้านพักส่วนตัว โดยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง            
จากประชากรทั้งหมด จ านวน 5 คน โดยเป็นนักเรียนที่ไม่มีพ้ืนฐานทางเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา (ซึง) 
ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ช่วงอายุ 9-12 ปี จ านวน 2 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ช่วงอายุ 13-15 ปี จ านวน 3 คน 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากหนังสือ วารสาร เอกสารวิชาการ วิทยานิพนธ์
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีล้านนา ซึง แนวคิดและทฤษฎี                  
การสอนดนตรี เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ ชีวประวัติครูพรหเมศวร์ สรรพศรี  

4. สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสัมภาษณ์ครูพรหเมศวร์ สรรพศรีและแบบสัมภาษณ์ผู้เรียน และด าเนินการสัมภาษณ์
และบันทึกการสังเกตการณ์เรียนการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ด าเนินการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 5 คน 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้จ าแนกข้อมูลที่ค้นพบในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ ชีวประวัติครูพรหเมศวร์ 
สรรพศรี วิธีการสอนซึง สื่อการสอนดนตรีพ้ืนบ้าน จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์             
เ พ่ือจ าแนกประเด็นต่างๆ ที่ก าหนดในการวิจัย เก็บข้อมูลเ พ่ิมเติมในส่วนที่ขาด วิ เคราะห์ข้อมูล                    
โดยใช้วิธีพรรณนาวิเคราะห์ ในรูปแบบตารางและการเขียนพรรณนา ตามแนวทางการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ตามวัตถุประสงค์ของการ
ค้นคว้าวิจัยที่ก าหนดไว้ได้ผลสรุป ดังนี้ 
 1. ชีวประวัติและผลงานของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
 ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เป็นครูดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาที่มีผลงาน เป็นที่รู้จักและยอมรับ
ในแวดวงดนตรีไทยทางภาคเหนือ เป็นผู้มีผลงานดี เด่นทางด้านวัฒนธรรม  สาขาศิลปะการแสดง                   
(ดนตรีพ้ืนเมือง) ปี พ.ศ. 2544 และครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 (ภาคเหนือ) สาขาศิลปกรรม (ขิมและดนตรี
พ้ืนบ้านล้านนา) ปี พ.ศ.2553 มีความเชี่ยวชาญและมีเอกลักษณ์ในการบรรเลงเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 
ได้รับการกล่อมเกลาปลูกฝังความรู้ด้านดนตรีไทยตั้งแต่เยาว์วัยจากบิดา ผู้เป็นนักดนตรีไทย สายดนตรี                 
จากครูช่อ สุนทรวาทิน  มารดาเป็นช่ างฟ้อนในคุ้มหลวงของสมเด็จพระราชชายาเจ้าดารารัศมี                           
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้รับการฝึกหัดนาฏศิลป์การละครและขับร้อง ทั้งแบบ            
ราชส านักและพ้ืนบ้าน และเจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา   
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 ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เริ่มท าหน้าที่ครูสอนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ตั้งแต่พ.ศ. 2510 
เป็นต้นมา บรรยากาศในบ้านจะมีเสียงดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาดังตอลดเวลาตั้งแต่เช้าจรดเย็น       
ทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ จนกระทั่งได้เข้าบรรจุรับราชการครูที่โรงเรียนด ารงราษฎร์
สงเคราะห์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ.2521 ปฏิบัติหน้าที่ครูสอนดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน
ล้านนา จนถึงปัจจุบัน ขณะเดียวกันก็ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรจัดอบรมถ่า ยทอดทักษะด้านดนตรี                  
ให้แก่ครูผู้สอนดนตรีในจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรการสอนดนตรีให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ                    
จัดรายการบรรเลงเพลงไทยเดิมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย โดยเป็นวง       
ของครอบครัว มีลูกศิษย์จ านวนมากมายหลายรุ่น นับเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ที่ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี            
ท าหน้าที่สืบสานศิลปะการดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้าน อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นส าคัญของไทย               
มาอย่างยาวนาน ในฐานนะนักดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ครูพรหเมศวร์ สรรพศรีได้มีโอกาส                 
แสดงผลงานทั้งในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ในเทศกาลและวาระต่างๆ ทั้งที่หน่วยงาน
ราชการและเอกชนจัดขึ้น รวมทั้งเดินทางไปเผยแพร่วัฒนธรรมในฐานะนักดนตรีไทยยังต่างประเทศ อาทิเช่น 
ประเทศสเปน สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก อินเดีย สาธารณรัฐประชาชนจีน สหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เป็นต้น 
 นอกจากนี้  ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ยังได้รับเกียรติจากจังหวัดเชียงรายให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ              
และผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดงานทางด้านวัฒนธรรมของจังหวัด              
มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตลอดจนได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขันทักษะ
ความสามารถด้านดนตรีในระดับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังได้ริเริ่มสร้างสรรค์
ผลงานด้านดนตรี เช่น รวบรวมเรียบเรียงโน้ตเพลงไทย เพลงพ้ืนบ้านล้านนาเผยแพร่ในหมู่ครูผู้สอนดนตรี  
เป็นคณะกรรมการผลิตสื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เรื่องการสอนขิมขั้นพ้ืนฐานโดยใช้ส่อจ าลองขิม 
ให้แก่ศูนย์ผลิตสือและนวัตกรรมทางการศึกษา ในโครงการสื่อสอนทางไกลให้เด็กไทยได้เรียนรู้ผ่านครูสอนเก่ง 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมจัดท าหลักสูตรและผลิตสื่อการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน              
ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา 
 
 2. วิธีการสอนกระบวนการถ่ายทอดซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
 วิธีการสอนซึงครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูจะเน้นการสอนตามโบราณแบบมุขปาฐะ รวมถึงเพ่ิมเติม   
การอธิบายและการสาธิตเป็นขั้นตอน อีกทั้งสอนควบคู่ไปกับวิธีการอ่านโน้ต เพราะโน้ตถือเป็นสื่อช่วยสอน          
ที่ย่นระยะเวลา ท าให้ผู้เรียนได้เข้าใจโครงสร้างของท านองได้ง่ายกว่าการสอนแบบการจ า ครูพรหเมศวร์                     
มีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าใจทักษะต่างๆทางดนตรีไทยอย่างแท้จริง  ต้องมีความรู้ทั้งด้านทฤษฎ ี               
และการปฏิบัติ การเริ่มเข้าสู่บทเรียนการบรรเลงซึงเบื้องต้น ครูจะท าความรู้จักกับผู้เรียน พูดคุยซักถาม            
ตามความเหมาะสม จากนั้นเริ่มสอนให้ผู้เรียนรู้จักธรรมชาติของซึงที่เป็นเครื่ องดนตรีประเภทดีดของดนตรี
พ้ืนบ้านล้านนา ให้ผู้เรียนให้เรียนรู้วิธีการปรับเทียบเสียงซึง วิธีการจับซึง วิธีการจับไม้ดีด ท่านั่งในการบรรเลง

435435



          
  

ซึง แนะน าสัญลักษณ์ทางเทคนิคในการบรรเลงซึงที่อาจพบในโน้ตเพลง จากนั้นหากผู้ เรียนมีความรู้               
ความพร้อมที่จะเริ่มต้นดีดสายซึง วิธีการบรรเลงซึง อันได้แก่ ขั้นแรก ครูให้ผู้เรียนหัดดีดสายเปล่า โดยดีดขึ้น
ลงสลับกัน ตาต้องดูโน้ตห้ามดูมือ ครูจะย้ าเรื่องจังหวะให้แม่นย าและสม่ าเสมอ หากผู้เรียนดีดจนเกิดความ
ช านาญแล้ว จึงเข้าสู่วิธีการพลิกแพลงโน้ตเพลง คือ ดีดโน้ตตามจังหวะ ซึ่งในโน้ตนั้นอาจมีจังหวะที่แตกต่างกัน
ไปตามลักษณะของแบบฝึก ต่อจากนั้นเริ่มเข้าสู่วิธีการดีดรัว เป็นการดีดโน้ตทดแทนเสียงให้ยาวเพ่ือไม่ให้เสียง
ขาดหาย ผู้เรียนบรรเลงบทเพลงพื้นบ้านล้านนาที่เป็นเพลงพื้นฐานส าหรับการบรรเลงซึง  คือ เพลงล่อง
แม่ปิง เพ่ือให้ขั้นตอนการบรรเลงซึงเกิดความไพเราะ น่าฟังมากยิ่งขึ้น ครูจะต่อยอดด้วย เทคนิคขั้นสูง ได้แก่ 
1) การดีดเฉพาะลง ซึ่งเป็นเทคนิคการดีดลงทุกตัวโน้ต 2) การดีดเฉพาะลงย้ าจังหวะ เป็นการดีดย้ าจังหวะ          
ของตัวโน้ต โดยเพ่ิมตัวโน้ตตัวเดียวกับโน้ตตัวหน้าลงไปในจังหวะที่ว่างแทนการดีดรัว ท าให้จังหวะไม่ขาด
หายไป 3) การดีดห่ม เป็นการใส่กลเม็ดหรือเพ่ิมโน้ตลงไปในท านองหลัก สามารถใส่โน้ตเพ่ิมได้ในทุกจังหวะ 
และจะใช้วีธีการดีดข้ึนลงสลับกัน แต่ให้การดีดขึ้น ไม่ต้องเน้นเสียงดีด แต่การดีดลงจะต้องดีดให้เน้นเสียงหนัก
เหมาะส าหรับการสร้างสรรค์งานดนตรีให้มีความละเอียด ไพเราะมากยิ่งขึ้น การดีดแต่ละประเภทเหมาะสม
กับซึงแต่ละขนาด ได้แก่ ซึงเล็ก(ซึงน้อย) ใช้ส าหรับเก็บรายละเอียด เนื่องจากมีเสียงแหลมสูง จึงเหมาะ          
ที่จะใช้เทคนิคการดีดห่ม เพ่ือเพ่ิมกลเม็ด ซึงกลาง ใช้ส าหรับด าเนินท านองปกติ คือ ดีดขึ้นลง ดีดรัว                
ตามตัวโน้ตปกติ ซึงใหญ่(ซึงหลวง) ใช้ส าหรับบรรเลงทางพ้ืน เนื่องจากมีเสียงคล้ายเบส จึงเหมาะที่จะใช้เทคนิค
การดีดเฉพาะลงและการดีดลงย้ าจังหวะ  
  นอกจากวิธีการสอนซึงตามขั้นตอนของครูพรหเมศวร์ สรรพศรีแล้ว ครูพรหเมศวร์ยังใส่ใจ                
ในรายละเอียดอื่นๆ ส่วนไหนที่ผู้เรียนปฏิบัติไม่ได้ ครูจะหากลวิธีการถ่ายทอดที่จะท าให้ผู้เรียนท าได้ รวมไปถึง         
ครูมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการถ่ายทอดความรู้ในทุกๆครั้งที่ผู้เรียนได้เข้าไปศึกษา มีความห่วงใยผู้เรียน           
รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการที่ เป็นนักดนตรี ให้แก่ผู้ เรียน อีกทั้ ง  ครูพรหเมศวร์  สรรพศรี                     
มีโอกาสสรรค์สร้างผลงานเพลงที่มีความหมายเป็นสิริมงคลของพ้ืนบ้านล้านนาที่ชื่อว่าเพลง ศรีเมือง ใช้บรรเลง
แห่น าขบวนขันโตกในงานบุญและบรรเลงในงานทั่วไป จะเห็นได้ว่า  ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถด้านดนตรีไทยและดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา ที่สร้างคุณค่าให้แก่ทางการศึกษา ปลูกฝังผู้เรียน            
เกิดความรัก ความเข้าใจและเห็นคุณค่าของดนตรีไทยอย่างแท้จริง 

 

 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาชีวประวัติและวิธีการสอนซึงของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ผู้วิจัย ได้ท าการอภิปรายผล          
ใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. ความส าเร็จในวิชาชีพของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
 การเป็นครูที่ประสบความส าเร็จตามแนวทางของครูพรหเมศวร์ สรรพศรีนั้น เกิดจากความรักในดนตรี 
ความพยายาม ความอดทน ความขยันหมั่นเพียรในการเรียนรู ฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ สอดคล้องกับ บุญยิ่ง   
กันธวงค์  (2550) กล่าวว่า นักดนตรีทั้งหลายเรียนรู้โดยอาศัยความจ า ความอดทนที่ส าคัญต้องมีใจรัก              
อย่างแท้จริง มีการแสวงหาความรู้ด้านดนตรีจากบุคคลส าคัญที่มีความเชี่ยวขาญกับเครื่องดนตรีนั้นๆ               
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เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติดนตรีอย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนา                  
ให้เกิดองค์ความรู้ในตนเองและแสดงออกมาในหลายรูปแบบ อาทิ รูปแบบวิธีการสอนที่เป็นเอกลักษณ์             
ของตนเอง การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาดนตรีที่เรียกว่า สื่อจ าลองขิม เพ่ือใช้เป็นสื่อการสอนเสมือนจริง 
ซึ่งนอกจากการใช้สื่อนี้เพ่ือช่วยท าให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการเรียนแล้ว ยังช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียน                 
เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะการตีขิมได้อย่างดีขึ้นอีกด้วย ดังที่  อวยพร อารี โกเศศ                     
(22 พฤศจิกายน 2559,  สัมภาษณ์) ได้กล่าวว่า สื่อการสอนขิมของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เป็นสื่อ                   
ที่ช่วยให้ผู้เรียนอยากเรียนขิม สามารถมองเห็นขิมได้ชัดเจน ง่ายต่อการเรียน เป็นสิ่งที่น่าสนใจ อีกทั้ง                 
มี เสียงประกอบเสมือนจริง รวมถึงแบบฝึกทักษะปฏิบัติต่ างๆ ท าให้ เหมาะสมกับวัยของผู้ เรียน                     
ตลอดการท างานของครูพรหเมศวร์ ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ดนตรีเป็นสื่อในการสร้างคนให้เป็นคนดี                 
โดยเริ่มถ่ายทอดวิชาการดนตรีไทยและดนตรี พ้ืนบ้านล้านนาให้แก่ลูกๆ ตลอดจนลูกศิษย์ ผู้ที่สนใจ                  
ด้วยความทุ่มเทและเสียสละ อันแสดงให้เห็นจิตวิญญาณของการเป็นครูดนตรีอย่างแท้จริง 
 ดังนั้น ความส าเร็จในวิชาชีพของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี จึงควรค่าอย่างยิ่งในการที่ครูดนตรี             
ควรน าไปปฏิบัติและพัฒนาตามแนวทางของท่าน เพ่ือความส าเร็จในวิชาชีพครูดนตรีและประโยชน์ที่เกิดขึ้น    
กับวงการดนตรีศึกษาของประเทศไทย 
  
 2. การพัฒนากระบวนการถ่ายทอดดนตรีพื้นบ้านของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี 
 ครูพรหเมศวร์ สรรพศรีได้มีการพัฒนาวิธีการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ท าความเข้าใจในตัวผู้เรียน
โดยวิธีการสอนแบบตัวต่อตัวหรือวิธีมุขปาฐะ ซึ่งเป็นวิธีที่ครูดนตรีไทยได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยที่ผู้เรียน
จะได้สังเกตและจดจ าขั้นตอนต่างๆ สอดคล้องกับ อัมภาพัฒน์ ทุนอินทร์  (2557) กล่าวว่า การสอนแบบ             
มุขปาฐะ เน้นการสอนแบบตัวต่อตัว สาธิตและเลียนแบบ แต่ครูพรหเมศวร์ ท่านยังได้พัฒนากระบวนการ
ถ่ายทอดความรู้ของท่านให้มีความชัดเจน เป็นเอกลักษณ์และง่ายต่อการปฏิบัติยิ่งขึ้น โดยท่านได้สอนทักษะ
การอ่านโน้ต ใช้รูปแบบการสอนแบบบรรยาย แบบสาธิต ฝึกปฏิบัติและการแสดงจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
หลายรูปแบบ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน สอดคล้องกับแนวคิดการสอนดนตรี ของ เลโอนาร์ด  (Leonard, 1975) 
ได้ให้ความหมายว่า ดนตรีเป็นศาสตร์และศิลปะ การสอนให้เข้าถึงทั้งสองอย่างนั้นต้องอาศัยเวลา                  
ความตั้งใจจริงทั้งผู้ เรียนและผู้สอน เทคนิคในการสอนทั่วไป 1) การฝึกทักษะปฏิบัติเครื่องดนตรี                 
สอนเป็นรายบุคคล ด้วยวิธีการสาธิตบรรเลงเครื่อ งดนตรี ผู้ เรียนน าความรู้ที่ ได้ไปฝึกจนเกิดทักษะ                 
2) การฝึกทักษะการอ่านโน้ต สอนสาธิตการอ่านโน้ต ออกเสียงไม่ให้ผิดเพ้ียน มีการบรรยายและสาธิตจังหวะ 
ผู้เรียนปฏิบัติและฝึกฝนจนเกิดทักษะ 3) การศึกษาภาคความรู้ สอนด้วยวิธีการบรรยายและการสาธิต               
จากการได้ศึกษาแนวทางการสอนของท่าน จึงท าให้เกิดแนวคิดในการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดความรู้ดนตรี
พ้ืนบ้านที่ทันสมัย สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย และกระแสของสังคมอย่างกลมกลืน            
โดยที่ท่านยังคงเอกลักษณ์ที่ดีงามของความเป็นครูดนตรีไทยแต่โบราณ กล่าวคือ ด้านความเป็นครู               
ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี พร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็นครูทั้งด้านความรู้ ทักษะดนตรี ความสามารถ                
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ในการสอน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจิตวิญญาณความเป็นครูที่จะถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ เรียน                   
อย่างจริงจัง โดยไม่ปิดบังอ าพราง ขึ้นอยู่กับผู้ เรียนแต่ละคนจะรับและปฎิบัติ ได้มากน้อยเพียงใด                    
ซึ่งครูมีการปรับให้เหมาะกับความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน แสดงให้เห็นว่า ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี               
มีความรู้ ประสบการณ์ทางดนตรีอยู่ในตัวมากมาย สอดคล้องกับ อ าไพ สุจริตกุล  (2535) ได้กล่าวถึง
คุณลักษณะของครูที่ดีว่า 1) มีความรู้ดี ได้แก่ความรู้ในวิชาทั่วๆไป ความรู้ในเนื้อหาวิชาที่จะสอน                  
ความรู้ในวิชาครู หน้าที่งานทุกประเภท 2) มีทักษะในการสอนและปฏิบัติงาน ได้แก่ อธิบายเก่ง สอนสนุก              
ใช้สื่อหรืออุปกรณ์เสมอ จัดกิจกรรม สร้างบรรยากาศให้น่าเรียน 3) มีคุรุธรรมนิยม ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม
และคตินิยมในความเป็นครู 
 ดังนั้น การพัฒนาครูดนตรีพ้ืนบ้านรุ่นใหม่ จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนากระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี โดยมีการผสมผสานรูปแบบการเรียนดนตรีพ้ืนบ้านแบบดั้งเดิมที่ดีงาม             
คือ รูปแบบการสอนแบบมุขปาฐะและพัฒนาให้มีการสอนการอ่านโน้ตดนตรีและบันทึกโน้ตไว้                      
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจน มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการสอนที่ทันสมัย  จูงใจผู้เรียนและสิ่งส าคัญ            
ที่ละเลยไม่ได้ คือจิตส านึกของความเป็นครูที่มีคุณธรรม เสียสละและมุ่งมั่นพัฒนาลูกศิษย์ของตนเอง               
อย่างจริงจัง ด้วยจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจัย 

1. ควรมีการพัฒนาด้านการจัดองค์ความรู้ (knowledge management) ทางดนตรีไทยดนตรี
พ้ืนบ้านล้านนาและการถ่ายทอดไว้อย่างถูกต้อง เป็นระบบ ครบถ้วน เพ่ือรักษาสมบัติ อันมีคุณค่า                    
ทางศิลปวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่สืบไป 

2. ควรมีการปรับ เพ่ิมวิธีการต่างๆ ในคู่มือให้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทในการสอน เช่น วิธีการ   
วัดและประเมินผล เป็นต้น โดยเฉพาะการสอนในสถาบันการศึกษา จะมีบริบทและเงื่อนไขแตกต่าง                 
จากการถ่ายทอดตามแบบโบราณ 

3. การน าคู่มือไปใช้เป็นแนวทางการสอนและฝึกทักษะการบรรเลงซึง ควรศึกษาคู่มืออย่างละเอียด 
พร้อมทั้งทดลองฝึกด้วยตนเอง หรือ ศึกษาจากแหล่งข้อมูลเพ่ิมเติม เพ่ือให้การน าไปใช้มีความถูกต้อง              
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษา ขั้นตอนการสร้างนวัตกรรม สื่อจ าลองขิม รวมถึงวิธีการสอนกระบวนการถ่ายทอด
ขิม ของครูพรหเมศวร์ สรรพศรี เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปใช้ในการเรียนการสอนขิม ได้เหมาะสม         
กับผู้เรียน 
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 2. ควรมีการศึกษา รวบรวมองค์ความรู้ในการถ่ายทอดดนตรีพ้ืนบ้านล้านนา การบรรเลงดนตรี                
วงสะล้อ ซอ ซึง ตามแนวทางของครูหรือปราชญ์ท่านอ่ืนๆ ที่มีชื่อเสียง เป็นเอกลักษณ์และเป็นที่ยอมรับ             
เพ่ือเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญของศาสตร์ด้านดนตรีพ้ืนบ้าน 
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การศึกษาในห้องปฎิบัติการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟัน 
เมื่อใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่างชนิดในฟันกรามนํ้านม 

An in vitro study of root dentin pH changes in primary molars with different types of  
calcium hydroxide intracanal medication  
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บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพ่ือประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันเมื่อใช้แคลเซียมไฮดรอก-
ไซด์ต่างชนิดกันในคลองรากฟันน้้านม โดยใช้ฟันกรามน้้านมจ้านวน 69 ราก โดยวิธีการสุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม: 
(1) ชนิดตัวท้าละลายที่ละลายน้้า ( Non-setting calcium hydroxide) จ้านวน 30 ราก (2) ชนิดตัวท้า
ละลายที่มีความหนืด (ApexCal® )จ้านวน 30 ราก และ(3) กลุ่มควบคุม จ้านวน 9 ราก โดยท้าการขยาย
คลองรากฟัน ใส่วัสดุที่ได้ระบุไว้ลงในคลองรากฟันจนเต็ม และวัดการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-ด่าง
โดยตรงที่ชิ้นรากฟัน ที่ถูกตัดในแนวขวางที่ระดับคอฟัน กลางรากฟัน และปลายรากฟันหลังจากล้างวัสดุออก
จากคลองราก ที่เวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน และ 14 วัน โดยใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบดิจิตอล การ
วิเคราะห์ข้อมูลความเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ใช้สถิติ Two-way ANOVA 
และ Analysis of repeated measures โดยก้าหนดให้มีนัยส้าคัญทางสถิติเมื่อค่า P-value น้อยกว่า 0.05 
ผลการทดลองพบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของค่าความเป็นกรดด่างที่รากฟันน้้านมเมื่อวัดที่
ระยะเวลาต่างกัน ค่าความเป็นกรด-ด่างเฉลี่ยของกลุ่มแคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดตัวท้าละลายที่ละลายน้้า
ส่วนใหญ่มีค่ามากกว่ากลุ่มตัวท้าละลายที่มีความหนืด และค่าความเป็นกรด-ด่างของวัสดุสองชนิด ที่ต้าแหน่ง
คอฟันและกลางรากฟันสูงกว่าที่ต้าแหน่งปลายรากฟัน 

คําสําคัญ:  

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ / การเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่าง / ฟันน้้านม 
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Abstract  
 The aims of this study were to evaluate root dentin pH changes by different 

calcium hydroxide medications in primary teeth. Sixty-nine primary molar roots were used 

in this study. All specimens were randomly assigned into three subgroups; (1) Non-setting 

calcium hydroxide group (n = 30); (2) Viscous vehicle-based material (ApexCal®) group (n = 

30); (3) Control group (n = 9). After complete root canal preparation with a TF rotary nickel 

titanium up to .06/30 file, the assigned material was delivered by application tip and a 

lentulo spiral until the prepared root canal was completely filled. Then, each subgroup 

specimens were randomly stored in three moistened containers for 24 hrs, 7 days and 14 

days of pH evaluation. After that, each specimen was transversely cut into cervical, middle 

and apical sections and pH changes were determined using a digital pH meter. Two-way 

ANOVA and Analysis of repeated measures were used to compare the pH changes and 

statistical significant was set at a P-value of less than 0.05. The results found no significant 

difference at 24 hours, 7 days and 14 days and the mean pH values of the non-setting 

calcium hydroxide group were mostly greater than those in the ApexCal® group. In addition, 

most the cervical and middle pH values were higher than the apical pH values.  

Keywords:  
Calcium hydroxide medication / Root dentin pH changes / Primary teeth  

 
บทนํา 
 จุดประสงค์ของการรักษาเนื้อเยื่อในแบบไม่มีชีวิต (nonvital pulp treatment) ในฟันน้้านม คือการ
ท้าให้ฟันน้้านมสามารถท้าหน้าที่ได้ตามปกติและป้องกันการสูญเสียฟันน้้านมไปก่อนก้าหนด ซึ่งจะท้าการ
รักษาในกรณีที่ฟันน้้านมมีการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อในแบบผันกลับไม่ได้ (irreversible pulpitis) หรือเนื้อเยื่อใน
ตาย (pulp necrosis) อันเนื่องมาจากฟันผุหรือการได้รับอุบัติเหตุ โดยที่คลองรากฟันจะได้รับการท้าความ
สะอาด และขยายคลองรากฟันร่วมกับการล้างด้วยสารละลายที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อก่อนที่จะได้รับการอุดคลองราก
ฟัน (American Academy of Pediatric Dentistry 2009; Waterhouse et al. 2011) โดยทั่วไปการรักษา
เนื้อเยื่อในของฟันน้้านมส่วนมากจะสามารถอุดคลองรากฟันได้ในการรักษาครั้งเดียว แต่ในกรณีที่ฟันยังคงมี
การติดเชื้อหรือคลองรากฟันไม่แห้ง จะมีความจ้าเป็นต้องใส่ยาในคลองรากฟัน ก่อนอุดคลองรากฟันในการ
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รักษาครั้งต่อไป ซึ่งการลดจ้านวนแบคทีเรียด้วยการใส่ยาระหว่างการรักษาจะช่วยส่งผลให้อัตราความส้าเร็จ
ของการรักษาเพ่ิมข้ึน (YÜcel et al. 2007; Estrela et al. 2009) 
 ปัจจุบันแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นวัสดุที่นิยมใช้เป็นยาที่ใส่ในคลองรากฟันในฟันแท้ (Nerwich et al. 
1993; Simon et al. 1995; Perez et al. 2001; Pacios et al. 2004; Teixeira et al. 2005; Camargo et 
al. 2 006; Zmener et al. 2007; Chamberlain et al. 2009; Farhad et al. 2012; Tanomaru et al. 
2012) เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุที่สามารถแตกตัวออกเป็นแคลเซียมไอออนและไฮดรอกซิลไอออน ท้าให้มี
ความเป็นด่างสูง จึงท้าให้มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพ (antimicrobial effect) ช่วยยับยั้งการท้างานของ
เซลล์ท้าลายกระดูก (osteoclast) ช่วยละลายเนื้อเยื่อและเหนี่ยวน้าให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อมิเนอรอลไรซ์ 
(mineralized tissue) (Simon et al. 1995; Perez et al. 2001; Pacios et al. 2004; Teixeira et al. 
2005; Caicedo et al. 2006; Camargo et al. 2006; Zmener et al. 2007; Bae et al. 2011; Farhad 
et al. 2012; Ximenes and Cardoso 2012) ชนิดของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่นิยมใช้เป็นยาที่ใส่ในคลอง
รากฟันสามารถแบ่งตามชนิดตัวท้าละลาย (vehicle) ได้เป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกได้แก่ ตัวท้าละลายที่ละลายน้้า 
(aqueous or water-soluble vehicle) ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการละลายตัวสูงในเนื้อเยื่อและถูกดูดซึมได้เร็ว
โดยแมคโครฟาจ (macrophage) ดังนั้นจึงมีระยะเวลาในการออกฤทธิ์สั้น ส่วนกลุ่มที่สองได้แก่ ตัวท้าละลายที่
มีความหนืด (viscous vehicle) ซึ่งจะมีการละลายตัวที่ต่้ากว่า ดังนั้นจึงมีการแพร่กระจายสู่เนื้อเยื่อได้น้อย
กว่า แต่สามารถคงอยู่ในคลองรากฟันได้เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า   
 มีการศึกษาท่ีประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันหลังจากการใส่ยาแคลเซียมไฮ
ดรอกไซด์ทั้งในฟันแท้ และฟันวัว พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างจะเพ่ิมขึ้นสูงสูดที่ 7-14 วัน และจะคงอยู่ได้นาน 
30 วัน นอกจากนี้ยังไม่พบความแตกต่างของการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรดด่างของฟันวัวและฟันแท้ ของ
มนุษย์(Camargo CHR et al. (2006, p. 302-306) นอกจากนี้พบว่าไฮดรอกซิลไอออนจะแพร่ผ่านเนื้อฟัน
ส่วนรากฟันในส่วนคอฟันได้เร็วกว่าและมากกว่า โดยจะให้ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ  pH 8-11 เมื่อเทียบ
กับเนื้อฟันส่วนรากฟันในส่วนปลายราก ซึ่งให้ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ pH 7-11(Teixeira et al. 2005) 
 Camargo et al. 2006 ได้ศึกษาผลของตัวท้าละลายต่อการแพร่ผ่านของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ 
พบว่าในกลุ่มตัวท้าละลายที่ละลายน้้า ได้แก่ โพลีเอทีลีโนไกลคอล (polyethylenoglycol) และแคมฟอ-      
เรทเตด พาราโมโนคลอโรฟีนอล (camphorated paramonochlorophenol) ให้ค่าความเป็นกรดด่าง
เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส้าคัญ ตามด้วยโพลี เอทีลีโนไกลคอล, ฟูราซินพาราโมโนคลอโรฟีนอล (furacyn 
paramonochlorophenol), น้้าเกลือ และดีเทอร์เจนท์ (detergent)   ซ่ึงสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Tanomaru et al. 2012 ที่พบว่าค่าความเป็นกรดด่างของตัวท้าละลายที่ละลายน้้าได้แก่ คาเลนผสมกับ   
แคมฟอเรดเตด พี-โมโนคลอโรฟีนอล หรือซีเอ็มซีพี (Calen/camphorated  p-monochlorophenol or 
CMCP) ให้ค่าความเป็นกรดด่างสูงสูดนานถึง 21 วัน เมื่อเปรียบเทียบกับน้้าเกลือ, คาเลน และคาเลนผสมกับ
0.4% คลอเฮกซิดีน  
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 การศึกษาที่ผ่านมาส่วนมากท้าการศึกษาในฟันแท้ มีเพียงการศึกษาเดียวที่ท้าการศึกษาในฟันกรามน้้า
นมที่ได้รับการถอนมาแล้ว (Ximenes et al. 2012) โดยท้าการประเมินค่าความเป็นกรดด่างของสารละลายที่
ใช้เก็บรากฟันที่ใส่ยาแคลเซียมไฮดรอกไซด์ผสมตัวท้าละลายที่ต่างกัน ซึ่งผลการศึกษาขัดแย้งกับผลการศึกษา
ในฟันแท้ โดยพบว่าค่าความเป็นกรดด่างโดยเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่มของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีตัวท้าละลายที่มี
ความหนืด (โพรพิลีนไกลคอล) ซึ่งสูงกว่ากลุ่มตัวท้าละลายที่ละลายน้้า (คาเลน) นอกจากนี้ยังพบว่าการ
แพร่กระจายของแคลเซียมไฮดรอกไซด์สูงสุดเกิดขึ้นที่ 7 วัน ในทั้ง 2 กลุ่มซึ่งเร็วกว่าผลการศึกษาในฟันแท้ 
และคงประสิทธิภาพได้นาน 7-15 วัน (Nerwich et al. 1993) แต่การศึกษาในฟันน้้านมดังกล่าว เป็นการวัด
ค่าความเป็นกรดด่างที่มีการซึมผ่านออกมาที่สารละลายไม่ใช่วัดที่รากฟันโดยตรง ซึ่งการวัดค่าความเป็นกรด
ด่างที่บริเวณท่อเนื้อฟันที่รากฟันโดยตรงจะสามารถบ่งบอกถึงความสามารถในการฆ่าเชื้อของยาที่ใส่ในคลอง
รากฟันได้ดีกว่า นอกจากนี้การศึกษาเพ่ิมเติมในฟันน้้านมมีความน่าสนใจเนื่องจากโครงสร้างทางจุลภาคในฟัน
น้้านมมีความแตกต่างจากฟันแท้ โดยที่ความหนาแน่นและเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อเนื้อฟัน (dentinal 
tubule) ในส่วนตัวฟันของฟันน้้านมมีมากกว่าในฟันแท้ อาจจะส่งผลให้ฟันน้้านมมีความสามารถในการซึม
ผ่านที่สูงกว่า (Sumikawa et al.1999) ในปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่เปรียบเทียบค่าความเป็นกรดด่างโดย
ตรงที่รากฟันน้้านมหลังจากการใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่างชนิดในคลองรากฟันน้้านม ซึ่งข้อมูลที่ได้จาก
งานวิจัยนี้จะสามารถน้าไปประกอบการพิจารณาเลือกใช้ชนิดของยาที่ใส่และระยะเวลาที่เหมาะสมในการ
รักษารากฟันในฟันน้้านม 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันเมื่อใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่างชนิดกันในคลองรากฟันน้้านม 
 
วิธีการวิจัย 
 ใช้ฟันกรามน้้านมที่ได้รับการถอนมาแล้วและไม่ระบุเจ้าของ โดยที่ รากฟันไม่มีการละลายของปลาย
ราก ไม่มีการอุดตันในคลองรากฟัน ไม่มีการละลายภายในและภายนอกคลองรากฟัน และสามารถใช้ไฟล์ตั้งต้น 
(initial apical file) เบอร์ 15 ประเมินความยาวของคลองรากฟันได้ การศึกษานี้ค้านวณขนาดตัวอย่างจาก
จากการศึกษาน้าร่อง (pilot study) โดยใช้โปรแกรม nQuery Adivisor ค้านวณขนาดตัวอย่างที่ 92 % และ 
99 % power of test ซึ่งจะได้จ้านวนตัวอย่างกลุ่มละ 10 ตัวอย่าง และก้าหนดกลุ่มตัวอย่างควบคุมจ้านวน 3 
ตัวอย่างต่อกลุ่ม เพ่ือดูค่าความเปลี่ยนแปลงความเป็นกรด-ด่างพ้ืนฐานของรากฟัน โดยไม่ได้น้าผลของกลุ่ม
ควบคุมมาประเมินผลทางสถิติ 

ในการศึกษา ได้ท้าการตัดฟันในแนวขวางที่รอยต่อเคลือบฟันกับเคลือบรากฟัน (cemento-enamel 
junction) และตัดแบ่งรากฟัน โดยใช้แผ่นตัดกากเพชร (diamond disk) ได้รากฟันทั้งหมด 69 ราก ใช้หัวกรอ
กากเพชรรูปทรงกระบอก (cylinder diamond bur) และหัวกรอเหล็กกล้ารูปทรงกลม (round steel bur) 
กรอเปิดทางเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟัน และใช้บาร์บโบร์ช (barbed broach) ก้าจัดเนื้อเยื่อในออก จากนั้น
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ประเมินความยาวคลองรากฟันโดยใช้เคไฟล์ (K-file) เบอร์ 15 ใส่ลงไปให้ถึงรูเปิดปลายรากฟัน และลดความ
ยาวลง 1 มม. จะได้ความยาวท้างาน ท้าการเตรียมและตกแต่งคลองรากฟันด้วยวิธีคราวดาวน์ (crown down 
technique) โดยใช้ the Twisted File (TF) rotary nickel titanium file เบอร์ .08/25 ถึงเบอร์ .06/30 
ร่วมกับการล้างคลองรากฟันด้วย 1% โซเดียมไฮโปคลอไรต์ ปริมาณ 3 มล. เป็นเวลา 30 วินาทีทุกครั้ง
หลังจากเปลี่ยนเครื่องมือ ท้าการล้างครั้งสุดท้ายด้วย 17% อีดีทีเอ (EDTA) ปริมาณ 1 มล. เป็นเวลา 3 นาที 
เพ่ือก้าจัดชั้นสเมียร์ (smear layer) และตามด้วยการล้าง 1% โซเดียมไฮโปคลอไรต์ จากนั้นซับคลองรากฟัน
โดยใช้กระดาษซับรูปกรวยแหลม (paper point) 

จากนั้นแบ่งกลุ่มรากฟันเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้การแบ่งอย่างสุ่มกระจายอย่างเท่าๆกันในแต่ละกลุ่ม โดย
แบ่งตามชนิดของรากฟันและจ้านวนคลองรากฟันในแต่ละราก ในกลุ่ม 1 และ 2 ที่ใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์
ต่างชนิด มีจ้านวนกลุ่มละ10 ราก และกลุ่มควบคุม (กลุ่ม 3) ที่ใส่น้้ากลั่นในคลองรากฟันประกอบด้วยรากฟัน 
3 ราก ดังแสดงในรูปภาพ 1 

กลุ่ม 1 : ผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Merck K GaA, Darmstadt, Germany) ผสมกับน้้ากลั่น ด้วย
อัตราส่วน 1:1.25 โดยน้้าหนัก และน้าใส่ในคลองรากฟัน ด้วย Ultradent syringe 1.2 mL, NaviTip™ 30ga, 
21 mm (Ultradent Products, Inc., USA)  

กลุ่ม 2 : ApexCal® (Ivoclar Vivadent AG, Inc., Liechtenstein) น้าใส่ในคลองรากฟันด้วย 
Application tip (Ivoclar Vivadent AG, Inc., Liechtenstein)  

กลุ่ม 3 : เป็นกลุ่มควบคุม ที่ใส่น้้ากลั่นไว้ในคลองรากฟัน 
 

 
รูปภาพ 1 การแบ่งกลุ่มรากฟัน 

 
ในกลุ่ม 1 และ 2 จะใช้เกลียวน้าสารใส่คลองรากฟัน (lentulo spiral) ใส่ในคลองรากฟันจนกระทั่ง

วัสดุเต็มคลองรากฟัน จากนั้นท้าการถ่ายภาพรังสีในแนวใกล้กลาง-ไกลกลาง (mesio-distal direction) และ
ในแนวด้านแก้ม-ลิ้น (bucco- lingual direction) โดยใช้เครื่องเอ็กซเรย์ดิจิตอลและดิจิตอลเอ็กซเรย์เซ็นเซอร์ 
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(J Morita Mfg. Corp.) เพ่ือประเมินคุณภาพของวัสดุในคลองรากฟัน ถ้าวัสดุไม่เต็มคลองรากฟัน จะท้าการเติม
วัสดุและเอ็กซเรย์เพ่ิมจนวัสดุเต็มคลองรากฟัน จากนั้นท้าความสะอาดทางเปิดเข้าสู่โพรงเนื้อเยื่อในฟันโดยใช้
ส้าลีก้อนกลมเล็ก ใช้วัสดุอุดชั่วคราว (Kernel® Temporary Filling, Japan Tech) ปิดทับ และท้าการบูรณะ
ด้วยเรซิน คอมโพสิต  (resin composite, 3M ESPE, Inc. ) จากนั้นเก็บรากฟันไว้ในขวดแก้วในตู้ควบคุม
อุณหภูมิที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน และ 14 วัน            

รากฟันทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่ได้รับการเก็บไว้ในแต่ละช่วงเวลาจะถูกน้ามาตัดแบ่งในแนว
ขวางเป็น 4 ส่วนเท่าๆกัน ที่ระดับคอฟัน กลางรากฟัน และปลายรากฟันโดยใช้เครื่องตัดชิ้นตัวอย่าง ดังแสดง
ในรูปภาพ 2 และแต่ละส่วนจะถูกล้างด้วยน้้ากลั่นปริมาณ 5 มล. จากนั้นใช้อิเลคโทรด MI-406 Flat 
Membrane pH Electrode (Microelectrodes, Inc., USA) ร่วมกับ Orion™ 900100 Sure-Flow™ 
Reference Half-Cell Electrode (Thermo Scientific™,  USA) เป็นอิเลคโทรดอ้างอิง (reference 
electrode) จุ่มในสารละลายมาตรฐานที่มีค่าความเป็นกรดด่างที่ระดับ 4,7 และ 10 ตามล้าดับ เพ่ือปรับ
เครื่องมือให้ได้มาตรฐานก่อนใช้งาน และใช้ MI-406 Flat Membrane pH Electrode แตะที่เนื้อฟันในแต่ละ
ด้านเพ่ือวัดค่าความเป็นกรดด่าง พร้อมกับใช้ Orion™ 900100 Sure-Flow™ Reference Half-Cell 
Electrode แตะที่ผ้าชื้นซึ่งมีชิ้นฟันวางอยู่ รอจนค่าคงที่แล้วบันทึกค่า โดยในแต่ละด้านของชิ้นฟันจะได้รับการ
วัดค่าความเป็นกรด-ด่างซ้้า 3 ครั้ง และคิดเป็นค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือใช้ในการค้านวณทาง
สถิติ ระหว่างการวัดในแต่ละครั้งจะท้าการล้างอิเลคโทรดด้วยน้้ากลั่นและเช็ดให้แห้งโดยใช้กระดาษซับที่
สะอาด 

 

 
 

รูปภาพ 2 การตัดแบ่งรากฟันในแนวขวางเป็น 4 ส่วน เท่าๆกัน 
 

การวิเคราะห์ทางสถิติใช้โปรแกรม SPSS 18.0 software และใช้ Kolmogorov-Smirnov test ใน
การตรวจสอบการกระจายตัวของข้อมูล ซึ่งข้อมูลมีการกระจายตัวแบบปกติ จึงใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน 2 ทาง (2-way ANOVA) ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าความเป็นกรด-ด่างระหว่าง
แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่างชนิด และใช้ Analysis of repeated measure ในการเปรียบเทียบค่าความเป็น
กรด-ด่างในแต่ละช่วงเวลา และในแต่ละต้าแหน่ง ในชิ้นฟันเดียวกัน ซึ่งก้าหนดให้มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติเมื่อ P < 0.05 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

การศึกษานี้ ใช้รากฟันกรามน้้านมล่างจ้านวน 69 ราก โดยใช้รากฟันด้านใกล้กลาง (mesial root) 
จ้านวน 45 ราก และรากฟันด้านไกลกลาง (distal root) จ้านวน 24 ราก ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันใน
กลุ่มควบคุมอยู่ระหว่าง pH 7.79 (+0.15) และ pH 8.00 (+0.37) โดยมีค่าใกล้เคียงกันในระดับคอฟัน กลาง
ฟัน และปลายฟัน  

 
การวิเคราะห์ในต้าแหน่งของรากฟัน 
 รูปภาพ 3 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันที่รากฟันต่างระดับ ในกลุ่มตัวท้าละลาย
ที่ละลายน้้า (nonsetting calcium hydroxide) พบว่าค่าเฉลี่ยความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันที่ระดับใกล้คอ
ฟัน (cervical root level) มีค่าใกล้เคียงกับที่ระดับกลางรากฟัน (middle root level) และทั้งสองระดับมีค่า
สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ระดับปลายรากฟัน (apical root level) ในตลอดช่วงเวลาการทดลอง ในส่วนของกลุ่มตัวท้า
ละลายที่มีความหนืด (ApexCal®) พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันที่ระดับใกล้คอฟันที่ช่วงเวลา 24 
ชั่วโมงและ 14 วัน จะมีค่าสูงกว่าที่ระดับกลางรากฟันและปลายรากฟัน ยกเว้นที่ช่วงเวลา 7 วันซึ่งค่าความเป็น
กรด-ด่างของเนื้อฟันที่ระดับกลางรากฟันจะมีค่าสูงกว่าที่ระดับใกล้คอฟันและระดับปลายรากฟัน  
 

 
          (3a)                                                                   (3b)                       
รูปภาพ 3 ค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟัน วัดที่ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน และ 14 วัน ที่
ต้าแหน่งของรากฟันในระดับต่างๆ ของ (3a) กลุ่มชนิดตัวท้าละลายที่ละลายน้้า  
                                               (3b) กลุ่มชนิดตัวท้าละลายที่มีความหนืด  
 

การวิเคราะห์ผลในแต่ละช่วงเวลา 
 ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรดด่างของรากฟันฟันเมื่อใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่าง
ชนิดที่เวลา 24 ชั่วโมง 7 วัน และ14 วันโดยการน้าค่าความเป็นกรดด่างท้ังสามระดับของรากฟันมาหาค่าเฉลี่ย
ของรากฟันแต่ละราก เพ่ือแสดงค่าความเป็นกรดด่างโดยรวมของรากฟัน ผลการศึกษาวิเคราะห์ความแตกต่าง
ในแต่ละช่วงเวลาพบว่าไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติของค่าความเป็นกรด -ด่างในแต่ละ

446446



          
  

ช่วงเวลา และรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มชนิดตัวท้าละลายที่ละลายน้้า (nonsetting calcium 
hydroxide) จะสูงสุดที่ 24 ชั่วโมง และค่อยๆลดลงที่ 7 วัน จากนั้นจะสูงขึ้นเล็กน้อยที่ 14 วัน แต่ในกลุ่มของ
ตัวท้าละลายที่มีความหนืด (ApexCal®) พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างจะค่อยๆเพิ่มขึ้นจากที่ช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
จนค่าสูงสุดอยู่ที่ 7 วัน และลดลงที่ 14 วัน  
 
การวิเคราะห์ผลของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่ต่างชนิดตัวท้าละลาย 
 ค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันโดยรวมพบว่า ในกลุ่มชนิดตัวท้าละลายที่ละลายน้้า 
(nonsetting calcium hydroxide)  จะสูงกว่ากลุ่มตัวท้าละลายที่มีความหนืด (ApexCal®) แต่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติเฉพาะช่วงเวลา 24 ชั่วโมง ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ของค่าความเป็นกรด-ด่างของรากฟัน เมื่อใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่างชนิดที่เวลา 24 
ชั่วโมง 7 วัน และ14 วัน 
 

กลุ่ม 24 h 

(mean ± SD) 

7 d 

(mean ± SD) 

14 d 

(mean ± SD) 

Nonsetting calcium hydroxide 10.90 ± 1.10†,§ 10.39 ± 1.19†,§ 10.47 ± 0.88†,§ 

ApexCal® 9.92 ± 0.65‡,§ 10.12 ± 0.86†,§ 9.84 ± 0.52†,§ 

 
- สัญลักษณ ์ที่เหมือนกัน (†, ‡) ในแนวตั้ง แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างชนิด  
  ของแคลเซียมไฮดรอกไซด ์
- สัญลักษณ ์เหมือนกัน (§) ในแนวนอน แสดงว่าไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติระหว่างช่วงเวลา 
 
การอภิปรายผล 
 แคลเซียมไฮดรอกไซด์ถูกใช้อย่างกว้างขวางในการรักษาคลองรากฟันในฟันแท้ พบว่ามีหลาย
การศึกษาที่ประเมินการแพร่ผ่านของไฮดรอกซิลไอออนในแคลเซียมไฮดรอกไซด์ไปยังเนื้อฟันส่วนรากฟันใน
ฟันแท้โดยใช้วิธีการวัดโดยตรงจากเนื้อฟันส่วนรากฟัน หรือวัดทางอ้อมจากสารละลายที่มีรากฟันแช่อยู่ จากผล
การทดลองที่ได้จะพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างจากการวัดโดยตรงมีค่าสูงกว่าและใกล้เคียงกับค่าความเป็นกรด-
ด่างของแคลเซียมไฮดรอกไซด์มากกว่าการวัดทางอ้อม ดังนั้นในการศึกษานี้จึงใช้วิธีการวัดโดยตรงซึ่งสามารถ
น้าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้ดีกว่า นอกจากนี้ค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันในการศึกษานี้ได้
ค่าต่้ากว่าค่าที่วัดโดยตรงจากวัสดุผงแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ผสมกับน้้ากลั่น (pH = 12-13) และ ApexCal® 
(pH = 11) เมื่อใช้ pH electrode เดียวกัน ทั้งนี้เนื่องมาจากความสามารถในการบัฟเฟอร์ (buffering 
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capacity) ของเนื้อฟัน ซึ่งจะขัดขวางการแพร่ผ่านของไฮดรอกซิลไอออนผ่านเนื้อฟัน (Calt et al. 1999; 
Teixeira et al. 2005; Camargo et al. 2006) 
 จากผลการทดลองพบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงที่สุดในกลุ่มตัวท้าละลายที่ละลายน้้าอยู่ที่ 24 
ชั่วโมง และในกลุ่มตัวท้าละลายที่มีความหนืดค่าสูงสุดอยู่ที่ 7 วัน ซึ่งผลการทดลองนี้ค่อนข้างแตกต่างกับ
การศึกษาที่ผ่านมาของฟันน้้านมทีใ่ช้วิธีการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในสารละลายที่แช่รากฟัน ซึ่งผลการศึกษา
พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงที่สุดในกลุ่มตัวท้าละลายที่ละลายน้้าที่ 30 วัน และค่าความเป็นกรด-ด่างอยู่ที่
ประมาณ 7 ตลอดการทดลอง (Ximenes et al. 2012) ซึ่งผลการที่แตกต่างนี้อาจเนื่องมากจากวิธีการทดลอง
ที่ต่างกัน ในการทดลองนี้วัดค่าความเป็นกรด-ด่างโดยตรงที่รากฟัน ซึ่งมีค่าสูงกว่าและมีความเปลี่ยนแปลงค่า
ได้เร็วกว่า 
 เมื่อพิจารณาในชนิดของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างในกลุ่มตัวท้าละลายที่
ละลายน้้ามีค่าสูงกว่ากลุ่มตัวท้าละลายที่มีความหนืดซึ่งมีความสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้าที่แสดงว่าตัวท้า
ละลายที่ละลายน้้าจะท้าให้ไฮดรอกซิลไอออนมีการแตกตัวได้ดีกว่าตัวท้าละลายที่มีความหนืด  (Simon et 
al.1995; Ximenes et al. 2012) วัสดุ ApexCal® เป็นยี่ห้อทางการค้าของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ที่
ประกอบด้วยตัวท้าละลายที่มีความหนืดคือโพลีเอทิลีน (polyethylene glycol) ซึ่งยังไม่พบการศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันในส่วนรากฟันเมื่อใช้ ApexCal® แต่อย่างไรก็ตามพบว่า
ผลจากการศึกษานี้เป็นไปในทางเดียวกับอีกสองการศึกษาที่ใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดที่เป็นตัวท้าละลายที่
มีความหนืดยี่ห้ออ่ืน (Simon et al. 1995; Ximenes et al. 2012) 

 เมื่อพิจารณาเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ใช้ทดลอง พบว่าค่าความเป็นกรด-ด่างที่สูงที่สุดในกลุ่มตัวท้าละลายที่
ละลายน้้าอยู่ที่ 24 ชั่วโมง และในกลุ่ม ตัวท้าละลายที่มีความหนืดอยู่ที่ 7 วัน แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติไม่ว่าจะเทียบในช่วงเวลาใด 

จากผลการศึกษานี้สามารถน้าไปประยุกต์ใช้ในการเลือกชนิดของแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งมีตัวท้า
ละลายที่ต่างกันและระยะเวลาที่ใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลงในคลองรากฟัน ซึ่งจากการที่พบว่าไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันเมื่อเทียบในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน และ 14 
วัน จึงอาจพิจารณาใส่แคลเซียมไฮดรอกไซด์ในคลองรากฟันเพียงแค่ 24 ชั่วโมงก่อนการอุดคลองรากฟัน ไม่
จ้าเป็นต้องรอ 7-14 วันตามค้าแนะน้าในฟันแท้ และการใช้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ผงผสมกับตัวท้าละลายที่
ละลายน้้าน่าจะให้ผลดี เนื่องจากให้ค่าความเป็นด่างที่สูงกว่าแคลเซียมไฮดรอกไซด์ชนิดตัวท้าละลายที่มีความ
หนืด ซึ่งจากคุณสมบัตนิี้จะสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อแข็งและเหนี่ยวน้าให้เกิดการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อ
ข้างเคียงได้ดีกว่า (Simon et al. 1995; Perez et al. 2001; Teixeira et al. 2005; Camargo et al. 2006; 
Trairatvorakul and Chunlasikaiwan 2008; Pinto et al. 2011) ดังนั้นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ผงผสมกับตัว
ท้าละลายที่ละลายน้้าน่าจะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมในการใช้เป็นยาที่ใส่ระหว่างการรักษารากฟันในฟัน
น้้านม 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญในการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็นกรด -ด่างของเนื้อฟันในส่วน

รากฟันในระหว่างช่วงเวลา 24 ชั่วโมง, 7 วัน และ 14 วัน 
2. ค่าเฉลี่ยของค่าความเป็นกรด-ด่างของเนื้อฟันในส่วนรากฟันในกลุ่มตัวท้าละลายที่ละลายน้้าสูงกว่า

ในกลุ่มตัวท้าละลายที่มีความหนืด 
 

กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้เขียนขอขอบคุณภาควิชาทันตกรรมส้าหรับเด็ก ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและเอ็นโดดอนต์ 
ภาควิชาชีววิทยาช่องปาก และส้านักงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่เอ้ือเฟ้ือสถานที่
และอุปกรณ์ในทุกๆขั้นตอนของงานวิจัย ขอขอบคุณ ผศ.ดร. จุฬาลักษณ์ โกมลตรี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ นอกจากนี้งานวิจัยนี้สามารถด้าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่นด้วยทุนสนับสนุนบางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ทางผู้เขียนจึงขอ 
กราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ 
 
บรรณานุกรม 
American Academy of Pediatric Dentistry. (2009). Guideline on Pulp Therapy for Primary and     
             Immature Permanent Teeth. Retrieved June 21, 2014, from  
             http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/G_Pulp.pdf 
Bae KH, Chang SW, Bae KS, Park DS. (2011). Evaluation of pH and calcium ion release in  
            Capseal I and II and in two other root canal sealers. Oral Surg Oral Med Oral Pathol    
            Oral Radiol Endod, 112, e23-e28. 
Caicedo R, Alongi DJ, Sarkar NK. (2006). Treatment-dependent calcium diffusion from two  
            sealers through radicular dentine. Gen Dent, May-Jun, 178-181. 
Calt S, Serper A, Ozcelik B. (1999). pH changes and calcium ion diffusion from calcium   
          hydroxide dressing materials through root dentin. J Endod, 25(5), 329-331. 
Camargo CHR, Bernardineli N, Valera MC, de Carvalho CA, de Oliveira LD, Menezes MM,  
             Afonso SE, Mancini MN. (2006). Vehicle influence on calcium hydroxide pastes  
             diffusion in human and bovine teeth. Dent Traumatol, 22, 302-306. 
Chamberlain TM, Kirkpatrick TC, Rutledge RE. (2009). pH changes in external root surface  
              cavities after calcium hydroxide is placed at 1, 3 and 5 mm short of the  
              radiographic apex. Dent Traumatol, 25, 470-474. 
 

449449

http://www.aapd.org/media/Policies_Guidelines/G_Pulp.pdf


          
  

Estrela c, Sydney GB, Figueiredo JAP, Estrela CRA. (2009). Antibacterial efficacy of intracanal  
           medicaments on bacterial biofilm: a critical review. J Appl Oral Sci, Jan-May 17(1),  
           1-7. 
Farhad AR, Barekatain B, Allameh M, Narimani T. (2012). Evaluation of the antibacterial effect   
            of calcium hydroxide in combination with three different vehicles: an in vitro study.  
            Dent Res J, Mar 9(2), 167-172. 
Nerwich A, Figdor D, Endo D, Messer HH. (1993). pH changes in root dentin over a 4-week  
            period following root canal dressing with calcium hydroxide. J Endod, Jun 19(6),  
            302-306. 
Pacios MG, de la Casa ML, Bulacio MA, Lopez ME. (2004). Influence of different vehicles on  
            the pH of calcium hydroxide pastes. J Oral Sci, 46(2), 107-111. 
Perez F, Franchi M, Peli JF. (2001). Effect of calcium hydroxide form and placement on root  
            dentine pH. Int Endod J, 34, 417-423. 
Pinto DN, de Sousa DL, Araujo RB, Moreira-Neto JJ. (2011). Eighteen-month clinical and  
             radiographic evaluation of two root canal-filling materials in primary teeth with  
             pulp necrosis secondary to trauma. Dent Traumatol, 27(3), 221-224. 
Simon ST, Bhat KS, Francis R. (1995). Effect of four vehicles on the pH of calcium hydroxide  
             and the release of calcium ion. Oral Surg Oral Med Oral Pathol, Oct 80(4), 459-464. 
Sumikawa DA, Marshall GW, Gee L, Marshall SJ. (1999). Micro structure of primary tooth  
              dentin. Pediatr Dent, 21(7), 439-444. 
Tanomaru JMG, Chula DG, Lima RKP, Berbert FLVC, Tanomaru-Filho M. (2012). Release and  
              diffusion of hydroxyl ion from calcium hydroxide-based medicaments. Dent  
              Traumatol, 28, 320-323. 
Teixeira FB, Levin LG, Trope M. (2005). Investigation of pH at different dentinal sites after  
           placement of calcium hydroxide dressing by two methods. Oral Surg Oral Med Oral  
           Pathol Oral Radiol Endod, 99, 511-516. 
Trairatvorakul C, Chunlasikaiwan S. (2008). Success of pulpectomy with zinc oxide-eugenol vs  
           calcium hydroxide/iodoform paste in primary molars: a clinical study. Pediatr Dent,  
           30(4), 303-308. 
Waterhouse PJ, Whitworth JM, Camp JH and Fuks AB. (2011). Cohen's Pathways of the Pulp.  
              Misssouri: Mosby Elsevier. 
 

450450



          
  

Ximenes M, Cardoso M. (2012). Assessment of diffusion of hydroxyl and calcium ions of root  
             canal filling materials in primary teeth. Pediatr Dent, 34, 122-126. 
YÜcel AC, Aksoy A, Ertas E, GUvenc D. (2007). The pH changes of calcium hydroxide mixed  
            with six different vehicles. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod, Mar- 
            Aug 103, 712-717. 
Zmener O, Pameijer CH, Banegas G. (2007). An in vitro study of the pH of three calcium  
              hydroxide dressing materials. Dent Traumatol, 23, 21-25. 

451451



          
  

การศึกษาประสิทธิผลของการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคขนาดความเข้มข้น 20%  
ส าหรับการรักษาสิวที่มีความรุนแรงระดับน้อยในอาสาสมัครเพศหญิง 

The Effectiveness of 20% Pantothenic acid lotion 
for the treatment of mild acne vulgaris in women 

วิสุทธิยา  บุญสม1 * 
ปองศิริ คุณงาม2  

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ³ 

บทคัดย่อ 

 สิวเป็นโรคของต่อมไขมันบริเวณผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ การใช้ยารักษาสิวมาตรฐาน 
เช่น ยาทาสิว (เช่น ยา benzoyl peroxide และกรดวิตามินเอ) อาจมีผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์หลาย
ประการ ขณะที่การใช้ยาทาปฏิชีวนะเพียงอย่างเดียวก็สามารถท าให้เกิดเชื้อดื้อยาได้ จากการศึกษาที่ผ่านมา
พบว่าบทบาทของกรดแพนโธธีนิครูปแบบรับประทานร่วมกับทามีผลต่อการรักษาสิว แต่อย่างไรก็ตามใน
ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดใช้กรดแพนโธธีนิคในรูปแบบทาเพียงอย่างเดียวในการรักษา การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% ในการรักษาสิวที่ความ
รุนแรงระดับน้อย โดยเป็นการวิจัยชนิดแบบสุ่ม แบ่งใบหน้าครึ่งซีก มีกลุ่มควบคุม และปิดบังผู้เกี่ยวข้องทั้งสอง
ข้าง โดยใช้อาสาสมัครเพศหญิงที่มีสิวความรุนแรงระดับน้อยจ านวน 26 คน ได้รับการคัดเลือกและรักษาที่
ระยะเวลาทุก 4 สัปดาห์ เป็นเวลานาน 8 สัปดาห์ โดยใบหน้าด้านหนึ่งได้รับการทาด้วยกรดแพนโธธีนิค และ
ใบหน้าอีกด้านได้รับการทายาหลอก ประสิทธิผลของกรดแพนโธธีนิคจะถูกเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษา
โดยค่าจ านวนของเม็ดสิวอุดตัน เม็ดสิวอักเสบ และเม็ดสิวทั้งหมด  ค่าความพึงพอใจของอาสาสมัครจะถูก
เปรียบเทียบหลังจากการรักษาเทียบกับวันเริ่มต้นเข้าโครงการวิจัย ผลการศึกษาพบว่า ที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์ 
จ านวนเม็ดสิวอุดตันลดลงในทั้งสองกลุ่มเมื่อเปรียบเทียบจากวันเริ่มต้นการรักษา โดยในกลุ่มกรดแพนโธธีนิคมี
ค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.01) ขณะที่กลุ่มยาหลอกมีจ านวนเม็ดสิวอุดตันลดลงแต่ไม่แตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.12) เมื่อสิ้นสุดการศึกษาวิจัย (สัปดาห์ที่ 8) พบว่า จ านวนเม็ดสิวอุดตัน 
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ธุรกิจบัณฑติย ์
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และเม็ดสิวทั้งหมดมีจ านวนลดลงทั้งสองกลุ่ม โดยในกลุ่มกรดแพนโธธีนิคพบว่าค่าเม็ดสิวอุดตันและเม็ดสิว
ทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.0002, 0.0002 ตามล าดับ) ส่วนค่าเม็ดสิวอักเสบในกลุ่มนี้ลดลง
แต่ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (p= 0.05) ส่วนภายในกลุ่มยาหลอกพบว่าค่าจ านวนเม็ดสิวอุดตัน เม็ดสิวอักเสบและ
เม็ดสิวทั้งหมดลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p = 0.0000,0.0057 และ 0.000 ตามล าดับ) อย่างไรก็ตามเม่ือ
เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มท่ีได้รับการทากรดแพนโธธีนิคและยาหลอก พบจ านวนเม็ดสิวทุกประเภทลดลง แต่
ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ กล่าวโดยสรุปโลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 
20%  สามารถช่วยเสริมการรักษาสิวมาตรฐานโดยเฉพาะสิวอุดตันมีจ านวนลดลงได้ตั้งแต่ภายในระยะเวลาที่ 4 
สัปดาห์หลังการรักษา แต่เมื่อสิ้นสุดการรักษาในสัปดาห์ ที่ 8 กลุ่มท่ีได้รับการรักษาด้วยกรดแพนโธธีนิคและยา
หลอกสามารถลดจ านวนเม็ดอุดตัน สิวอักเสบ และจ านวนเม็ดสิวทั้งหมดได้ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผล
จากการได้รับยามาตรฐานในการรักษาสิวของทั้งสองกลุ่ม เมื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาสาสมัครส่วน
ใหญ่พบว่ามีความพึงพอใจในการรักษามากในทั้ง 2 กลุ่ม นอกจากนี้ไม่พบผลข้างเคียงใดๆในการเสริมฤทธิ์การ
รักษาสิวด้วยโลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20%   

ค าส าคัญ: แพนโธธีนิค, วิตามินบี 5, แพนธีนอล ,สิว,  สิวที่มีความรุนแรงระดับน้อย 
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Abstract  

 Acne vulgaris is common disorder in general practice of the pilosebaceous unit.  The 
standard treatment of acne such as topical acne medication (for example; benzoyl peroxide 
and retinoids) often causes side effects while topical antibiotic use alone can cause bacterial 
resistance. According to the previous study, role of oral and topical pantothenic acid in acne 
treatment was found but only topical pantothenic acid in the treatment of acne has not 
been studied. The objective to determine the effectiveness of 20% Pantothenic acid for the 
treatment of mild acne vulgaris through randomized, split-face, double-blind and placebo 
controlled study. By Twenty-six volunteer women with mild acne vulgaris were recruited 
and treated every four weeks for 8 weeks with topical pantothenic acid one side and 
placebo on the other side. The effectiveness of pantothenic acid was compared before and 
after the treatment by the number of comedone, inflammatory acne and total acne. 
Satisfaction of the volunteers after treatment was compared with baseline. Results At week 
4, the number of comedones was reduced from baseline in both group with statistical 
significant difference in pantothenic acid group (p = 0.01) while no significant difference in 
Placebo group (p = 0.12). At the study endpoint (week 8), the number of comedones and 
total acne were reduced in both groups. In pantothenic acid group, the number of 
comedones and total acne decreased significantly compared with baseline (p = 0.0002, 
0.0002 by respectively) and the number of inflammatory acne was also reduced, but with 
no statistical significant difference (p = 0.05).  In placebo group, the number of comedones, 
inflammatory acne and total acne decreased significantly from baseline difference (p = 
0.0000, 0.0057 and 0.0000 by respectively). However, when compare between pantothenic 
acid group and placebo group, all types of acne were reduced with no statistical significant 
difference. In Conclusions 20% pantothenic lotion can enhance the efficacy of standard 
acne treatment especially comedone reduction at 4 weeks of the treatment. At the end of 
the treatment (week 8) pantothenic acid group and placebo group can reduce the number 
of comedones, inflammatory acne and total acne, but there were no statistical significant 
difference between 2 groups. The author suggested that it was because the effect of 
standard acne treatment received in both groups. Regarding volunteers’ satisfaction, most of 
them reported very satisfaction in both groups. Moreover there is no side effect in the 
adjunctive treatment of acne by 20% pantothenic lotion.    

Key words: Pantothenic acid, Vitamin B5, Panthenol, Acne, Mild acne 
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บทน า 
สิวเป็นโรคของต่อมไขมัน (sebaceous gland) บริเวณผิวหนังที่พบได้บ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติ ร่องรอย

ที่หลงเหลือของสิวให้เห็นเป็นรอยแดง รอยด า รอยบุ๋ม หรือรอยนูน ปรากฏให้เห็น (รัชนี อัครพันธุ์ , 2555) สิ่ง
เหล่านี้มักส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อสภาพด้านจิตใจของผู้ป่วย  

กรดแพนโธธีนิค หรือวิตามินบี 5 เป็นวิตามินที่ละลายในน้ า เป็นองค์ประองค์ท่ีส าคัญของโคเอนไซม์เอ 
(Co enzyme A) ที่มีความส าคัญในกระบวนการเมตาบอลิสมและกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกาย
(Kelly, 2011)   ใน ปี ค.ศ.1995 นายแพทย์ Lit-Hung Leung ได้ใช้กรดแพนโธธีนิคชนิดรับประทานจ านวน 
10 กรัมต่อวันร่วมกับครีมทากรดแพนโธธีนิค 20% พบว่าสามารถลดปริมาณการสร้างไขมันบนใบหน้าได้และมี
อัตราการเกิดสิวใหม่น้อยลง(Leung, 1995b, 1997)  ค.ศ.2010 มีการวิจัยพบว่าการรับประทานกรดแพนโธธี
นิค สามารถลดความมันบริเวณใบหน้า(Sukhevi, 2010) และอาจลดการเกิดสิวได้  และในสหรัฐอเมริกา ปี 
ค.ศ. 2012 และ 2014 ได้มีการศึกษาทดลองเกี่ยวกับความปลอดภัยและความสามารถของกรดแพนโธธีนิค -
ชนิดรับประทานในผู้ที่มีสิวบริเวณใบหน้าระดับน้อยถึงระดับปานกลาง จากผลการศึกษานั้นพบว่ากรดแพนโธธี
นิคชนิดรับประทานสามารถลดจ านวนของเม็ดสิวบริเวณใบหน้าได้อย่างชัดเจน คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยดีขึ้น 
และไม่พบผลข้างเคียงใดๆ(Capodic, 2012; Yang et al., 2014) ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาทดลองการใช้กรด
แพนโธธีนิคชนิดทาเป็นทางเลือกในการรักษาสิว ดังนั้นจึงเป็นที่มาของโครงงานวิจัยทดสอบประสิทธิผลของ
โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% ในการลดจ านวนสิวอุดตันและการอักเสบของสิวที่มีความรุนแรง
ระดับน้อย ท าให้มีทางเลือกใหม่ในการรักษาสิว โดยอาจเป็นทางเลือกในการรักษาเพียงตัวเดียว หรืออาจใช้
ควบคู่ไปกับยารักษาสิวมาตรฐานเพ่ือผลการรักษาที่ดีที่สุด และอาจช่วยลดผลข้างเคียงและอุบัติการณ์การดื้อ
ยาได ้
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
วัตถุประสงค์หลัก เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% ในการลด

ความรุนแรงของสิวระดับน้อย 
วัตถุประสงค์รอง เพ่ือศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครที่มีสิวความรุนแรงระดับน้อย

หลังจากการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% 
 

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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 สมมติฐานหลัก การใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% มีประสิทธิผลในการลดความรุนแรง
ของสิวระดับปานน้อยได้ 

สมมติฐานรอง การใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20% ท าให้ผู้ป่วยมีระดับความพึงพอใจมาก
ขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาหลอกชนิดทา (placebo) 
วิธีการวิจัย 

รูปแบบงานวิจัย เป็นการวิจัยเชิงทดลองทางคลินิกชนิดไปข้างหน้า แบบสุ่ม โดยมีการปิดบัง
ผู้เกี่ยวข้องทั้งสองข้างและมีกลุ่มควบคุม (Experimental, prospective, randomized, double-blinded, 
placebo-controlled study)  โดยกลุ่มเป้าหมายของงานวิจัย (Targeted population) คือ อาสาสมัครที่มี
สิวความรุนแรงระดับน้อย จ านวน 26  คน  

เกณฑ์ในการคดัเลือกอาสาสมัครเพื่อเข้ามาศึกษา (Inclusion Criteria) 
1.เพศหญิงและมีอายุ 20 ปีขึ้นไป และไม่เป็นผู้ที่ก าลังตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
2. มีสิวบริเวณใบหน้าระดับน้อย (mild acne) โดยใช้เกณฑ์ Combined Acne Severity Grading 

ของ The South-East Asia Study Alliance (SASA) group (Goh et al., 2015) (comedones <20, 
inflammatory lesion <15, total lesion count <30, Pseudocyst none) 

3. ไม่ได้รับประทานยา isotretinoin เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
4. ไม่ได้รับประทานยาคุมก าเนิด เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป 
5. ไม่ได้รับประทานยาปฏิชีวนะ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 สัปดาห์ขึ้นไป 
6. ไม่เคยมีประวัติแพ้กรดแพนโธธีนิค (วิตามินบี 5) หรือวิตามินบีรวมมาก่อน 
7. ไม่มีผื่นแพ้สัมผัสหรือผื่นอักเสบแดงบริเวณใบหน้า 
8. อาสาสมัครได้รับการทดสอบอาการแพ้ต่อกรดแพนโธธีนิคชนิดทาโดยมีปฏิกิริยาการทดสอบเป็นลบ 
9. ยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัยด้วยความสมัครใจและลงลายลักษณ์อักษรในใบยินยอมรับการรักษา

และเข้าร่วมโครงการวิจัย ( informed consent form) และสามารถนัดมาติดตามระหว่างเข้าร่วม
โครงการวิจัยได้ 

เกณฑ์การคัดอาสาสมัครออกในระหว่างท าการศึกษา (Discontinuation  criteria) 
1. มีผลข้างเคียงชนิดรุนแรงจากยาในโครงการวิจัยระหว่างท าการศึกษา  
2. เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของรอยโรคสิวเป็นระดับรุนแรงมาก (severe acne)  
3. อาสาสมัครไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด หรือเกณฑ์ของงานวิจัย 
4. เป็นความสมัครใจ และอาสาสมัครไม่มาตามนัดหมายเพ่ือติดตามผลตามข้อก าหนดในงานวิจัย 
5. เกิดภาวะตั้งครรภ์ 
6. ระหว่างเข้าร่วมงานวิจัยมีการเปลี่ยนแปลงการรักษาสิว เช่น กดสิว ฉีดสิวด้วยยาสเตียรอยด์ 

เลเซอร์และใช้แสงรักษาสิว และรักษาด้วยการจี้ความเย็น  
7. อาสาสมัครมีการแปลงเปลี่ยนครีมหรือผลิตภัณฑ์ทาบริเวณใบหน้าระหว่างเข้าร่วมงานวิจัย 
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8. อาสาสมัครได้รับประทานยาซึ่งอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสิว เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาคุมก าเนิด 
ยา isotretinoin หรือกรดวิตามินเอ 

ขั้นตอนการวิจัย 
1. ผู้วิจัยอธิบายวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการวิจัย วิธีการศึกษา และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแก่

อาสาสมัครโดยละเอียด และให้อาสาสมัครลงนามในใบยินยอมเข้ารับการรักษาและเข้าร่วมโครงการ 
2. อาสาสมัครวิจัยกรอกประวัติส่วนตัวในใบบันทึกข้อมูล  
3. วันเริ่มวิจัย (Enrolment Visits, วันที่ 1) 
 3.1 อาสาสมัครแต่ละคนจะได้รับหมายเลขการคัดกรองระหว่างท าการวิจัย 
 3.2 ผู้วิจัยท าการซักประวัติทั่วไป ประวัติการใช้ยารับประทาน และยาทา ประวัติการแพ้ยา ตรวจ
ร่างกาย ประเมินความรุนแรงของสิว และบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในแบบบันทึกข้อมูลโครงการวิจัย เพ่ือ
เป็นข้อมูลพื้นฐานเริ่มต้น (baseline information)  
 3.3 ผู้วิจัยท าการคัดกรองเบื้องต้นส าหรับอาการแพ้ต่อโลชั่นกรดแพนโธธีนิค โดยการทากรดแพน
โธธีนิคขนาดประมาณหนึ่งเหรียญบาทบริเวณท้องแขนของอาสาสมัครและปิด microspore tape ทิ้ง
ไว้นาน 30 นาที สังเกตและบันทึกปฏิกิริยาการระคายเคือง 
 3.4 อาสาสมัครท าการจับสลากเพ่ือเลือกวิธีการรักษาแบบสุ่ม โดยก าหนดหมายเลขของ
อาสาสมัครให้ตรงกับชุดการรักษาที่ระบุหมายเลขเดียวกัน  
 3.5 ผู้วิจัยถ่ายภาพรอยโรคก่อนเริ่มท าการรักษาของอาสาสมัครด้วยกล้องดิจิตอล Olympus รุ่น 
EPL3 โดยบันทึกเป็น ภาพหน้าตรง 1 ภาพ ภาพหน้าด้านซ้าย 1 ภาพ และภาพหน้าด้านขวา 1 ภาพ  
 3.6  หลังจากนั้นอาสาสมัครจะได้รับ 

3.6.1 โลชั่นกรดแพนโธธีนิค ในรูปของ panthenol ความเข้มข้น 20 % จ านวน 15 
มิลลิลิตร ต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์ โดยทาใบหน้าครึ่งเดียว ด้านซ้ายหรือขวาวันละ 2 ครั้ง หลังล้าง
หน้า เช้า-เย็น ร่วมกับ เจล 2.5% benzoyl peroxide ขนาด 7 กรัมต่อหลอดจ านวน 3 หลอด โดย
ทาก่อนล้างหน้า 5-15 นาทีแล้วล้างออก และเจล clindamycin ขนาด 15 กรัมต่อหลอด จ านวน 1 
หลอด ทาแต้มเฉพาะสิวอักเสบ (กลุ่มทดลอง) 

3.6.2 ยาหลอก (placebo) จ านวน 15 มิลลิลิตร ต่อระยะเวลา 4 สัปดาห์ ทาใบหน้าครึ่ง
เดียว ด้านซ้ายหรือขวาวันละ 2 ครั้ง หลังล้างหน้า เช้า-เย็น เย็น ร่วมกับ เจลทา 2.5% benzoyl 
peroxide ขนาด 7 กรัมต่อหลอดจ านวน 3 หลอด โดยทาก่อนล้างหน้า 5-15 นาทีแล้วล้างออก และ
เจล clindamycin ขนาด 15 กรัมต่อหลอด จ านวน 1 หลอด ทาแต้มเฉพาะสิวอักเสบเช่นเดียวกัน 
(กลุ่มควบคุม) 
หมายเหตุ ก าหนดกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง ดังนี้ 
- กลุ่มควบคุม คือ กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน (2.5% benzoyl peroxide 

และ clindamycin gel) ร่วมกับยาหลอก ทั้งนี้ในงานวิจัยจะเรียกว่ากลุ่มยามาตรฐาน 
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- กลุ่มทดลอง คือ กลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับการรักษาด้วยยามาตรฐาน (2.5% benzoyl peroxide 
และ clindamycin gel) ร่วมกับโลชั่นกรดแพนโธธีนิคในรูปของ panthenol ความเข้มข้น 20 % ทั้งนี้ใน
งานวิจัยจะเรียกว่ากลุ่มกรดแพนโธธีนิค 

4. วันนัดหมายติดตาม (follow-up visit สัปดาห์ที่ 4 และ 8) 
 4.1 นัดอาสาสมัครเพ่ือติดตามผลการรักษาในสัปดาห์ที่ 4 และ 8 โดยใช้การนับจ านวนเม็ดสิวทั้ง

ชนิดไม่อักเสบและอักเสบ บันทึกชนิดและจ านวนเม็ดสิวไว้โดยละเอียด พร้อมทั้งถ่ายรูป 
  4.2 อาสาสมัครจะต้องประเมินระดับผลความพึงพอใจต่อโลชั่นกรดแพนโธธีนิค โดยใช้

แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ รวมถึงสอบถามผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการรักษา  
 4.3 ตรวจสอบความสม่ าเสมอของการใช้ชุดการรักษาชนิดทาที่อาสาสมัครได้รับ โดยใช้วิธีการ

สอบถามปริมาณยาที่เหลือในภาชนะบรรจุ 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistic) ได้แก่  
 1.1 ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical data) รายงานผลเป็น ความถี่ และปริมาณร้อยละ  
 1.2 ข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous data)  
- การกระจายปกติ (Normal distribution) รายงานผลเป็น ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation, SD) 
2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistic) ได้แก่ 
 2.1 การเปรียบเทียบข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical data) วิเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของ

อาสาสมัครในการรักษาก่อน-หลัง ด้วย chi-square test 
 2.2 การเปรียบเทียบข้อมูลต่อเนื่อง (Continuous data) วิเคราะห์จ านวนเม็ดสิวที่เปลี่ยนแปลง

ก่อนและหลังการรักษาแต่ละช่วงเวลาโดยใช้ T-test เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิว
ที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการทดลองระหว่างการกลุ่มที่มีการใช้กรดแพนโธธีนิคและกลุ่มยามาตรฐาน 
วิเคราะห์จ านวนเม็ดสิวที่เปลี่ยนแปลงก่อนและหลังการรักษาแต่ละช่วงเวลาโดยใช้ Paired T-test 
เปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาในกลุ่มกรดแพนโธธีนิคที่ baseline เทียบกับ สัปดาห์ที่ 4 และ 8 และ
เปรียบเทียบการรักษาในกลุ่มยามาตรฐานที่ baseline เทียบกับ สัปดาห์ที่ 4 และ 8  

3. ก าหนดค่า P-Value ≤ 0.05 ว่ามีนัยส าคัญทางสถิติ (statistical significant) 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตารางที่ 1: แสดงค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอุดตัน  ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอักเสบ ค่าเฉลี่ยของ
จ านวนเม็ดสิวทั้งหมด เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสริมด้วยกรดแพนโธธีนิค และกลุ่มยามาตรฐาน ที่เวลา 0, 4, 
และ 8 สัปดาห์ (t-test*) 
 

 
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าเมื่อเปรียบเทียบถึงประสิทธิผลของกลุ่มท่ีเสริมการรักษาด้วยโลชัน่กรดแพน

โธธีนิคกับกลุ่มยามาตรฐาน(t-test) พบว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการวิจัยที่สัปดาห์ที่ 8 จ านวนเม็ดสิวอุดตัน สิวอักเสบ 
และสิวทั้งหมดลดลง และทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แต่หากเปรียบเทียบ
ภายในกลุ่มที่เสริมการรักษาด้วยโลชั่นกรดแพนโธธีนิค (paired t-test)  ในช่วง 4 สัปดาห์แรก กลุ่มการรักษา
เสริมด้วยโลชั่นกรดแพนโธธีนคินั้นท าให้สิวอุดตันจ านวนลดลงแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ขณะที่กลุ่มยา
มาตรฐานท าให้สิวอุดตันลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  และในเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์
ขึ้นไปนั้น พบว่าจ านวนเม็ดสิวอุดตัน สิวอักเสบ และสิวทั้งหมดลดลงแต่ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติในทั้งสองกลุ่ม  เนื่องจากกลุ่มอาสาสมัครทั้งสองกลุ่มต่างก็ได้รับยามาตรฐานเช่นเดียวกัน ซึ่ง
ระยะเวลาตั้งแต่ 4 สัปดาห์ขึ้นไปถือเป็นช่วงระยะเวลาที่ยารักษาสิวมาตรฐานออกฤทธิ์ในการรักษาสิว 

จากผลการวิจัยที่ระยะเวลา 4 สัปดาห์หลังจากวันเริ่มเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ ท าให้สามารถบอกได้ว่า
กลุ่มท่ีมีการใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคสามารถเสริมฤทธิ์ในการรักษาสิว ท าให้จ านวนเม็ดสิวอุดตันลดลงได้เร็ว
กว่ากลุ่มยามาตรฐาน และถึงแม้ว่าที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์หลังจากวันเริ่มเข้าร่วมโครงการวิจัย ในกลุ่มท่ีได้รับ
การรักษาเสริมด้วยกรดแพนโธธีนิคจะสามารถลดจ านวนเม็ดอุดตัน สิวอักเสบ และจ านวนเม็ดสิวทั้งหมดได้ไม่

ค่าเฉลี่ย ± SD กลุ่มที่เสริมด้วย 
กรดแพนโธธีนิค 

(กลุ่มทดลอง) (n= 26) 

กลุ่มยามาตรฐาน 
(กลุ่มควบคุม) 

(n= 26) 

P-value 
(t-test) 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอุดตัน 
ที่ 0 สัปดาห์ (baseline) (n= 26) 
ที่ 4 สัปดาห ์(n= 25) 
ที่ 8 สัปดาห(์n = 24) 

 
8.04 ± 2.79 
6.08 ± 4.16 
5.04 ± 3.67 

 
7.46 ± 2.12 
6.36 ± 3.70 
5.00 ± 2.60 

 
0.41 
0.80 
0.96 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอักเสบ 
ที่ 0 สัปดาห์ (baseline) (n= 26) 
ที่ 4 สัปดาห ์(n= 25) 
ที่ 8 สัปดาห(์n = 24) 

 
1.50 ± 1.33 
1.72 ± 2.03 
1.25 ± 1.92 

 
2 ± 2.12 
1.28 ±1.31 
0.95 ± 1.40 

 
0.31 
0.36 
0.55 
 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวทั้งหมด 
ที่ 0 สัปดาห์ (baseline) (n= 26) 
ที่ 4 สัปดาห ์(n= 25) 
ที่ 8 สัปดาห(์n = 24) 

 
9.58 ± 3.24 
7.8 ± 4.18 
6.29 ± 3.42 

 
9.5 ± 2.72 
7.64 ± 4.05 
5.95 ± 3.01 

 
0.93 
0.89 
0.72 
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แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน แต่จากผลการทดลองที่ได้ท าให้สามารถน าเอาการรักษาด้วยการใช้
โลชั่นกรดแพนโธธีนิคไปเสริมการรักษาตามแนวทางมาตรฐานเพื่อช่วยการรักษาสิวให้เห็นผลเร็วมากขึ้น 
  
ตารางที่ 2: แสดงค่าการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอุดตัน เม็ดสิวอักเสบ และเม็ดสิวทั้งหมดใน

กลุ่มท่ีเสริมด้วยกรดแพนโธธีนิคและกลุ่มยามาตรฐาน ที่ ทุกช่วงระยะเวลา 4 สัปดาห์ (paired t-test*) 
หมายเหตุ; – หมายถึงค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวลดลง + หมายถึงค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวเพ่ิมข้ึน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิว 
 

กลุ่มที่เสริมด้วยกรดแพนโธธีนิค 
(กลุ่มทดลอง) 

กลุ่มยามาตรฐาน 
(กลุ่มควบคุม) 

Mean ± SD p-value 
(paired t-test) 

Mean ± SD p-value 
(paired t-test) 

     
ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอุดตัน 
4 สัปดาห์แรก ( week 0 - 4 ) 
4 สัปดาห์ถัดมา (week 4 - 8 ) 
4 สัปดาห์สุดท้าย (week 0-8) 

 
- 2.08 ± 3.79 
-1.13 ± 4.60 
- 3.17 ± 3.55 

 
0.01* 
0.24 

0.0002* 

 
-  1.2 ± 3.74 
- 1.58 ± 3.65 
- 2.54 ± 2.24 

 
0.12 
0.04* 

0.0000* 

ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวอักเสบ 
4 สัปดาห์แรก ( week 0 - 4 ) 
4 สัปดาห์ถัดมา (week 4 - 8 ) 
4 สัปดาห์สุดท้าย (week 0-8) 

 
+ 0.24  ± 1.83 
- 0.5 ± 1.56 

- 0.17  ± 1.52 

 
0.52 
0.13 
0.60 

 
- 0.52  ± 1.76 
-0.33 ± 1.20 

- 0.92  ± 1.47 

 
0.15 
0.18 

0.0057* 

 
ค่าเฉลี่ยของจ านวนเม็ดสิวทั้งหมด 
4 สัปดาห์แรก ( week 0 - 4 ) 
4 สัปดาห์ถัดมา (week 4 - 8 ) 
4 สัปดาห์สุดท้าย (week 0-8) 

 

 
 

- 1.88 ± 3.47 
-1.63 ± 3.89 
- 3.29  ± 3.67 

 
 

0.01* 
0.05 

0.0002* 

 
 

- 1.76 ± 3.64 
-1.92 ± 3.87 
- 3.5  ± 2.83 

 

 
 

0.02* 
0.02* 

0.0000* 
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เมื่อสิ้นสุดการรักษาที่ระยะเวลา 8 สัปดาห์ พบว่ากลุ่มท่ีได้รับการรักษาเสริมด้วยกรดแพนโธธีนิค 
จ านวนเม็ดสิวอุดตัน สิวอักเสบ และจ านวนเม็ดสิวทั้งหมด ลดลงไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ได้รับยามาตรฐาน อาจ
เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ในทั้งสองกลุ่มนั้นมีการใช้ยามาตรฐาน (2.5% Benzoyl peroxide และ 
Clindamycin gel) อีกท้ังโดยทั่วไปสิวเป็นโรคที่สามารถหายได้เอง และในการวิจัยนี้ได้ท าการคัดเลือก
อาสาสมัครที่เป็นสิวระดับรุนแรงน้อย ซึ่งบางครั้งสิวประเภทนี้อาจไม่จ าเป็นต้องได้รับการรักษา 
 
ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการรักษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่เสริมการรักษาด้วยกรดแพน
โธธีนิคและกลุ่มยามาตรฐาน ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ 
 

ระดับความพึงพอใจ               
ของอาสาสมัคร 

กลุ่มที่เสริมด้วยกรดแพนโธธีนิค 
(กลุ่มทดลอง) 

จ านวน (คน), (ร้อยละ) 

กลุ่มยามาตรฐาน 
(กลุ่มควบคุม) 

จ านวน (คน), (ร้อยละ) 

p value* 
(Chi-square test) 

สัปดาห์ที่ 4 
เฉยๆ 

พึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

 
9(36) 
8(32) 
8(32) 

 
6(24) 
4(16) 
15(60) 

 
 

0.13 

สัปดาห์ที่ 8 
เฉยๆ 

พึงพอใจ 
พึงพอใจมาก 

 
7(29.2) 
5(20.8) 
12 (50) 

 
0 (0) 

12(50) 
12(50) 

 
 

0.007* 

 
ส าหรับผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการรักษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่มีการ

เสริมการรักษาด้วยการใช้กรดแพนโธธีนิคและกลุ่มยามาตรฐาน ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ พบว่าในสัปดาห์ที่ 4 ค่า
ความพึงพอใจไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างกลุ่มที่เสริมการรักษาด้วยกรดแพนโธธี
นิคหรือยามาตรฐาน แต่เมื่อสิ้นสุดการรักษาที่สัปดาห์ที่ 8 กลุ่มยามาตรฐานมีค่าความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่
เสริมด้วยกรดแพนโธธีนิคอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เนื่องจากการสอบถามถึงรายละเอียด พบว่าอาสาสมัคร
สัมผัสได้ถึงความรู้สึกเหนอะบริเวณใบหน้าซีกท่ีทากรดแพนโธธีนิคนั้นมากกว่า จึงท าให้รู้สึกชอบและพึงพอใจ
น้อยกว่า เพราะโดยส่วนใหญ่อาสามัครที่เป็นสิวนั้นมักมีผิวที่มัน ประกอบช่วงระยะเวลาที่ท าการวิจัยเป็นช่วง
ฤดูร้อน และสัปดาห์ที่ 4 ถึง สัปดาห์ที่ 8 อาสาสมัครกลุ่มที่ได้รับกรดแพนโธธีนิคมีระดับความพึงพอใจมากเพ่ิม
มากขึ้น ซึ่งอาจมาจากกรดแพนโธธีนิคสามารถช่วยลดจ านวนเม็ดสิวอุดตันเร็วได้มากขึ้น 

จากผลการวิจัยเรื่องการลดลงของสิวอุดตันที่ได้นี้ สอดคล้องกับทฤษฎีใหม่ที่เชื่อว่ากลไกการเกิดสิว
อาจเนื่องมาจากการที่ร่างกายขาดโคเอนไซม์เอ ซึ่งกรดแพนโธธีนิคนี้เป็นสร้างต้นของโคเอนไซม์เอ  ทั้งนี้การใช้
กรดแพนโธธีนิคชนิดทา ในรูปของ Panthenol นั้นสามารถดูดซึมผ่านเข้าสู่ผิวหนัง และเข้าสู่กระบวนการ
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เปลี่ยนเป็นโคเอนไซม์เอตามกระบวนการเมตาบอลิสมปกติของกรดแพนโธธีนิค(Loden, 2009) ดังนั้นเมื่อ
อาสาสมัครได้รับการทาโลชั่นกรดแพนโธธีนิค จึงอาจเป็นไปได้ว่าท าให้กระบวนการเผาผลาญไขมันบริเวณ
ผิวหนังสมบูรณ์มากขึ้นและอาจท าให้ลดการสะสมตัวของไขมันในต่อมไขมันจึงท าให้สิวอุดตันลดลงได้  

หากเปรียบเทียบจากการศึกษาของนายแพทย์ Lit-Hung Leung ที่ได้ท าการศึกษาในผู้ป่วยที่มีระดับ
ความรุนแรงของสิวที่แตกต่างกัน โดยให้รับประทานกรดแพนโธธีนิคจ านวน 10 กรัมต่อวัน ร่วมกับการใช้ครีม
ทากรดแพนโธธีนิค 20% ทาบริเวณท่ีมีอาการ 4-6 ครั้งต่อวัน พบว่ากรดแพนโธธีนิคสามารถลดปริมาณการ
สร้างไขมันบนใบหน้าได้ หลังจากเริ่มท าการรักษาไปเพียง 2-3วัน และ 2 สัปดาห์พบว่ารอยโรคเก่าดีขึ้นและ
อัตราการเกิดสิวใหม่น้อยลง (Leung, 1995b) จากวิธีการศึกษาทดลองของผู้วิจัยที่มีการใช้โลชั่นกรดแพนโธธี
นิคความเข้มข้น 20%  ทาวันละ 2 ครั้งต่อวันเพียงอย่างเดียวนั้น ขนาดปริมาณของกรดแพนโธธีนิคนั้นอาจไม่
เพียงพอที่สามารถทดแทนปริมาณการขาดกรดแพนโธธีนิคที่เป็นสารตั้งต้นของโคเอนไซม์เอได้อย่างรวดเร็ว 
เทียบเท่ากับการวิจัยในรูปแบบทาร่วมกับรับประทาน แต่เนื่องด้วยวิธีการวิจัยในครั้งนี้ไม่ได้มีการติดตาม
ผลการรักษาของอาสมัครในช่วงระยะเวลาหลังการรักษาที่ 2 สัปดาห์ จึงท าให้ไม่สามารถอภิปราย
ผลเปรียบเทียบได้มากนัก 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การใช้โลชั่นกรดแพนโธธีนิคความเข้มข้น 20%  สามารถช่วยเสริมการรักษามาตรฐานท าให้สิวอุดตันมี
จ านวนลดลงได้ตั้งแต่ระยะเวลาที่ 4 สัปดาห์หลังการรักษา และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของอาสาสมัคร
ส่วนใหญ่นั้นพบว่ามีความพึงพอใจในการรักษามากทั้งในกลุ่มที่มีการเสริมการรักษาด้วยโลชั่นกรดแพนโธธีนิค
และกลุ่มยามาตรฐาน ทั้งนี้ไม่พบผลข้างเคียงใดๆในการเสริมฤทธิ์การรักษาสิวด้วยกรดแพนโธธีนิค 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการเพ่ิมจ านวนอาสาสมัครให้มากข้ึน อาจศึกษาในอาสาสมัครที่มีความรุนแรงของโรคท่ี

แตกต่างออกไป  
2. อาจศึกษาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น มีการติดตามผลระหว่างการรักษาถ่ีขึ้น  
3. ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมให้มีกลุ่มอาสาสมัครที่ได้รับกรดแพนธีนิคชนิดรับประทาน   เปรียบเทียบกับ

การทาโลชั่นกรดแพนโธธีนิคเพียงอย่างเดียว  
4. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเก่ียวกับประสิทธิผลของกรดแพนโธธีนิครูปแบบทาในการลดความมัน

บนใบหน้า เนื่องจากความมันบนใบหน้ามักเกี่ยวข้องกับการเกิดสิว ซึ่งอาจท าให้ทราบถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ต่อไป 

 
 
 

 

462462



          
  

บรรณานุกรม 
 
รัชนี อัครพันธุ์. (2555). The disease of sebaceous glands: acne ต ำรำโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน    
        Dermatology2020. กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง. 
Capodic, J. L. (2012). Feasibility, Tolerability, Safety and Efficacy of a Pantothenic Acid Based  

Dietary Supplement in Subjects with Mild to Moderate Facial Acne Blemishes Journal 
of Cosmetics, Dermatological Sciences and Applications, 2, 132-135.  

Goh, C. L., Abad-Casintahan, F., Aw, D. C., Baba, R., Chan, L. C., Hung, N. T., . . . Wong, S. N.  
(2015). South-East Asia study alliance guidelines on the management of acne vulgaris 
in South-East Asian patients. J Dermatol, 42(10), 945-953.  

Kelly, G. S. (1997). Pantethine: A Review of its Biochemistry and Therapeutic Applications.  
 Alternative Medicine Review, 2, 365-377.  
Kelly, G. S. (2011). Pantothenic acid. Alternative Medicine Review, 16(3), 263-274. .  
Leung, L. H. (1995a). Pantothenic acid as a weight-reducing agent: fasting without hunger,  
 weakness and ketosis. Med Hypotheses, 44(5), 403-405.  
Leung, L. H. (1995b). Pantothenic acid deficiency as the pathogenesis of acne vulgaris. Med  
 Hypotheses, 44(6), 490-492.  
Leung, L. H. (1997). A Stone that Kills two Birds: How Pantothenic Acid Unveils the Mysteries  
 of Acne Vulgaris and Obesity. Journal of Orthomolecular Medicine, 12(2), 99-114.  
Loden, M. (2009). Hydrating Substances Handbook of Cosmetic Science and Technology (3rd  
 ed.). New York: Informa Healthcare USA,Inc. 
Noppakun, N., Timpatanamongkol, P., Sindhuphak, W., Wattanakrai, P., Akaraphanth, R.,  

Sutthipisal, N., . . . Wititsuwannakul, J. (2011). Clinical practice guideline in acne Clinical 
practice guideline. Retrieved May 3, 2016, from http://www.dst.or.th 
/files_news/Acne_2010.pdf 

Sukhevi, T. (2010). Effect of pantothenic acid supplementation on facial sebum excretion.  
 Chaingrai: Maefahluang University.    

 

463463



 
 

การศึกษาประสิทธิภาพของน้้ามันมะรุมในการลดริ้วรอยรอบดวงตา 
The effectiveness of Moringa oil for anti peri-orbital wrinkle 

รัตนประภา ไกรฤกษ์ 

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ² 

พญ.ปองศิริ คุณงาม³ 
บทคัดย่อ 

 น ้ามันมะรุมมีส่วนประกอบส้าคัญคือ วิตามินอีชนิดแอลฟ่าโทโคฟีรอลสูงสามารถลดสารอนุมูลอิสระ

จากสภาวะออกซิเดชัน และสารฟลาวานอยด์ ช่วยลดการอักเสบ ท้าให้ลดกระบวนการชราของผิวหนังได้โดยมี

ผลข้างเคียงต ้า การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามันมะรุม มีผลต่อริ วรอยรอบดวงตา 

ในอาสาสมัครเพศหญิงหรือชาย  อายุระหว่าง 30-60 ปี จ้านวน 20 คนที ได้รับการประเมินจากแพทย์ว่า มีริ ว

รอยบริเวณรอบดวงตาที มารับการรักษาที โรงพยาบาลเบญจรมย์ จังหวัดลพบุรี รูปแบบการวิจัยเชิงทดลองทาง

คลินิกในอาสาสมัครโดยแบ่งครึ งใบหน้า เลือกให้การรักษาแบบสุ่มข้างด้วยน ้ามันมะรุมเปรียบเทียบกับน ้ามัน

หลอก โดยแพทย์ผู้วิจัยและอาสาสมัครไม่ทราบชนิดและข้างของน ้ามันที ใช้ทดลอง เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 

จากนั นประเมินผลก่อนและหลังรักษาในสัปดาห์ที  0, 4, 8 และ 12  

เมื อพิจารณาผลคะแนนจากการประเมินริ วรอยโดยแพทย์ทั ง 3 ท่าน หลังทาน ้ามันมะรุม 12 สัปดาห์
พบว่า มีการเปลี ยนแปลงของริ วรอยลดลงทั งบริเวณใต้ตาและหางตาอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ   ประเมินด้วย
เกณฑ์ของ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale โดยแพทย์ผู้วิจัยพบว่า ริ วรอยมีค่าเฉลี ยในด้านที 
ทาน ้ามันมะรุมลดลงมากกว่าด้านที ทาน ้ามันหลอกทั งบริเวณใต้ตาและหางตา โดยกลุ่มอายุ 50-60 ปีมีการ
ลดลงของริ วรอยที ชัดเจนที สุด ส่วนผลการศึกษาในส่วนของค่าดัชนี Visioscan พบว่า ในข้างที ทาน ้ามันมะรุม 
บริเวณใต้ตามีค่าเฉลี ยลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ส้าหรับผลรวมของค่า Visioscan จากบริเวณหางตา 

 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย ์
2อาจารย์ที ปรึกษาวิทยานิพนธ์ หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์
3อาจารย์ประจ้าหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์ 
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และใต้ตานั น พบว่า ผลรวมค่าเฉลี ยด้านที ทาน ้ามันมะรุมมีค่าลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ  เมื อประเมิน
ความพึงพอใจจากอาสาสมัครในสัปดาห์ที  12 พบว่าอาสาสมัครให้คะแนนความพึงพอใจในด้านที ทาน ้ามัน
มะรุมมากกว่าน ้ามันหลอก ในแงก่ารเปลี ยนแปลงของริ วรอยที ลดลง ในด้านความปลอดภัยในการใช้น ้ามัน
พบว่า น ้ามันทั งสองชนิดมีความปลอดภัยสูง ไม่มีผู้เข้าร่วมวิจัยที ได้รับผลข้างเคียงที รุนแรง โดยมี 3 ราย ที 
เกิดผลข้างเคียงจากน ้ามันมะรุม เป็นอาการแสบตา 2 ราย และ คัน 1 ราย  

ดังนั นสรุปได้ว่า น ้ามันมะรุมมีประสิทธิภาพในการลดริ วรอยรอบดวงตา ดีกว่าน ้ามันหลอก  
 
ค้าส้าคัญ : ริ้วรอยรอบดวงตา/ น้้ามันมะรุม 
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ABSTRACT 

The fact that the skin is the most visible organ makes us awear of the ageing process 

every minute. One sign that appear on your face is periorbital wrinkle. Currently medications 

have invented for high efficacy and less side-effects.  

The use of plant extracts and herbs has its origins in ancient times. Moringa oleifera 

Lam is one of nature’s most powerful antioxidants, containing very high contents of  α-

tocopherol that can reduce oxidative stress and anti-inflammation compounds ; flavanoid 

that can help to stabilizes collagen and help to reduce the fine lines and repair damage skin 

cells 

Objective: To compare the efficacy of Moringa oil with placebo to improve the periorbital 

wrinkles. 

Materials and Methods: The total 20 volunteers (17 females 3 males), aged 30-60  who has 

grade II-V       ( Rao-Goldman 5 point Visual Scoring Scale) periorbital wrinkles were double-

blind  randomized apply   moringa oil twice daily to periorbital area compare with placebo 

for 12 weeks. The wrinkle were measured by Visioscan® VC98, clinical evaluated by 

volunteers and three physicians. Side effects were assessed by questionnaires.  

Results: Moringa oil can statistically significant potential reduce periorbital wrinkle compared 

with placebo. 

Keywords:  Moringa oleifera Lam,  Moringa oil,  periorbital wrinkle 
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บทน้า 

"มะรุม" มีชื อทางวิทยาศาสตร์ว่า Moringaoleifera Lam. วงศ์ Moringaceae (1)ไม้ยืนต้นขนาด

กลาง น ้ามันจากเมล็ดมะรุม มีลักษณะเหลืองใส กลิ นฉุน ประกอบด้วย (2) ไขมันไม่อิ มตัวเชิงเดี ยว  

(Monounsaturatech fatty  acids : MUFA ) และไขมันอิ มตัว (Saturated Fats) โดยมี กรดโอเลอิก (Oleic 

acid : Omega 9)   สูงถึงร้อยละ 70 ซึ งมีผลต่อการลดระดับความดันโลหิตได้นอกจากนั นยังช่วยป้องกันโรค

ปลอกประสาทอักเสบ (Multiple sclerosis : MS) ได้ ส่วนประกอบที เป็นรู้จักอีกอย่าง คือ กรดเบฮินิก 

(behenic acid) มีถึง 9 % มีผลให้เส้นผมและผิวหนังนุ่มลื นได้  

ส่วนของวิตามินที ส้าคัญ นั นคือ วิตามินอี  ซึ งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ α-tocopherol (105 mg/kg), ϒ-

tocopherol ( 39 mg/kg) และ δ-tocopherol (77 mg/kg) ซึ งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันบ้ารุง

ผิวเมื อใช้ทาภายนอกพบมีสารกลุ่มของสเตอรอล (Sterols) ที พบปริมาณสูง  ได้แก่ β– Sitosterol ช่วยลด

ไขมัน และลดเบาหวานได้ Campesterol มีฤทธิ์ต้านการอักเสบ Stigmasterol ลดการดูดซึมไขมัน และลด

ระดับน ้าตาลในเลือดได้และยังมีกลุ่มฟลาโวนอยด์ประมาณ 18 mg RAE per gm ซึ งช่วยลดการอักเสบและ

เพิ มความแข็งแรงให้กับเส้นเลือดได้ดี เมล็ดมะรุมแห้งจะถูกน้ามาสกัดด้วยวิธีบีบเย็น ไม่ผ่านความร้อนสูง ไม่มี

น ้าและสารเคมีเจือปน จึงรักษาคุณค่าทางวิตามินและสารส้าคัญไว้มาก 

ส้าหรับริ วรอยบนผิวหน้านั น เป็นสิ งบ่งบอกถึงความชรา สาเหตุส้าคัญมาจากสารอนุมูลอิสระ ผู้วิจัยจึง

เห็นว่ามะรุมเป็นสมุนไพรที มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง มีลักษณะเป็นน ้ามันสามารถซึมสู่ผิวหนังได้ง่าย จึงน่าจะ

สามารถลดริ วรอยบริเวณผิวหนังได้ น้ามาสู่การศึกษาถึงประสิทธิผลของน ้ามันมะรุมในการลดริ วรอยรอบ

ดวงตา เทียบกับน ้ามันหลอก โดยหวังว่าข้อมูลที ได้จะเป็นประโยชน์ เพื อเป็นอีกหนึ งทางเลือกหนึ งในการช่วย

ลดริ วรอย และพัฒนาสมุนไพรไทยต่อไปในอนาคต    

วัตถุประสงค์ : เพื อศึกษาประสิทธิภาพของน ้ามันมะรุม มีผลต่อริ วรอยรอบดวงตา  

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในงานวิจัย : อาสาสมัครเพศหญิงหรือชาย อายุระหว่าง 30-60 ปี จ้านวน 20 คนที ได้รับ

การประเมินจากแพทย์ว่า มีริ วรอยบริเวณรอบดวงตาที มารับการรักษาที โรงพยาบาลเบญจรมย์ จังหวัดลพบุรี 
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ขั้นตอนการด้าเนินงานวิจัย 
1. คัดเลือกอาสาสมัครตามข้อก้าหนดข้างต้น (Inclusion and exclusion criteria)  
2. อธิบายวัตถุประสงค์ ขั นตอนการวิจัย การปฏิบัติตัวในช่วงระหว่างการเข้าร่วมโครงการวิจัย 

ผลข้างเคียงที อาจเกิดขึ น  และประโยชน์ที คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยอย่างละเอียด  
3. ซักประวัติตรวจร่างกายและบันทึกข้อมูลไว้เป็นค่าพื นฐาน 
4. ให้อาสาสมัครงดใช้ยาทารอบดวงตาทุกชนิด 1 คืนก่อนวันนัดตรวจ  
5. ท้าความสะอาดใบหน้าของอาสาสมัครด้วยโฟมล้างหน้าและประเมินริ วรอยก่อนเข้ารับการวิจัย 
6. เลือกข้างที จะได้รับการรักษาด้วยการทาน ้ามันสกัดจากเมล็ดมะรุม 100% และข้างที ทาน ้ามัน

หลอก ด้วยวิธีการจับฉลากโดยข้อมูลนี จะถูกเก็บไว้เป็นความลับจากอาสาสมัคร และแพทย์ผู้
ประเมินผล 

7. อาสาสมัครทุกคนจะได้รับน ้ามันคนละ 2 ขวด โดยขวดแรกติดฉลาก “ขวา”  ขวดที สองติดฉลาก 
“ซ้าย” โดยให้อาสาสมัครใช้หลอดหยดแยกกันระหว่าง 2 ขวด 

8. อธิบายบริเวณที ให้อาสาสมัครทาน ้ามันตามที ก้าหนดรวมถึงวิธีการทาโดยรอบดวงตา ด้านขวาใช้
มือขวาในการทา ส่วนรอบตาด้านซ้ายใช้มือซ้ายในการทา 

9. อธิบายวิธีใช้น ้ามันทั งสองชนิด โฟมล้างหน้า และครีมกันแดด 
10. ประเมินผลข้างเคียงจากการรักษาทุกครั งในช่วงติดตามผลสัปดาห์ที  4, 8 และ 12 โดยแยกเป็น

หัวข้อดังต่อไปนี  อาการบวม (Edema) แดง (Erythema) คัน (Itching) แสบร้อน (Burning) 
ปวด (Pain) แห้งลอก (Dryness) และผลข้างเคียงอื น ๆ ให้อาสาสมัครระบุ 

11. แพทย์ผู้วิจัยถ่ายภาพอาสาสมัคร ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล TG3 olympus โดยถ่ายก่อนเริ มการวิจัย 
สัปดาห์ที  4, 8  และครบ 12 สัปดาห์หลังจากเริ มใช้ยา บันทึกภาพท่าใบหน้าเต็ม มุมหน้าตรง 

12. อาสาสมัครรับการประเมินริ วรอยรอบดวงตาโดยแพทย์ผู้วิจัย ด้วยค่า Rao-Goldman 5-point 
visual scoring scale (3) ในสัปดาห์ที  0 และ 12 แล้วน้ามาจัดแบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็น 3 กลุ่ม
ได้แก่ 30-39 ปี 40-49 ปี และ 50-60 ปี โดยจะแบ่งริ วรอยเป็นดังนี  
I  -   Wrinkle absent 
II   -   Shallow but visible 
III  -   Moderately deep 
IV  -   Deep with well-defined edges  
V   -   Very deep with redundant folds 

13. วัดค่า Wrinkle (SEw) ด้วยเครื อง Visioscan® VC 98 ที บริเวณผิวหนังรอบดวงตาทั งสองด้าน
ขณะแสดงสีหน้าปกติ วัดห่างจากหางตาข้างละ 1.5 เซนติเมตร และใต้ตาข้างละ 1.5 เซนติเมตร 
ในสัปดาห์ที  0 และ 12 
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14. แพทย์ 3 ท่านที ไม่เกี ยวกับงานวิจัย ประเมินริ วรอยในสัปดาห์ที  0 และ 12 จากภาพถ่าย (4) 
Score -1    =   ริ วรอยมากขึ น          Score  2     =   ริ วรอยดีขึ นปานกลาง  

Score  0    =   ริ วรอยไม่เปลี ยนแปลง       Score  3    =   ริ วรอยดีขึ นมาก 

Score  1    =   ริ วรอยดีขึ นเล็กน้อย 

15. อาสาสมัครประเมินความพึงพอใจของการลดลงของริ วรอยรอบดวงตาด้วย Patient 

Satisfaction Score  ประเมินด้วยแบบสอบถามในสัปดาห์ที  12 (4) 

Score -1      =  ไม่พึงพอใจ    Score  2 =  พึงพอใจปานกลาง  

Score  0 =  รู้สึกเฉยๆ    Score  3 =  พึงพอใจมาก 

Score  1 =  พึงพอใจเล็กน้อย   

16. ประเมินผลข้างเคียงจากการใช้น ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอก โดยประเมินในแบบสอบถามใน

สัปดาห์ที  0, 4, 8 และ 12 ได้แก่ อาการแสบร้อน คัน แดง อาการช ้า และลอกแห้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

1. ข้อมูลทั วไป วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จ้านวน ร้อยละ ค่าเฉลี ย ค่าส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน 

2. เปรียบเทียบข้อมูลค่าการเปลี ยนแปลงริ วรอยรอบดวงตาจากเครื อง Visioscan® VC 98 ระหว่าง
น ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกในสัปดาห์ที  0 และ 12 ด้วยสถิติ  Wilcoxon Signed Ranks test 
หรือ Paired t-test  

3. เปรียบเทียบประเมินการเปลี ยนแปลงริ วรอยรอบดวงตาโดยแพทย์ทั ง 3 ท่านและความพึงพอใจ
ของอาสาสมัคร ด้วยวิธี Wilcoxon Signed Ranks test หรือ Paired t-test 

4. เปรียบเทียบการประเมินริ วรอยรอบดวงตาโดยแพทย์ผู้วิจัย ด้วยค่า Rao-Goldman 5-point 
visual scoring scale ในสัปดาห์ที  0 และ 12 โดยจัดแบ่งกลุ่มช่วงอายุเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 30-39 
ปี 40-49 ปี และ 50-60 ปี ด้วยวิธี Anova Test 

5. เปรียบเทียบผลข้างเคียงระหว่างน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอก เมื อครบสัปดาห์ที  12 ด้วยสถิติ  
Wilcoxon Signed Ranks test 
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ผลการทดลอง 
เมื อเปรียบเทียบผลการประเมินริ วรอยหลังการทาน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกระหว่างสัปดาห์ที  0 

และสัปดาห์ที  12 จากรอบดวงตาทั งสองข้างโดยแพทย์ทั ง 3 ท่านที ไม่เกี ยวข้องกับงานวิจัย โดยใช้ Wilcoxon 

Signs Rank Test  

ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการประเมินริ วรอยบริเวณหางตาและใต้ตาในสัปดาห์ที  12 ระหว่างน ้ามันมะรุม
และน ้ามันหลอก   
 

 
ริ วรอย 

น ้ามันมะรุม น ้ามันหลอก p-value 

Median Mean±S.D. Median Mean±S.D. 

(Min-Max) (Min-Max) 
บริเวณหางตา 0.5(0-2) 0.55±0.605 0(0-1) 0.20±0.410 0.008* 

บริเวณใต้ตา 1.0(0-2) 1.15±0.671 0(0-1) 0.40±0.503 <0.00* 
 

จากตารางที  1 บริเวณหางตาและใต้ตา ด้านที ทาน ้ามันมะรุมมีค่าเฉลี ยริ วรอยลดลง ต่างจากด้านที ทา
น ้ามันหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 

เมื อเปรียบเทียบคะแนนค่า visioscan ของน ้ามันมะรุม และน ้ามันหลอก ระหว่างสัปดาห์ที  0 และ

สัปดาห์ที  12 บริเวณหางตาและใต้ตา โดยใช้สถิติ Wilcoxon Signs Rank Test แสดงในตารางที  2 และ 3 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนค่า Visioscan  บริเวณหางตาของน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกใน

สัปดาห์ที  0 และสัปดาห์ที  12  

บริเวณหางตา สัปดาห์ที  0 สัปดาห์ที  12 p-value 

Mean±S.D. Mean±S.D. 

น ้ามันมะรุม (n=20) 57.78±15.03 55.40 ±12.41 0.100 
น ้ามันหลอก (n=20) 55.45 ±13.38 56.94± 12.28 0.332 

 
จากตารางที  2 ค่าเฉลี ย visioscan บริเวณหางตาของด้านที ทาน ้ามันมะรุมลดลง ส่วนด้านที ทาน ้ามัน

หลอกเพิ มขึ น อย่างไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
  
ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนค่า Visioscan บริเวณใต้ตาของน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกใน

สัปดาห์ที  0 และสัปดาห์ที  12  
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บริเวณใต้ตา สัปดาห์ที  0 สัปดาห์ที  12 p-value 

Mean±S.D. Mean±S.D. 
น ้ามันมะรุม (n=20) 58.97±13.03 54.09 ±9.80 0.007* 

น ้ามันหลอก (n=20) 57.13 ±12.26 55.59± 9.51 0.433 

 
จากตารางที  3 ค่าเฉลี ย visioscan บริเวณใต้ตาของด้านที ทาน ้ามันมะรุมลดลง อย่างมีนัยส้าคัญทาง

สถิติ ส่วนด้านที ทาน ้ามันหลอกลดลงเช่นกัน แต่ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 
เมื อเปรียบเทียบผลรวมคะแนนค่า Visioscan ของบริเวณหางตาและใต้ตาของแต่ละด้านที ใช้น ้ามัน

มะรุมและน ้ามันหลอก ระหว่างสัปดาห์ที  0 และ 12 แสดงในตารางที  4 

ตารางท่ี 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลรวมคะแนนค่า Visioscan บริเวณหางตา และ ใต้ตา ของน ้ามันมะรุม

และน ้ามันหลอกในสัปดาห์ที  0 และสัปดาห์ที  12  

ผลรวมคะแนน visioscan 
บริเวณหางตาใต้ตา 

สัปดาห์ที  0 สัปดาห์ที  12 p-value 
Mean±S.D. Mean±S.D. 

น ้ามันมะรุม (n=20) 116.74±24.68 109.49 ±17.45 0.011* 

น ้ามันหลอก (n=20) 117.78±28.51 112.53± 16.91 0.794 
 

จากตารางที  4 ผลรวมค่าเฉลี ย visioscan บริเวณหางตาและใต้ตาด้านที ทาน ้ามันมะรุมลดลงอย่างมี
นัยส้าคัญทางสถิติ ส่วนด้านที ทาน ้ามันหลอกลดลงเช่นกัน แต่ไม่มีนัยส้าคัญทางสถิติ 
 
 เมื อเปรียบเทียบค่าการเปลี ยนแปลงของริ วรอยโดยแพทย์ผู้วิจัยจากการประเมินริ วรอย ด้วยเกณฑ์
ของ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale มาจัดตามกลุ่มอายุ แบ่งเป็น 3 กลุ่มอายุ คือ 30-39 ปี 
จ้านวน 10 ราย 40-49 ปี จ้านวน 5 ราย และ 50-60 ปี จ้านวน 5 ราย  และเลือกใช้วิธีค้านวณ ANOVA 
แสดงตารางที  5-8 ดังนี  
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการเปรียบเทียบ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

ก่อนและหลังทาน ้ามันมะรุมบริเวณหางตา ในสัปดาห์ที  0 และ 12  

  Rao Goldman 5 point visual score บริเวณหางตา 

ช่วงอายุ(ปี) N Mean(Min-Max) Std. Deviation p 

น ้ามันมะรุมสัปดาห์ที  0 30-39 10 2.0(2-2) 0.00 

3.56 
40-49 5 3.6(3-5) 0.89 

50-60 5 4.2(4-5) 0.45 

Total 20 3.0(2-5) 1.10 

น ้ามันมะรุมสัปดาห์ที  12 30-39 10 1.9(1-2) 0.32 

< 0.00* 
40-49 5 3.4(2-5) 1.14 

50-60 5 3.6(3-4) 0.55 

Total 20 2.7(1-5) 1.03 

 
 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการเปรียบเทียบ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

ก่อนและหลังทาน ้ามันหลอกบริเวณหางตา ในสัปดาห์ที  0 และ 12  

  Rao Goldman 5 point visual score บริเวณหางตา 

ช่วงอายุ(ปี) N Mean(Min-Max) Std. Deviation p 

น ้ามันหลอกสัปดาห์ที  0 30-39 10 1.9(1-2) 0.32 

7.17 
40-49 5 3.6(2-5) 1.14 

50-60 5 4.2(4-5) 0.45 

Total 20 2.9(1-5) 1.21 

น ้ามันหลอกสัปดาห์ที  12 30-39 10 1.9(1-2) 0.32 

< 0.00* 
40-49 5 3.6(2-5) 1.14 

50-60 5 3.8(3-5) 0.84 

Total 20 2.8(1-5) 1.15 
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ตารางท่ี 7 แสดงผลการเปรียบเทียบ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

ก่อนและหลังทาน ้ามันมะรุมบริเวณใต้ตา ในสัปดาห์ที  0 และ 12  

   Rao Goldman 5 point visual score บริเวณใต้ตา 

น ้ามันมะรุมสัปดาห์ที  0 ช่วงอายุ(ปี) N Mean(Min-Max) Std. Deviation p 

30-39 10 2.4(2-3) 0.52 

< 0.00* 
40-49 5 3.6(3-5) 0.89 

50-60 5 4.4(4-5) 0.55 

Total 20 3.2(2-5) 1.06 

น ้ามันมะรุมสัปดาห์ที  12 30-39 10 2.2(1-3) 0.63 

< 0.00* 
40-49 5 3.0(2-5) 1.23 

50-60 5 4.0(3-5) 0.71 

Total 20 2.85(1-5) 1.09 

 
 
ตารางท่ี 8 แสดงผลการเปรียบเทียบ Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ในแต่ละกลุ่มช่วงอายุ

ก่อนและหลังทาน ้ามันหลอกบริเวณใต้ตาในสัปดาห์ที  0 และ 12  

  Rao Goldman 5 point visual score บริเวณใต้ตา 

  ช่วงอายุ(ปี) N Mean(Min-Max) Std. Deviation p 

น ้ามันหลอกสัปดาห์ที  0 30-39 10 2.3(1-3) 0.68 

< 0.00* 
  40-49 5 3.6(3-5) 0.89 

  50-60 5 4.2(4-5) 0.45 

  Total 20 3.1(1-5) 1.07 

น ้ามันหลอกสัปดาห์ที  12 30-39 10 2.1(1-3) 0.57 

< 0.00* 
40-49 5 3.2(2-5) 1.1 

50-60 5 3.8(3-4) 0.45 

Total 20 2.8(1-5) 1.01 
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จากตารางที  5-8 พบว่า ผลเปรียบเทียบการเปลี ยนแปลงของริ วรอยบริเวณหางตาและใต้ตาโดยค่า 

Rao-Goldman 5-point visual scoring scale ทั งด้านที ทาน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกมีความแตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่มช่วงอายุอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยจะพบว่า กลุ่มอายุ 30-39 ปี มีค่าเฉลี ยริ วรอยลดลง

ใกล้เคียงกับ กลุ่มอายุ 40-49 ปี และกลุ่มอายุ 50-60 ปีมีการลดลงของริ วรอยที ชัดเจนที สุด 

เมื อประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครต่อการเปลี ยนแปลงของริ วรอยบริเวณหางตาและใต้ตา 

หลังจากทาน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกในสัปดาห์ที  12 โดยใช้ Wilcoxon Signs Rank Test   

ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจหลังทาน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกในสัปดาห์ที  12 

 
ริ วรอย 

น ้ามันมะรุม น ้ามันหลอก p-value 
Median Mean±S.D. Median Mean±S.D. 

(Min-Max) (Min-Max) 

บริเวณหางตา 2(0-3) 1.50±0.889 0(-1 -2) 0.70±1.031 0.001* 
บริเวณใต้ตา 2(0-3) 1.15±0.759 0.5(0-2) 0.85±0.933 0.001* 

 
จากตารางที  9 พบว่าอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อการเปลี ยนแปลงของริ วรอยที ลดลงบริเวณหางตา

และใต้ตาทั งด้านที ทาน ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ โดยให้คะแนนการเปลี ยนแปลง
ของริ วรอยบริเวณหางตามากกว่าใต้ตา และมีความพึงพอใจพอๆกันที  ระดับ ปานกลาง  

ผลข้างเคียงหลังจากการใช้น ้ามันมะรุมและน ้ามันหลอกจากการติดตามทุกสัปดาห์ ได้แก่ สัปดาห์ที  0, 
4, 8 และ 12 พบว่า มีผู้เข้าร่วมวิจัยทั งหมด 3 รายคิดเป็นร้อยละ 15 คือ มีอาการแสบตาข้างที ใช้น ้ามันมะรุม 
และมีอาการคันหลังจากใช้น ้ามันมะรุมเล็กน้อยหลังใช้ครั งแรก และไม่มีอาการอีกเมื อใช้ครั งถัดไป 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การทาน ้ามันมะรุม (สกัดจากเมล็ดร้อยเปอร์เซ็นต์) สามารถลดริ วรอยบริเวณรอบดวงตา จากการวัด
ด้วยเครื อง Visioscan® VC98 ได้อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ กล่าวคือ ด้านที ทาน ้ามันมะรุม พบว่า บริเวณใต้ตา
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ และพิจารณาจากผลรวมทั งบริเวณใต้ตาและหางตา พบว่า มีการ
เปลี ยนแปลงของค่า Visioscan ลดลงอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจัยก่อนหน้าของ          
ศิริวรรณ พรมมารี ปี 2554 (5) ในแง่เพิ มความเรียบของผิวได้วัดโดยเครื อง Cutometer  ซึ งจากการวิจัยครั งนี 
พบว่าน ้ามันมะรุมมีประสิทธิผลในการลดริ วรอยรอบดวงตาได้ เมื อเทียบกับน ้ามันหลอก หลังจากทาไป 12 
สัปดาห์ พิจารณาเพิ มจากคะแนนประเมินโดยแพทย์ทั งสามท่านที ไม่เกี ยวข้องกับงานวิจัยในแง่ของริ วรอย
ลดลง และได้รับความพึงพอใจจากอาสาสมัครระดับปานกลาง สอดคล้องกับวิจัยของ กีรติยา ลิปิวัฒนาการ ปี 
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2554 (6) ด้านอาสาสมัครมีความพึงพอใจต่อผลของน ้ามันมะรุม และมคี่า  Rao-Goldman 5-point visual 
scoring scale แสดงถึงการลดลงของริ วรอยในแต่ละช่วงอายุที แตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญ  

 
ผลสรุป 

น ้ามันมะรุมมีประสิทธิผลในการลดริ วรอยรอบดวงตาได้ จึงอาจน้ามาใช้เป็นอีกแนวทางหนึ งที ช่วย
ชะลอความชราของผิวหนัง เนื องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที มีผลข้างเคียงน้อย 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. ควรเพิ มระยะเวลาในการศึกษาประสิทธิผลของ น ้ามันมะรุม ให้มากขึ น เพื อการเก็บรวบรวมข้อมูล 
และผลข้างเคียงในระยะยาว 

2. ควรเพิ มจ้านวนอาสาสมัครให้มากขึ น 
3. ควรมีการศึกษาเพิ มเติมในด้านการดูดซึมของน ้ามันมะรุมผ่านผิวหนัง และเภสัชจลนศาสตร์ 
4. อาจลดความเข้มข้นของน ้ามันมะรุมลง เพื อ ศึกษาถึงประสิทธิผลและความปลอดภัยในการใช้และ

อาจศึกษาเพิ มเติมในด้านผลต่อผิวหนังที แตกต่างกันในความเข้มข้นของน ้ามันมะรุมที ลดลง 
5. ควรมีการศึกษาเพิ มเติมถึงความเปลี ยนแปลงหลังจากหยุดทาน ้ามันมะรุมให้ทราบถึงประสิทธิผลใน

การคงอยู่ของผลการรักษา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของ N-acetylcysteine เปรียบเทียบกับ Glutathione ใน
การลดระดับ oxidative stress ในผู้ป่วยเบาหวาน 

THE COMPARATIVE EFFECT OF N-ACETYLCYSTEINE VERSUS ORAL 
GLUTATHIONE SUPPLEMENTATION ON OXIDATIVE STRESS REDUCTION IN 

DIABETIC PATIENTS. 

ณัฐพล สุวรรณบริรักษ์1 
วิจิตร บุณยโหตระ2 
กานต ์วงศ์ศุภสวัสดิ์3 

บทคัดย่อ 
 โรคเบาหวานถือเป็นโรคเร้ือรังที่ส าคัญโรคหนึ่งที่มีความส าคัญ เนื่องจากส่งผลให้เกิดภาวะ แทรกซ้อนอื่นๆ

ตามมาทัง้ทางด้านระบบเมตาบอลิก, ระบบหัวใจและหลอดเลอืด, ระบบไต และ ระบบประสาท ภาวะที่มีระดับของ
น้ าตาลในเลือดสงงอย่างเร้ือรังนัน้ ส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของสาร อนุมงลอิสระภายในร่างกาย  กลงต้าไทโอน
(Glutathione) เป็นสารตา้นอนุมงลอิสระตัวหนึง่ที่ส าคัญต่อ ร่างกาย การท างานที่ไมส่มบงรณข์องสารกลงต้าไทโอนหรือ
การพร่องของสารกลงต้าไทโอนนัน้ สามารถพบได้ในหลายๆโรครวมไปถึงโรคเบาหวาน  จุดมุง่หมายของการศึกษานี้คือ
การทดสอบ   ประสิทธิผล  ของสาร N-acetylcysteine เปรียบเทียบกับสารกลุต้าไทโอนในรงปแบบรับประทาน ใน
การเพิ่มระดับของสารกลงต้าไทโอนในเลือด และการลดระดับสารอนุมงลอิสระภายในร่างกาย  การศึกษา นี้จะกระท า
การศึกษาในผง้ปว่ยเบาหวานจ านวน 10 ราย โดยความสมัครใจ  ใช้เวลาในการศึกษาทัง้หมด 30 วัน  โดยค่าระดับของ 
กลงต้าไทโอนในเลือด, ระดับของสารออกซิไดซ์กลงต้าไทโอน (GSSG), อัตราส่วนระดบักลงต้าไทโอนและระดบัออกซิไดซ์
กลงต้าไทโอน (GSH/GSSG) และระดับมาลอนไดอัลดไีฮด์ (MDA) จะถงกวัดเป็นค่าเร่ิมต้นก่อนการทดลอง และค่า
ผลลัพธ์หลงัการทดลอง  โดยจากการศึกษาพบวา่ ระดับของกลงต้าไทโอนใน เลือดของกลุ่มที่รบัประทานกลงต้าไทโอน 
พบว่ามีการเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญ เมื่อมีการเปรียบเทียบระหว่างก่อน และหลังการทดลอง (p-value = 0.05)  
อัตราส่วนของระดับ     กลงต้าไทโอน และระดับออกซิไดซ์กลงต้าไทโอน พบว่าเพิ่มข้ึนอย่างมีนัยส าคัญในกลุ่มที่
รับประทาน N-acetylcysteine (p=0.036) ระดับของมาลอนไดอัลดีไฮด์ในเลือด พบว่ามีระดบัลดลงอย่างมนีัยส าคัญ 
ทั้งสองกลุ่ม ศึกษา (p=0.009 ในกลุ่ม N-acetylcysteine และ p=0.008 ในกลุ่มกลงต้าไทโอน) จากผลการศึกษาท า
ให้แสดงให้เห็นว่า การรับประทานทัง้ N-acetylcysteine และกลงต้าไทโอนนัน้ สามารถลดระดับสารอนุมงลอิสระใน
กลุ่มผง้ป่วยเบาหวานได ้

 ค าส าคัญ: โรคเบาหวาน สารอนุมงลอิสระ กลงต้าไทโอน N-acetylcysteine  
                                                 
1
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Abstract  
Diabetes is the one of the most important chronic diseases and leads to other 

metabolic, cardiovascular, renal and neuronal complications. Chronic hyperglycemic state 
causes an increase in the generation of reactive oxygen species (ROS) and oxidative stress 
markers. Glutathione (GSH) is the one of crucial antioxidant in the body. GSH dysfunctional 
and depletion is found in many several diseases include diabetes. The aim of the study is to 
test the efficacy of N-acetylcysteine compared with oral glutathione in raising serum 
glutathione level and reducing oxidative stress markers properties. This study was a 30 days 
randomized control trial study. The study enrolled the 10 diabetic patient volunteers. The 
serum level of glutathione (GSH), oxidized glutathione (GSSG), GSH/GSSG ratio and 
malondialdehyde (MDA) levels were measured at day 1 and day 30 as pre-treatment and 
post-treatment respectively. The glutathione levels in oral glutathione treatment group was 
significantly increased when compared with the pre-treatment (p=0.05). The ratio of 
GSH/GSSG was increased in oral N-acetylcysteine  when compared with the pre-treatment 
(p=0.036). The serum MDA was significantly decreased in both treatment groups when 
compared with the pre treatment (p=0.009 for N-acetylcysteine, p=0.008 for oral 
glutathione).The results demonstrate the effective in both treatments for reducing the 
oxidative stress markers in diabetic patients. 

Keywords: Diabetes Oxidative stress markers Glutathione N-acetylcysteine  
Introduction 

Today, diabetes is one of the most important disease worldwide. The number of 
diabetic people around the world has been reported to be increasing from 371 million in 
2014 to 555 million in 2030(International Diabetes. This rising of prevalence is mainly due to 
population growth, urbanization, economics, lacking of physical activity and increasing of 
obesity(Justin, Rains and Sushil, 2011)(Mccarthy, 2010)(Yoon et al.,2006). In Thailand, the 
statistical analysis in 2012 reported that diabetes is the leading cause of the Disability-
Adjusted Life Year (DALY) loss and the number of new patients was diagnosed diabetes is 
rising every year. Diabetes is the one of non-communicable disease (NCD) and can lead to 
other metabolic or cardiovascular diseases such as atherosclerosis, hypertension, ischemic 
heart disease and dyslipidemia etc.(Ripsin, Kang and Urban, 2009). Further, diabetes can 
progress and affect other organs in the body as diabetic complication, for example, renal, 
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retina and microvascular system(Kahn, 1994)(Willi, Bodenmamm, Ghali, Faris and Cornuz, 
2007).  

Diabetes can be classified into 2 types, the first one is juvenile onset type or insulin 
dependent diabetes mellitus (type I DM) and another is adult onset type or non insulin 
dependent diabetes mellitus (type II DM)(Mehers and Gillespie, 2008). In this study, type II 
DM is emphasized because of it is a multifactorial disease involving genetic predisposition 
and acquired metabolic disorder(Willi et al., 2007). Chronic hyperglycemia, which presents in 
diabetes causes an increase in the generation  of reactive oxygen species (ROS) and oxidative 
stress in pancreatic beta cells(Justin et al., 2011)(Wright, JL Scism-0bacon and LC Glass, 
2006). Further, ROS can activate the nuclear factor kappa B which can promote the 
transcription of pro-inflammatory cytokines are known as mediators of insulin 
resistance(Mccord, 2000)(Larsam, Mohamed, Ines, Alya, Saloua and Najoua, 2015). 

Many epidemiological, clinical and experimental evidences support the antioxidant 
compounds in anti-diabetic roles. Several antioxidant compounds such as vitamin C, E, 
glutathione etc. are shown their abilities to diminish or prevent ROS and improve 
inflammatory process in diabetic patients(Wright et al., 2006). 

Glutathione (GSH) is an ubiquitous water-soluble molecule made from three amino 
acids glycine, cysteine and glutamic acid. GSH exhibits its role in potent free radical and ROS 
scavenger(Towsend, Tew and Tapiero, 2003). GSh is also for the regeneration of other 
antioxidants. The dysfunctional or depletion of GSH leads to several diseases such as 
neurodegenerative diseases, pulmonary diseases and cardiovascular metabolic 
diseases(Guayo, Fang, Lupton and Turner, 2004). 

Many researchers suggest that GSH is poorly absorbed  by oral route due to the 
action of gamma-glutamyl transpeptidase intestinal enzymes(Guayo et al., 2004). They find 
another way to increase plasma GSH level by using oral N-acetylcysteine (NAC), a cysteine 
precursor. Cysteine is the main factor of rate limiting step in GSH synthesis (Holdiness, 1991). 
Many studies show that a supplementation of NAC is effective for increasing GSH 
levels(Kondala, John, Leonard and Leonore, 2007). Furthermore, NAC can decrease many 
oxidative stress markers and raise plasma vitamin C and E levels due to the antioxidative 
effect of GSH(Reliene, Pollard, Sobol, Trouiller, Gatti and Schiestl, 2009). 

The aim of this study is to test the efficacy of NAC in decreasing oxidative stress 
markers and increase GSH levels in diabetes compared with the oral form of glutathione. If 
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NAC is confirmed its efficacy, it will be the standard treatment in glutathione depletion 
related diseases and high oxidative stress patients group. 
Objectives 

1.  The study aimed to test the efficacy of N-acetylcysteine in increasing glutathione 
plasma level was better than the oral form glutathione in diabetic patients. 

2.  The study aimed to test the efficacy of N-acetylcysteine in reducing oxidative 
stress markers was better than the oral form of glutathione in diabetic patients. 
Hypothesis 

N-acetylcysteine supplementation could increase glutathione level and reduce 
oxidative stress markers in diabetic patients and its efficacy was superior when compared 
with the oral form of glutathione. 
Research Methodology 
1. Populations and Experimental Subjects 
 Voluntary Thais diabetes male and female patients 40-60 yrs. Subjects had been 
diagnosed diabetes mellitus type 2 at least 1year prior the experiment and had not been 
diagnosed any other diseases. They do not have any other drugs or supplements except 
anti-hyperglycemic agents. 

1.1 Research Design  
Randomized clinical trial study. 
1.2 Sample Sizes 

 Calculated formula 

n = (Zα + Zβ)
2 (1

2 + 2
2) 

(µ1-µ2)
2 

 n         = number of subjects 

 Zα           = standard values at 95% CI 

 Zβ       = standard values indicated by power of test (power of test at 80%  
                        = 0.84) 

 1       = standard deviation of oral glutathione treatment group 
  

 2          = standard deviation of N-acetylcysteine treatment group 
 (µ1-µ2) = differential values of mean from previous or pilot study 
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n = (1.64 + 0.84)2 ((0.15)2 + (0.63)2) 
(4.5 – 3.79)2 

n = 5 plus estimated 20% loss follow up = 6  
But at least 10 participants are suitable for statistics analysis. 

         ( Ouassila, Saad, Meriem, Amira and Imen, 2013)  
1.3 Inclusion Criteria  

1) Age 40-60 years. 

2) The participants had been diagnosed diabetes mellitus type 2 at least 5 years 

before the experiment. 

3) FBS  126 mg/dl 

4) HbA1C  7. 

5) No any other comorbidities. 

6) BMI 18-23 kg/m2 

7) Normal blood pressure (not more than 130/85 mmHg) 

8) Participants had a normal basic lab, metabolic panel and electrolyte panel 

values except fasting plasma glucose and HbA1C. 

9)  Participants did not have any medications or supplements except anti-

hyperglycemic drugs. 

10) The participants had been informed about program’s information and agree to 

join the program. 

  
  
 1.4 Exclusion Criteria   

1) The participants had other medical conditions. 

2) Taking other drugs and supplement. 

3) Cigarette smoking. 

4) Pregnancy or breast feeding. 

1.5 Discontinuation Criteria 
1) Participants quit the program by voluntary. 

2) Participants were discontinued the program by doctor’s comment for safety. 
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2. Tools 
 2.1 Personal Data Recording Form 

1) Age 

2) Sex 

3) Medical data records 

 2.2 Product Tested  
1) The N-acetylcysteine 600 mg per 1 effervescent tab is marketed under the 

brand NAC long and manufactured by Temmler Germany (10 effervescent tabs 

per 1 bottle). The participants had to take 1 effervescent tablet 1 time after 

breakfast per day for 30 days (the total is 30 tablets/ 1 person/30 days). 

2) The L-glutathione reduced form 250 mg per 1 capsule is marketed under the 

brand Nutrakal (30 capsules per 1 bottle) with the license number 73-1-

01042-1-0262. The participants had to take 1 capsule oral 3 times after meals  

per day for 30 days (the total is 90 capsule/1 person/ 30 days). 

(-The dosage of N-acetylcysteine was based on recommended dose for 
antioxidant effect. The recommended dose is 600-1,200 mg per day. 
-The dosage of L-glutathione was based on recommended dose for 
antioxidant effect. The recommended dose is 500-2,000 mg/day or 10-30 
mg/kg/day, maximum dose is 3,000 mg/day. 
-The duration of study was based and adapted on the study of The effects of 
N-acetylcysteine, oral glutathione and sublingual glutathione on oxidative 
stress markers, Bernard Schmitt et al., 2015) 

 2.3 Markers and Parameters Measured 
 Blood tests was collected at the beginning, middle and at the end. At each visit, the 
following parameters were measured. 

1) Fasting plasma glucose (mg/dl) 

2) total GSH level (g/dl) 

3) GSSG level (g/dl) 

4) GSH/GSSG ratio 

5) MDA level (ng/dl) 
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3.3 Process of Study 
 Each participant was divided into two groups by random, oral glutathione treatment 
group and N-acetylcysteine treatment group. Each product was administered to 
participants in each groups during 4 visits.  
 At the pre-inclusion visit, each participant was informed about the inclusion and 
exclusion criteria of the program, the initial screening test will be done at this visit and 
the informed consent was collected. 
 During the program, there was no change of diet habits, current antihyperglycemic 
agents and lifestyles of the participants. 
 In each visits, the participants’ remaining product was checked for the compliance. 
Participants were collected their blood for measuring parameters at each visits except 
the pre-inclusion visit. 

4. Statistical analysis 
 4.1 The collected data was analyzed by statistical analysis software. 

1) Dermographic data (numbers, percentages, means and standard deviations) 

was analyzed by descriptive analysis. 

2) Pre and post experimental results in each groups were analyzed by paired t-

test. 

3) The differences of post experimental results between   groups were analyzed 

by t-test. 

4) The confidence interval for this study is 95% CI (p<0.05). 

Results and Discussion 
 The symbols for study analysis. 
n    stands for the number of populations. 
x     stands for means. 
S.D.  stands for standard deviation. 
t   stands for the values of t-test. 
The data analysis can be divided in two parts. 
Part I The descriptive analysis. 
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Part II The data analysis of pre and post treatment of oral N-acetylcysteine treatment, oral 
glutathione treatment and data analysis of difference in parameters’ changing compared 
between two treatment groups. 
 
Part I The descriptive analysis was classified by sex, age, body weight and body mass 
index (BMI). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NAC treatment group Glutathione treatment group t p-value 

Sex (n) male 2 male 3  

female 3 female 3 

total 5 total 5 

Age (yrs.) 45-50 - 45-50 1  
 
 

1.173 

 
 
 

0.281 

50-55 1 50-55 2 

55-60 4 55-60 2 

x  ± S.D. 57.60 ± 3.362 x  ± S.D. 54.20 ± 5.54  

BW (kg) 41-50 2 41-50 1  
 
 
 
 

-1.211 

 
 
 
 
 

0.26 

51-60 1 51-60 - 

61-70 1 61-70 3 

71-80 1 71-80 1 

x  ± S.D. 57.60 ± 11.58 x  ± S.D. 66.60 ± 11.90 

BMI 
(kg/m2) 

19.00-20.00 - 19.00-20.00 1  
 
 
 

-0.60 

 
 
 
 

0.566 

20.01-21.00 2 20.01-21.00 - 

21.01-22.00 1 21.01-22.00 1 

22.01-23.00 2 22.01-23.00 3 

 x  ± S.D. 21.68 ± 1.40  x  ± S.D. 22.27 ± 1.68 
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Part II The data analysis of pre and post treatment of oral N-acetylcysteine treatment, 
oral glutathione treatment and the data analysis of difference in parameters’ changing 
between pre and post treatment compared in two treatment groups. 

Discussion 
From the many previous study, the oral glutathione supplementation has not a 

positive effect in raising serum glutathione level in healthy adults. Many researchers found 
that the human gastrointestinal tract have an enzyme that can hydrolyze glutathione taken 
by oral route. Furthermore, the oral N-acetylcysteine has positive effects on increasing 
serum glutathione level and reducing oxidative stress markers of human body when 
compared with oral glutathione supplementation. N-acetylcysteine is believed to be a 
source of cysteine, the one of glutathione precursor, that is deacetylated and then 
synthesized de novo glutathione by the hepatic tissue.  

This study found the increasing serum glutathione (GSH) level in both treatment 
groups but only statistically significant in oral glutathione treatment group. When compared 
with the previous study of “The Systemic Availability of Oral Glutathione” by A. Witschi et 

Parameter Pre  
x  ± S.D. 

Post  
x  ± S.D. 

đ ± S.D. t p-value 

FBS (mg/dl) NAC 130.60 ± 5.72 120.60 ± 8.20 10 ± 9.61 2.325 0.081 

Gluta- 
thione 

129.00 ± 3.39 123.20 ± 6.97 5.80 ± 9.98 1.299 0.264 

t;df;p-value 8 ; 0.677 ; 0.517 

GSH (µg/dl) NAC 953.60 ± 266.65 1087.40 ± 185.42 -133.80 ± 186.61 -1.60 0.184 

Gluta- 
thione 

1054.80 ± 194.57 1196.80 ± 197.69 -142.00 ± 114.05 -1.60 0.05 

t;df;p-value 8 ; 0.84 ; 0.935 

GSSG (µg/dl) NAC 68.60 ± 20.64 45.00 ± 11.11 23.60±28.1 1.87 0.134 

Gluta- 
thione 

60.40 ± 13.75 49.60 ± 25.13 10.80 ± 29.38 0.822 0.457 

t;df;p-value 8 ; 0.704 ; 0.502 

GSH/GSSG NAC 14.96 ± 5.84 24.64 ± 4.08 -9.68±6.99 -3.095 0.036 

Gluta- 
thione 

18.43 ± 5.70 25.59 ± 11.01 -7.16 ± 9.62 -1.664 0.171 

t;df;p-value 8 ; 0.474 ; 0.650 

MDA (ng/dl) NAC 1071.40 ± 305.90 368.20 ± 33.27 703.20±330.18 4.762 0.009 

Gluta- 
thione 

1187.80 ± 273.62 488.40 ± 81.59 699.40 ± 313.45 4.989 0.008 

t;df;p-value 8 ; 0.019 ; 0.986 
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al. that was published in European Journal of Clinical Pharmacology 1992, the oral 
glutathione absorption did not affect the serum glutathione concentration in the healthy 
adult subjects. This can be explained by the deficiency of glutathione from diabetes, the 
one out of the most important chronic disease state. In hyperglycemic condition, the 
increasing glucose flux increases mitochondrial overproduction of reactive oxygen species 
(ROS). Furthermore, glucose in hyperglycemic state is preferentially used in the polyol 
pathway that consumes nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP) that 
necessary for glutathione regeneration in human body (Bernard, Morgane, Catherine and 
Frederic, 2015). So, the diabetic patients tend to have more oxidative stress and impaired 
antioxidant system than the healthy. In many researches and studies, glutathione absorption 
was found that its peptide was up taken by sodium independent channel in rat 
gastrointestinal system. In the studies of glutathione absorption in healthy adult was found 
the oral route glutathione was metabolized by human gastrointestinal tract enzyme called 
gamma-glutamyl transferase (GGT) (Witschi, Reddy, Stofer and Lauterberg, 1992). The oral 
route glutathione was no sustained increasing in serum glutathione level in healthy adults. 
The diabetic patients that tend to be glutathione deficiency state were studied in this study, 
so the significant result of increasing serum glutathione level when compares between pre 
and post treatment may be due to the increasing in susceptibility of glutathione gut 
absorption and decreasing in GGT enzyme function that this hypothesis will be needed 
further investigation to be proved. 

The level of serum glutathione disulfide (GSSG) is the one of oxidative stress markers 
in human body. From the result, the serum GSSG level was decreased in the two treatment 
groups but not statistically significant difference when compared between pre and post 
treatment.  

The serum of GSH/GSSG ratio is the one of oxidative stress markers. The ratio should 
be high in the healthy. From the result, the serum GSH/GSSG ratio was increased in both 
treatment groups. Especially, the N-acetylcysteine treatment group had a statistically 
significant difference in serum GSH/GSSG ratio when compared between pre and post 
treatment and related to the study’s result of “Effects of N-acetylcysteine, Oral Glutathione 
and Sublingual Form of GSH on Oxidative Stress Markers” by Bernard Schmitt, 2015. This 
result can be due to the indirect antioxidant properties of N-acetylcysteine. N-acetylcysteine 
is deacetylated to cysteine by the hepatic tissue and then combines with glutamate by the 
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enzyme glutamate-cysteine ligase to form the glutamylcysteine and then final combines 
with glycine to form a glutathione that stored in the liver (33) and this can be explained the 
non significant increased serum glutathione level in N-acetylcysteine treatment group. When 
the body increases demand for thiol compounds, it alters body’s redox status and then 
stimulates the liver to synthesis and release the glutathione to the body. This can be the 
reason for significant increased serum GSH/GSSG ratio by increasing rate of get rid GSSG the 
one out of oxidative stress markers in the body from indirect antioxidant properties of N-
acetylcysteine. For the oral glutathione treatment, there is no statistically significant in 
plasma GSH/GSSG ratio increasing that can be explained by the lower capability of getting rid 
the GSSG level when compared with the oral N-acetylcysteine that related to the Bernard 
Schmitt’s study in 2015. However, the explanation is needed to be proved. 

The serum malondialdehyde (MDA) is the oxidative stress marker of lipid 
peroxidation. The study result found both statistically significant difference in reduction of 
MDA level in two treatments group. This can be explained by the increased uptake of 
glutathione peptide in human gut and increased liver synthesis of glutathione from the N-
acetylcysteine substrate to response the body demand. 

Finally, the effect of oral glutathione and N-acetylcystiene in blood sugar controlling. 
The result found that the fasting blood sugar level was decreased in both two treatment 
groups but not statistically significant. The reducing in fasting blood sugar can be explained 
in many ways such as the effect of patient’s hypoglycemic drugs or the effect from the 
treatment of the study.  
Conclusions and Suggestions 
Conclusions 
 The study was conducted by 10 diabetic patients that were collected by study’s 
criteria. The objectives of this study were to assess the ability to increase serum glutathione 
level and the effect on oxidative stress markers of N-acetylcysteine compared with oral 
glutathione supplementation.  

The result was demonstrated that N-acetylcysteine had a positive effect on 
increasing serum GSH/GSSG ratio and reducing serum MDA level. Furthermore, this study also 
found the surprising result of positive effect of oral glutathione in increasing serum GSH level 
and reducing serum MDA that contrast in many previous study.  
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Both of N-acetylcysteine and oral glutathione supplementation were proved to be 
the oxidative stress reducing substances in diabetic and oxidative stress overproduction 
prone group. 
Suggestions 

1. There is a need to continue to explore the function of GGT enzyme and the 
sensitivity of glutathione uptake in glutathione deficiency state. 

2. There is a need to be proved in the explanation of the liver glutathione synthesis 
and the glutathione intestinal uptake in the glutathione deficiency state.  
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การศึกษาผลของน ้าดื่มแต่ละชนิดที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์ต่อความสามารถ 
ในการต้านอนุมูลอิสระ 

Effects of drinking-water types for infused water preparation on the Oxygen 
Radical Absorbance Capacity (ORAC) 

เพียรธรรม เจริญสุขพัฒนา1 

นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ² 

พญ.ปองศิริ คุณงาม³ 
 

บทคัดย่อ 

 เป็นสิ่งที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากน ้าเป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีในของ
ร่างกาย การดื่มน ้าให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายเป็นสิ่งจ้าเป็น ปัจจุบันเครื่องดื่มถูกพัฒนาให้มีความ
หลากหลายและเพ่ิมความน่าสนใจในการบริโภค รวมถึงเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ   น ้าอินฟิวส์ 
(Infused water) เป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เตรียมจากน ้าดื่มที่มีผักและผลไม้แช่อยู่  โดยมีสีสันและลักษณะที่
ดึงดูด  ช่วยลดความกระหายและให้ความรู้สึกสดชื่น  ซึ่งสามารถชดเชยความต้องการน ้าของร่างกายได้  
กระแสความนิยมน ้าอินฟิวส์มีเพ่ิมมากขึ นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้รักสุขภาพ  เนื่องจากน ้าอินฟิวส์มีสารต้าน
อนุมูลอิสระจากผักและผลไม้เป็นองค์ประกอบซึ่งส่งผลดีต่อสุขภาพ  อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวชนิดของน ้า
ดื่มที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์ต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระยังไม่ปรากฏ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษานี  มุ่งศึกษาผลของน ้าดื่มที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ต่อความสามารถ
ในการต้านอนุมูลอิสระ โดยใช้วิธี Oxygen Radical Absorbance Capacity (ORAC) หรือโอแร็ค เตรียม  

 

ตัวอย่างน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าดื่ม 8 ชนิด ประกอบด้วย น ้าโอโซน น ้าแม่เหล็ก น ้าอัลคาไลน์ 
น ้าแร่ น ้าโซดา น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ น ้าอาร์โอ และน ้าโมเลกุลขนาดเล็ก เพื่อเปรียบเทียบค่าโอแร็ค โดยมี
น ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด และบลูเบอร์รี่ปั่น (จากน ้าอาร์โอ) เป็นค่าอ้างอิง จากนั น แช่เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย ์
2อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์
3อาจารย์ประจ้าหลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑติย์ 
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เป็นเวลา 12 ชั่วโมง จากนั น ส่งตรวจวัดปริมาณค่าโอแร็ค โดยวัดค่าโอแร็คของตัวอย่างน ้า 3 ครั ง น้ามาหา
ค่าเฉลี่ย จากผลการทดลอง พบว่า บลูเบอร์รี่ปั่นมีค่าโอแร็คเป็น 371.12  TEmM/gFW  โดยน ้าอินฟิวส์บลู
เบอร์รี่จากน ้าอัลคาไลน์ให้ค่าโอแร็คสูงที่สุด คือ 315.52 TEmM/gFW ขณะที่น ้าโซดามีค่าโอแร็คต่้าที่สุด คือ 
141.61 TEmM/gFW  นอกจากนี  ยังพบว่าน ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟมีค่าโอแร็คสูงกว่าน ้าอาร์โอถึง 1.4 เท่า  
เมื่อเปรียบเทียบค่าโอแร็คระหว่างน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่และน ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด พบว่า น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่
มีค่าโอแร็คสูงกว่าน ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 ชนิดถึง 1.3 เท่า 

จากผลการศึกษานี  แสดงให้เห็นว่า ชนิดของน ้าดื่ม ชนิดและสัดส่วนของผลไม้มีผลต่อความสามารถใน
การต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์ โดยน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่เตรียมจากน ้าอัลคาไลน์ให้ค่าโอแร็คสูงที่สุด ซึ่ง
สามารถน้าไปศึกษาเพ่ิมเติมส้าหรับเตรียมน ้าอินฟิวส์จากผลไม้ชนิดอ่ืน เพ่ือพัฒนาสูตรน ้าอินฟิวส์ที่มีคุณสมบัติ
ในการต้านอนุมูลอิสระท่ีมีประสิทธิภาพต่อไป  

ค้าส้าคัญ: น ้าอินฟิวส์  สารต้านอนุมูลอิสระ  โอแร็ค  บลูเบอร์รี่  น ้าอัลคาไลน์ 
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Abstract  

 Water is recognized as the most importance chemical for human because it works as 
solvent for any chemical reactions in body. Moreover, drinking enough water is needed. 
Nowadays, beverages are developed to increase the interest of customers and benefit for 
health. Infused water is a kind of beverage which is prepared from drinking water and fusion 
of various types of vegetables and fruits. It is colorful and good taste and can compensate 
for water loss of the body. The trend of drinking infused water increases, especially health-
conscious people, because it contains antioxidants from vegetables and fruits which benefit 
for health. Nevertheless, the study about the effect of water types on the ability of 
antioxidants of infused water has not been widely studied. 

The objective of this study was to elucidate the effects of drinking-water types for 
infused water preparation on the Oxygen Radical Absorbance Capacity or ORAC. Blueberry 
infused waters were prepared from eight types of drinking water containing Ozonated water, 
Magnetized water, Alkaline water, Mineral water, Soda water, Microwaved water, Reverse-
Osmosis water or RO water and Pi water to compare with five-fruits infused water and 
blueberry smoothie from RO water. Afterwards, the samples were kept in 4 degree Celsius 
for 12 hours and were taken for measuring the average of ORAC values. The results indicated 
that the ORAC value of blueberry smoothie was 371.12 TEmM/gFW. The comparison of 
ORAC value of blueberry infused waters, alkaline water showed the highest ORAC value of 
315.52 TEmM/gFW, whereas soda water illustrated the lowest of ORAC value of 141.61 
TEmM/gFW. In addition, the ORAC value of microwaved water was 1.4 times higher than 
those of RO water. The different types of fruit prepared from RO water, the ORAC value of 
blueberry infused water was 1.3 times greater than those of five-fruits infused water.  

The study demonstrated that types of water, various types and ratio of fruits affected 
on the potency of antioxidants in each infused water. The alkaline water gave the best 
result in ORAC values when compared to those waters used for preparing blueberry infused 
water. This indication can be used to apply with other infused water to develop the best 
formula containing the effective antioxidants. 

Keywords: Infused water, antioxidants, ORAC,   Blueberry, Alkaline water 
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บทน้า 
เครื่องดื่ม เป็นความสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่คิดค้นขึ นมา จัดเตรียมส้าหรับดื่ม มีสถานะเป็นของเหลว 

โดยมีน ้าเป็นส่วนประกอบหลัก ช่วยลดความกระหาย ให้ความสดชื่น และช่วยชดเชยปริมาณน ้าที่ร่างกาย
สูญเสียไป ในปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดื่ม ได้พัฒนาเครื่องดื่มให้ความหลากหลายเหมาะสมกับทุกเพศและวัย โดยมี
การปรุงแต่งสีสัน รสชาติ เติมสารอาหารหรือสารเคมีบางอย่าง เพ่ือเพ่ิมคุณประโยชน์และคุณค่าทาง
โภชนาการ รวมถึงการเพ่ิมเนื อสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องดื่มนั น ๆ  แต่เครื่องดื่มที่มีความหลากหลาย
เหล่านี  อาจส่งผลต่อสุขภาพของผู้บริโภคได้ เช่น โอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและฟันผุจากน ้าตาลที่มี
ปริมาณมากในเครื่องดื่ม และโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นโรคตับจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น ในบรรดา
เครื่องดื่มทั งหลาย น ้าดื่ม นับว่าเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุด มีประโยชน์ต่อสุขภาพช่วยให้การท้างานต่าง ๆ  ของ
ร่างกาย เช่น การเผาผลาญพลังงาน การหายใจ การหลั่งเหงื่อ การขับปัสสาวะ เป็นปกติ นอกจากนี  น ้ายังช่วย
แก้กระหาย และความชุ่มชื นต่อร่างกายอีกด้วย ปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตน ้าดื่มได้ถูกพัฒนาให้ผลิตน ้าดื่มที่มี
คุณภาพและปราศจากสิ่งปนเปื้อน นอกจากนี  ยังผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยผลิตน ้าดื่ม
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะและมีส่วนช่วยส่งเสริมการท้างานของร่างกาย เช่น น ้าโอโซน  น ้าแม่เหล็ก น ้าอัลคาไลน์ 
น ้าแร่ น ้าอาร์โอและน ้าโมเลกุลขนาดเล็ก เป็นต้น (Ma et al., 1992; Shirahata et al.,1999) น ้าดื่มเหล่านี 
สามารถหาซื อได้ตามท้องตลาด และยังสามารถผลิตได้ตามบ้านเรือนโดยใช้เครื่องกรองน ้า  

มนุษย์ในยุคปัจจุบันให้ความใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ น เพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคร้ายต่าง ๆ  ซึ่ง
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม  ยังผลให้เมนูอาหารและเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพได้รับความ
นิยมเพ่ิมขึ น น ้าอินฟิวส์ (Infused water หรือ Infusion water)  น ้าผักและผลไม้ เป็นต้น น ้าอินฟิวส์ 
(Infused water)  หมายถึง น ้าดื่มที่มีการแช่ ผัก ผลไม้ หรือเครื่องเทศ ซึ่งจะท้าให้น ้ามีกลิ่น สี และรสชาติ
เฉพาะตัว รวมถึงมีการละลายของวิตามินในน ้าด้วย (“Infused water,” n.d.)  ซึ่งเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพและมี
ประโยชน์ต่อร่างกาย เนื่องจาก ผักและผลไม้มีองค์ประกอบที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant) เช่น 
สารประกอบฟีโนลิกส์ (Phenolic compounds) และวิตามินซี (Helmja et al., 2007)  ซึ่งสามารถป้องกัน
อันตรายที่เกิดจากการท้าลายของอนุมูลอิสระได้ การรับประทานอาหารประเภทผักใบเขียว ผลไม้และสมุนไพร
เป็นประจ้าท้าให้ร่างกายสามารถป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากการท้าลายของอนุมูลอิสระ เช่น โรคไขมันในเลือด
สูง โรคหัวใจ เบาหวาน โรคมะเร็ง โรคไต รวมทั งความแก่ชรา (Steinberg, 1991; Block et al., 1992; 
Ames et al., 1993)  นอกจากนี  น ้าอินฟิวส์ยังเป็นเครื่องดื่มที่มีประสิทธิภาพในการเติมน ้าเข้าสู่ร่างกาย  
สามารถดื่มได้ตลอดวันโดยไม่ให้พลังงาน (จากน ้าตาล) เกินความจ้าเป็นของร่ายกาย  น ้าอินฟิวส์จึงเหมาะสม
กับผู้บริโภคท่ัวไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักษาสุขภาพ  

การเตรียมน ้าอินฟิวส์สามารถเตรียมได้จากน ้าดื่มหลายชนิด ซึ่งน ้าดื่มแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะที่
แตกต่างกัน  ทั งนี   ชนิดของน ้าดื่มอาจส่งผลต่อการละลายของสารต้านอนุมูลอิสระจากผัก ผลไม้ ที่เป็น
องค์ประกอบของน ้าอินฟิวส์ ในการศึกษานี  จึงมุ่งเน้นศึกษาความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอิน
ฟิวส์บลูเบอร์รี่ที่เตรียมจากน ้าดื่มชนิดต่าง ๆ  และความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์ที่เตรียม

496496



          
  

จากผลไม้หลายชนิด โดยองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษานี  สามารถน้าไปพัฒนาการเตรียมน ้าอินฟิวส์คุณภาพดีที่
มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง ด้วยการเลือกใช้ชนิดน ้าดื่มที่มีความเหมาะสม 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

ศึกษาชนิดของน ้าดื่มที่มีผลต่อการท้าละลายสารต้านอนุมูลอิสระในน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน(ถ้ามี) 

ชนิดของน ้าดื่มมีผลต่อความสามารถในการท้าละลายสารต้านอนุมูลอิสระจากบลูเบอร์รี่  
วิธีการวิจัย 

1) วัตถุดิบที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย  
น ้าดื่ม: น ้าโอโซน (เตรียมจากน ้าอาร์โอที่ผ่านเครื่องผลิตน ้าโอโซน ยี่ห้อ NORCA Ozone 

Purification เป็นเวลา 30 นาที)  น ้าแม่เหล็ก (ยี่ห้อ ACTIV 120)  น ้าอัลคาไลน์ (ยี่ห้อ AQUA REAL)  น ้าแร่ 
(ยี่ห้อ evian)  น ้าโซดา (ยี่ห้อโซดาตราสิงห์)  น ้าต้มเดือดจากไมโครเวฟ (เตรียมจากน ้าอาร์โอที่ผ่านการต้มให้
เดือดด้วยไมโครเวฟ เป็นเวลา 3 นาที จากนั น รอเย็นที่อุณหภูมิห้อง)  น ้าอาร์โอ (ยี่ห้อน ้าทิพย์)  และน ้า
โมเลกุลเล็ก (ยี่ห้อ pi)  

ผลไม้: บลูเบอร์รี่แช่แข็ง (ยี่ห้อ aro)   ราสเบอร์รี่แช่แข็ง (ยี่ห้อ aro)   กีวี่สด   แอปเปิ้ลสดและส้ม
ซันควิกสด  โดยผลผลไม้สด ได้แก่ กีวี่  แอปเปิ้ลและส้มซันควิก จะถูกหั่นเป็นชิ นรูปสามเหลี่ยม หนาประมาณ 
5 มิลลิเมตร เพ่ือใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 ชนิด 

2) การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH-value) ของน ้าดื่ม  โดยวัดใช้เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-
ด่าง (pH meter) ยี่ห้อ EUTECH รุ่น Waterproof pHTestr®30 ท้าโดยเทน ้าดื่มตัวอย่างปริมาณประมาณ 
1.5 มิลลิลิตร ลงถ้วยส้าหรับวัดตัวอย่าง จากนั น จุ่มโพรบวัด (probe) ลงถ้วยตัวอย่าง รอจนกระทั่งค่า pH นิ่ง 
จึงบันทึกผล  

3) การเตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ ท้าโดยคัดเลือกผลบลูเบอร์รี่แช่แข็งที่มีขนาดใกล้เคียงกัน (1 ผล 
หนักประมาณ 2 กรัม) จากนั น ชั่งบลูเบอร์รี่หนัก 50 กรัม เทลงขวดแก้วปากกว้าง (ปริมาตร 250 มิลลิลิตร 
โดยล้างขวดให้สะอาด แล้วท้าการนึ่งฆ่าเชื อ 30 นาที รอให้ขวดแก้วเย็นที่อุณหภูมิห้อง ) จากนั น ตวงน ้าดื่ม
ปริมาตร 200 มิลลิลิตร เทใส่ลงขวด ปิดฝา และผสมให้เข้ากันโดยการกลับขวดคว่้า-หงาย เก็บในตู้เย็นควบคุม
อุณหภูมิที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง โดยเตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าดื่มแต่ละชนิด 

4) การเตรียมน ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด ท้าโดยชั่งผลไม้แต่ละชนิด (บลูเบอร์รี่  ราสเบอร์รี่  แอปเปิ้ล  
ส้มซันควิกและกีวี่ ) หนักอย่างละ 10 กรัม จากนั น เทลงขวดแก้วปากกว้างจากนั น ตวงน ้าดื่มอาร์โอปริมาตร 
200 มิลลิลิตร เทใส่ลงขวด ปิดฝา และผสมให้เข้ากัน โดยเก็บรักษาเช่นเดียวกับข้อ 3) 

5) การเตรียมบลูเบอร์รี่ปั่น ท้าโดยชั่งผลบลูเบอร์รี่หนัก 50 กรัม และตวงน ้าอาร์โอปริมาตร 200 
มิลลิลิตร ใส่ลงเครื่องปั่นน ้าผลไม้ จากนั น ปั่นจนเนื อบลูเบอร์รี่ละเอียด เทบลูเบอร์รี่ปั่นลงขวดแก้วปากกว้าง 
ปิดฝาให้สนิท โดยเก็บรักษาเช่นเดียวกับข้อ 3) 
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6) การสุ่มตัวอย่างเพ่ือส่งวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ท้าโดยน้าตัวอย่าง ข้อ 3)- 5) 
ออกจากตู้เย็น จากนั น สุ่มตัวอย่างน ้าโดยการกลับขวดคว่้า-หงาย จ้านวน 10 ครั ง ใช้ไซริ งค์ดูดส่วนใสปริมาตร 
50 มิลลิลิตร ใส่ขวดพลาสติกใสปริมาตร 100 มิลลิลิตร แช่ตัวอย่างในกระติกบรรจุน ้าแข็ง เพ่ือน้าส่งตัวอย่าง
ส้าหรับวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ  

7) การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีโอแร็ค ท้าโดยส่งตัวอย่างน ้าอินฟิวส์บลู
เบอรรี่ น ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 อย่าง และบลูเบอรรี่ปั่น เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่ 
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีโอแร็คเป็นวิธีที่สังเกตค่าความเข้มของแสง
ฟลูออเรสเซนซ์ (fluorescent) ที่ลดลง  โดยเวลาของการลดลงมีความสัมพันธ์กับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ 
หากใช้เวลานาน แสดงถึงความสามารถในการต้านออกซิเดชันที่มาก เนื่องจากอนุมูลอิสระต้องท้าปฏิกิริยากับ
สารต้านอนุมูลอิสระจนหมดก่อนแล้วจึงท้าปฏิกิริยากับฟลูออเรสซีน (fluorescein) การวิเคราะห์นี ใช้ Trolox 
(6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchroman-2-carboxylic acid) เป็นสารละลายมาตรฐานในการค้านวณค่า
โอแร็คของตัวอย่าง โดยผลการวิเคราะห์จะรายงานเป็นค่าโอแร็คในหน่วย Trolox µM (TE µM) 

8) การค้านวณค่าโอแร็คในหน่วย TE mM/gFW (Trolox equivalents mmol/g of fresh weight) 
โดยน ้าหนักของตัวอย่างเท่ากับ 0.00625 กรัม (ปริมาตรตัวอย่างที่ใช้ในการท้าปฏิกิริยาเท่ากับ 0.025 
มิลลิลิตร ซึ่งมาจากตัวอย่างหนัก 50 กรัม ในน ้า 200 มิลลิลิตร) มาค้านวณกับค่าโอแร็คในหน่วย Trolox µM 
(TE µM) ดังสมการ 

  ค่าโอแร็ค   (TE mM/gFW)   =   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง ของน ้าดื่ม  
 เมื่อน้าค่า pH ของน ้าดื่มแต่ละชนิด (ก่อนน้ามาเตรียมน ้าอินฟิวส์หรือน ้าผลไม้ปั่น) มาเรียงล้าดับจาก
มากไปน้อย พบว่า สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ น ้าดื่มที่มีค่า pH เป็นกรด (pH 5.42)   น ้าดื่มที่มีค่า pH 
เป็นด่างเล็กนอ้ย (pH 7.43 – 7.48) และน ้าดื่มท่ีมีค่า pH เป็นด่าง (pH 8.04 – 8.82)  ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
 

 

 

 

 

  ค่าโอแร็ค  (TE µM)            
1000 × 0.00625  กรัม 
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ตารางที่ 1  ค่า pH ของน ้าดื่มที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์ โดยเรียงค่า pH จากมากไปน้อย 

No. ชนิดน ้าดื่ม ค่า pH  

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นด่ำง 

3 น ้าอัลคาไลน์ 8.82 
8 น ้าโมเลกุลเล็ก 8.09 

1 น ้าโอโซน 8.04 

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นด่ำงเล็กน้อย 
6 น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ 7.48 

2 น ้าแม่เหล็ก 7.47 

4 น ้าแร่ 7.44 
7 น ้าอาร์โอ 7.43 

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นกรด 
5 น ้าโซดา 5.42    

 
2 ลักษณะทางกายภาพของน ้าอินฟิวส์และบลูเบอร์รี่ปั่น 

น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ เตรียมจากผลบลูเบอร์รี่แช่แข็งผสมด้วยน ้า 8 ชนิด น ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 
ชนิดและบลูเบอร์รี่ปั่น ถูกน้าไปแช่เย็นที่ 4 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 12 ชั่วโมง พบว่า น ้าชนิดต่าง ๆ  มี
ลักษณะปรากฏ แบ่งเป็น 1) ลักษณะใสและมีสีม่วงเจือจาง  2) ลักษณะใส และมีสีม่วง  3) ลักษณะใสและมีสี
ม่วงอมแดงเข้ม และ 4) ลักษณะขุ่นและมีสีม่วงอมแดงเข้ม 

1) ลักษณะใสและมีสีม่วงเจือจาง  ได้แก่ น ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด (ภาพที่ 1) 

 
ภาพที่ 1 น ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิดมีลักษณะใสและมีสีม่วงเจือจาง   
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2) ลักษณะใสและมีสีม่วง ได้แก่ น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จาก น ้าโอโซน  น ้าแม่เหล็ก  น ้าโซดา  น ้าต้ม
เดือดด้วยไมโครเวฟ  น ้าอาร์โอ และ น ้าโมเลกุลเล็ก (ภาพที่ 2) 

 
ภาพที่ 2 น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่มีลักษณะใส และมีสีม่วงเจือจาง   

3) ลักษณะใสและมีสีม่วงอมแดงเข้ม ได้แก่ น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จาก น ้าอัลคาไลน์  และน ้าแร่  
(ภาพที่ 3) 

 
ภาพที่ 3 น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่มีลักษณะใส และมีสีม่วงอมแดงเข้ม 

4) ลักษณะขุ่นและมีสีม่วงอมแดงเข้ม ได้แก่ บลูเบอร์รี่ปั่น ซึ่งมีส่วนตะกอนแยกชั นกับส่วน
ของเหลว (ภาพที่ 4) 

 
ภาพที่ 4 บลูเบอร์รี่ปั่นที่มีลักษณะขุ่นและมีสีม่วงอมแดงเข้ม 

จากลักษณะปรากฏของน ้าอินฟิวส์แสดงให้เห็นว่า ชนิดและสัดส่วนของผลไม้มีผลต่อสีของน ้าอิน
ฟิวส์ นอกจากนี  ยังพบว่า ชนิดของน ้าดื่มมีผลต่อสีของน ้าอินฟิวส์ โดยน ้าโอโซน  น ้าแม่เหล็ก  น ้าโซดา  น ้าต้ม
เดือดด้วยไมโครเวฟ  น ้าอาร์โอ  และ น ้าโมเลกุลเล็ก ให้ผลด้านสีไม่แตกต่างกัน ยกเว้นน ้าอัลคาไลน์และน ้าแร่
มีผลต่อสีของน ้าอินฟิวส์ที่เข้มขึ นเมื่อเทียบกับน ้าชนิดอ่ืน ซึ่งมีสีเข้มใกล้กับบลูเบอร์รี่ปั่น 
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3. การวิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์ 
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์ และบลูเบอร์รี่ปั่น ถูกวิ เคราะห์โดยใช้วิธีโอ

แร็ค ซึ่งแสดงค่าในหน่วย TEmM/gFW (Trolox equivalents mmol/g of fresh weight) โดยเรียงล้าดับ
จากค่ามากไปน้อย (ตารางที่ 2) โดยค่าโอแร็คของน ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 ชนิด (No. 9) และบลูเบอร์รี่ปั่นจาก
น ้าอาร์โอ (No. 10) เป็นค่าส้าหรับเปรียบเทียบกับน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้า 8 ชนิด จากผลการทดลอง 
พบว่า บลูเบอร์รี่ปั่นจากน ้าอาร์โอ ให้ผลค่าโอแร็คสูงที่สุด คือ 371.12 TEmM/gFW (No. 10)  เมื่อเทียบกับ
น ้าชนิดอ่ืนที่ใช้ทดสอบ  หากเปรียบเทียบค่าโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ พบว่า น ้าอัลคาไลน์ให้ค่าโอแร็
คสูงที่สุด (No. 3 = 315.52 TEmM/gFW) และน ้าโซดา ให้ค่าโอแร็คต่้าที่สุด (No. 5 = 141.61 TEmM/gFW) 

ตารางที่ 2 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์และบลูเบอร์รี่ปั่นด้วยวิธีโอแร็ค โดยเรียงล้าดับ
จากค่ามากไปน้อย 

No. ชนิดน ้า โอแร็ค (TEmM/gFW) 

ผลไม้ปั่น 
10 บลูเบอร์รี่ปั่นจากน ้าอาร์โอ 371.12 

น ้ำอินฟิวส์ 
3 น ้าอัลคาไลน์ 315.52 

6 น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ 233.93 

7 น ้าอาร์โอ 173.04 
1 น ้าโอโซน 155.98 

8 น ้าโมเลกุลเล็ก 148.39 
4 น ้าแร่ 142.21 

2 น ้าแม่เหล็ก 141.98 

5 น ้าโซดา 141.61 
9 น ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 ชนิดจากน ้าอาร์โอ 133.14 

 
เมื่อจัดกลุ่มชนิดน ้าดื่มตามค่า  pH โดยระบุค่าโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ที่เตรียมจากน ้าดื่ม

ชนิดนั น ๆ  (ตารางที่ 3) พบว่า ค่า pH ของน ้าดื่มไม่น่าจะมีผลต่อปริมาณโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ 
เนื่องจาก น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าดื่มที่มีค่า pH เป็นกรด (น ้าโซดา pH 5.42)    มีค่า pH เป็นด่างเล็กน้อย 
(น ้าแม่เหล็ก  pH 7.47) และมีค่า pH เป็นด่าง (น ้าโมเลกุลเล็ก pH 8.09) ให้ค่าโอแร็คไม่แตกต่างกัน (142-
148 TEmM/gFW) 
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ตารางที่ 3 การจัดกลุ่มของน ้าดื่มตามค่า pH และค่าโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ 

No. ชนิดน ้าดื่ม ค่า pH โอแร็ค (TEmM/gFW) 

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นด่ำง  

3 น ้าอัลคาไลน์ 8.82 315.52 
8 น ้าโมเลกุลเล็ก 8.09 148.39 

1 น ้าโอโซน 8.04 155.98 

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นด่ำงเล็กน้อย  
6 น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ 7.48 233.93 

2 น ้าแม่เหล็ก 7.47 141.98 

4 น ้าแร่ 7.44 142.21 
7 น ้าอาร์โอ 7.43 173.04 

น ้ำดื่มที่มีค่ำ pH เป็นกรด  
5 น ้าโซดา 5.42 141.61 

 
น้าค่าโอแร็ค (เรียงล้าดับจากน้อยไปมาก) และค่า pH ของน ้าดื่มแต่ละชนิดมาพล็อตกราฟเพ่ือ

แสดงความสัมพันธ์ ดังแสดงในภาพที่ 5  
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ภาพที่ 5 ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ (No. 1-8) น ้าอินฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด 
(No. 9) และบลูเบอร์รี่ปั่น (No. 10) โดยวิธีโอแร็ค  และค่า pH ของน ้าดื่ม 
 

ผลการวิเคราะห์ค่าโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ (No. 1-8)  บลูเบอร์รี่ปั่น (No. 10)  และอิน
ฟิวส์ผลไม้ 5 ชนิด (No. 9) (ภาพท่ี 4.5) พบว่า  

พิจารณาโดยใช้น ้าอาร์โอเป็นเกณฑ์มาตรฐาน พบว่า มีเพียงน ้าอัลคาไลน์และน ้าต้มเดือดด้วย
ไมโครเวฟ (No. 6 = 233.93 TEmM/gFW) เท่านั นที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่แล้วมีค่าโอแร็คสูงกว่าน ้า
อาร์โอ (No. 7 = 173.04 TEmM/gFW)  
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บลูเบอร์รี่ปั่น (จากน ้าอาร์โอ) มีค่าโอแร็คเท่ากับ 371.12 TEmM/gFW ซึ่งมีค่าสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ
น ้าอินฟิวส์  ทั งนี  บลูเบอร์รี่ปั่นเป็นตัวแทนของปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระทั งหมดของบลูเบอร์รี่  เมื่อ
เรียงล้าดับปริมาณโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากมากไปน้อย  (5 อันดับแรก) เทียบกับบลูเบอร์รี่ปั่น ได้แก่  
น ้าอัลคาไลน์ (85% ของน ้าลูเบอร์รี่ปั่น)  น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ (63% ของบลูเบอร์รี่ปั่น)  น ้าอาร์โอ (47% 
ของบลูเบอร์รี่ปั่น)  น ้าโอโซน (42% ของบลูเบอร์รี่ปั่น) และน ้าโมเลกุลขนาดเล็ก (40% ของบลูเบอร์รี่ปั่น) 
ตามล้าดับ 

จากผลการทดลอง พบว่า น ้าอัลคาไลน์ให้ผลโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่สูงที่สุด (315.52 
TEmM/gFW) เมื่อเทียบกับน ้าดื่มชนิดอ่ืน ทั งนี  เนื่องจากน ้าอัลคาไลน์ชนิดนี เป็น  Alkaline ionized water  
ซึ่งมีคุณสมบัติของสารต้านอนุมูลอิสระของ H2 ที่อยู่ในน ้า  โดย H2 นี จะเกิดขึ นจากกระบวนการอีเล็คโทรลิซิส  
จากรายงานของ Hayashi (1995) พบว่า น ้าอัลคาไลน์ชนิด Electrolyzed Reduced Alkaline Water 
(ERAW) หรือ Alkaline ionized water มีคุณสมบัติในการรักษา  เนื่องจาก Activated dihydrogen (H2) 
สามารถท้าลายหรือยับยั งอนุมูลอิสระ (Scavenges reactive oxygen species) อย่างมีประสิทธิภาพ 
มากกว่าคุณสมบัติความเป็นอัลคาไลน์หรือศักยภาพการเกิดออกซิเดชัน-รีดักชัน (Redox potential) 

น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ เตรียมโดยต้มน ้าอาร์โอให้เดือดด้วยไมโครเวฟ  ผลจากการทดลอง 
พบว่า ปริมาณโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ (233.93 TEmM/gFW) สูงกว่า
จากน ้าอาร์โอ (173.04 TEmM/gFW ) ถงึ 1.4 เท่า  จากผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า การให้ความร้อนแก่น ้า
โดยวิธีต้มเดือดด้วยไมโครเวฟมีผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ที่เพ่ิมขึ น  
ทั งนี อาจเกิดจากการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟส่งผลให้คุณสมบัติของน ้าเปลี่ยนแปลงไป และเพ่ิมการละลาย
ของสารต้านอนุมูลอิสระจากผลบลูเบอร์รี่   จากรายงานของ Wong และคณะ (2009) พบว่า  น ้าที่ผ่านการต้ม
เดือดด้วยไมโครเวฟมีค่า pH ที่สูงขึ น และมีการเคลื่อนที่ของโมเลกุลที่เพ่ิมขึ น นอกจากนี  ยังมีแนวโน้มเพ่ิมการ
สลายของตัวยา (Free drugs) และตัวยาที่ถูกห่อหุ้มด้วยเม็ดบีทชนิดแคลเซียมครอสลิ ง (Drugs 
encapsulated in calcium crosslinked alginate beads) โดยการสลายตัวที่เปลี่ยนไปของยาเกิดจากการ
เคลื่อนที่ของโมเลกุลที่เพ่ิมสูงขึ น และการลดลงของโครงสร้างผลึกของน ้า (Crystallinity of water network) 
เนื่องจากการต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ 

น ้าโอโซน เตรียมจากน ้าอาร์โอโดยการเติมโอโซน พบว่า น ้าโอโซนมีค่า pH เพ่ิมขึ น เมื่อเทียบกับ
น ้าอาร์โอปกติ   แต่กลับพบว่า น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าโอโซนมีค่า โอแร็คต่้ากว่าที่เตรียมจากน ้าอาร์โอ
ประมาณ 10% ของน ้าอาร์โอ  ทั งนี อาจมีสาเหตุมาจากโอโซนที่ถูกละลายในน ้า เป็นสารอนุมูลอิสระ  ในกรณี
ที่ยังมีโอโซนละลายอยู่ (ยังไม่สลายเป็น O2) เมื่อน้าไปเตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ โอโซนที่หลงเหลืออยู่อาจท้า
ปฏิกิริยากับสารต้านอนุมูลอิสระของบลูเบอร์รี่ ซึ่งส่งผลให้ค่าโอแร็คลดลงเมื่อเทียบกับการเตรียมน ้าอินฟิวส์บลู
เบอร์รี่ด้วยน ้าอาร์โอปกติ 

จากผลการศึกษาพบว่า ชนิดของผลไม้ที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์มีผลต่อความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ โดยน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ (จากน ้าอาร์โอ) มีค่าโอแร็ค  เป็น 173.04 TEmM/gFW ซึ่งมี
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ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ (ค่าโอแร็ค) สูงกว่าน ้าอินฟิวส์ผลไม้รวม 5 ชนิด (จากน ้าอาร์โอ) (ค่าโอ
แร็ค = 133.14 TEmM/gFW) ถึง 1.3 เท่า ทั งนี เป็นผลจากชนิดของผลไม้ที่มีปริมาณโอแร็คที่แตกต่างกัน  
จากรายงานของ Wu และคณะ (2004) พบว่า ชนิดของผลไม้และสายพันธุ์มีผลให้ปริมาณโอแร็ค (กลุ่ม 
hydrophilic) ของผลไม้แตกต่างกัน เช่น บลูเบอร์รี่ (62-92 µmol of TE/g)   ราสเบอร์รี่ (48 µmol of 
TE/g)  แอปเปิ้ล (26-28 µmol of TE/g)   ส้ม (18 µmol of TE/g) และกีวี่  (9 µmol of TE/g)  จาก
รายงานนี  แสดงให้เห็นว่าชนิดของและสัดส่วนผลไม้ที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์มีผลต่อปริมาณโอแร็ค  หากเลือกใช้
ผลไม้ที่มีปริมาณโอแร็คสูงหรือในสัดส่วนที่มากขึ น  น่าจะส่งผลให้น ้าอินฟิวส์ที่ได้มีปริมาณโอแร็คสูงเช่นกัน 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาผลของชนิดน ้าดื่ม  ต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระจากบลูเบอร์รี่ในน ้าอินฟิวส์ที่เตรียม
จาก น ้าโอโซน น ้าแม่เหล็ก น ้าอัลคาไลน์ น ้าแร่ น ้าโซดา น ้าต้มเดือดจากไมโครเวฟ  น ้าอาร์โอ และน ้าโมเลกุล
เล็ก โดยวัดความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีโอแร็ค พบว่า น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าอัลคาไลน์ 
(315.52 TEmM/gFW) และน ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ (233.93 TEmM/gFW) มีค่าโอแร็คสูงที่สุด ตามล้าดับ  
ขณะที่น ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าโซดา (141.61 TEmM/gFW) และน ้าแม่เหล็ก (141.98 TEmM/gFW) มีค่า
โอแร็คต่้าที่สุด ตามล้าดับ  เมื่อเทียบกับน ้าดื่มชนิดอยู่ที่ใช้ทดสอบ  จากผลการศึกษานี แสดงให้เห็นว่าน ้าดื่มที่
ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์มีผลต่อปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่ละลาย  ทั งนี  เมื่อน ้าอาร์โอผ่านกระบวนการที่
แตกต่างกัน ส่งผลให้น ้ามีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน  ซึ่งมีผลต่อการละลายของสารต้านอนุมูลอิสระที่แตกต่างกัน 

น ้าต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ และน ้าโอโซน ต่างก็เป็นน ้าที่เตรียมจากน ้าอาร์โอ เมื่อใช้เตรียมน ้าอิน
ฟิวส์บลูเบอร์รี่กลับพบว่ามีค่าโอแร็คที่แตกต่างกัน โดยน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่จากน ้าอาร์โอมีค่าโอแร็คเป็น  
173.04  TEmM/gFW  แต่เมื่อน้าไปต้มเดือดด้วยไมโครเวฟ  พบว่า มีค่าโอแร็คสูงกว่าน ้าอาร์โอ (233.93 
TEmM/gFW)  ขณะที่น้าไปผ่านกรรมวิธีโอโซนกลับให้ค่าโอแร็คต่้ากว่าน ้าอาร์โอ (155.98 TEmM/gFW) 

ถึงแม้ว่าน ้าอัลคาไลน์ที่มีค่า pH สูงที่สุด และมีค่าโอแร็คสูงที่สุด  แต่ค่า pH ของน ้าดื่มแต่ละชนิดไม่มี
ความสัมพันธ์กับปริมาณโอแร็คของน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ เนื่องจาก น ้าที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์บลูเบอร์รี่ที่มีค่า 
pH ที่แตกต่างกัน  เช่น  น ้าโซดา (pH 5.42)  น ้าแม่เหล็ก (pH 7.47) และน ้าโมเลกุลเล็ก (pH 8.09) แต่มีค่าโอ
แร็คที่ใกล้เคียงกัน (142-148 TEmM/gFW) 

จากการศึกษานี แสดงให้เห็นว่า ชนิดของน ้าดื่มที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์ มีผลต่อความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ (ค่าโอแร็ค  ) โดยน ้าดื่มที่ใช้เตรียมน ้าอินฟิวส์แล้วได้ค่าประสิทธิภาพของการต้านอนุมูลอิสระดี
ที่สุด คือ น ้าอัลคาไลน์ และท่ีน้อยที่สุด คือ น ้าโซดา 
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การศึกษาวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
A Study of Ways to Cope with Academic Problems of Students at Dhurakij 

Pundit University 

ธันยนันท์  ทองบุญตา 
Thunyanun Thongboonta 

 
บทคัดย่อ 

  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนและเปรียบเทียบวิธีเผชิญ

ปัญหาทางการเรียนกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ประจ าปี
การศึกษา 2556 ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี  
จ านวนทั้งสิ้น  4,800 คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล จ านวน  400 คน สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ t-test และ F-test     
(One Way ANOVA) 

ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนแบบสู้ปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความสามารถ  ด้านจิตใจ  ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านเนื้อหาวิชา/หลักสูตร  โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของ
วิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนเท่ากับ 2.67  และเมื่อเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่มีต่อ
วิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรัก  ความเอาใจใส่ และการ
สนับสนุนในการตัดสินใจ 2) ด้านรับฟังความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม และ 3) ด้านมีเหตุผล 
ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป ในระดับสูงและระดับปานกลาง จะมีการเผชิญปัญหาทางการเรียน
ทั้ง 4 ด้าน  สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับน้อย  

 
ค าส าคัญ : วิธีเผชิญปัญหาทางการเรียน, การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
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Abstract 

The objectives of this research for to the study about the ways to cope with 

academic problems and to compare cope with academic problems with concerning about 

learning with students’ rearing democratic of the students Dhurakij Pundit University 2013 

Academic Year. The population consisted of student, Dhurakij Pundit University 1st year 

students 4,800 persons. The samples used in the research were the students in amount of 

368 persons. The Statistical methods used for analysis were percentage, mean , standard 

deviation, t-test, F-test (One Way ANOVA) and Multiple Comparison (LSD)   

 The research found that students had to study the ways to cope with academic 
problems by fight problem against in the four aspects of ability, mental, environment for 
learning and the subject course/curriculum with an average in the whole of coping learning 
equal 2.67 and compared rearing democratic on coping learning of students found that 
differences are statistically significant at the .05 level. Students who receive parenting style 
democracy in three parts: 1) On the part of loving/caring and supporting on decision 2) On 
the part of open mind/freedom and justice and 3) On the part of reason not properly 
tightened or abandoned in the high level and middle level.  It will be cope with the 
academic problems from 4 parts higher than the students from rearing democratic in low 
level.  
 
Keywords :  The ways to cope with academic problems,  rearing democratic 
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สถาบันการศึกษาเป็นสถาบันทางสังคมที่ถ่ายทอดความรู้ และความคิดให้แก่สมาชิกในสังคมมิใช่เป็น
เรื่องของการแสวงหาความรู้เฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้นหากแต่เป็นการศึกษาเพ่ือให้เกิดความคิดและเกิด
ปัญญาในอันที่จะน าความรู้นั้นไปใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมให้เจริญก้าวหน้า บุคคลที่มี
การศึกษาหมายถึงบุคคลที่สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้เป็นผลส าเร็จและบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
โดยส่วนรวม  ฉะนั้นสถาบันการศึกษาจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเพราะ
การศึกษากระตุ้นให้คนมีความคิด มีความกระตือรือร้น มีความพยายามและพร้อมที่จะปรับปรุงหรือปฏิรูปสิ่ง
ต่างๆ ให้ดีขึ้น (โครงสร้างและสถาบันทางสังคม, 2556) 

องค์การอนามัยโลกได้ให้ความหมายของวัยรุ่นว่าเป็นช่วงทศวรรษที่ 2 ของชีวิตซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 10-
19 ปี (World Health Organization, 2011) วัยรุ่นเป็นช่วงเวลาที่สั้นและมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็วเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่การแบ่งช่วงของวัยรุ่นโดยส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่
วัยรุ่นตอนต้น วัยรุ่นตอนกลาง และวัยรุ่นตอนปลาย (สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์, 2551) วัยรุ่นเป็นวัยที่มีความ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์ลักษณะของวัยรุ่นทั้ง  3 ช่วงนี้เป็นช่วงวัยที่ก าลัง
พัฒนาทางด้านต่างๆเช่นมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย คือ มีการเจริญเติบโตทางด้านความสูงและ
น้ าหนัก มีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะเพศโดยจะมีวุฒิภาวะทางเพศอย่างสมบูรณ์และพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์
ได ้(WHO,1999) ด้านสติปัญญา คือ มีการเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็กไปสู่วัยผู้ใหญ่มีความคิดในเชิงนามธรรมมาก
ขึ้นส่วนด้านสังคมและอารมณ์ คือต้องมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นท าตัวให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่มเพ่ือนและบุคคล
ในสังคม (Santrock, 2001) ช่วงนี้จึงเป็นช่วงส าคัญของชีวิตเนื่องจากวัยรุ่นต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มากทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม (สุวรรณาเรืองกาญจนเศรษฐ์ , 2551) วัยรุ่นบางส่วนไม่
สามารถปรับตัวกับปัญหาของตนเองได้จึงมักจะแสวงหาทางออกด้วยการกระท าที่อาจน าความเดือดร้อนมาสู่
ตนเอง ครอบครัวและสังคม (วินัดดา ปิยะศิลป์, 2546) 

จากการวิจัยของศูนย์กสิกรไทยที่พบว่าวัยรุ่นไทยร้อยละ 61  ติดยาเสพติดและร้อยละ 18 ฆ่าตัวตายจาก
ปัญหาการเรียนสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการเผชิญปัญหาที่ไม่มีประสิทธิภาพของบุคคล
โดยเฉพาะในวัยรุ่นที่มักพบว่าเป็นช่วงวัยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาในการปรับตัวได้มากที่สุด (สมาคม
วิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว, 2556)ซึ่งสอดคล้องกับ จันทร์ฑิตา พฤกษานนท์ (2546 :35) ที่พบว่าปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดปัญหาส่วนใหญ่ของวัยรุ่นไทย ได้แก่ ปัจจัยด้านตัววัยรุ่นเองที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ ของวัยรุ่นท าให้เกิดผลกระทบต่อการปรับตัวกับบุคคลรอบข้าง ปัจจัยด้านเพ่ือนส่ง
ผลกระทบต่อการปรับตัว ปัจจัยด้านโรงเรียน ครอบครัวและสังคม ส่งผลกระทบกับปัญหาทางการเรียนของ
นักเรียนวัยรุ่น จะพบว่าวัยรุ่นจะหนีเรียน ลาออกจากโรงเรียนหรือไม่อยู่ในระบบการศึกษา นอกจากนี้สุวรรณา 
เรืองกาญจนเศรษฐ, 2546:133) ยังพบว่าวัยรุ่นมีปัญหาความไม่พอใจในผลการเรียนสูงที่สุดถึงร้อยละ 71.9 

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 17 -19 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงคาบเกี่ยว

ระหว่างวัยรุ่นกับวัยผู้ใหญ่ตอนต้น  นักศึกษาในวัยนี้จ าเป็นต้องเรียนรู้การปรับตัวและเผชิญปัญหาต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นในวัยเรียน เช่น การศึกษา บุคลิกภาพ  สัมพันธภาพ เป็น หากนักศึกษารู้จักปรับตัวให้เข้ากับ
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สถานศึกษาใหม่ในปีแรกของการศึกษาจะสามารถเผชิญกับปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ ส่วน

นักศึกษาที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้จะเกิดปัญหาต่อสุขภาพจิต และส่งผลกระทบไปถึง

การเรียนด้วย (เติมศักดิ์ คทวณิช, 2540:4) 

ทั้งนี้การเผชิญปัญหาและสถานการณ์ของแต่ละคนนั้นมีลักษณะและวิธีการแตกต่างกันวัยรุ่นเป็นวัยที่
เริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายและจิตใจของตนเองอารมณ์ที่รุนแรงท าให้การเผชิญสถานการณ์ต่างๆยุ่งยากเกิน
กว่าที่เป็นจริงแต่ถึงแม้จะล าบากแค่ไหนวัยรุ่นก็จ าเป็นที่จะต้องฝึกความสามารถในการเผชิญปัญหาและแก้ไข
ปัญหาให้ได้เพราะความสามารถในการเผชิญปัญหาเป็นคุณลักษณะที่จ าเป็นเพราะชีวิตที่กล้ารับรู้ต่อปัญหามี
ทัศนคติที่ถูกต้องต่อปัญหาและจัดการแก้ไขด้วยวิธีที่ถูกต้องจะเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุข  (สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 
2542: 6) และจะสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้
เป็นอย่างดี(ประพันธ์ ศิริสุเสารัจ, 2542: 24) 

จากข้อมูลข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจการศึกษาวิธีเผชิญปัญหาการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ เพ่ือทราบว่านักศึกษามีวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือจะน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยมาเป็นแนวทางในให้การบริการเพ่ือแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา  และพัฒนาความสามารถใน
การเผชิญปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษาได้อย่างเหมาะสมแก่อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้เข้าใจถึงวิธีการเผชิญปัญหาด้านการเรียนของนักศึกษา  ตลอดจนมีการปรับปรุง
การเรียนการสอน  การสร้างวิชาเลือกเสรีเพ่ือส่งเสริม ให้นักศึกษาประสบความส าเร็จในการเรียน รวมถึง
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 ผู้วิจัยต้องการศึกษาวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนและเปรียบเทียบวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนกับ 

การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 
สมมติฐานการวิจัย 

นักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  แตกต่างกันจะมีวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียน
แตกต่างกัน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
การศึกษาวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ครั้งนี้น่าจะเกิด

ประโยชน์กับหน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องกับนักศึกษาโดยตรง  ได้แก่  ผู้สอน และหน่วยงานสนับสนุน  ดังนี้ 
 ด้านผู้สอนจะช่วยให้ทราบวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาเพ่ือจะได้มีแนวทางในการ 

ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน  สามารถสร้างวิชาเลือกเสรี  และเป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับการท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์แก่นักศึกษา 

 ด้านหน่วยงานสนับสนุนจะได้น าข้อมูลเป็นพื้นฐานส าหรับพัฒนาระบบการดูแลนักศึกษาเพ่ือจัด 
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กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ  หรือคุณลักษณะส่วนบุคคลที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวทางด้านการ
เรียนและการเข้าสังคม  ตลอดจนประสิทธิภาพทางการเรียนดีขึ้นและมีคุณภาพการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
อย่างมีความสุข 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณมุ่งศึกษาวิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนของนักศึกษา 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลดังกล่าวมาเป็นแนวทางในให้การบริการเพ่ือแก้ปัญหาทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ประชากรในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  จ านวนทั้งสิ้น  4,800  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้
เทคนิคการเลือกตัวอย่างตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) โดยประมาณขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
การเปิดตาราง ทาโร ยามาเน่ ที่ค่าความเชื่อมั่น 95%   จ านวน  400 คน  โดยวิธีการแบ่งกลุ่มตัวอย่างแบบ
แบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) เป็นกลุ่มคณะวิชา ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี  คณะ
เศรษฐศาสตร์ จ านวน 128 คน   กลุ่ม 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จ านวน 
54 คน   กลุ่ม 3 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 88 คน   กลุ่ม 4 ได้แก่ คณะ
นิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 35 คน   และกลุ่ม 5 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 63 คน    

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ  คือ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย  และตัวแปรตาม คือ วิธี 
เผชิญปัญหาทางการเรียน 

      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับตัวของนักศึกษา ประกอบด้วย เพศ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ

คณะวิชา 

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.917 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียน มีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 

จ านวน 3 ตัวเลือก มีค่าความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC : Index of Item-Objective 

Congruence) เท่ากับ 0.66 

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีแจกแบบสอบถามให้แก่นักศึกษาคณะต่างๆ จ านวน 400 ชุด ได้

กลับคืนจ านวน 368 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แกค่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ   
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t-test และ F-test (One Way ANOVA)  โดยมีการแปลค่าคะแนนเฉลี่ยการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย 
ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง   2.67 - 3.00 หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยสูง  คะแนนเฉลี่ย
ระหว่าง   2.34 - 2.66 หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยปานกลาง และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง   
1.00 - 2.33  หมายถึง การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยต่ า   

และการแปลค่าเฉลี่ยของวิธีเผชิญปัญหา ได้แก่ คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 2.34-3.00 หมายถึง มีวิธีการ
เผชิญปัญหาแบบสู้ปัญหา  คะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.67-2.33  หมายถึง มีวิธีการเผชิญปัญหาแบบรอมชอม
ปัญหา  และคะแนนเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.66 หมายถึง มีวิธีการเผชิญปัญหาแบบหนีปัญหา   
 

ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลเบื้องต้นของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 368 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย

ละ 55.2  รองลงมาเป็นเพศชายร้อยละ 44.8 เพศ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับผลการเรียนสูง ร้อยละ 50.2  
ระดับผลการเรียนปานกลาง ร้อยละ 33.4 ระดับผลการเรียนต่ า ร้อยละ 15.8 ก าลังศึกษาในกลุ่ม 1 ได้แก่ 
คณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี  คณะเศรษฐศาสตร์ ร้อยละ 34.8 กลุ่ม 2 ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ร้อยละ 14.7  กลุ่ม 3 ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร้อยละ 23.9 
กลุ่ม 4 ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์  คณะรัฐประศาสนศาสตร์ ร้อยละ 9.5 และกลุ่ม 5 ได้แก่ คณะ
วิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร้อยละ 17.1 

2. การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย พบว่า นักศึกษาได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยใน
ระดับมากทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรัก  ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนในการตัดสินใจ 2) ด้านรับฟัง
ความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม และ 3) ด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวด
เกินไป  โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 2.63  และมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยใน
ด้านรับฟังความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม  มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73  รองลงมาคือด้านมี
เหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63  และด้านความรัก ความเอาใจใส่และ
การสนับสนุนในการตัดสินใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54  

3. วิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียน  พบว่า ภาพรวมนักศึกษามีวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนแบบสู้
ปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสามารถ  ด้านจิตใจ  ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านเนื้อหาวิชา/หลักสูตร  
โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนเท่ากับ 2.67  และมีค่าเฉลี่ยรายด้าน ดังนี้  วิธีการ
เผชิญปัญหาทางการเรียนในด้านเนื้อหาวิชา/หลักสูตรมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด เท่ากับ 2.73  รองลงมาคือ ด้าน
บรรยากาศการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71ด้านจิตใจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และด้านที่น้อยที่สุดคือด้าน
ความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61  

4. ผลการเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่มีต่อการเผชิญปัญหาทางการเรียนของ
นักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบ
ประชาธิปไตยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรัก  ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนในการตัดสินใจ 2) ด้านรับ
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ฟังความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม และ 3) ด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวด
เกินไป  ส่วนใหญ่ใช้วิธีเผชิญปัญหาทางการเรียนแบบสู้ปัญหาทุกๆคน 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  
1) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านความรัก มีผลต่อการเผชิญปัญหาทางการเรียนในด้าน

ความสามารถ จิตใจ บรรยากาศการเรียน และเนื้อหาวิชา  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
โดย นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านความรัก  ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนในการ
ตัดสินใจ ระดับมากและระดับปานกลาง จะมีการเผชิญปัญหาทางการเรียนทั้ง 4 ด้าน สูงกว่า นักศึกษาที่ได้รับ
การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านความรัก  ความเอาใจใส่ และการสนับสนุนในการตัดสินใจ ระดับน้อย  

2) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านรับฟังความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม มี
ผลต่อการเผชิญปัญหาทางการเรียนในด้านความสามารถ จิตใจ บรรยากาศการเรียน และเนื้อหาวิชา  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านรับฟัง
ความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม ระดับมากและระดับปานกลาง จะมีการเผชิญปัญหาทางการ
เรียนทั้ง 4 ด้าน สูงกว่า นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านรับฟังความคิดเห็น ความเป็น
อิสระ และความยุติธรรม ระดบัน้อย  

3) การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป  มีผล
ต่อการเผชิญปัญหาทางการเรียนในด้านความสามารถ  ด้านจิตใจ  ด้านบรรยากาศการเรียน และด้าน
เนื้อหาวิชา/หลักสูตร  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดู
แบบประชาธิปไตยด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป  ระดับมากและระดับปานกลาง จะ
มีความสามารถในการเผชิญปัญหาทางการเรียนด้านความสามารถ จิตใจ และบรรยากาศการเรียน สูงกว่า
นักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป  
ระดับน้อย              
     การอภิปรายผลการวิจัย 

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนแบบสู้ปัญหาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความสามารถ  ด้านจิตใจ  ด้านบรรยากาศการเรียน และด้านเนื้อหาวิชา/หลักสูตร  โดยมีค่าเฉลี่ยในภาพรวม
ของวิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนเท่ากับ 2.67  เหตุที่ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้  คือ นักศึกษามีวิธีการเผชิญปัญหา
แบบสู้ปัญหา ผู้วิจัยคิดว่าน่าจะเป็นผลมากจากการอบรมเลี้ยงดูเพราะเด็กเปรียบเสมอนผ้าขาวบริสุทธิ์ที่ผู้ใหญ่
จะแต่งแต้มสีอะไรลงไปก็ได้จะท าให้ผ้าขาวบริสุทธิ์กลายเป็นผ้าที่มีลวดลายสวยงามวิจิตรก็ได้หรือจะท าให้
กลายเป็นผ้าที่เลอะเทอะ มัวหมองอย่างไรก็ได้เช่นกัน (Rousseau อ้างถึงในภัทริยา จันทร์เพ็ญ. 2552) จาก
แนวความคิดนี้เราจะเห็นได้ว่าการอบรมเลี้ยงดูเด็กมีความส าคัญอย่างมาก ดังนั้นผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กจึง
มีความส าคัญมากและยังเป็นผู้ที่มีอิทธิพลในการหล่อหลอมให้เด็กเติบโตเป็นคนที่มีบุคลิกภาพอย่างไรก็ได้ ซึ่ง
ความสอดคล้องกับอีริคสัน(Erikson อ้างถึงในรัชดาพร บุตรเริ่ม. 2551) ที่ได้เน้นถึงการปฏิบัติที่ดีต่อลูกมีผลต่อ
พัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพโดยเน้นความส าคัญของเด็กเล็กว่าเป็นวัยแห่งการเรียนรู้นอกจากนี้มุสเซ็น  
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(Mussen.1990:193 ;อ้างถึงในรัชดาพร บุตรเริ่ม.2551)   ยังกล่าวอีกว่าในระยะต้นของชีวิตควรมีพ้ืนฐานใน
การให้ความรักความอบอุ่นเป็นส าคัญและเมื่อเด็กโตขึ้นจ าเป็นต้องได้รับสิ่งแวดล้อมที่จะสร้างเสริมพัฒนาการ
ทุกด้านของเดก็ นอกจากนี้แบนดูรา(Bandura, Albert.1977) ไดอ้ธิบายว่าการเรียนรู้ส่วนใหญ่ของคนเกิดจาก
การสังเกตตัวแบบ(Model) หรือการเลียนแบบจากตัวแบบการเรียนรู้แบบนี้พบว่าตัวแบบเพียงคนเดียว
สามารถที่จะถ่ายทอดทั้งความคิดและการแสดงออกได้พร้อมๆกันและการเรียนรู้ทางสังคมจากประสบการณ์
ของผู้อื่นสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วผ่านทางสื่อต่างๆซึ่งจากการสังเกตท าให้เรียนรู้ได้ว่าพฤติกรรมนั้นได้รับ
ผลกรรมอย่างไรถ้าเห็นว่าผลกรรมที่ได้รับเป็นที่น่าพึงพอใจผู้สังเกตก็มีแนวโน้มจะลอกเลียนแบบพฤติกรรมนั้น  

 
ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัยส าคัญที่จะช่วยยกระดับความสามารถของบุคคลให้มีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ ได้แก่ การอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ และการเสียสละ เป็นต้น

นั้น สามารถกระท าได้โดยผ่านกระบวนการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว 

จากสมมติฐานของการวิจัย : นักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยแตกต่างกันจะมี
วิธีการเผชิญปัญหาทางการเรียนแตกต่างกัน 

ผลการเปรียบเทียบการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยที่มีต่อการเผชิญปัญหาทางการเรียนของ
นักศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้วิธีเผชิญปัญหาทางการเรียน
แบบสู้ปัญหา โดยนักศึกษาท่ีได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรัก  ความ
เอาใจใส่ และการสนับสนุนในการตัดสินใจ 2) ด้านรับฟังความคิดเห็น ความเป็นอิสระ และความยุติธรรม และ 
3) ด้านมีเหตุผล ไม่ตามใจจนเกินไป และไม่เข้มงวดเกินไป ในระดับสูงและระดับปานกลาง จะมีการเผชิญ
ปัญหาทางการเรียนทั้ง 4 ด้าน  สูงกว่านักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยระดับน้อย มี
สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพรรณ โคตรจรัส และชุมพร ยงกิตติกุล (2545) พบว่าวัยรุ่นที่ ได้รับการอบรม
เลี้ยงดูแบบเอาใจใส่ มีการปรับตัว ด้านครอบครัวได้ดีกว่า มีการเผชิญปัญหาแบบมุ่ง จัดการปัญหามากกว่า 
และใช้การเผชิญปัญหาแบบหลีกหนีน้อยกว่าวัยรุ่นที่ได้รับการเลี้ยงดูแบบ ควบคุมแบบตามใจ และแบบทอดทิ้ง 
และสอดคล้องกับภัควดี ปรีชาประพาฬวงศ์ (2550) ที่พบว่าเยาวชนชายส่วนใหญ่ได้รับการเลี้ยงดูแบบอิสระ
อย่างมีขอบเขต การเห็นคุณค่าในตนเองอยู่ในระดับปานกลางมีการใช้วิธีการเผชิญปัญหาแบบมุ่งแก้ไขอารมร์
และการได้ประโยชน์อยู่ในระดับปานกลางและมีพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบว่า การ
เผชิญปัญหาและการฝ่าฟันอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในการท างาน (Sharksnas.2003: 
109-110) แสดงให้เห็นว่าคนที่มีการเผชิญปัญาหาและฝ่าฟันอุปสรรคจะเป็นคนที่เข้าใจและตระหนักรู้ใน
ตนเอง แข็งแกร่งต่อภาวะวิกฤติ ความยากล าบาก หรือความโชคร้าย และน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิต (ธีระ
ศักดิ์  ก าบรรณรักษ์, ผู้แปล. 248: 149-202) 
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ฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การอบรมเลี้ยงดูที่มีประสิทธิภาพนั้นสามารถช่วยให้บุคคลตระหนักรู้ในตนเอง 

ควบคุมตนเอง และเห็นคุณค่าในตนเอง ตลอดจนพัฒนาตนเองให้ฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม มี

ความรับผิดชอบต่อตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข 

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

1. ควรกระตุ้นให้บิดามารดา/ผู้ปกครองตลอดจนผู้ที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชนตระหนักถึง
ความส าคัญของการอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย บทบาทและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว ซึ่งจะมีส่วน
ชว่ยสนับสนุนพฤติกรรมที่พึงประสงค์แก่เด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป  

2. สถานศึกษาควรจัดรูปแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ตระหนักรู้ในตนเอง ควบคุมตนเอง และเห็นคุณค่า
ในตนเอง ตลอดจนส่งเสริมทักษะความสามารถในการเผชิญปัญหาและการเอาชนะเป้าหมายอย่างเหมาะสม 

 
ข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรศึกษาโมเดลการสร้างทักษะความสามารถในการเผชิญปัญหา  
2. ควรศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหาของกลุ่มคนที่มีผลกระทบกับบุคคลอ่ืน เช่น แม่เลี้ยง

เดี่ยว วัยรุ่นที่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เป็นต้น 
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บทคัดย่อ 
 การตรวจวัดเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะพลังงานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์มักจะใช้วิธีการ
ตรวจวัดทางด้านน ้าเย็น แต่ในบางครั งอาจมีข้อจ้ากัดในการตรวจวัด เช่น ต้าแหน่งการติดตั งเครื่องวัดอัตราการ
ไหลที่ไม่เหมาะสม ท้าให้ผลการวิเคราะห์ค่าสมรรถนะที่ผิดพลาดได้ งานวิจัยนี จึงได้ศึกษาวิธีการตรวจวัดและ
วิเคราะห์สมรรถนะพลังงานของระบบปรับอากาศทางด้านน ้าเย็นและด้านน ้าหล่อเย็นเพ่ือเปรียบเทียบค่า
กิโลวัตต์ต่อตันความเย็น และได้รวบรวมปัญหาจากการตรวจวัดรวมถึงวิธีการแก้ไขและค้าแนะน้าเพ่ือให้ได้
ข้อมูลที่มีความถูกต้องและแม่นย้า จากการศึกษาพบว่าค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นจากการวิเคราะห์ของทั ง 2 
วิธีมีค่าที่ใกล้เคียงกันมาก โดยความแตกต่างที่พบระหว่าง (-0.80)% - (+1.56)% ดังนั นสามารถใช้วิธีใดก็ได้ใน
การตรวจวัด ซึ่งการเลือกวิธีการตรวจวัดให้เหมาะสมมีปัจจัยส้าคัญคืออัตราการไหล ต้องพิจารณาต้าแหน่งใน
การติดตั งหัววัดของเครื่องวัดอัตราการไหลให้เหมาะสม รวมถึงประเภทของการใช้งานของเครื่องวัดให้ถูกต้อง 
มิเช่นนั นอาจท้าให้ข้อมูลที่ได้มีค่าผิดพลาด ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จากการตรวจวัดทางด้านน ้าเย็นคือท่อน ้าเย็นมี
สนิมและตะกรัน ซึ่งเกิดปัญหาการสัมผัสระหว่างหัววัดและผิวท่อ ท้าให้ขาดความแม่นย้าของข้อมูลในการวัด 
ส่วนปัญหาที่พบส่วนใหญ่จากการตรวจวัดทางด้านหล่อเย็นคือ สารแขวนลอยที่ปะปนในน ้าเกินค่ามาตรฐาน
ของเครื่องมือวัดที่รับได้ และมีตะไคร่น ้าเกาะภายในท่อจ้านวนมาก ส่งผลให้ไม่สามารถตรวจวัดอัตราการไหล
ได้ แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวัดทางอ้อม (น ้าหล่อเย็น) นั นง่ายกว่าทางด้านน ้าเย็นมาก ซึ่งหลีกเลี่ยงการตัด
ฉนวนของท่อน ้าเย็นออก จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ตรวจวัดสามารถด้าเนินการได้ง่าย สะดวก และประหยัด
ค่าใช้จ่าย 

ค าส าคัญ: ค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น การตรวจวัดทางด้านน ้าเย็น การตรวจวัดทางอ้อม  ระบบปรับอากาศ
แบบรวมศูนย์  

                                                 
1
นักศึกษา สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพฯ 10140 
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Abstract  

 A measurement for energy performance analysis of  central air conditioning systems 
is usually operated in chilled water side. A limitation of measurements can be found 
possibly, i.e., a consequence of inappropriate position of installing flowrate meter caused a 
mistake of analytic values. This research was to study measured techniques and energy 
performance analysis of air conditioning systems using chilled water side and condensing 
water side in order to compare a kilowatt per refrigerant ton. Also a collecting of problems 
as well as strategies for correct solutions and precision was done. The study shown that the 
analyzed kilowatt per refrigerant ton both from the two methods were good agreement. The 
discrepancy was between (-0.80)% - (+1.56)%. Therefore, any technique of the 
measurements can be used also the appropriate of measured technique was a significantly 
factor to flowrate figure. Proper position for probe installing as well as type of instrument 
were to be considered. Else the incorrect data might be revealed. The most problems on 
the chilled water side were corrosions and scales in which influenced a difficulty of contact 
between probe and pipe surface and inaccurately measured data was found. On the other 
hand, the most problems found on condensing water side were high total suspended solid 
in which exceeded the instrument limits and a large amount of fungi adhered at the inner 
surface of water pipe caused a difficulty of flowrate measure. However, the indirect 
measurement (condensing water) was simply than the measurement on chilled water side, 
avoiding a cutting of chilled water pipe insulation. This technique can be assisted to auditors 
for ease operation, convenience, and cost saving.  

Keywords: kilowatt per ton of refrigeration, chilled water measurement, indirect 
measurement, central air conditioning systems 
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บทน า 
ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์หรือเครื่องท้าน ้าเย็น เป็นระบบที่มีนัยส้าคัญในสาขาธุรกิจ

ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหน้าที่ในการท้าน ้าเย็นเพ่ือปรับอากาศ 
โดยควบคุมสภาวะของอากาศได้แก่ อุณหภูมิ ความชื น ท้าให้ผู้อยู่อาศัยหรือปฏิบัติงานรู้สึกสบาย ดังนั นเพ่ือให้
เกิดการใช้พลังงานจากเครื่องท้าน ้าเย็นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร จึงต้องมีการอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือลดปัญหาค่าใช้จ่ายที่มาจากการน้าเข้าเชื อเพลิงต่างๆ เช่น เชื อเพลิงเหลว ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นเชื อเพลิง
หลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย โดยปัจจุบันมีราคาสูงขึ นสวนทางกับความต้องการ  

การตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านพลังงาน เป็นวิธีที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาปริมาณการใช้
พลังงาน รวมถึงการสูญเสียพลังงาน นอกจากนั นการตรวจวัดยังช่วยบอกถึงศักยภาพในการอนุรักษ์พลังงาน 
เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางด้านการลงทุน โดยที่ M. Siddhartha Bhatt , 
(1990) ได้ศึกษาวิธีการก้าหนดประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์เป็นระบบย่อย
ได้แก่ ประสิทธิภาพรวมของระบบ ประสิทธิภาพของคอยล์เย็น ประสิทธิภาพระบบจ่ายน ้าเย็น ประสิทธิภาพ
ระบบจ่ายลมเย็น ซึ่งพบว่าการสูญเสียภายในวงจรของท่อน ้าเย็นมีค่ามากที่สุด และต้องใช้เงินลงทุนมากที่สุด 
แต่การเดินเครื่องท้าน ้าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงแทนเครื่องที่มีประสิทธิภาพต่้าถือว่าเป็นมาตรการที่ไม่ต้องใช้
เงินลงทุน โดยฉัตรชัย เปล่งสะอาด และ วิทยา ยงเจริญ (2547) ได้ศึกษาการหาสภาพที่เหมาะสมของล้าดับ
การเดินเครื่องท้าน ้าเย็น โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เก็บข้อมูลในการเดินเครื่องและน้าข้อมูลส่งไปยัง
โปรแกรมเพ่ือค้านวณหาการแบ่งภาระการท้าความเย็น โดยโปรแกรมจะสั่งงานทุกๆชั่วโมงให้เปลี่ยนวิธีการ
เดินเครื่อง ซึ่งจะสั่งให้เครื่องที่มีประสิทธิภาพสูงรับภาระมากว่าเพ่ือการประหยัดพลังงาน  อย่างไรก็ตามเมื่อ
เครื่องท้าน ้าเย็นผ่านการใช้งานมานานจะมีประสิทธิภาพลดลง และค่าพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้คือพลังงานไฟฟ้าที่
ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ ดังนั นเพื่อให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงพลังงานว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพเครื่องท้า
น ้าเย็น และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของอาคาร จ้าเป็นต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องท้าน ้าเย็นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า โดย
วิเชียร ก้อนศรี (2555) ได้ประเมินสมรรถนะเครื่องท้าน ้าเย็นเพ่ือช่วยในการตัดสินใจส้าหรับการเปลี่ยนเครื่อง
ท้าน ้าเย็นภายในอาคารจีพีเอฟ วิทยุ ทาวเวอร์ จากการตรวจวัดและวิเคราะห์เครื่องท้าน ้าเย็นจ้านวน 2 เครื่อง 
พบว่ามีประสิทธิภาพ 0.85 kW/Ton ซึ่งไม่ผ่านมาตรฐานการปรับอากาศในอาคารตามประกาศกระทรวง
พลังงาน จึงได้เสนอมาตรการเปลี่ยนไปใช้เครื่องท้าน ้าเย็นเครื่องใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ 0.576 kW/ton จากการ
ประเมินพบว่ามีระยะเวลาคืนทุน 4 ปี 6 เดือน นอกจากนั น ชาญณรงค์ ลุนสะแกวงศ์ (2553) ได้ตรวจวัด
เครื่องท้าน ้าเย็นที่ระบายความร้อนด้วยอากาศ ในโรงงานไดเซล เซฟตี  เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) พบว่าค่า
กิโลวัตต์ต่อตันความเย็นของ CH1/1 และ CH1/2 เท่ากับ 1.4 kW/TON  และ 1.50 kW/TON ตามล้าดับ ซึ่ง
ทั ง 2 เครื่องมีค่าเกินมาตรฐาน จึงได้เสนอมาตรการเปลี่ยนจากระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นระบบ
ระบายความร้อนด้วยน ้า จากการประเมินสามารถประหยัดพลังงานได้ 2,781,373.61 บาท/ปี โดยใช้เงินลงทุน 
6,000,000 บาท คิดเป็นระยะเวลาคืนทุน 2.16 ปี จะสังเกตได้ว่ามาตรการการเปลี่ยนเครื่องท้าน ้าเย็น
จ้าเป็นต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง ซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวในการตรวจวัดและวิเคราะห์ผล  
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  ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดถือเป็นปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
กล่าวคือหากข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่แม่นย้าจะส่งผลให้การประเมินผลพลังงานที่ประหยั ดได้มีความ
คลาดเคลื่อน พิสุทธิ์ ชัยอมฤต (2545) ได้ออกแบบโปรแกรมตรวจสอบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่อง
ท้าน ้าเย็น โดยใช้มาตรฐาน ARI 550-590-98 ซึ่งติดตั งเครื่องมือตรวจวัดและเก็บข้อมูลก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้
คอมเพรสเซอร์ อัตราการไหลและอุณหภูมิแตกต่างทั งทางด้านน ้าเย็นและทางด้านน ้าหล่อเย็น ท้าให้โปรแกรม
สามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพของระบบได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงแจ้งเตือนเมื่อเกิดสิ่งผิดปกติและสามารถสร้าง
รายงานความสัมพันธ์ของข้อมูลต่างๆได้เช่น สัมประสิทธิ์สมรรถนะกับอุณหภูมิน ้าเย็นไหลกลับ ก้าลังไฟฟ้ากับ
อุณหภูมิน ้าหล่อเย็นไหลกลับ โดยวิธีการสมการเชิงเส้นถดถอย แต่มิได้มีรายงานความสัมพันธ์ของค่า
ก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ ความสามารถในการท้าความเย็น และความร้อนทั งหมดที่ระบายออกจาก
ระบบ จากที่กล่าวมาข้างต้นส่วนใหญ่แล้วจะพบงานวิจัยที่วิเคราะห์หรือประเมินผลการประหยัดพลังงานจาก
มาตรการต่างๆ ซึ่งประเมินค่าประสิทธิภาพจากการตรวจวัดเครื่องท้าน ้าเย็นแบบทางตรงทั งสิ น ผู้วิจัยจึงได้
เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ นในการตรวจวัด เช่น ไม่สามารถตรวจวัดเครื่องท้าน ้าเย็นทางตรง(ทางด้านน ้าเย็น) ได้
เนื่องจากไม่มีต้าแหน่งที่เหมาะสมในการติดตั งหัววัดของเครื่องวัดอัตราการไหล โดยงานวิจัยนี ได้แสดง
ความสัมพันธ์ของสมรรถนะเครื่องท้าน ้าเย็นจากการตรวจวัดและเก็บข้อมูลโดยวิธีทางตรงและวิธีทางอ้อม 
รวมถึงปัญหาต่างๆจากการตรวจวัดจริง นอกจากนั นได้มีการแนะน้าวิธีการใช้เครื่องมือวัดให้เหมาะสมกับการ
ตรวจวัดเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ความถูกต้องและแม่นย้า 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของประสิทธิภาพเครื่องท้าน ้าเย็นจากการตรวจวัดทางตรงและทางอ้อม 
2. เพ่ือน้าเสนอวิธีการตรวจวัดที่เหมาะสมจากปัญหาที่เกิดขึ นจากการตรวจวัดทั งทางตรงและทางอ้อม 
 
วิธีการวิจัย 
1. สมรรถนะของระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 
 ภายในระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์หรือเครื่องท้าน ้าเย็นคือวัฏจักรท้าความเย็นแบบอัดไอดัง
รูปภาพที่ 1 จะประกอบด้วย 4 อุปกรณ์หลักคือ เครื่องอัดไอ  (Compressor) เครื่องควบแน่น (Condenser)  
วาล์วลดความดัน (Expansion Valve) และเครื่องระเหย (Evaporator) วัฎจักรท้าความเย็นแบบอุดมคติมี
หลักการท้างานคือ  ภายในเครื่องระเหยสารท้าความเย็นจะรับความร้อนจากน ้าเย็นกระทั่งสารท้าความเย็น
ระเหยกลายเป็นไออ่ิมตัวในสถานะที่ 1 และถูกอัดแบบไอเซนทรอปิกโดยคอมเพรสเซอร์เป็นไอร้อนยิ่งยวดใน
สถานะที่ 2 จากนั นความร้อนที่รับมาจากเครื่องระเหยและก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์จะถูกระบาย
ความร้อนที่คอนเดนเซอร์จนมีสถานะกลายเป็นของเหลวอ่ิมตัวในสถานะที่ 3 และถูกวาล์วจ้ากัดการไหลลด
ความดันท้าให้สารท้าความเย็นเป็นของผสมอ่ิมตัวที่สถานะที่ 4 สมชัย อัครทิวาและขวัญจิต วงษ์ชารี (2554, 
หน้า 413-414) ดัชนีที่ใช้ในการเปรียบเทียบสมรรถนะของเครื่องท้าน ้าเย็น คืออัตราส่วนระหว่างก้าลังไฟฟ้าที ่
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ป้อนให้คอมเพรสเซอร์กับความเย็นที่เครื่องท้าน ้าเย็นสามารถท้าได้ ดังสมการที่ 1  

สมรรถนะของเครื่องท้าน ้าเย็น = Wcom
Qch

                                    

เมื่อ       
Qch  คือ ความสามารถในการท้าความเย็น (Ton) 
Wcom  คือ ก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ (kW)  
โดยที่ 

 Q =m h -hR 1 4ch  

Wcom               =  m h -hR 2 1   

โดยที่ 3.517 kW = 1 ตันความเย็น แต่ในการตรวจวัดเพ่ือประเมินสมรรถนะเครื่องท้าน ้าเย็นจะไม่นิยมวัด

อัตราการไหลของสารท้าความเย็น  mR  

 

 
 

รูปที่ 1 วงจรการท้างานของเครื่องท้าความเย็น 
 

2. ความสามารถในการท าความเย็นจากการตรวจวัดทางตรง (ทางด้านน  าเย็น)  
 การตรวจวัดทางตรงเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการตรวจวัด จากรูปที่ 1 ความสามารถในการท้าความเย็นจาก
การตรวจวัดทางตรง คือ ปริมาณความร้อนที่น ้าเย็นถ่ายเทให้กับสารท้าความเย็นในเครื่องระเหยสามารถ
ค้านวณได้โดยสมการที่ 2  

Q =m ×C × Tpch,d ch ,ch ch  

เมื่อ 
mch    = อัตราการไหลของน ้าเย็น (kg/s) 

Cp,ch  = ค่าความจุความร้อนจ้าเพาะของน ้าเย็น (kJ/kg K) 

(2) 

(1) 
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chT  = ผลแตกต่างของอุณหภูมิน ้าเย็นที่เข้า (สถานะที่ 5) และออกจากเครื่องฯ (สถานะท่ี 6) (0C) 
 
3. ความสามารถในการท าความเย็นจากการตรวจวัดทางอ้อม (ทางด้านน  าหล่อเย็น) 
 ความร้อนที่ระบายออกจากระบบทั งหมดคือความสามารถในการท้าความเย็นรวมกับก้าลังไฟฟ้าที่
ป้อนให้คอมเพรสเซอร์ ไพบูลย์ หังสพฤกษ์และเฮอิโซ ไซไต (2538, หน้า 147) ดังรูปที่ 1 และสามารถเขียน
เป็นสมการได้ดังนี  

Q = Q +Wcomcd ch,id  

และหาความสามารถในการท้าความเย็นจากการตรวจวัดทางอ้อมได้จาก 
Q = Q - Wcomch,id cd  

หรือ 

 Q = m C T - Wcomch,id cd p,cd cd  

เมื่อ 
mcd    =  อัตราการไหลของน ้าหล่อเย็น (kg/s) 

Cp,cd  = ค่าความจุความร้อนจ้าเพาะของน ้าหล่อเย็น (kJ/kg K) 

Tcd  = ผลแตกต่างของอุณหภูมิน ้าหล่อเย็นที่เข้า (สถานะท่ี 7) และออกจากเครื่องฯ (สถานะที่ 8) (0C) 

 
4. เครื่องท าน  าเย็นและเครื่องมือวัด 
 ในการทดลองได้ศึกษาเครื่องท้าน ้าเย็นขนาด 300 Ton ยี่ห้อ Daikin รุ่น ZUW325BM ภายในเครื่อง
ท้าน ้าเย็นประกอบด้วยคอมเพรสเซอร์ 2 ตัว พิกัดคอมเพรสเซอร์ตัวละ 150 Ton ชนิด Semi-hermetic 
single screw compressor ระบายความร้อนด้วยน ้าโดยใช้สารท้าความเย็น R-134a และรายละเอียดของ
เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดได้แสดงไว้ในตารางที่ 1 
 
ตารางท่ี 1 เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด 

เครื่องมือวัด ยี่ห้อ รุ่น Accuracy  

เครื่องมือวัดอัตราการไหล Micronics Portaflow 330 +2% 

เครื่องมือวัดอุณหภูมิ Testo 625    +0.75% 
เครื่องมือวัดก้าลังไฟฟ้า Chauvin arnoux CA8332B +1%  

 
5. วิธีการศึกษา 
 ตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องท้าน ้าเย็นโดยใช้ Power meter วัดก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้
คอมเพรสเซอร์ในหน่วยกิโลวัตต์ (kW) จากนั นใช้สายเทอร์โมคัปเปิ้ลชนิด K สอดเข้าไปชนผนังของเทอร์โม

(3) 

(4) 

(5) 
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เวลล์ทั งทางด้านน ้าเย็นและด้านน ้าระบายที่เข้า-ออกเครื่องท้าน ้าเย็น ส่วนอัตราการไหลใช้เครื่องวัดอัตราการ
ไหลแบบคลื่นเหนือเสียง (Ultrasonic flow meter) วัดอัตราการไหลที่ด้านน ้าหล่อเย็นก่อน 1 ชั่วโมงเพ่ือหา
ค่าเฉลี่ย ซึ่งอัตราการไหลของน ้าหล่อเย็นจะคงที่ เนื่องจากไม่มีการรบกวนจากการเปิด -ปิดระบบจ่ายลมเย็น 
(Air Handling unit) หลังจากนั นตรวจวัดทางด้านน ้าเย็น เพ่ือให้ได้ผลที่มีความแม่นย้าและถูกต้องควรเก็บ
ข้อมูลในขณะที่ระบบท้างานคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา  

 

 
 
รูปที่ 2 การติดตั งเครื่องมือวัดเพ่ือเก็บข้อมูล ก้าลังไฟฟ้า (A) อุณหภูมิ (B) อัตราการไหลทางด้านน ้าหล่อเย็น

(C) และน ้าเย็น (D) 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. การเปรียบเทียบความสามารถในการท าความเย็น 
 จากการตรวจวัดและวิเคราะห์พบว่าภาระในการท้าความเย็นมีค่า 60% - 78.44% ของพิกัด โดย
เครื่องท้าน ้าเย็นถูกตั งค่าอุณหภูมิน ้าเย็น (Set point) ที่ออกจากเครื่องท้าน ้าเย็นไว้ที่ 9.5 0C และมีอัตราการ
ไหลของน ้าเย็นที่ 549.64-588.0 USgpm  ส่วนในด้านน ้าหล่อเย็นมีอัตราการ ไหล 813-819  USgpm ดังรูปที่ 
3 แสดงความสัมพันธ์ของอัตราการไหลและความแตกต่างของความสามารถในการท้าความเย็น  ค่า
ความสามารถในการท้าความเย็นจากการตรวจวัดทางตรงและทางอ้อมที่ภาระการท้าความเย็นต่างๆ มีค่า
แตกต่างสูงสุด 1.56% สามารถสรุปได้ว่าความร้อนที่เกิดจากกระบวนการอัดตัวของสารท้าความเย็นใน
คอมเพรสเซอร์ส่งผลต่อความร้อนที่ระบายออกจากระบบทั งหมดน้อยมาก ซึ่งก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้
คอมเพรสเซอร์สามารถเปลี่ยนรูปกลายเป็นความร้อนได้ทั งหมด และจากการตรวจวัดความร้อนสูญเสียที่
คอนเดนเซอร์กับเครื่องแยกน ้ามันรวมกันมคี่าต่้าสดุที่ 5 kW และสูงสุดที่ 6.33 kW ซึ่งมีค่าน้อยมากเม่ือเปรียบ 
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เทียบกับความสามารถในการท้าความเย็น 
 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธ์ของก้าลังไฟฟ้า ความสามารถในการท้าความเย็นและอัตราการไหลจากการตรวจวัด
ทางตรงและทางอ้อม 

 
2. การเปรียบเทียบค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็น 
 ค่าที่ ใช้ เป็นตัววัดประสิทธิภาพเครื่องท้าน ้าเย็นคือ อัตราส่วนระหว่างก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้
คอมเพรสเซอร์กับความสามารถในการท้าความเย็น ก้าลังไฟฟ้าทีป่้อนให้คอมเพรสเซอร์เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ 
สมรรถนะจากทางตรงและทางอ้อมคือค่าเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันคือวิธีการหาความสามารถในการท้า
ความเย็น ดังนั นผลของความสามารถในการท้าความเย็นจากการตรวจวัดทั งสองด้านที่มีค่าใกล้เคียงกัน ค่า
กิโลวัตต์ต่อตันความเย็นที่ได้จึงมีเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย 0.31% ในช่วงเวลา 10:30–14:30 มีค่า
ความสามารถในการท้าความเย็น 189-200  Ton พบว่าค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นมีค่า 0.71-0.77  kW/Ton 
หลักจากนั นในช่วงเวลา 15:30-17:30 น. มีภาระการท้าความเย็น 169 - 193 Ton ซึ่งมีค่ากิโลวัตต์ต่อตัน
ความเย็น 0.69-0.73 kW/Ton ดังแสดงในรูปที่ 4 จะสังเกตได้ว่าค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นที่แต่ละช่วงเวลามี
ค่าแตกต่างกัน เป็นผลมาจากอุณหภูมิของน ้าหล่อเย็นที่เข้ามาระบายความร้อนในเครื่องท้าความเย็นมีแนวโน้ม
ลดลง เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศท้องถิ่นท้าให้อุณหภูมิกระเปาะเปียกที่เข้ามาระบายความร้อน
ในหอระบายความร้อนมีค่าเปลี่ยนแปลง ในเวลา 11:30 น. น ้าหล่อเย็นมีอุณหภูมิสูงสุดที่ 27.7 0C และมี
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แนวโน้มลดลงจนกระทั่งมีอุณหภูมิต่้าสุดในเวลา 17:30 น. ที่ 25.8 0C อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ นและลดลงของน ้าหล่อ
เย็นที่เข้ามาระบายความร้อน ท้าให้ที่ภาระการท้าความเย็นเดียวกันอาจมีค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นแตกต่าง
กันได้ ดังนั นการท้างานของเครื่องท้าน ้าเย็นที่ภาระการท้าความเย็นต่้าอาจมีค่ากิโลวัตต์ต่อตันความเย็นน้อย
กว่าการท้างานทีภ่าระการท้าความเย็นสูงได ้ 
 

 
 

รูปที่ 4 ความสัมพันธ์ของค่าก้าลังไฟฟ้าต่อตันความเย็นในแต่ละช่วงเวลาและอุณหภูมิน ้าหล่อเย็นที่เข้าไป
ระบายความร้อนในเครื่องท้าความเย็น 

  
 จากการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ทางด้านน ้าเย็นและทางด้าน
น ้าหล่อเย็น พบว่าปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อความถูกต้องและแม่นย้าคืออัตราการไหล ซึ่งเกิดจากต้าแหน่งในการ
ติดตั งหัววัดไม่เหมาะสม โดยท่อต้องยาวตรงก่อนถึงจุดตรวจวัดอย่างน้อย 10 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
และยาวตรงเมื่อนับจากจุดตรวจวัดสุดท้ายไปอีก 5 เมตร สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์ (2537, หน้า 6-5 ) มิเช่นนั น
อาจท้าให้ข้อมูลที่ได้มีค่าผิดพลาดรวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือวัดที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณของสารแขวนลอยที่
ปะปนภายในน ้า เครื่องมือวัดอัตราการไหลแบบเหนือเสียงจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือชนิดวัดเวลาส่งผ่าน 
(Transit time) และชนิดการเลื่อนความถี่แบบดอปเพลอร์ โดยในชนิดแรกจะเหมาะส้าหรับการวัดของเหลวที่
ไม่มีสารแขวนลอยมาปะปน ส่วนชนิดที่สองจะเหมาะสมกับการวัดของไหลที่มีอนุภาคปะปน นวภัทรา หนูนาค
และทวีพล ซื่อสัตย์. (2556, หน้า 236-238) นอกจากนั นการตรวจวัดอุณหภูมิของน ้าเย็นและน ้าหล่อเย็นควรมี
การสอบเทียบอุณหภูมิน ้าจริงกับหน้าจอของเครื่องท้าน ้าเย็น หรือทดสอบโดยการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิสอด
ใส่เข้าไปในเทอร์โมเวลล์ด้วยขนาดความยาวอย่างน้อย 10-15 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัวเทอร์โมเวลล์ 
สมศักดิ์ กีรติวุฒิเศรษฐ์ (2537, หน้า 6-2 ) เพราะเครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดกับเครื่องท้าน ้าเย็นผ่านการใช้งานมา
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นานและไม่ได้ผ่านการสอบเทียบ อาจเกิดตะกรัน ซึ่งท้าให้อุณหภูมิที่วัดได้มีค่าผิดพลาด จากการตรวจวัดผู้วิจัย
ได้รวบรวมปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและแม่นย้าทั งการตรวจวัดทางด้านน ้าเย็นและน ้าหล่อเย็นดังนี  
 
3. ปัญหาที่พบจากการตรวจวัดทางด้านน  าเย็น 
 1. ในการวัดอัตราการไหลจ้าเป็นต้องปลอกฉนวนเพ่ือตรวจวัด อีกทั งต้องปิดฉนวนหลังจากการ
ตรวจวัด เป็นการเพ่ิมขั นตอนการท้างานและท้าให้เกิดค่าใช้จ่ายส้าหรับกาวและฉนวนกันความร้อน 
 2. ขณะตรวจวัดจะมีหยดน ้าที่ผิวท่อ ท้าให้สารหล่อลื่นที่ช่วยเพ่ิมสัญญาณของเครื่องวัดอัตราการไหล
ไหลออกจากหนา้สัมผัสระหว่างท่อและหัววัด  
 3. ในการตรวจวัดแต่ละครั งจะมีการขูดสีที่เคลือบผิวท่อ ท่อส่วนใหญ่ที่พบเป็นเหล็กท้าให้เกิดตะกรัน
และสนิมที่ผิวท่อน ้าเย็นดังรูปที่ 5 ส่งผลต่อคุณภาพสัญญาณเพราะเกิดช่องว่างระหว่างหัววัดและผิวท่อน ้า 

 

 
 

รูปที่ 5 ตะกรันและสนิมที่เกิดขึ นที่ผิวท่อน ้าทางด้านน ้าเย็น 
 

4. ปัญหาที่พบจากการตรวจวัดทางด้านน  าหล่อเย็น 
 1. ระบบของน ้าหล่อเย็นเป็นระบบเปิดท้าให้มีสารแขวนลอยมาปะปน ต้องใช้เครื่องวัดอัตราการไหลที่
เหมาะสมกับน ้าสกปรก วิธีการรักษาคุณภาพของน ้าสามารถท้าได้โดยการเปลี่ยนถ่าย หรือใช้ระบบอัตโนมัติ
เข้ามาควบคุม ดังแสดงในรูปที่ 6 
 

ฉนวน 
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รูปที่ 6 ระบบรักษาค่าการน้าไฟฟ้าของน ้าหล่อเย็น 
 

 2. ตะกรัน ตะไคร่ ที่เกิดขึ นในระบบน ้าหล่อเย็น จะสะสมอยู่ภายในผนังท่อน ้า ท้าให้ไม่สามารถวัด
อัตราการไหลด้านน ้าหล่อเย็นได ้ 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาการตรวจวัดเพ่ือวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องท้าน ้าเย็นพบว่าความร้อนที่ระบายออกจาก
ระบบทั งหมดเป็นผลรวมของก้าลังไฟฟ้าที่ป้อนให้คอมเพรสเซอร์และความสามารถในการท้าความเย็น ดังนั น
เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท้าความเย็นจากการตรวจวัดทางตรงและทางอ้อมพบว่ามีค่าใกล้เคียงกัน
มาก ค่าก้าลังไฟฟ้าต่อตนัความเย็นที่ได้มีค่าเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างเฉลี่ย   0.31% สามารถใช้วิธีใดก็ได้ในการ
ตรวจวัด ซึ่งการตรวจวัดแบบทางอ้อมเป็นวิธีที่ช่วยลดปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและแม่นย้า เช่น 
อัตราการไหลที่ถูกรบกวนจากการเปิด-ปิดระบบจ่ายลมเย็น รวมถึงสนิมและตะกรันที่เกาะบริเวณผิวท่อส่งผล
ต่อคุณภาพสัญญาณของเครื่องวัดอัตราการไหล อีกทั งยังช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการหุ้มฉนวน จึงสรุปได้ว่าการ
ตรวจวัดโดยทางอ้อมเป็นวิธีที่สะดวกและไม่ยุ่งยาก มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและแม่นย้าน้อยกว่า
การตรวจวัดทางตรง ดังนั นควรพิจารณาการเลือกใช้วิธีการตรวจวัดให้เหมาะสมกับเครื่องมือวัด ต้าแหน่งการ
ติดตั งของหัววัด และหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามระบบการไหลเวียนของ
น ้าทางด้านน ้าหล่อเย็นนั นเป็นระบบเปิดท้าให้มีสารแขวนลอยมาปะปน ซึ่งต้องระวังการเลือกใช้เครื่องมือวัด
อัตราการไหลให้ถูกต้อง 
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ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยต่อไป 
 การศึกษานี ทดลองกับเครื่องท้าน ้าเย็นชนิดที่ใช้คอมเพรสแบบสกรูเพียงอย่างเดียว ดังนั นในการศึกษา
ครั งต่อไปควรทดลองกับเครื่องท้าน ้าเย็นที่ใช้คอมเพรสเซอร์ชนิดอื่น เพื่อเปรียบเทียบค่าก้าลังไฟฟ้าต่อตันความ
เย็นจากการตรวจวัดทางตรงและทางอ้อม 
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การส่งเสริมการตลาดที่มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

Effects Marketing Promotion toward Product Purchasing Decision through       
e-Commerce Business of Consumers in Thailand  

บุญฑวรรณ  วิงวอน1 
อัจฉรา  เมฆสุวรรณ2 

อาชวิน  ใจแก้ว3 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑ์และเพ่ือศึกษาการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าผ่านธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 310 คน เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการถดถอยพหุคูณ 
ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ การโฆษณา        
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ การบริการหลังการขาย และการขายโดยใช้พนักงาน         
โดยทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความคิดเห็นของการตัดสินใจซื้อ อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน           
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณด้านการส่งเสริมการตลาดพบว่า การขายโดยใช้พนักงานมีอิทธิพล            
ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุด รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์       
การบริการหลังการขายและด้านการโฆษณา โดยทุกปัจจัยมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ค าส าคัญ: การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การบริการหลังการขาย การขายโดยใช้พนักงาน และการตัดสินใจซื้อ  
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Abstract  
 The purposes of this research were to study marketing promotion and product 
purchasing decisions, and to study the effect of marketing promotion toward product 
purchasing decisions through e-Commerce business of consumers in Thailand. The sampling 
group was 310 consumers who used to buy products through e-Commerce businesses. The 
research tool was a questionnaire and descriptive statistics were applied to analyze the data, 
including percentage, mean, standard deviation, and inferential statistics were used to test 
the hypothesis, consisted of multiple regression analysis. The outcomes of the research 
revealed that the opinion levels toward advertisement were rated as the highest level, 
followed by public relations, and after-sales service. With regard to purchasing decisions and 
sales staff, all factors were rated at a high level. The results of the multiple regression analysis 
indicated that the sales staff was the most effective marketing promotion element toward 
product purchasing decisions through e-Commerce business by consumers in Thailand 
followed by public relations, the after-sales service, and the advertisement at a statistical 
level of 0.05.  
 
Keywords: Advertisement; Public relations; After-sales service; Product sales staff; and the 
Purchasing Decision 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

530530



          
  

บทน า 
สังคมยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงสู่ยุคโลกาภิวัตน์ (Globalization) เพราะเป็นสังคมที่ไร้พรมแดน 

สามารถติดต่อกันได้อย่างทั่วถึงด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมและอุปกรณ์เครื่องมือ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงระบบเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ส่งผลให้การติดต่อสื่อสารจึงสะดวกมากขึ้น
ในทุกช่องทางการสื่อสาร จึงก่อให้เกิดโอกาสหรือทางเลือกในการท าธุรกิจของผู้ประกอบการผ่านทางระบบ
ออนไลน์หรือระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง ด้วยอิทธิพลของเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต
และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ท าให้ง่ายต่อการด าเนินธุรกิจทั้งระดับประเทศและระหว่างประเทศ ภายใต้
สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลให้ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก (Chen, 2010, 
pp. 122-129) ไม่ว่าจะเป็นความรวดเร็วในการสื่อสารกับผู้บริโภค ความปลอดภัยในการท าธุรกรรมและ
การน าเสนอผลิตภัณฑ์สู่สายตาผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้ธุรกิจจะสามารถด าเนินอยู่ได้ในท่ามกลางสภาวะ
เศรษฐกิจเช่นนี้ รวมถึงผู้ประกอบการต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การเข้ามาของประเทศ 
ทีเ่ป็นสมาชิกของกลุ่มการค้าเสรีในประเทศอาเซียน  

นอกจากนี้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยส่งผลให้ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องพัฒนาศักยภาพ
ของธุรกิจ โดยเน้นกลยุทธ์ทางการตลาดหรือช่องทางการตลาดในการปรับตัวของธุรกิจที่มุ่งเน้นการตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างหลากหลาย และกลยุทธ์การส่งเสริมการขายทีร่วดเร็วและท่ัวถึงท าให้เกิด
ความสะดวกแก่ผู้ประกอบ การผู้บริโภค (ศิริลักษณ์ โรจนกิจอ านวย, 2557, หน้า 14) อีกทั้งยังเหมาะส าหรับ
ผู้ประกอบการที่มีเงินทุนน้อยและต้องการลดต้นทุน เพราะเพียงแค่มีเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนว่ามีร้านค้าอยู่ทั่วโลก
และสามารถเปิดการค้าหรือด าเนินธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้โดยตรง
และมีความทั่วถึง รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วซึ่งในอดีตการท าธุรกิจการค้านิยมกัน
เพียงการขายผ่านทางหน้าร้านเท่านั้น อีกทั้งท าให้ต้องใช้เงินลงทุนสูง นอกจากนี้การตั้งร้านค้าในรูปแบบเดิม 
ส่วนใหญ่จะเป็นที่รู้จักและเข้าถึงได้เฉพาะลูกค้าในพ้ืนที่นั้นเท่านั้น แต่ส าหรับร้านค้าในยุค ปัจจุบัน               
ได้มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  สามารถท าให้ร้านค้าเป็นที่รู้จัก             
ได้อย่างแพร่หลายและลูกค้านอกพ้ืนที่สามารถเข้าถึงได้รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นยังท าให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ
สูงสุดด้วย 

อินเทอร์เน็ตเป็นระบบแบบหนึ่งของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซที่ สร้าง      
ความแตกต่างไปจากการค้าในอดีต เพราะมีทั้งประสิทธิภาพ ความสะดวก ความรวดเร็วและมีความสามารถ  
ที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างครบถ้วน ซึ่งเป็นบริการที่ให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าและบริการ      
ที่มีทั้งภาพ เสียง การโต้ตอบหรือคลิปวิดีโอที่เป็นปัจจุบัน ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง โดยอาศัย
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Computer Notebook, Smartphone, Social Media และ Applications     
ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ทั้งยังมีโอกาสสนทนาหรือสอบถามรายละเอียด          
จากผู้ประกอบการได้ทันที จึงถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจในกลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งในอนาคตจะมีการเปิดเสรีทางการค้าของกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง          
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ส าหรับผู้ประกอบการ เพราะช่วยให้การด าเนินงานของธุรกิจมีความหลากหลายและสามารถกระจายสื่ อหรือ
ช่องทางไปยังกลุ่มลูกค้าต่างประเทศได้รวดเร็วและเกิดความได้เปรียบในแง่ของการลงทุนในยุคนี้ 

ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ช่วยอ านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการได้หลายด้าน เช่น สามารถ
ท างานแทนพนักงานขายได้ โดยสามารถท าการค้าแบบอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว สามารถท าให้เปิ ดหน้าร้าน
ขายของให้ลูกค้าทั่วโลกได้และเปิดขายได้ทุกวันโดยไม่มีวันหยุดตลอด 24 ชั่วโมง สามารถเก็บเงินและน าฝาก
เข้าบัญชีให้เจ้าของกิจการได้โดยอัตโนมัติ สามารถท าให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แคตาล็อก 
(กระดาษ) ออกมาเป็นเล่ม ๆ และไม่ต้องมาเสียเงินและเวลาในการจัดส่งให้ลูกค้าทางไปรษณีย์อีก สามารถ
แทนได้ทั้งหน้าร้าน (Showroom) หรือบูท (Booth) แสดงสินค้าของผู้ประกอบการที่มีคนทั่วโลกมองเห็น     
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปออกงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สามารถ ใช้ระบบอัตโนมัติด าเนินงาน               
แทนแรงงานคน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจได ้ 

ทั้งนี้การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเข้ามาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับธุรกิจในการพัฒนาไปสู่การสร้าง   
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับธุรกิจ  ด้วยการจัดตั้งธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต้นทุนในการด าเนินงานต่ า เมื่อเทียบกับการให้บริการในรูปแบบเดิม ส่งผลให้ธุรกิจ          
มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น มีความทันสมัย แต่อย่างไรก็ตามเมื่อการด าเนินงานไประยะหนึ่งพบว่าระบบ          
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางครั้งไม่มีความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ต (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ์, 2549)         
มีการส่งเสริมการขายมากกว่าความเป็นจริง การส่งสินค้ามีความล่าช้า การบริการหลังการขายขาด
ประสิทธิภาพ สินค้ามีคุณภาพต่ าหรือไม่เป็นไปตามที่โฆษณาไว้ในเว็บไซต์ ท้ายที่สุดส่งผลให้การด าเนินงาน   
ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไป (สุรัชดา เชิดบุญเมือง, จิรวุฒิ หลอมประโคน และ วิสุทธ์ กล้าหาญ, 
2557) ตามเป้าหมายเท่าที่ควร ความเสี่ยงจากการที่ยังไม่มีกฎหมายมารองรับการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
ท้ายที่สุดส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์บางรายปิดกิจการไป ด้วยข้อมูลที่ได้กล่า วมา
ข้างต้นส่งผลให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการวิจัยในครั้งนี้ 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาการส่งเสริมการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

532532



          
  

กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

การทบทวนวรรรณกรรม 
การศึกษาการส่งเสริมการตลาดที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย ในครั้งนี้  คณะผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดของ          
การส่งเสริมการตลาดที่เกี่ยวข้อง 4 ปัจจัย คือ (1) การโฆษณา (2) การขายโดยใช้พนักงานขาย (3) การส่งเสริม    
การขาย และ (4) การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ และแนวคิดของการตัดสินใจซื้อ ตลอดจนงานวิจัย          
ที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 

1. แนวคิดของการส่งเสริมการตลาด 
การส่งเสริมการตลาด หมายถึง เครื่องมือการติดต่อสื่อสารทางการตลาดเพ่ือแจ้งข่าวสาร จูงใจตลาด 

สร้างทัศนคติ และพฤติกรรมการซื้อของตลาด ส่วนประสมการส่งเสริมการตลาด หรือเป็นการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ประกอบด้วยเงื่อนไข 4 ประการ ดังนี้ (Etzel, Walker and Stanton, 2007, p. 677)  

    1.1 การโฆษณา หมายถึง เป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินค้าหรือบริการ โดยไม่ใช้พนักงาน
ขาย และต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมีลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการเสนอขายสินค้า 
บริการ หรือความคิดโดยการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงินค่าสื่อโดยผู้อุปถัมภ์รายการ 

    1.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย หมายถึง เป็นการติดต่อสื่อสารทางตรงแบบเผชิญหน้าระหว่าง
ผู้ขายและลูกค้าที่คาดหวัง การขายโดยใช้พนักงานขาย ถือเป็นการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง  

    1.3 การส่งเสริมการขาย หมายถึง กิจกรรมระยะสั้นที่ใช้ส่งเสริมการขายที่นอกเหนือจาก         
การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขายและการประชามสัมพันธ์ซึ่งสามารถกระตุ้นความสนใจ การทดลองใช้ 
หรือการซื้อของลูกค้าขั้นสุดท้ายหรือบุคคลอ่ืนในช่องทางการจัดจ าหน่ายแต่ละระดับ หรืออาจหมายถึง 
กิจกรรมระยะสั้นซึ่งใช้ช่วยและเสริมการขายโดยใช้พนักงานและการโฆษณา การส่งเสริมการขายอาจใช้ร่วมกับ
การโฆษณา หรือการขายโดยพนักงานขาย 

    1.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การให้ข่าว เป็นการส่งเสริมการขายโดยไม่ใช้
บุคคลโดยไม่มีการจ่ายเงินจากองค์กรที่ได้รับผลประโยชน์จากการให้ข่าวนั้น การประชาสัมพันธ์ หมายถึง    

 

การตัดสินใจซื้อ 

การส่งเสริมการตลาด 
1. การโฆษณา 
2. การประชาสัมพันธ์ 
3. การขายโดยใช้พนักงาน 
4. การบริการหลังการขาย 
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การติดต่อสื่อสารกับกลุ่มที่เป็นลูกค้าและไม่ใช้ลูกค้า ประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป พนักงานในองค์กร ผู้ถือหุ้น 
และหน่วยราชการ หรืออาจหมายถึง ความพยายามที่มีการวางแผนโดยองค์กรหนึ่งเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี       
ต่อองค์กร ให้เกิดกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง การให้ข่าวจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ 

สรุปได้ว่า การส่งเสริมการตลาดมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 4 ประการ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต้องมีการประเมิน
ตลาดเป้าหมายให้ตรงกับผลิตภัณฑ์หรือบริการขององค์การในเบื้องต้น และต้องมีการสนองความต้องการ   
ด้านความพึงพอใจของตลาดเป้าหมายด้วยกลุยทธ์การส่งเสริมการขาย ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงาน
ขาย การส่งเสริมการขายและการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้เป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและ      
เปิดตลาดลูกค้ารายใหม่ต่อไป 

2. แนวคิดของการตัดสินใจซื้อ 
ฉัตยาพร เสมอใจ (2550, หน้า 46) ได้กล่าวถึงการตัดสินใจว่าเป็นกระบวนการในการเลือกที่จะ

กระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากทางเลือกต่างๆ ที่มีอยู่ ผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจในทางเลือกต่างๆ ของสินค้าและ
บริการอยู่เสมอ โดยที่เลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจ ากัดของสถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็น
กระบวนการที่ส าคัญและอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค ส่วน Kotler (2000, pp. 176-178) กล่าวหนุนเสริม  
ว่าวิธีการที่ผู้บริโภคท าการตัดสินใจ ประกอบด้วย (1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ 
บุคลิกภาพและทัศนคติของผูบริโภค สามารถสะท้อนถึงความต้องการ และความตระหนักในสินค้าที่มีให้เลือก
หลากหลาย ผนวกกับข้อมูลที่ได้รับจากผู้ผลิต และสุดท้ายเป็นขั้นตอนของการเมินค่าจากทางเลือกที่ได้รับ     
สู่การตัดสินใจซื้อ และ (2) ปัจจัยภายนอกของบุคคล หรืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว สังคม 
ธุรกิจ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจหรือรายได้ (อดุลย์ จาตุรงคกุล, 2550) ดังนั้น การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือ
บริการของผู้บริโภคจ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความต้องการ         
ในผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่การตัดสินใจซื้อในที่สุด 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริโภคที่ เคยใช้บริการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย เนื่องจากมีจ านวนผู้บริโภคจ านวนมาก และไม่ทราบจ านวนผู้บริโภคที่เคยใช้
บริการที่แน่นอน คณะผู้วิจัยจึงเลือกจ าแนกสัดส่วนตามเกณฑ์ของ Comrey and Lee (1992) ได้ขนาด
ตัวอย่าง 400 คน อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีมากและมีความน่าเชื่อถือได้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้เว็บไซต์
ที่สร้างขึ้นมา คือ www.surveycan.com  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและการสร้างเครื่องมือ  
การวิจัยครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม ซึ่งพัฒนามาจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง        

โดยแบบสอบถามมี 3 ตอน ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยค านวณหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (mean) และ   
ค่าร้อยละ (percentage)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ปัจจัย (การโฆษณา,       
การขายโดยใช้พนักงานขาย, การส่งเสริมการขาย และการให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์) และการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทยข้อมูลค าถามเกี่ยวกับการส่งเสริม
การตลาด ซึ่งข้อค าถามใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ต 5 ระดับ คือ 1 หมายถึง น้อยที่สุด 2 หมายถึง น้อย 3 หมายถึง 
ปานกลาง 4 หมายถึง มาก และ 5 หมายถึง มากที่สุด (Likert, 1970, p. 275) โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าร้อย
ละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 3 วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยใช้สถิติอนุมานวิเคราะห์ด้วยการถดถอยพหุคูณ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
คณะผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามบนระบบอินเทอร์เน็ต และให้เลือกสอบถามเป็นรายบุคคล 

โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เนื่องจากมีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลที่จ ากัด โดยได้รับแบบสอบถามคืน 
จ านวน 310 ราย คิดเป็นร้อยละ 77.50 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ของ Smith (2003) ได้กล่าวว่าอัตราการตอบ
กลับที่มีค่าเฉลี่ยน้อยกว่าร้อยละ 25 สามารถเป็นกลุ่มตัวอย่างของการทดสอบได้เช่นกัน  

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  
คณะผู้วิจัยมีการตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์ ของครอนบาคจ านวน 4 ด้าน คือ ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดการโฆษณา (0.983) 
ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟามาตรวัดการประชาสัมพันธ์ (0.985) ค่าความเชื่อมั่นสัมประสิทธิ์แอลฟา
มาตรวัดการขายโดยใช้พนักงาน (0.991) การบริการหลังการขาย (0.990) และการตัดสินใจซื้อ (0.986)  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ตอนที่ 1 ผลวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากการเก็บข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 310 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง    
ร้อยละ 70.90 อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 21–30 ปี ร้อยละ 57.42 ส่วนใหญ่มีสถานสภาพโสด ร้อยละ 67.42 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 39.35 ก าลังซื้อผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ประมานเดือน
ละ 5,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 52.26 และส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาอยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 43.55 รองลงมา คือ    
ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล าดับ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมการตลาดและการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย 
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ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นของการส่งเสริมการตลาด และการตัดสินใจซื้อ 
 

ปัจจัย ค่าเฉลี่ยรวม ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความความคิดเห็น 

การโฆษณา 3.61 0.743 มาก 
การประชาสัมพันธ์ 3.60 0.750 มาก 

การขายโดยใช้พนักงาน  3.42 0.733 มาก 

การบริการหลังการขาย 3.60 0.761 มาก 
ผลรวมการส่งเสริมการตลาด 3.56 0.707 มาก 

ผลรวมการตัดสินใจซื้อ 3.45 0.797 มาก 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่าระดับความคิดเห็นต่อการส่งเสริมการตลาด โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.707 เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านการโฆษณา โดยรวมมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.61 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.743 รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ และการบริการหลังการขาย 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.60 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.750 และ 0.761 และการขายโดยใช้พนักงาน 
โดยรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.733 โดยทุกปัจจัยอยู่ในระดับมาก ส่วนระดับความ
คิดเห็นต่อการตัดสินใจซื้อ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.45 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.797 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์การส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย  
 
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการส่งเสริมการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์        
ของผู้บริโภค 
 

ตัวแปร 

การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ 
ค่า

สัมประสิทธิ์ 
(B) 

ค่าสัมประสิทธิ์ 
การถดถอย 

() 

ค่าสถิติทดสอบ 
(t – test) 

ระดับนัยส าคัญ 
ทางสถิติ 
(Sig.) 

Constant (ค่าคงที่) 0.431  1.489  
การโฆษณา 0.389 0.291 5.147 0.000* 

การประชาสัมพันธ์ 0.419 0.567 6.203 0.000* 

การขายโดยใช้พนักงาน  0.449 0.816 11.801 0.000* 
การบริการหลังการขาย 0.380 0.362 11.596 0.000* 

R = 0.991, Adjust R2 = 0.982, F = 249.793, *p<0.05  
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จากตารางที่ 2 ผลจากการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่าปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย มากที่สุด คือ     
การขายโดยใช้พนักงาน ( = 0.816) รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ( = 0.567) ด้านการบริการหลัง
การขาย ( = 0.362) และด้านการโฆษณา ( = 0.291) โดยทุกปัจจัยมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจซื้อ เท่ากับ 0.991 หมายความว่า การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยทั้ง 4 ประการของการส่งเสริมการขาย ได้แก่ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การขายโดยใช้พนักงาน 
และการบริการหลังการขาย ร้อยละ 98.20  

 
การอภิปรายผล 

การวิจัยสามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
ด้านการโฆษณา โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากเป็นการสร้างการรับรู้เบื้องต้น    

ของผลิตภัณฑ์หรือบริการว่ามีความเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพียงใด ก่อนที่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย       
จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรัตน์  (2540, หน้า 105 – 106)          
ได้สนับสนุนว่า การโฆษณาเป็นรูปแบบการเสนอขาย ความคิด สินค้าหรือบริการ โดยไม่ใช้พนักงานขาย และ
ต้องมีการจ่ายเงินโดยผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณาจึงมีการตัดสินใจซื้อ ลักษณะเฉพาะ คือ เป็นการเสนอขาย
สินค้า บริการ หรือความคิดโดยผ่านการใช้สื่อ และต้องการจ่ายเงินค่าสื่อให้แก่ผู้อุปถัมภ์รายการ การโฆษณา
เป็นการน าค าพูด ภาพ เสียงและการสื่อสารประเภทต่าง ๆ มาจัดเป็นองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพ            
ในขณะเดียวกันก็ต้องสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าหรือบริการให้มีลักษณะพิเศษ เหมาะส าหรับผู้บริโภค     
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้เกิดความพอใจและมีความต้องการในสินค้าหรือบริการ 

ด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการประชาสัมพันธ์         
เป็นการสื่อสารถึงลูกค้าในเบื้องต้น เพ่ือให้ลูกค้าได้รับรู้ถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และเป็นการสร้างการจูงใจ      
ให้ลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel, Walker and Stanton (2007, p. 675)          
ได้สนับสนุนว่า การให้ข่าวหรือการประชาสัมพันธ์เป็นการเสนอความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือ
ตราสินค้าหรือบริษัทที่ไม่ต้องมีการจ่ายเงิน (ในทางปฏิบัติจริงอาจต้องมีการจ่ายเงิน) โดยผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรือ
การกระจายเสียง รวมถึงการประชาสัมพันธ์เป็นความพยายามด้านการสื่อสารที่มีการวางแผนโดยองค์กร    
เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ต่อผลิตภัณฑ์หรือต่อนโยบายอวค์การให้เกิดกับกลุ่มลูกค้าที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
หรือบริการ 

ด้านการบริการหลังการขาย โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์บางประเภท
ต้องการการรับประกันช่วงอายุการใช้งานหนึ่งๆ จึงจ าเป็นต้องมีการบริการหลังการขายหลังจากเสร็จสิ้น      
การสั่งซื้อสินค้าแต่ละครั้ง ร้านค้าต้องมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า ซึ่งอาจจะเป็นติดต่อกับลูกค้าผ่าน     
ทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เช่น อีเมล์และเว็บบอร์ด เป็นต้น สอดคล้องกับแนวคิดของ Etzel, Walker and 
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Stanton (2007, p. 675) ได้สนับสนุนว่า การให้บริการหลังการขาย คือ การติดตามเอาใจใส่ลูกค้าที่ได้ซื้อ
สินค้าไปโดยให้ความช่วยเหลือ อย่างเต็มที่และจริงใจ การแนะน าให้ใช้สินค้า การจัดส่งสินค้า ฉะนั้นผู้ที่ท า
หน้าที่นี้ได้ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีและมีความรู้พิเศษเก่ียวกับสินค้าที่เสนอขายนั้นด้วย 

ด้านการขายโดยใช้พนักงาน โดยรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เนื่องจากการขายผลิตภัณฑ์    
ส่วนใหญ่จ าเป็นต้องใช้พนักงานในการให้ข้อมูลผ่านทางเทคโนโลยี อาทิ เว็บไซต์ ไลน์ อีเมลและเฟสบุ๊คที่เป็น
ประโยชน์ต่อลูกค้า รวมถึงการจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ Etzel, Walker and Stanton (2007, p. 675) เสนอว่าการขายโดยใช้พนักงานขายเป็นการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลกับบุคคลเพ่ือจูงใจผู้ซื้อที่เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ  ด้วยการขายแบบ
เผชิญหน้าโดยตรงหรือใช้โทรศัพท์หรือเป็นการเสนอขายโดยหน่วยงานขายเพ่ือให้เกิดการขายและ           
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า 

ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณพบว่า การขายโดยใช้พนักงานมีความส าคัญมากที่สุด เพราะ       
การด าเนินงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยอาศัยระบบอินเทอร์เน็ต เพ่ือท าให้เกิดการเพ่ิมมูลค่าและ
ปริมาณทางการค้า เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางธุรกิจ ลดต้นทุนและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่ท าธุรกิจขนาด
กลางและขนาดเล็กมีโอกาสเข้าสู่ตลาดได้มากขึ้น แต่ขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีทางเลือกมากขึ้นด้วย  ผู้ซื้อ
สามารถค้นหาข้อมูลหรือข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าและบริการต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลาและ
ค่าใช้จ่ายโดยไม่จ าเป็นต้องเดินทางไปถึงร้านค้าหรือผ่านพ่อค้าคนกลาง รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการกับผู้ซื้อรายอ่ืนหรือมีโอกาสสัมผัสกับสินค้าหรือบริการก่อนการตัดสินใจซื้อ  ซึ่งกลไก
เหล่านี้ล้วนต้องใช้บุคคลหรือพนักงานมาก ากับระบบ ให้ข้อมูลหรือตอบค าถามให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง 
ดังนั้น บุคคลจึงมีความส าคัญต่อด าเนินงานธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

รองลงมา ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการหลังการขายและด้านการโฆษณา สรุปได้ว่า        
การตัดสินใจซื้อของลูกค้าเกิดขึ้นหลังจากการรับรู้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อผ่านเว็บไซต์ ไลน์ อีเมล
และเฟสบุ๊ค ผสมผสานกับความต้องการของลูกค้าอยู่เป็นทุนเดิม โดยปัจจัยการส่งเสริมการตลาดที่หนุนเสริม
ให้ลูกค้าเกิดการตัดสินใจซื้อนั้น อาจมาจากทัศนคติ การได้รับข้อมูลจากพนักงาน การเคยได้รับความประทับใจ
จากพนักงานต่อการซื้อสินค้า ความเชื่อถือที่มีต่อการขายสินค้าผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพราะ
ความมั่นใจของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้บริการในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ สอดคล้องกับงานวิจัยของปัทมพร 
คัมภีระ (2558) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ค ได้แก่ พฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตและปัจจัยทางการตลาด ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านช่อง
ทางการจ าหน่าย และปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย และสอดคล้องกับงานวิจัยของจงรัก ชินเกล้ากาจร และ
กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ (2554) ที่สรุปว่าปัจจัยทางการตลาดมีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต้องอาศัย
ปัจจัยหลากหลายด้าน ได้แก่ ปัจจัยด้านสินค้า ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดวางสินค้าเป็นหมวดหมู่ และ
ปัจจัยด้านพนักงานคอยให้ค าแนะน าแก่ลูกค้า โดยเฉพาะในด้านการส่งเสริมการตลาด  

 

538538



          
  

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
การส่งเสริมการตลาดถือเป็นเครื่องมือในการใช้ติดตอสื่อสาร โดยท าการเลือกให้เหมาะสมกับผูบริโภค 

ประกอบด้วย 4 ประการ (1) การโฆษณา (2) การประชาสัมพันธ์ (3) การขายโดยใช้พนักงาน และ             
(4) การบริการหลังการขาย ที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          
ของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด พบว่า ด้านการขายโดยใช้พนักงาน 
รองลงมา คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านการบริการหลังการขายและด้านการโฆษณา ตามล าดับ จะเห็นได้ว่า
ถึงแม้จะเป็นการขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แต่ยังคงต้องอาศัยการขายโดยใช้พนักงาน        
ในการให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ ระบบการควบคุมและดูแลเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้าง    
ความพึงพอใจให้กับลูกค้าและกลับมาซื้อซ้ าในครั้งต่อไป 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
จากการท าวิจัยครั้ งนี้ พบว่า ปัจจัยที่ส่ งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ของผู้บริโภคในประเทศไทย มากที่สุด คือ การขายโดยใช้พนักงาน ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการผ่าน
ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ยังคงต้องการการให้บริการจากพนักงานขายที่สามารถตอบค าถาม และให้ข้อมูล  
ที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า ทั้งสามารถสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจให้เกิดกับลูกค้าในการกลับมาใช้บริการ
ในครั้งต่อๆ ไป  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะปัจจัยของการส่งเสริมการตลาด ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ (1) การโฆษณา 

(2) การประชาสัมพันธ์ (3) การขายโดยใช้พนักงาน และ (4) การบริการหลังการขายที่มีต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ่านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น ควรมีการศึกษาโดยจ าแนก
ออกเป็นประเภทของธุรกิจที่มีลูกค้าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากที่สุด เพ่ือเป็นการส่งเสริมการตลาดให้เหมาะสมใน
แต่ละประเภทของธุรกิจเพ่ือสนองความต้องการของลูกค้าในอนาคต 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามที่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลประกอบการท าวิจัย
ตลอดจนทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือคณะผู้วิจัยเสมอมา 
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การสังเคราะห์งานวิจัยผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งสุขภาพเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
 Research Synthesis of Health Parboiled Rice Product for  

Domestic Consumption 
 

ปิยะวิทย์  ทิพรส1 

 

บทคัดย่อ 
 บทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยที่เก่ียวข้องกับการผลิตข้าวนึ่งสุขภาพที่ผ่านมา
ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดช่องว่าง (gaps) เพ่ือต่อยอดการวิจัยไปในทิศทางที่จะ
สามารถน าไปใช้ได้จริง สามารถปรับปรุงและพัฒนาวิธีการผลิตข้าว นึ่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก 
(alternatively parboiled rice products) เพ่ือสุขภาพแก่ผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ จากการสังเคราะห์ 
พบว่า (1) ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าข้าวเปลือกอินทรีย์ที่มีสารอาหารและสารต้านอนุมูล
อิสระสูงทั้งที่ได้รับการรับรองและไม่ได้รับการรับรอง มาปรับปรุง พัฒนาและเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง เช่น การผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกล้องเริ่มงอกอินทรีย์และ/หรือข้าวเปลือกเริ่มงอกอินทรีย์  
(2) ขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน จะเห็นว่าข้อมูลมาตรฐานที่ได้จากการวัดค่าเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณของผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอย ได้แก่ ลักษณะปรากฏ สี  กลิ่นรส เนื้อสัมผัส และการยอมรับของ
ผู้บริโภค ยังไม่มีการเชื่อมโยงกัน  ส่วนใหญ่จะค่อนข้างแยกส่วนงานกันท า (3) ในกรณีถ้ามีการเชื่อมโยง
ข้อมูลการวัดค่าผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง ควรเชื่อมโยงต่อเนื่องไปให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อที่จะให้
ผู้ประกอบการนั้นก าหนดเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉพาะ (specifications)ที่จะได้สภาวะที่เหมาะสมส าหรับ
การผลิตข้าวนึ่งอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ/หรือลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นย า  (4) ยัง
ไม่มีข้อมูลการวัดค่ามาตรฐานด้านความพึงพอใจ การยอมรับ คุณค่าและทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มี
ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งในแต่ละภาคของประเทศ เพื่อที่ผู้ผลิตจะได้ก าหนดความต้องการให้เป็นรูปแบบ 
(features) ที่ต้องการ 
 
 
ค าส าคัญ: การผลิตข้าวนึ่ง  กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล  ข้าวนึ่งสุขภาพ การบริโภคในประเทศ  

 

 
                                                 
1
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ ากลุ่มวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ  วิทยาลยัการแพทย์บูรณาการ (CIM) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์  
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Abstract 
 This articles aim to synthesize the studied results of health rice parboling as data 
bases is advantages to establish a researching gaps for further study to direct an able 
practically uses were analysed. Its was became to improve and process method 
developments that alternatively parboiled rice products for health in demestic thai 
consumers. Firstly, It was found that is not datas associated with became a certified and 
uncertified an organic rice paddy as  high nurients and antioxidants to improve, develop, or 
value added for parboiled rice by parboiling such as germinated- parboiled organic brown 
and paddy rice. Secondly, the data was mostly to separate it was found that  to measure 
the qaulitatively and quantitatively datas of parboiled rice products included an appearance 
characteristics, color, flavor, texture or consumer acceptance was not integrated. Thirdly, to 
continue it could be linked to industry which the entrepreneur determining the data is 
specified products. Its also to able the optimize parboiled rice is needed to direct  the 
accuracy and precision of consumers and /or customers. Finally, the satisfaction, acceptance 
, valueble and  attitudes of thai consumers on parboiled rice in each regions of thailand 
were not datas measured. The entrepreneur could be determine features is needed. 

 
Keywords:  rice parboiling, hydrothermal process, health parboiled rice, 
 domestic consumption 
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บทน า 
 เนื่องด้วยผู้บริโภคชาวไทยในประเทศไม่ค่อยนิยมบริโภคข้าวนึ่งหรือข้าวพาร์บอยล์ (parboiled rice) 
ทั้งๆที่ให้คุณค่าทางโภชนาการแก่สุขภาพมากกว่าข้าวขาวและข้าวกล้องหุงสุกทั่วไป เพราะผลจากเปลือกข้าว 
(hull effects) สามารถปกป้องไม่ให้สารอาหารในข้าวเต็มเมล็ดมีการสูญเสียไปในช่วงการผลิต (Lamberts et 
al., 2003 ; Min et al., 2014) โดยเฉพาะกรดอะมิโนและโปรตีน (กนกกาญจน์ ปานจันทร์, 2554 ; ปิยะวิทย์ 
ทิพรส , 2559 ; Lamberts et al., 2003) วิตามินและแร่ธาตุ (น้ าฝน ล าดับวงศ ์และคณะ, 2559) ดังนั้นค าว่า 
“ข้าวนึ่ง”ที่ปรากฏในบทความนี้จะหมายถึง “ข้าวนึ่งสุขภาพ”  นอกจากนี้ มีรายงานว่ากระบวนการนึ่งมีผลท า
ให้ข้าวนึ่งมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า (low glycemic index) มีปริมาณสาร resistant starch สูง (Newton et al. 
2011; Odenigbo et al. 2013 ; Graham-Acquaah et al., 2015) มีเนื้อสัมผัสนุ่มหลังการหุงสุก (Min et 
al., 2014) ที่ส าคัญสตาร์ชในข้าวนึ่งย่อยง่ายและจะย่อยง่ายมากขึ้นถ้าใช้ข้าวเปลือกที่ผ่านการเพาะเริ่มงอกมา
เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวนึ่ง (Panchan & Naivikul, 2009 ; Odenigbo et al., 2013) รวมทั้งผลิตภัณฑ์
ข้าวนึ่งยังสามารถคงรูปได้ดีกว่าข้าวขาวหุงสุก (Chakraverty and Singh, 2014)  สาเหตุที่คนไทยไม่นิยม
บริโภคอาจเนื่องจากไม่ยอมรับข้าวนึ่งอบแห้งที่มีกลิ่นรสผิดปกติ บางครั้งมีกลิ่นเหมือนฟางข้าว มีสีเหลืองจนถึง
สีน้ าตาลเมื่อระยะเวลาเก็บนานขึ้น  สีที่เกิดขึ้นมี  2 สาเหตุ คือ (1) เม็ดสีในส่วนเปลือกข้าวหรือผิวข้าวแพร่เข้า
ส่วนเนื้อในข้าวที่เรียกว่า “เอนโดสเปิร์ม” (endosperm) ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการแช่และการนึ่งด้วยไอน้ า (2) 
การเกิดสีน้ าตาลเนื่องจากปฏิกิริยาเมลลาร์ด (maillard reaction) ที่เกิดขึ้นในช่วงการผลิตและการเก็บรักษา 
(ปิยะวิทย์ ทิพรส, 2559 ; Lamberts et al., 2006, 2008) ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งส่งออกในปัจจุบันเป็นการผลิต
เชิงการค้า (commercially parboiling) ซึ่งเป็นวิธีดั้งเดิมท่ีปฏิบัติมานานและได้รับความนิยมปฏิบัติกันทั่วโลก 
ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งจะผ่านความร้อนด้วยกระบวนการที่เรียกว่า “hydrothermal processes”เป็นกระบวนการ
ให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องแก่วัตถุดิบข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้อง  แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้ข้าวเปลือก 
(Lamberts et al., 2006 ;Min et al., 2014) การผลิตเริ่มจากน าข้าวเปลือกมาสัมผัสความร้อนครั้งแรกด้วย
การแช่น้ า (soaking) นึ่งด้วยไอน้ าร้อน (steaming) และท าแห้งด้วยเครื่องอบแห้ง (Lamberts et al., 2006 ; 
Min et al., 2014) จนได้ปริมาณความชื้นสุดท้ายที่ต้องการก่อนบรรจุและส่งตรงถึงลูกค้า  ประเทศไทยใน
ฐานะผู้ส่งออกผลผลิตข้าวรวมในอันดับต้นๆของโลกมานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2558 แต่ประเทศไทยมี
ผลผลิตข้าวพาร์บอยลดลงทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า มีส่วนแบ่งการตลาด (market share) เป็นอันดับ 2  
รองจากประเทศอินเดีย   ถึงแม้จะมีปริมาณและมูลค่าการส่งออกลดลงแต่ผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งยังได้รับความนิยม
รองจากข้าวขาวในตลาดโลกเพ่ิมขึ้น รวมทั้งข้าวนึ่งของไทยยังคงมีความต้องการและนิยมบริโภคเพ่ิมขึ้นจาก
ลูกค้าหลักหลายประเทศ ได้แก่ เบนิน เยเมน แอฟริกาใต้ และไนจีเรีย เห็นได้จากเมื่อเดือนธันวาคม ปี 2558 
ไทยส่งออกปริมาณข้าวนึ่ง 221,096 ตัน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 89 เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน 
(สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย, 2559)  แต่การบริโภคภายในประเทศผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งกลับไม่ได้รับความนิยม
เท่าท่ีควร ทั้งท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงกว่าข้าวขาวและข้าวกล้องหุงสุกท่ัวไป (Min et al., 2014) ไม่ว่าจะ
ทั้งทางด้านคุณค่าทางโภชนาการ การหุงสุก และคุณภาพด้านเนื้อสัมผัสที่เหนียวแฉะน้อย ( less stickiness) 
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(Bhattacharrya, 2004 ; Min et al., 2014)  ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและ/หรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องควรหา
วิธีการที่จะให้ผู้บริโภคชาวไทยในประเทศได้รับรู้และสามารถเข้าถึงประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่ง และหันมา
บริโภคเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกเพ่ือสุขภาพเพ่ิมขึ้นนอกเหนือจากการบริโภคข้าวขาวและข้าวกล้องหุงสุกทั่วไป 
รวมไปถึงพยายามผลักดันให้ยอดปริมาณการส่งออกข้าวนึ่งไทยให้เพ่ิมขึ้นทั้งที่ประเทศไทยมีบริษัทโรงสีข้าวนึ่ง
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและและขนาดใหญ่เป็นจ านวนมาก (น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ, 2559) ที่ขึ้น
ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ 50 บริษัท ซึ่งส่วนใหญ่กระจุกตัวในเขตภาคกลางและเน้นการ
ผลิตเพ่ือการส่งออก   

ดังนั้นบทความนี้มีจุดประสงค์เพ่ือสังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องช่วงปี ค.ศ. 2004 – 2015 
ด้วยวิธีการสังเคราะห์จากเอกสารงานวิจัยการผลิตข้าวนึ่ง ตั้งแต่ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมวัตถุดิบ การ
แปรรูป(การแช่ การนึ่ง การอบแห้ง) และการเก็บรักษา ทั้งทีต่ีพิมพ์ในวารสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผลที่
ได้จากการสังเคราะห์จะสรุปองค์ความรู้ที่จะสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการก าหนดช่องว่าง 
(gaps) เพ่ือต่อยอดโครงการวิจัยให้เกิดขึ้นในทิศทางที่จะสามารถน าไปใช้ได้จริง  สามารถปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการผลิตข้าวนึ่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือก (alternative products) เพ่ือสุขภาพแก่ผู้บริโภคชาวไทยใน
ประเทศ รวมถึงเป็นที่ยอมรับและต้องการผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งจากลูกค้าต่างประเทศเพ่ิมขึ้น  อันจะเป็นการ
ช่วยเหลือเกษตรกรไทยผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ซึ่งสามารถบรรเทาความยากจนลงได้ รวมทั้งเป็นแนว
ทางการเพิ่มความมั่นคงอาหาร (food security)  

 
การสังเคราะห์ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวนึ่ง 
 การสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวนึ่งสามารถสรุปองค์ความรู้ได้ดังนี้ 
 การผลิตข้าวนึ่ง (rice parboiling) หมายถึง การใช้ความร้อนจากไอน้ าอ่ิมตัวผ่านกระบวนการที่
เรียกว่า “hydrothermal processes”ซึ่งมีผลท าให้สตาร์ชภายในเมล็ดข้าวเกิดเจลาทิไนซ์ (gelatinized) ที่
จะสามารถปรับปรุงคุณภาพการกะเทาะเปลือกและ/หรือการสีเมล็ดข้าวให้มีการแตกหักน้อย (Chakraverty 
and Singh, 2014)  หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดความหมายของข้าวนึ่งค่อนข้างแตกต่างกัน ดังนี้ 
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ (2540) ก าหนดความหมาย “ข้าวนึ่ง” หมายถึง ข้าวเจ้าที่ได้ผ่านกระบวนการท า
ข้าวนึ่งและขัดเอาร าออกแล้ว  (กระทรวงพาณิชย์, 2540) ขณะที่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ฉบับที่ 
4003-2555 ก าหนดความหมาย “ข้าวนึ่ง”หมายถึง ข้าวกล้องหรือข้าวสารเจ้าที่ได้ผ่านกระบวนการท าข้าวนึ่ง  
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , 2555) 
 การผลิตข้าวนึ่งแบบ “hydrothermal processes” โดยทั่วไป มี 3 ขั้นตอนหลัก คือ การแช่น้ า การ
นึ่งด้วยไอน้ าร้อน และการอบแห้ง (Lamberts et al., 2006 ; Min et al., 2014) ทั้ง 3 กระบวนการจะมี
ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะการนึ่งด้วยไอน้ าจะใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิสูงกว่าการแช่ และการ
อบแห้งจนได้ปริมาณความชื้นสุดท้ายที่เหมาะสม  (Min et al., 2014)  จากการส ารวจเอกสารทาง
วิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 ถึง 2015 แสดงรายละเอียดใน 
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ภาพที่ 1 ส่วนใหญ่จะเน้นการศึกษาวัตถุดิบข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้อง ในขณะที่ข้าวเปลือกเมล็ดมีสี
มีการน ามาใช้เป็นตัวอย่างในการผลิตข้าวนึ่งเพื่อศึกษาวิจัยค่อนข้างน้อย เท่าที่ปรากฏในวารสาร
นานาชาติจะเป็นผลงานของ Panchan & Naivikul (2009) และ Min et al. (2014) ทั้งนี้ โจทย์
ปัญหาวิจัยจะครอบคลุมตัวแปร (variables) ที่เกี่ยวข้องมีดังนี้  

1. วัตถุดิบ  เป็นตัวแปรที่มีผลต่อคุณภาพของข้าวนึ่ง ดังนี้ 

 1.1 พันธุ์ข้าว การคัดเลือกพันธุ์เพ่ือผลิตเป็นข้าวนึ่งสามารถเลือพันธุ์ที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีอัตราส่วน
ของเมล็ดข้าวหักน้อย (% head rice yield สูง) หรือผลิตตามความต้องการของลูกค้า ผลงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ (2559)   Ali & Bhattacharya (2007)  Patindol et al. (2008) 
Parnsakorn & Noomhorm (2008) Gbabo et al. (2009) Mir et al. (2013) Min et al. (2014) 
Parnsakorn & Noomhorm (2012)  

1.2 ระดับอะมิโลสในข้าว    น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ (2559) รายงานว่าประเทศไทยนิยมน าพันธุ์
ข้าวมาผลิตข้าวนึ่ง จะจ าแนกตามระดับอะมิโลส ซึ่งแบ่งเป็น  3 ระดับ ได้แก่ (1) พันธุ์ข้าวเหนียว ได้แก่ สันป่า
ตอง 1  และ กข 10  (2) พันธุ์ข้าวที่มีระดับอะมิโลสต่ า ได้แก่ ปทุมธานี 1 และ กข 15  (3) พันธุ์ข้าวที่มี
ระดับอะมิโลสสูง ได้แก่ กข 19  กข 49  ชัยนาท 1  และ สุพรรณบุรี 1  ส่วนการศึกษาวิจั ยในระดับ
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ข้าวพันธุ์ กข 6  ขาวดอกมะลิ 105  พิษณุโลก 1 และพันธุ์ข้าวมีสี (สินเหล็ก ไรซ์เบอร์
รี) (Panchan & Naivikul, 2009) รวมทั้งมีรายงานการศึกษาที่มีการใช้พันธุ์ข้าวมีสีเต็มเมล็ดสายพันธุ์ของ
สหรัฐอเมริกา (Min et al., 2014)  เป็นวัตถุดิบในการผลิตข้าวนึ่งเพ่ือสุขภาพ  นอกเหนือจากวิธีการผลิต 
(processing methods) (Lamberts et al., 2006 ; Newton et al., 2011 ; Min et al, 2014) พันธุ์ข้าวที่
มีปริมาณอะมิโลสเหมาะสมยังมีผลต่อคุณค่าทางโภชนาการของข้าวนึ่ง พันธุ์ข้าวที่มีระดับอะมิโลสที่แตกต่าง
กันจะส่งผลต่อปริมาณวิตามินและแร่ธาตุที่แตกต่างกัน รวมไปถึงพันธุ์ข้าวที่มีปริมาณอะมิโลสสูงจะส่งผลให้
ข้าวนึ่งมีค่าดัชนีน้ าตาลต่ า (low glycemix index) จึงเหมาะส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน (น้ าฝน  ล าดับวงศ์ 
และคณะ, 2559 ; Derycke et al. 2005 ;  Parnsakorn & Langkapin, 2015) ในขณะเดียวกันพันธุ์ข้าวที่
มีระดับอะมิโลสสูงยังส่งผลให้เนื้อสัมผัสข้าวนึ่งมีความแข็งคงรูปและร่วน (น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ, 
2559 ; Chakraverty and Singh, 2014) 
 

2. การแช่ (soaking)  มีการศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวข้องเพื่อได้สภาวะที่เหมาะสมของการแช่วัตถุดิบ

ข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องให้เหมาะสมก่อนที่จะน าไปสู่ขั้นตอนถัดไปของการผลิตข้าว นึ่ง 

(Igathinathane et al., 2005 ;  Parnsakorn & Noomhorm, 2008 ; Mir et al., 2013 ; Graham-

Aquaah et al., 2015)   พบว่า   การใช้ความร้อนที่สูงเกินไปในช่วงการแช่จะท าให้สตาร์ชข้าวเกิดการเจ

ลาทิไนซ์แบบผิดปกติ (Kaddus et al., 2002) นอกจากนี้ มีรายงานการใช้เทคนิคอัลตราโซนิค 

(ultrasonic) ช่วยในกระบวนการแช่ (Wambura et al., 2008)  มีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการใช้โซเดียม
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เมตาไบซัลไฟด์ (sodium metabisulfide) ในกระบวนการแช่เพ่ือปรับปรุงสีข้าวนึ่ง รวมทั้งศึกษาผลกระทบ

ต่อการท าลายวิตามินบี 1 ในผลิตภัณฑ์ แต่ยังมีข้อถกเถียงระหว่างความปลอดภัยและคุณภาพการยอมรับสี

ของข้าวพาร์บอย (Vanier et al., 2015) มีรายงานการใช้เทคโนโลยีแทรกซึมสารจมูกถ่ัวเหลืองและเคซีนในน้ า

แช่ โดยผลักเข้าเมล็ดข้าวนึ่งภายใต้สุญญากาศ (นิรนาม , 2559) นอกจากนี้ มีรายงานว่าขั้นการแช่น้ าถ้าใช้ข้าว

กล้องเป็นวัตถุดิบอาจมีการสูญเสียสารอาหารที่ละลายน้ า เช่น วิตามิน แร่ธาตุ กรดอะมิโนและโปรตีน  ส่วนถ้า

ใช้ข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบจะท าให้สารอาหารหลายชนิดสามารถเคลื่อนย้ายจากเปลือกข้าวหรือผิวด้านนอกเข้า

สู่เนื้อในเมล็ดข้าว (เอนโดสเปิร์ม) ให้ข้าวนึ่งหลังกะเทาะเปลือกและขัดสี (milling) มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

กว่าข้าวขาวและข้าวกล้องหุงสุกทั่วไป โดยเฉพาะกรดอะมิโน โปรตีน วิตามิน และแร่ธาตุ (กนกกาญจน์ ปาน

จันทร์ , 2554  ; น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ, 2559 ; Lamberts et al., 2006 ; Min et al., 2014)  

นอกจากนี้ น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ (2559) รายงานว่า การเติมสารอาหารในข้าวนึ่งในช่วงการแช่ข้าว 

พบว่าสามารถเพ่ิมปริมาณธาตุเหล็ก สังกะสี และกรดโฟลิกในข้าวนึ่งได้  

 
3. การผลิตข้าวเริ่มงอก (pre-germination of rice) มีรายงานว่าหลังผ่านการแช่ในสภาวะที่

เหมาะสมสามารถน าข้าวเปลือกและ/หรือข้าวกล้องน ามาบ่มเพาะเพื่อให้เกิดการเริ่มงอกได้ ถ้าใช้

ข้าวเปลือกเป็นวัตถุดิบ พบว่าจะมีปริมาณธาตุเหล็ก โปรตีน และกรดแกมมาแอมิโนบิวทูริกหรือสารกาบา (-

aminobutyric acid ; GABA) สูงกว่าข้าวขาว ข้าวกล้อง หรือข้าวกล้องนึ่งจากข้าวเปลือก  ถึงแม้ว่าปริมาณกา

บาจะลดลงในช่วงการนึ่งให้ความร้อน ถ้าต้องการรักษาปริมาณกาบาไว้ ควรบริโภคในรูปข้าวกล้องจาก

ข้าวเปลือกเริ่มงอกท่ีผ่านการให้ความร้อนหรือการหุงเพียงครั้งเดียว หรือไม่ใช้ความร้อนรุนแรงเกินไป เช่น การ

ท าเป็นข้าวผัด และถ้าต้องการรักษาธาตุเหล็กไว้ควรน าข้าวเปลือกเริ่มงอกผ่านการนึ่งให้ความร้อน  (กนก

กาญจน์ ปานจันทร์, 2554  ; เพราเพ็ญ รัตนาดี,  2555 ; Panchan & Naivikul, 2009 ; Rattanadee & 

Naivikul, 2011 ; Sutharut & Sudarate, 2012)  

 
4. การนึ่งด้วยไอน้ าร้อน   มีรายงานว่าการผลิตข้าวนึ่งจะต้องลดความเป็นท้องไข่ (chalkiness) ได้ ซึ่งถือ

เป็นต าหนิของข้าวนึ่งอย่างรุนแรง  หรือหากมีการปรับระดับความชื้นระหว่างที่ผิวและใจกลางเมล็ดข้าวให้มี

ความแตกต่างกันน้อยที่สุด จะท าให้ได้ร้อยละ head rice yield เพ่ิมขึ้น  นอกจากนี้ ความดันไอและปริมาตร

จ าเพาะของไอน้ าอ่ิมตัวที่ใช้นึ่งข้าวนึ่งจะส่งผลต่อร้อยละ head rice yield ของวัตถุดิบข้าวที่มีระดับอะมิโลสูง

และต่างพันธุ์กัน  นอกจากนี้มีหลายผลงานที่ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการนึ่งด้วยไอน้ า มีก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีการนึ่งด้วยไอน้ า สามารถออกแบบและผลิตเครื่องจักรที่สามารถควบคุมสภาวะในการผลิตข้าวนึ่งให้
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มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด  ในส่วนของการศึกษาคุณภาพของข้าวนึ่งมีรายงานการ

ตรวจสอบด้านเคมี กายภาพ ฟิสิกส์เคมี  สมบัติเชิงหน้าที่ ร้อยละการแตกหักเมล็ดข้าวหลังจากการสี (ร้อยละ 

head rice yield) คุณภาพการหุงต้ม  คุณค่าทางโภชนาการ การยอมรับและทัศนคติของผู้บริโภค  นอกจากนี้ 

คุณภาพของข้าวนึ่งถูกควบคุมจากปัจจัยภายใน (intrinsic factors) ได้แก่ ปริมาณเม็ดสี  น้ าตาลรีดิวซ์ และ

กรดอะมิโนอิสระ ล้วนมีอิทธิพลต่อค่าสีของข้าวนึ่ง  ในส่วนปัจจัยภายนอก (extrinsic factors) ได้แก่ สภาวะ

การแช่ สภาวะการนึ่งด้วยไอน้ า การอบแห้งด้วยวิธีที่รุนแรง รวมไปถึงปฏิสัมพันธ์ ( interaction) ระหว่างพันธุ์

ข้าวและสภาวะการนึ่งล้วนมีผลต่อสีของข้าวนึ่ง  นอกจากนี้มีรายงานว่า ปัจจัยภายในที่มีผลต่อเนื้อสัมผัสข้าว

นึ่ง  ได้แก่ ปริมาณอะมิโลส  ปริมาณไขมัน  และระดับความเป็นผลึกของสตาร์ชที่สูง ส่วนปัจจัยภายนอกที่มี

ผลต่อเนื้อสัมผัส  ได้แก่ อุณหภูมิน้ าแช่  สภาวะความรุนแรงในการนึ่งด้วยไอน้ า และระดับความชื้นที่ต่ าเกินไป

หลังการอบแห้งข้าวนึ่ง จะส่งผลให้ข้าวนึ่งมีเนื้อสัมผัสแข็งคงรูป หุงสุกแล้วเมล็ดนุ่ม ร่วน ไม่เกาะติดกัน  และมี

รายงานว่า การผลิตข้าวนึ่งยังมีผลท าให้ปริมาณวิตามินอีลดลงอย่างมากส าหรับการผลิตข้าวทั่วไป  แต่ถ้าใช้

ข้าวเปลือกและ/หรือร าข้าวกล้องจากพันธุ์ข้าวมีสี (pigmented bran brown rice) กลับพบว่ามีความเข้มข้น

ของ total vitamin E และ gamma-oryzanol เพ่ิมขึ้นหลังการนึ่งด้วยไอน้ าและ/หรือผ่านการหุงสุก (น้ าฝน 

ล าดับวงศ์ และคณะ , 2559 ; Islam et al., 2004 ; Heinemann et al., 2006 ; Lamberts et al., 2006 ; 

Patindol et al., 2008 ; Parnsakorn & Noomhorm, 2008 ; Lamberts et al., 2008 ; Wambura et 

al., 2008 ; Gbabo et al. , 2009 ;  Panchan & Naivikul , 2009 ; Demont et al., 2010 ;  Roseline 

et al., 2010 ; Newton et al., 2011 ; Min et al., 2014 ; Joseph et al., 2015 ; Graham-Aquaah et 

al., 2015) นอกจากนี้ น้ าฝน และคณะ (2559) รายงานว่า หากใช้สภาวะการการผลิตที่ใช้ความร้อนค่อนข้าง

รุนแรงจนสตาร์ชเกิดเจลาทิไนเซชันอย่างสมบูรณ์ จากนั้นน าไปอบแห้งและ/หรือเก็บรักษาในสภาวะที่ท าให้

เกิดรีโทรเกรเดชัน (retrogradation) ได้เหมาะสม จะท าให้ข้าวนึ่งมีปริมาณรีซิสแทนต์สตาร์ชสูงขึ้น (higher 

resistant starch) และค่าดัชนีน้ าตาลลดลง (lower glycemix index) 

 
5. การอบแห้ง  มีการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งประเภทต่างๆ 

รวมทั้งสามารถประหยัดเวลา ต้นทุน และเพ่ิมผลผลิต ได้แก่ เครื่องอบแห้งลมร้อน (Bualuang et al., 2013) 

เครื่องฟลูอิไดซ์ เบด (fluidized bed) (กฤตนัย แก้วยศ , 2554)  เครื่องฟลูอิไดซ์ เบดร่วมกับไอน้ าร้อนอ่ิมตัว

ยวดยิ่งแบบขั้นตอนเดียว (first-stage superheated steam fluidized bed) (Soponronnarit et al., 

2005) เครื่องฟลูอิไดซ์ เบดร่วมกับไอน้ าร้อนอ่ิมตัวยวดยิ่งแบบ 2 ขั้นตอน (second-stage superheated 
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steam fluidized bed) (Cheervitsopon & Noomhorm, 2015) และเครื่องอินฟราเรด (infrared) 

(Bualuang et al., 2013) 

 
6.  การกะเทาะเปลือกและ/หรือการขัดสี   มีรายงานการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการกะเทาะเปลือก

และ/หรือการขัดสี จ านวน 2 ผลงาน คือ Lamberts et al. (2007) และ Kumar & Prasad (2013)   น้ าฝน 

ล าดับวงศ์ และคณะ (2559) ได้รวบรวมข้อมูลด้านการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมการผลิตข้าวนึ่งของประเทศ

ไทย  จากการค านวณสมดุลมวลสาร (mass balance) และสมดุลพลังงาน (energy balance) ส าหรับการ

ผลิตข้าวนึ่ง พบว่า อุตสาหกรรมการผลิตข้าวนึ่งมีปริมาณการใช้พลังงานสูง โดยเฉพาะในช่วงการขัดสีผิวเมล็ด

ข้าว ส่วนการอบแห้งเป็นกระบวนการที่สิ้นเปลืองพลังงานความร้อนมากที่สุด  

 
7. การเก็บรักษาและการหุงสุก  มีรายงานการศึกษาสภาวะของการเก็บรักษาข้าวนึ่งเป็นผลงานของ 

Roseline et al. (2010)  Parnsakorn & Noomhorm (2012) การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมการหุงสุก

ข้าวเปลือกนึ่งและ/หรือข้าวกล้องนึ่งหลังการนึ่งด้วยไอน้ า  จะเป็นผลงานของ Heinemann et al. (2006)  

Parnsakorn & Noomhorm (2008)   Roseline et al. (2010)  Min et al. (2014) และ 

Cheervitsopon & Noomhorm (2015) นอกจากนี้ การศึกษาผลของการหุงสุกด้วยน้ าเดือดที่มีต่อความ

เข้มข้นของสารต้านอนุมูลอิสระและความสามารถการต้านอนุมูลอิสระเป็นผลงานของ Min et al. (2014) 

ในภาพรวมการผลิตทั่วไป พบว่า การเลือกพันธุ์ข้าวที่มีน้ าตาลรีดิวซ์และโปรตีนที่มีปริมาณกรดอะมิโน

อิสระต่ า ใช้อุณหภูมิการแช่ข้าว และการอบแห้งไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส และใช้อุณหภูมิการนึ่งข้าว

ประมาณ 80oC  ท าให้ข้าวนึ่งที่ผลิตได้มีสีเหลืองอ่อน (น้ าฝน ล าดับวงศ์ และคณะ, 2559 ; Lamberts et 

al., 2009) 

 ทั้งนี้ จากการสังเคราะห์ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น สามารถแสดงรายละเอียดเพ่ิมเติมใน ภาพที่ 1 
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สรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากการสังเคราะห์ผลการศึกษาที่ผ่านมาสามารถสรุปช่องว่างการวิจัยและ/หรือข้อเสนอแนะที่จะสามารถ
ผลิตโครงการวิจัยต่อไป ดังนี้ 

1. ยังไม่มีข้อมูลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการน าข้าวเปลือกอินทรีย์ที่มีสารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ทั้งที่

ได้รับการรับรอง ทั้งสายพันธุ์ข้าวมีและไม่มีสี มาปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มมูลค่าโดยการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์

ข้าวนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพแก่ผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ เช่น การผลิตข้าวนึ่งจากข้าวกล้องเริ่มงอก

อินทรีย์และ/หรือข้าวเปลือกเริ่มงอกอินทรีย์  อันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 

และสามารถบรรเทาความยากจนลงได้ รวมทั้งเป็นการเพ่ิมความม่ันคงทางอาหาร (food security)  

2. ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลหรือขาดการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน คือ ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานที่ได้จากการวัดค่าเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณของผลิตภัณฑ์ข้าวพาร์บอย  โดยเฉพาะการวัดค่า (1) สี  (2) ลักษณะปรากฏ (3) 

กลิ่นรส (4) เนื้อสัมผัส (5) การยอมรับของผู้บริโภค  ทั้งนี้ ข้อมูลทั้ง 5 พารามิเตอร์ที่ได้มาจากการทดสอบ

ทางประสาทสัมผัสด้วยผู้บริโภค และ/หรือได้จากการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวัดเฉพาะด้าน ซึ่งยังไม่มีการ

เชื่อมโยงกัน ส่วนใหญ่จะค่อนข้างแยกส่วนงานกันท า  

3. กรณีถ้ามีการเชื่อมโยงข้อมูลการวัดค่าผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแล้ว  ควรส่งต่อ

หรือเชื่อมโยงต่อเนื่องไปให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตข้าวพาร์บอย เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบนั้นทราบว่าจะ

ก าหนดสภาวะท่ีเหมาะสมกระบวนการผลิตอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือลูกค้าได้ถูกต้อง 

เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการนั้นก าหนดเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์เฉพาะ (specifications) สามารถได้สภาวะที่

เหมาะสมการผลิตข้าวนึ่งอย่างไรให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคและ/หรือลูกค้าได้ถูกต้องและแม่นย า   

4. ยังไม่มีข้อมูลการวัดค่ามาตรฐานด้านความพึงพอใจ การยอมรับ คุณค่าและทัศนคติของผู้บริโภคชาวไทยที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์ข้าวนึ่งในแต่ละภาคของประเทศ เพื่อท่ีผู้ประกอบการจะได้ก าหนดความต้องการให้เป็นรูปแบบ 

(features) ที่พึงพอใจแก่ผู้บริโภคชาวไทยในประเทศ ซึ่งประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นคิดพ้องกับ น้ าฝน ล าดับวงศ์ 

และคณะ (2559) 
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การเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 

Strengthening Brand Equity of Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA.) 

ดวงรัตน์ รัตนพงษ์ 1 

 นธกฤต วันต๊ะเมล์ 2 

 
บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาคุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศ
ไทย (รฟม.) 2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้ งนี้  คือ  กลุ่มประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครที่ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า MRT ที่เปิดให้ใช้บริการในปัจจุบันจ านวน 400 คน โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ส่วนใหญ่มีการรับรู้ ในคุณค่าตราสินค้าของ 
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่าอันดับที่แรก คือ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.88) รองลงมา คือ 
ด้านความภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.86) ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้าอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย=3.66) และด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย=3.63) ตามล าดับ 
 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับความถ่ีในการใช้บริการรถไฟฟ้า พบว่า คุณค่าตรา
สินค้าโดยรวมของ รฟม. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่าอิทธิพล 
(Beta=0.389) สามารถอภิปายความแปรปรวนได้ ร้อยละ15.1 (R2 = 0.151) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที ่0.05 
  
ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
 
 
 
1 นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ประจาภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 
 
 The objective of this research is study about 1) Brand Equity of Mass Rapid Transit Authority 
of Thailand (MRTA.) 2) study about relationship between brand value and frequency of use and 
service at MRT with consumers. The sample group used in this research is people in Bangkok 
People who ever use services with MRT decided to use MRT. The sample group decided to use 
MRT. Using the survey with a sample of 400 people. The questionnaire were used to collect 
data. Statistically analyzed data using by variety techniques; percentage, mean, standard deviation 
and Simple Regression Analysis at 0.05 significance level 
 The results showed that customers of MRTA. Is perceived brand value of MRT over all 
are hight level (Mean = 3.76). Perceived for first is brand association at a high level (Mean = 3.88) 
The second is the perceived brand loyalty at a high level (Mean = 3.86), name awareness at a 
high level (Mean = 3.66). And it’s Perceived Quality with the brand at a high level (Mean = 3.63) 
respectively. 
 In addition the research indicate behavior use the service of MRT Is relationship between 
brand value and frequency of use and service over all at MRT with consumers. There is a 
positive correlation with the frequency of use MRT by the influence (Beta = 0.389) could explain 
15.1% (R2 = 0.151), at 0.05 significance level. 
 
Keywords: Brand Equity, Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA.) 
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บทน า 
 หลายคนอาจนึกสงสัยว่าการสร้างแบรนด์มีความส าคัญอย่างไรกับธุรกิจหรือหน่วยงาน  
ซึ่งการสร้างแบรนด์มีส่วนช่วยส่งเสริมหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ ประสบความส าเร็จได้ 
เป็นอย่างยิ่ง ไม่เพียงแต่การสร้างการจดจ าตัวสินค้าเท่านั้น ยังรวมไปถึงการที่ผู้บริโภคได้ใช้สินค้านั้นๆ แล้วเกิด
ความภูมิใจ ช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

 ภายใตส้ถานการณ์การแข่งขันทางการตลาดที่รุนแรงในปัจจุบัน จึงท าให้องค์กรธุรกิจหรือหน่วยงาน
ต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างตราสินค้า (Brand) ถือเป็นสิ่งที่มีบทบาทต่อความอยู่รอดของธุรกิจและ
หน่วยงาน จะเห็นได้ว่าการสร้างแบรนด์ในสมัยนี้ถือเป็นความท้าทายส าหรับผู้คิดค้นยุทธศาสตร์องค์กร 
เนื่องจากสินค้าในปัจจุบันมีความเหมือนกันไปหมด ซื้อของแบรนด์ใดก็สามารถใช้งานได้เหมือนๆ กันบริษัท
ต่างๆ จึงเริ่มมาให้ความสนใจเรื่องการสร้างแบรนด์โดยมุ่งเน้นไปที่องค์กรของตนเอง เมื่อใดที่ผู้บริโภคจดจ า 
แบรนด์เราได้ ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการของเรา ในขณะที่บริษัทต่างๆ นิยมสร้างแบรนด์
องค์กรโดยยึดหลักความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) กันมากข้ึนในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าคุณค่าตราสินค้านั้นไม่ได้
เป็นเพียงเรื่องของเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวของตัวเองของสินค้าหรือบริการ
เท่านั้น แต่ทว่าตราสินค้านั้นยังมีบทบาทส าคัญในการแข่งขันทางการตลาดสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและ
บริการ โดยเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างคุณค่า (Value) และเอกลักษณ์ (Uniqueness) ที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่
เข้าถึงอารมณ์ของผู้บริโภคท่ีมีต่อสินค้าและบริการนั้นๆ ด้วยซึ่งจะท าให้เกิดการยอมรับและความเชื่อถือไว้เนื้อ
เชื่อใจ และเกิดความภักดีต่อตราสินค้านั้นๆ  
  การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2535 
เมื่อแรกเริ่มของการจัดตั้งองค์กรมีชื่อว่า องค์กรรถไฟฟ้ามหานคร มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดส านัก
นายกรัฐมนตรี ต่อมาในปี 2543 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยตาม
พระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 และภายหลังจากการปฏิรูประบบ
ราชการในปี 2545 รฟม. ได้ย้ายมาอยู่ภายใต้ก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
   ปัจจุบัน รฟม. ได้เปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ช่วงหัวล าโพง-บางซื่อ 
เป็นรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทย เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2542 พร้อมเปิดให้ใช้
บริการในปี พ.ศ. 2547 ซึ่งได้เปิดให้บริการเข้าสู่ปีที่ 12 แล้วในปี พ.ศ.2559 ซึ่งด าเนินการเดินรถโดยบริษัท
ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (BEM) โดยได้รับสัมปทานจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) จากนั้น รฟม. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ด าเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน เป็นสายที่ 2 เพ่ือขยายเส้นทางรถไฟฟ้าและรองรับการเดินทางของประชาชน
ให้ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีเส้นทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 
ที่เขตบางซื่อ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้า
มหานคร สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-เตาปูน ว่าฉลองรัชธรรม ซึ่งมีก าหนดการเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ  
ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559  
  ปัจจุบันโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนมีหลายประเภท อาทิ รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BTS) รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
แห่งประเทศไทย (MRT) รถไฟฟ้า Airport Rail Link และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เป็นต้น ท าให้
ประชาชนไม่ทราบข้อมูลว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ หน่วยงานไหนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการฯ 
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เนื่องจากระบบขนส่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแผนแม่บทการขนส่งมวลชนระบบรางในเขตกรุงเทพมหานคร
และพ้ืนที่ต่อเนื่อง ซึ่งทางส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่วยงานกลางที่
รับผิดชอบด้านนโยบายและจัดท าแผนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งของประเทศ ได้กระจายความรับผิดชอบ
ให้หน่วยงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ซึ่งประชาชนส่วน
ใหญ่จะเข้าใจว่า MRT เป็นผู้ให้บริการโครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน และ BTS เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้า
ยกระดับ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน MRT ได้ด าเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ายกระดับขึ้น ภายใต้โครงการรถไฟฟ้า
มหานคร สายฉลองรัชธรรม และรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต เป็นต้น ท าให้ประชาชน
และหน่วยงานอสังหาริมทรัพย์เกิดความเข้าใจผิดว่าโครงการรถไฟฟ้ายกระดับเป็นของ BTS เกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
อีกทั้งยังพบว่าแต่ละระบบขนส่งมวลชนมีการสร้างจุดแข็งและสามารถแข่งขันกันได้ ท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงปัญหา
ของการสร้างการรับรู้แบรนด์และการสื่อสารเพ่ือเสริมสร้างในเรื่องคุณค่าตราสินค้าของโครงการรถไฟฟ้าซึ่ง 
อยู่ในความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) นั้นเป็นจุดอ่อนที่ต้องน ามาศึกษา
ท าวิจัยในครั้งนี้  
 
  แม้ว่า รฟม. จะใช้กลยุทธ์การสื่อสารด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์โครงการก่อน
เริ่มด าเนินโครงการด้วยการจัดประชุมการมีส่วนร่วมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามแนวสายทาง
โครงการรถไฟฟ้า เผยแพร่แผ่นพับแสดงข้อมูลแนวสถานีที่รถไฟฟ้าสัญจรผ่านหน้าเว็บไซต์ รวมถึงการ
ด าเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์ แต่สิ่งส าคัญของการประชาสัมพันธ์ที่ดีควรสร้างความไว้วางใจ ความเชื่อถือ และ
การยอมรับให้ความร่วมมือในการด าเนินงานต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งผลลัพธ์ที่ประชาชนจะมองต่อ รฟม . มี
ความแตกต่างกันออกไปทั้งด้านบวกหรือทางลบนั้น ย่อมส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน แต่สิ่ง
ส าคัญที่ท าให้ผู้ใช้บริการ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกิดความไว้วางใจและเชื่อมั่น อีกประการหนึ่ง คือ 
ตราสินค้าที่สามารถสร้างความภักดีในตราสินค้า การรู้จักชื่อตราสินค้า การรับรู้คุณภาพตราสินค้า และความ
เชื่อมโยงตราสินค้า ท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ถึงประสิทธิภาพและศักยภาพของ รฟม. อย่างชัดเจน จึงท าให้เกิด
การศึกษาท าวิจัยในครั้งนี้ขึ้น 
วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาคุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณค่าตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)” ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางและกรอบแนวคิด
ในการศึกษา โดยน าเสนอตามแนวคิดพอสังเขปดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเกี่ยวกับตราสินค้า (Brand) 

 นธกฤต วันต๊ะเมล์ (2555) กล่าวว่า ตราสินค้า (Brand) เป็นมากกว่าเรื่องสัญลักษณ์หรือโลโก้ แต่
ตราสินค้ายังหมายรวมไปถึงการรับรู้ที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้า เป้าหมายของ
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การสร้างตราสินค้า คือ การท าให้ตราสินค้ามีคุณค่าหรือมีมูลค่าในสายตาของผู้บริโภค หรือสร้างคุณค่าตรา
สินค้า (Brand Equity) นั่นเอง 
 2. แนวความคิดเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity)  
  วิทวัส รุ่งเรืองผล (2544) ได้ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้า หมายถึง ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับ และ
เชื่อถือเป็นทุนหรือคุณค่าเพ่ิมพูนในผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับตรายี่ห้อในมุมมองของผู้บริโภค  
ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมทางการตลาดและโฆษณาที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งประสบการณ์ดีๆ ที่ลูกค้าขาประจ าพึง
หวังจะได้จากการนิยมใช้ตราสินค้าหนึ่งๆ อันสืบเนื่องมาจากทัศนคติในเชิงบวกที่มีต่อสินค้า หรือบริการของ
องค์กร  
 3. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
  ชูชัย สมิทธิไกร (2554) ได้กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระท าของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
การตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช้ และการก าจัดส่วนที่เหลือของสินค้าและบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและความปรารถนาของตน 
 
 สรุปได้ว่า ความต้องการด้านต่างๆ ของบุคคล คือ สาเหตุส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันท าให้บุคคลมีการ
กระท าต่างๆ ซึ่งภาวะที่บุคคลมีแรงผลักดันเกิดขึ้นในจิตใจนี้เรียกว่า การมีแรงจูงใจ ให้เกิดพฤติกรรมการซื้อ 
และเลือกใช้บริการนั้นๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการส่วนตัว อย่างไรก็ตามผู้บริโภคแต่ละคนไม่ได้มีความ
ต้องการหรือแรงจูงใจเพียงอย่างเดียว แต่มักจะมีความต้องการหรือแรงจูงใจหลายประการด้วยกัน บางครั้งก็มี
ความขัดแย้งกันเอง ซึ่งเรียกว่าเกิดสภาวะความขัดแย้งด้านแรงจูงใจ 
 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น ผู้วิจัยสามารถก าหนด
กรอบแนวคิดในงานวิจัย ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
จากกรอบแนวคิดงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ ดังนี้ 
 1. ความภักดีในตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 

คุณค่าตราสินค้า 
1. ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty) 
2. ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (Name Awareness) 
3. ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า  
    (Perceived Quality) 
4. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
    (Brand Association) 

ความถี่ในการใช้บริการ 
รถไฟฟ้า MRT 

 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 2. การรู้จักตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) มีความสัมพันธ์  
เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
 3. การรับรู้ ในคุณภาพตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
 4. ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าของ การรถไฟฟ้ าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
 5. คุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) โดยรวมมีความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
วิธีการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยศึกษากลุ่มประชาชนใน
กรุงเทพมหานครที่ใช้บริการระบบขนส่งรถไฟฟ้า MRT ที่เปิดให้บริการในปัจจุบัน คือ โครงการรถไฟฟ้า 
มหานครสายเฉลิมรัชมงคล และสายฉลองรัชธรรม โดยท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
จ านวน 400 ตัวอย่าง เพ่ือศึกษาตัวแปรต้นในการวัดคุณค่าตราสินค้าของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.) โดยใช้หลักการประเมินคุณค่าตราสินค้า 4 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านความภักดีในตราสินค้า (Brand 
Loyalty) 2. ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า (Name Awareness) 3. ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า (Perceived 
Quality) และ 4. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า (Brand Association) และศึกษาตัวแปรตามถึงความถี่ 
การใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเสริมสร้างความเข้มแข็งคุณค่าตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง
ประเทศไทย (รฟม.)” สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 227 คน (ร้อยละ 56.80) มีอายุระหว่าง 16–30 ปี จ านวน 
234 คน (ร้อยละ 58.50) ระดับการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 222 คน (ร้อยละ 55.50) ประกอบอาชีพ
นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จ านวน 147 คน (ร้อยละ 36.80) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ ากว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 
จ านวน 102 คน (ร้อยละ 25.50)  

2) ข้อมูลการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 

        คุณคา่ตราสินค้าของ รฟม.   �̅� S.D. ระดับการรับรู้ อันดับ 

1. ด้านความภักดีในตราสินค้า   3.86 0.67      มาก     2 
2. ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า   3.66 0.76      มาก     3 
3. ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า   3.63 0.60      มาก        4 
4. ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า   3.88 0.57      มาก     1 
  รวม     3.76 0.54      มาก 
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จากตาราง พบว่า คุณค่าตราสินค้าโดยรวม ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย อยู่ใน
ระดับมาก (�̅�= 3.76) และมีค่า S.D.= 0.54 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงล าดับจากมากไปน้อย  อันดับแรก 
คือ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (�̅�= 3.88) มีค่า S.D = 0.57 อันดับที่ 2 คือ ด้านความ
ภักดีในตราสินค้าอยู่ในระดับมาก (�̅� = 3.86) มีค่า S.D. = 0.67 อันดับที่ 3 คือด้านการรู้จักชื่อตราสินค้าอยู่ใน
ระดับมาก (�̅� = 3.66) มีค่า S.D. = 0.76 และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้าอยู่ในระดับ
มาก (�̅�= 3.63) มีค่า S.D. = 0.60 

 
 
 

 3) ข้อมูลความถี่ในการในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 1 วัน/สัปดาห์ จ านวน 120 คน (ร้อยละ 30.00) รองลงมาใช้

บริการรถไฟฟ้า MRT 5 วัน/สัปดาห์ จ านวน 92 คน (ร้อยละ 23.00) โดยต่ าสุด คือ ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  
6 วัน/สัปดาห์ และสูงสุด คือ 1 วัน/สัปดาห์ และผลโดยเฉลี่ย คือ 2.79 
 4) ข้อมูลคุณค่าตราสินค้าโดยรวมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)  
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT  

สมมติฐาน a b t Beta Sig ผลการทดสอบ 

1 ) ความภักดี ในตราสินค้ า ของ  รฟม . 
มี คว ามสั มพัน ธ์ เ ชิ งส า เหตุ ต่ อค วามถี่ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 

1.181 1.027 9.254 0.421 .00* / 

R2 = 0.177 
2 ) ก า ร รู้ จั ก ต ร า สิ น ค้ า ข อ ง  ร ฟ ม . 
มี คว ามสั มพัน ธ์ เ ชิ งส า เหตุ ต่ อค วามถี่ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 

0.688 0.573 5.528 0.267 .00* / 

R2 = 0.071 
3) การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้าของ รฟม. 
มีความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้
บริการรถไฟฟ้า MRT 

0.543 0.918 7.202 0.340 .00* / 

R2 = 0.115 
4) ความเช่ือมโยงกับตราสินค้าของ รฟม.มี
ค ว า ม สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง ส า เ ห ตุ ต่ อ ค ว า ม ถี่ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 

0.181 0.764 5.528 0.267 .00* / 

R2 = 0.071 
5) คุณค่าตราสินค้าโดยรวมของ รฟม. 
มี คว ามสั มพัน ธ์ เ ชิ งส า เหตุ ต่ อค วามถี่ 
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 

1.614 1.171 8.413 0.389 .00* / 

R2 = 0.151 
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     * มีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 
 จากตาราง แสดงการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่ายของคุณค่าตราสินค้าของ รฟม. ที่มีอิทธิพลต่อความถี่
ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยคุณค่าตราสินค้าแบ่งได้เป็น 5 ด้านดังนี้  
1) ความภักดีในตราสินค้าของ รฟม. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่า
อิทธิพล (Beta=0.421) สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ17.7 (R2 = 0.177) 2) การรู้จักตราสินค้า
ของ รฟม. มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่าอิทธิพล (Beta=0.267) 
สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ7.1 (R2 = 0.071) 3) การรับรู้ในคุณภาพตราสินค้าของ รฟม.  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่าอิทธิพล (Beta=0.340) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ11.5 (R2 = 0.115) 4) ความเชื่อมโยงกับตราสินค้าของ รฟม.  
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่าอิทธิพล (Beta=0.267) สามารถ
อธิบายความแปรปรวนได้ ร้อยละ7.1 (R2 = 0.071) และ5) คุณค่าตราสินค้าโดยรวมของ รฟม. มีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT โดยมีค่าอิทธิพล (Beta=0.389) สามารถอภิปายความ
แปรปรวนได้ ร้อยละ15.1(R2 = 0.151)  
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 
 จากการศึกษาคุณค่าตราสินค้าโดยรวมของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ รฟม. อยู่ในระดับมาก ซึ่งวิทวัส รุ่ง เรืองผล (2545) 
ได้ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้า หมายถึง ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ เป็นทุนหรือคุณค่าเพ่ิมพูนใน
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการสร้างมูลค่าให้กับตรายี่ห้อในมุมมองของผู้บริโภค ซึ่งเป็นผลของกิจกรรมทางการตลาด
และโฆษณาที่ดีและต่อเนื่อง รวมทั้งประสบการณ์ดีๆ ที่ลูกค้าขาประจ าพึงหวังจะได้จากการนิยมใช้ตราสินค้า
หนึ่งๆ อันสืบเนื่องมาจากทัศนคติในเชิงบวกท่ีมีต่อสินค้า หรือบริการขององค์กร 

ผลการศึกษากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในคุณค่าตราสินค้าของ รฟม. โดยรวมสรุปได้ว่า มีระดับการรับรู้อยู่ใน
ระดับมาก อันดับแรก คือ ด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้า อันดับที่ 2 คือ ด้านความภักดีในตราสินค้า อันดับที่ 3 
คือ ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า และล าดับสุดท้าย คือ ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า 
 ซึ่งการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ รฟม. ในด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้านั้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก 
กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารถไฟฟ้า MRT เป็นที่รู้จักท าให้ท่านเชื่อถือและเลือกใช้บริการอีกทั้งยังเป็นระบบ
ขนส่งที่มีความปลอดภัย ท่านจึงมีความเชื่อใจในการใช้บริการ และท าให้ท่านถึงที่หมายได้ตรงเวลาความรู้สึก
คุ้มค่ากับบริการที่ได้รับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Keller (1993) ได้กล่าวว่า การเชื่อมโยงกับตราสินค้า 
หมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เชื่อมต่อกับตราสินค้าเข้ากับความทรงจ าบนพ้ืนฐานประสบการณ์ของผู้บริโภคหรือ
การเปิดรับการสื่อสารของผู้บริโภคการเชื่อมโยงตราสินค้าจะแข็งแกร่งขึ้นหากได้รับการสนับสนุนผ่านเครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด ดังนั้นตราสินค้าจึงมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคสามารถดึงข่าวเกี่ยวกับตราสินค้าออกมาจาก
ความทรงจ าท าให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่แข่งรวมทั้งท าให้ผู้บริโภคมีเหตุผลในการซื้อสินค้าโดยการสร้าง
ทัศนคติเชิงบวกให้กับตราสินค้า และสามารถเพ่ิมโอกาสในการขยายตัวของสินค้าผ่านตราสินค้าเดิมได้ง่ายขึ้น
ด้วยในการเชื่อมโยงกับตราสินค้านั้น อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล ชนะมินทร์ (2556) ได้ศึกษาวิจัย
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เรื่อง ผลกระทบของคุณค่าตราสินค้าที่มีต่อผลการด าเนินงานของธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในประเทศไทย 
พบว่า คุณตราสินค้าด้านการสร้างปัจจัยเชื่อมโยงตราสินค้ากับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง
บวกกับผลการด าเนินงานด้านความพึงพอใจของผู้บริหาร เช่น กิจการให้ความส าคัญกับภาพลักษณ์ของสินค้า
ซึ่งจะส่งผลเชื่อมโยงต่อชื่อเสียงและการยอมรับในตราสินค้ากิจการตระหนักถึงคุณสมบัติของสินค้าที่ตรงกับ
ตราสินค้า เพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้า และกิจการส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของ
สินค้าจากตราสินค้าเพ่ือให้ผู้บริโภคมีความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ามากขึ้นและกิจการให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความโดดเด่นของตราสินค้าเพ่ือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสินค้าและบริการ 

ด้านความภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าการให้บริการรถไฟฟ้า MRT สะดวก รวดเร็ว 
ปลอดภัย และประหยัดเวลาการเดิน อีกทั้งจะยังคงใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ในโครงการรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ 
ที่ รฟม. รับผิดชอบต่อไป และท่านจะแนะน าให้ผู้อ่ืนมาใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มาเป็นอันดับแรกๆ สะท้อนให้เห็นว่า
กลุ่มตัวอยา่งมีความภักดีต่อตราสินค้า รฟม. จึงเกิดเป็นพฤติกรรมสอดคล้องกับแนวคิดของ นธกฤต วันต๊ะเมล์ 
(2555) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค คือ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องกับการให้ได้มาซึ่ง
การบริโภค และการก าจัดทิ้งซึ่งสินค้าและบริการ โดยที่พฤติกรรมเหล่านี้มิได้หมายถึงกิจกรรมที่แสดงออกทาง
ร่างกายเท่านั้น แต่ยังหมายรวมถึงกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้บริโภคด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของชัยกร ปิยะนุกูล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ที่มผลต่อคุณค่าตราสินค้าของศูนย์การค้า
เซน็ทรัล เวิลด์ผลวิจัยด้านความภักดี พบว่าส่วนมากถ้าการไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เพ่ือการเลือกซื้อสินค้า
ผู้ใช้บริการส่วนมากจะไปซื้อสินค้าที่ศูนย์การค้าใกล้บ้าน แต่จะมาใช้บริการที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ต่อเมื่อ
ต้องการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการที่แตกต่างจากศูนย์การค้าอ่ืนๆ และต้องการซื้อสินค้าหลายประเภท เช่น 
เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของใช้ในชีวิตประจ าวัน ในเวลาเดียวกันแต่ถ้านึกถึงด้านการพบปะ นัดคุยธุระ 
ร้านอาหาร จะนึกถึงศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นอันดับแรก  
 ด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจ าตราสินค้าของรถไฟฟ้า MRT ได้มีระดับการรับรู้มาก คือ 
ตราสินค้าของรถไฟฟ้า MRT มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก และเมื่อพูดถึงการเดินทางโดยรถไฟฟ้า ท่านคิดถึงรถไฟฟ้า 
MRT เป็นอันดับแรก และท่านเคยได้ยิน/เคยเห็น ตราสินค้ารถไฟฟ้า MRT ผ่านช่องทางของสื่อต่างๆ และ/หรือ
การจัดบูทประชาสัมพันธ์ โดยสอดคล้องกับแนวคิดของศรีกัญญา มงคลศิริ (2547) กล่าวว่า การสร้างการรู้จัก
ตราสินค้า หมายถึง การท าให้ผู้บริโภคที่ไม่เคยรู้จักตราสินค้านั้นมาก่อนได้รู้จักกับสินค้านั้น โดยการใช้
เครื่องมือทางในการสร้างตลาดที่เหมาะสมผ่านการวางแผนในการสร้างการรู้จักตราสินค้า  เช่น การ
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับตราสินค้าใหม่ที่เริ่มเปิดตัว
การตระหนักรู้ตราสินค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของเรื่องคุณค่าตราสินค้า และจัดว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะท าให้เกิด
พฤติกรรมการซื้อเพราะการที่ตราสินค้าใดๆ สามารถเข้ามาอยู่ในใจผู้บริโภคได้ในขณะที่ก าลังนึกถึงสินค้า
ประเภทนั้นๆ อีกท้ังยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของอ้าว จาง (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลกระทบของคุณค่า
ตราสินค้าที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในจังหวัดขอนแก่น พบว่าคุณค่าตราสินค้าด้าน 
การรู้จักตราสินค้า มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อโดยรวม ในด้านการรู้จัก
ตราสินค้าตระหนักดีว่าคุณค่าของตราสินค้าเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งมีคุณค่าด้านจิตใจต่อกิจการ
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เป็นอย่างยิ่ง ทราบว่าตราสินค้าคือการเชื่อมโยงระหว่างชื่อกับสัญลักษณ์ของสินค้าหรือบริการให้มีคุณค่ามากขึ้น
นอกเหนือจากคุณสมบัติที่แท้จริงของตัวสินค้าหรือบริการเอง เชื่อมั่นว่าตราสินค้าจะแสดงถึงการยอมรับใน  
ตัวสินค้าหรือบริการมากกว่าสินค้าที่ไม่มีตราสินค้า เชื่อว่าการใช้ช่องทางในการน าเสนอสินค้า และบริการหลายๆ 
ช่องทางจะท าให้ผู้บริโภครู้สึกถึงความแตกต่างของสินค้าและบริการมากยิ่งขึ้น เชื่อมั่นว่าตราสินค้าที่ท่านเลือกใช้
พยายามจะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างและจุดเด่นที่ตราสินค้าอ่ืนไม่มีเชื่อว่าสินค้าและบริการที่เล็งเห็น
ความสัมพันธ์ของชีวิตและคุณค่าที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ต้องการจะส่งผลให้ตราสินค้ามีชื่อเสียง และเชื่อมั่นว่าจะ
ได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้สินค้าและบริการจากตราสินค้าที่มีชื่อเสียงทุกครั้ง ตระหนักดีว่าสินค้ าและ
บริการที่เอาใจใส่ผู้บริโภคจะท าให้ท่านเกิดความจงรักภักดีต่อตราสินค้าซึ่งท่านจะนึกถึงเป็นอันดับแรกหากจะซื้อ
ครั้งต่อไป เชื่อว่าสินค้าและบริการที่ท่านใช้อยู่เป็นประจ าจะส่งผลให้เกิดความไว้ใจตราสินค้า และหากมีการ
น าเสนอตัวสินค้าใหม่ออกมาก็จะได้รับการยอมรับในทันท ี

ด้านการรับรู้ในคุณภาพตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เชื่อมั่นว่ารถไฟฟ้า MRT ช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
การจราจรได้ รู้สึกถึงความปลอดภัยเมื่อใช้บริการรถไฟฟ้า MRT มีบริการที่เป็นเลิศ และมีคุณภาพ จึงเกิดเป็น
ความรู้สึกที่เกิดจากการรับรู้ในตราสินค้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Auken (2002) ได้ให้ความหมายไว้ว่า
คุณค่าตราสินค้า หมายถึงคุณค่าทางธุรกิจและความคาดหวังต่างๆ ที่ผู้บริโภคมีต่อองค์กรสินค้าและบริการ 
รวมถึงประสบการณ์จากการสื่อสารและการรับรู้ที่ผ่านมาจากตราสินค้า อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของธัญญลักษณ์ ลิ้มทองกุล (2557) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบการรับรู้คุณค่าตราสินค้า
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีและห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสของผู้บริโภคในเขตเทศบาลอ าเภอเมืองนครขอนแก่น 
พบว่า ผู้ใช้บริการห้างบิ๊กซีและห้างเทสโก้โลตัสมีการรับรู้ในการใช้บริการห้างสรรพสินค้าห้างใดห้างหนึ่งที่
แตกต่างกัน เฉพาะตราสินค้าที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักเมื่อเทียบกับตราสินค้าอ่ืนได้ยินได้เห็นตราสินค้าของ
ห้างจากการเป็นสปอนเซอร์ในกิจกรรมและรายการต่างๆ แม้ว่าห้างอ่ืนจะมีโปรโมชั่นหรือลดราคา ห้างมีสินค้า
ที่หลากหลาย ห้างมีสิ่งอ านวยความสะดวกภายในห้าง ห้างมีพนักงานที่สุภาพและเอาใจใส่ลูกค้ามีเครื่องหมาย
การค้าที่ชัดเจนไม่สับสน มีการขยายกิจการในรูปแบบของแฟรนไชส์ที่ได้รับการยอมรับ มีรางวัลและมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับ  

จากการศึกษาด้านพฤติกรรมของความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าตราสินค้ากับความถี่ในการใช้
บริการโครงการรถไฟฟ้า MRT ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณค่าตราสินค้าของ รฟม. นั้นมี
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุต่อความถี่ในการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดของศรีกัญญา 
มงคลศิริ (2547) ได้ให้ความหมายคุณค่าตราสินค้า ไว้ว่าคุณค่าที่ผู้บริโภคได้รับหากซื้อสินค้าหรือใช้บริการของ
ตราสินค้านั้นๆ โดยอาจเป็นคุณค่าที่อาจจะจับต้องไม่ได้โดยตรง แต่ผู้บริโภคมีความรู้สึกกับตราสินค้านั้นได้ 
เช่น ความรู้สึกน่าเชื่อถือ มั่นใจที่จะใช้ คุ้นเคยเพราะอยู่มานานหรือความทันสมัย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมของดวงกมล ชื่นจิตร (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้
ตราสินค้า ทัศนคติที่มีต่อตราสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ตราสินค้าเบียร์สิงห์
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการซื้อเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ของ
ผู้บริโภค คือ ท่านคิดว่าการดื่มเหล้าเบียร์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยในการเข้าสังคม (ปัจจัยด้าน
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วัฒนธรรม) ท่านดื่มเหล้าเบียร์ เพราะท่านดื่มตามเพ่ือน คนรู้จัก หรือครอบครัวของท่าน (ปัจจัยสังคม) และ 
ท่านต้องดื่มเหล้า เบียร์ เพราะเครียด มีปัญหา (ปัจจัยส่วนบุคคล) 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวในข้างต้นจะสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าตราสินค้ามีผลกับการเกิดพฤติกรรมการใช้
บริการที่เพ่ิมข้ึนนักการตลาดมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างคุณค่าตราสินค้าที่ดีเพ่ือสร้างจุดเด่นให้กับตรา
สินค้า เพ่ือท าให้ผู้บริโภคเกิดการซื้อซ้ า และเกิดความถี่ในการเลือกใช้บริการในที่สุด ท าให้เกิดทัศนคติที่ดีใน
ตราสินค้าโดยภายหลังจากการซื้อซ้ าจะส่งผลให้เกิดการคุ้นเคยกับตราสินค้าและส่งผลให้เกิดความไว้ใจโดยจะ
เลือกใช้ซ้ าถึงแม้ว่าจะมีสินค้าชนิดเดียวกันในตลาด 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ในคุณค่าตราสินค้าของ 
รฟม. โดยรวมสรุป มีระดับการรับรู้อยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่งจะเห็นได้ว่า
การรับรู้คุณค่าตราสินค้าของ รฟม. ในด้านความเชื่อมโยงกับตราสินค้านั้นมากที่สุดเป็นอันดับแรก กล่าวคือ 
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ารถไฟฟ้า MRT เป็นที่รู้จัก ท าให้ท่านเชื่อถือและเลือกใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นระบบขนส่งที่มี
ความปลอดภัย ท่านจึงมีความเชื่อใจในการใช้บริการรถไฟฟ้า และด้านการรู้จักชื่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่าง
สามารถจดจ าตราสินค้าของรถไฟฟ้า MRT ได้ มีระดับการรับรู้ปานกลาง ดังนั้นหน่วยงานที่รับผิดชอบการ
ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า ควรให้ความส าคัญกับการสร้างการรู้จักชื่อตราสินค้าร่วมกับพัฒนาการด าเนินการ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมตามชุมชนแนวสายทางโครงการรถไฟฟ้า เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดี สร้างความสัมพันธ์อันดีน าไปสู่การสนับสนุน ลดการ
ต่อต้านการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าจนน าไปสู่พฤติกรรมการใช้บริการรถไฟฟ้า MRT 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป จะเห็นว่าการศึกษาการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของระบบขนส่งมวลชนทางรางใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษาของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพียง
บริษัทเดียวอาจจะไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันการ
แข่งขันสูงมาก ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาหน่วยงานอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น รถไฟฟ้ากรุงเทพ (BTS) 
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT) รถไฟฟ้า Airport Rail Link และการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เป็นต้น เพ่ือเป็นข้อเปรียบเทียบความต่างในธุรกิจระบบขนส่งมวลชนทางราง 
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ค าชี้แนะและค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่เป็นผู้ให้โอกาสให้ได้รับการศึกษา 
ตลอดจนเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่ง รวมทั้งเป็นแรงผลักดันหลักของผู้วิจัยให้มีประสบความส าเร็จในครั้งนี้ และ
ขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาคุณเสาวลักษณ์ หลวงจอก หัวหน้าแผนกเรื่องราวร้องทุกข์ และเพ่ือนๆ ที่ท างาน รฟม. 
เพ่ือนปริญญาโททุกคน ที่ให้คอยช่วยเหลือ ดูแลกันและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา สุดท้ายนี้ผู้วิจัยหวังว่างานชิ้นนี้
จักเป็นประโยชน์ต่อการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณค่า
ตราสินค้าต่อไป  
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ความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

Opinions of Physical Education and Recreation Students on The Instruction  
and Study of Physical Education and Recreation 

 

สุรศักดิ์ เครือหงษ์1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ ความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความคดิเห็นของนิสิตวิชาเอกพลศึกษาที่มีต่อการจดัการ
เรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนิสติซึ่งก าลังศึกษาในวิชาเอกพลศึกษาจ านวน 196  คน เป็นเพศชาย 147 คน เพศหญิง 49 คน มาวิเคราะห์ข้อมูล
โดยการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยล่ะ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหค์วามแตกต่างโดยการทดสอบค่าที (T - test)   
 ผลการวิจัยพบว่า 

        1. ความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศกึษา 2557 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

        2. ความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลยัราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 ของนิสิตชาย และนิสิตหญิง ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

ค าส าคัญ: ความคิดเห็น ,นิสิต  ,สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ,การเรียนการสอน 

Abstract  
 The purposes of this research were to study Opinions of Physical Education and Recreation 
Students on The Instruction and Study of Physical Education and Recreation. The researcher selected a 
sample population of  196 students.  The data was analyses by using means, standard deviation and T - 
test 
 
 The Finding of The study were as Follows : 

1. Opinions of Physical Education and Recreation Students on The Instruction and Study of 
Physical Education and Recreation were at a high level. 

2. Opinions of Physical Education and Recreation Students is man and women on The Instruction 
and Study of Physical Education and Recreation are significant difference at the .05 level. 

Keywords: Opinions, Students, Physical Education and Recreation, Study 
 
                                                 
1
นายสุรศักดิ์  เครือหงษ ์พลศึกษาและนันทนาการ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  กรงุเทพมหานคร  10600   
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บทน า 
 การศึกษามีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ให้มีความงอกงามในด้านต่างๆ ท้ังด้านความรู้ ด้านคุณธรรม 
ด้านจริยธรรม รวมถึงด้านรา่งกาย การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส าคญัในการพัฒนาประเทศ โดยทีส่ถาบนัการศึกษาได้รับมอบ
หน้าท่ีจากสังคมให้เป็นผู้จดัการศกึษาแก่สมาชิกของสังคม ซึ่งรัฐบาลทุกยุคทุกสมยัได้ตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษา 
โดยการจัดการศึกษาให้แก่มวลสมาชิกของสังคมเพื่อหวังจะได้พลเมอืงที่มีประสิทธิภาพ มคีุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง
ปลอดภัย สามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด 
 ปัจจุบันประเทศไทยไดด้ าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับการศกึษาเพื่อให้ก้าวทันต่อยุค   โลกาภวิัตน์ ที่ส่งผล
กระทบโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ท าให้ประเทศไทยต้องแข่งขันกับนานาประเทศบนเวทีโลก เพื่อให้ประเทศมีศักยภาพในการ
แข่งขัน ยืนหยัดได้อย่างมันคงและมีศักดิ์ศรีในสังคมโลก ทุกฝ่ายที่เกีย่วข้องได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนา “คน” และ 
“คุณภาพคน”                                                    
 การพัฒนาการศึกษาในช่วงเปลี่ยนผ่านจึงได้ก าหนดประเด็นที่ส าคญัของการปฏิรูปการศึกษานั้นคือ การปฏิรปูการ
เรียนรู้พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ถือว่าเป็นกฎหมายที่ส่งผลให้
เกิดการปฏิรูปการศึกษาอย่างแท้จริง แนวคิดของการปฏิรูปการเรียนรู้ก าหนดไว้ใน หมวดที่ 4 แนวทางการจัดการศึกษามาตรา 
22  การจัดการศึกษาต้องยดึหลักที่ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมีความส าคญั
ที่สุดกระบวนการจดัการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้ก าหนดสาระส าคญัให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อด าเนินการ อาทิ การจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมใหส้อดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การฝึกทักษะ 
กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรูม้าใช้เพื่อป้องกันและแก้ปญัหา และส่งเสริม
สนับสนุนใหผู้้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอ านวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรยีนเกิดการเรยีนรู้
และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรยีนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและผูเ้รียนอาจเรียนรู้ไปพร้อม
กันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ  
 การพลศึกษาเป็นการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเก่าแก่แขนงหนึ่ง การพลศึกษามีกิจกรรมและเนื้อหาที่จะเรียนรู้และความมุ่ง
หมายในการเรียนการสอนก็มคีวามกกว้างขวางมากตลอดจนสภาพการณต์่างๆก็มีความแตกตา่งกันเพื่อให้การเรียนการสอน
ได้ผลดี ประสบการณ์การเคลื่อนไหวต่างๆทางด้านร่างกายนั้นล้วนเป็นการเรยีนรู้ทางร่างกายที่ดแีต่ประสบการณ์การ
เคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้บางอย่างอาจจะเป็นผลดีต่อนักเรียนมากน้อยไม่เท่ากันซึ่งกล่าวได้ว่าการ    พลศึกษาคือผลรวมของ
กิจกรรมทางกายต่างๆของมนุษยท์ี่เลือกสรรมาแนะน ามาด าเนินการ คุณประโยชน์ท่ีได้รับย่อมแตกตา่งกันไปอาจจะไม่เป็นการ
ที่เพียงพอเพราะว่าความจ าเป็นทางด้านสังคม ศลีธรรม ท าให้การจดัการศึกษาจะต้องเลือกและจดักิจกรรมใหไ้ดผ้ลครอบคลมุ
ทั้งการพัฒนาทางด้านร่างกายสร้างความสัมพันธ์ตามระบบประชาธปิไตย กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เป็นผู้ที่มีความอดทน อด
กลั้น มีความสุภาพเรียบร้อยมีความเมตตาช่วยให้เป็นผู้ทีมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเป็นอิสระและเป็นผู้ที่มีบคุลิกภาพที่ดี 
 วรศักดิ์  เพียรชอบ (2540) กล่าวว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพลศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน แต่ความคิดเห็นท่ีเต็ม
ไปด้วยความแตกตา่งกันและสับสนเหล่านี้อาจบ่งช้ีให้เห็นคณุประโยชน์ของการพลศึกษามากกว่าความคิดในการที่จะให้
ประชาชนพลเมืองมสีุขภาพรา่งกายแข็งแรงสมบูรณ์ก็ยังเป็นสิ่งส าคญัอยู่เสมอดังน้ันการศึกษาจึงมีรูปแบบและโปรแกรม
แตกต่างกันอย่างมาก แนวทางในการจัดโปรแกรมพลศึกษาจึงจ าเปน็ต้องมีขึ้นเพื่อเป็นหลักการของการปฏิบัติ จะต้องมีไว้
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  
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 ด้วยเหตผุลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีสนใจในการศึกษา ความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษา และนันทนาการ
มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอน ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะท าให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อ
เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนรู้พลศกึษาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ก าหนดวัตถปุระสงค์ ไว้ดังน้ี 
 1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสติสาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ท่ีมตี่อการจัดการเรยีน
การสอนสาขาวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ ปีการศึกษา 2557 

 2. เพื่อเปรียบเทยีบความคดิเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษา ระหวา่งเพศชายและเพศหญิงท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการ
สอนสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

กรอบแนวคิด 
 วิจัยในเรื่องความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาปี 2557 ผู้วิจัยสรุปเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ โดยสร้างแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ปี 
2557 โดยก าหนดให้ครอบคลุม 5 ด้านคือ 
      1.หลักสูตร 
      2.กิจกรรมการเรียนการสอน 
      3.ครูผู้สอน 
      4.วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก 
      5.การวัดและประเมินผล 

วิธีการวิจัย  
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัย ความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาทีม่ีต่อการเรียนการสอนปี 2557 ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนนิและเก็บรวบรวมข้อมลูในการศึกษาค้นคว้า โดยมีขั้นตอน
ด าเนินงานดังนี ้
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3. ขั้นตอนในการสรา้งเครื่องมือ 

 4. การเก็บรวบรวมข้อมลู 

 5. การวิเคราะห์ข้อมลู 

 6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง    
ประชากร 

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีเป็นนิสิตสาขาวิชาพลศึกษา และนนัทนาการ มหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเด็จ
เจ้าพระยา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2557 จ านวน 250 คน   
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กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยครั้งนี้ คอื นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาพลศึกษา และนันทนาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ปีการศึกษา 2557 ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของ Krejcie& 
Morgan (เอกสารประกอบการเรยีน การวิจัยทางการศึกษา 2556: 48 อ้างอิงจากตารางของ Krejcie& Morgan . 1970: 
608-609)  ได้กลุม่ตัวอย่างจ านวน 152  คน แต่การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วจิัยใช้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน ได้มาโดยการสุม่
ตัวอย่างแบบแบ่งช้ันอย่างมีสัดส่วน (Proportional Stratified Random Sampling)  

1. แบ่งประชากรในการวิจัยเป็น 4 ช้ันปี ได้แก่ ช้ันปีท่ี1 จ านวน 43 คน ช้ันปีท่ี 2 จ านวน 54  คน ช้ันปีท่ี 3 
จ านวน 43 คน ช้ันปีท่ี 4 จ านวน 110  คน 

2. ท าการสุ่มประชากรทั้ง 4 กลุ่มโดยการสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple random sampling)  ในแต่ละชัน้ปีได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 196 คน แบ่งเป็นช้ันปีท่ี 1 จ านวน  32  คน ช้ันปีท่ี 2  จ านวน 44 คน ช้ันปีท่ี 3 จ านวน 31 คน ช้ันปีท่ี 4 
จ านวน  89 คน 

ตาราง 1 จ านวนประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

นิสิตสาขาพลศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง เพศ 

ชาย หญิง 

 

นิสิตพลศึกษาช้ันปีท่ี 1                   

 
    75 

 
     32 

 
     23                9  

นิสิตพลศึกษาช้ันปีท่ี 2 

นิสิตพลศึกษาช้ันปีท่ี 3 

    88      44      32                     12 
    199      31      22        9 

นิสิตพลศึกษาช้ันปีท่ี 4     59      89      70       19 

รวม     421      196    147       49 

     

 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูล    
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความคดิเห็นของนิสติสาขาพลศึกษาและนันทนาการมหาวทิยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยาที่มีต่อการเรยีนการสอน ปี 2557 ที่ผู้วิจัยสรา้ง โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศกึษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาทีม่ีต่อการเรียนการสอน ปี 2557 ในด้านหลักสูตร  ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน  ด้านครูผูส้อน  ด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก  ด้านการวัดและประเมินผล มีลักษณะเป็นแบบมาตรฐานส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale)     มี 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ซึ่งมีการให้คะแนนและการแปลความหมายไว้ดังน้ี 
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  ระดับความคิดเห็น   ค่าคะแนน 

  เห็นด้วยมากทีสุ่ด       5 
  เห็นด้วยมาก       4 
  เห็นด้วยปานกลาง       3 
  เห็นด้วยน้อย        2 
  เห็นด้วยน้อยทีสุ่ด       1 
 
 

การแปลความหมายของค่าคะแนน ผู้วิจัยใช้เกณฑด์ังนี้  (พวงรัตน์  ทวีรัตน ์2543: 107 - 108) 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต ่  4.51 – 5.00  หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมากทีสุ่ด 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต ่  3.51 – 4.50  หมายถึง ความคิดเห็นด้วยมาก 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต ่  2.51 – 3.50  หมายถึง ความคิดเห็นด้วยปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต ่  1.51 – 2.50  หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อย 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนตั้งแต ่  1.00 – 1.50  หมายถึง ความคิดเห็นด้วยน้อยท่ีสดุ 

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อใหผู้้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัดการเรยีนการสอนปี 2557 
 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 1. ศึกษาเอกสาร ต ารา งานวิจัย บทความ สิ่งตีพิมพ์ และเอกสารตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับการเรยีนการสอนพลศึกษาใน
ระดับต่างๆ เพื่อรวบรวมความรู้แนวคิดทฤษฎีมาก าหนดขอบเขตการศึกษา 
 2. น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามารวบรวมเรยีบเรยีงเพื่อก าหนดโครงสร้างเครื่องมือและสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับ 
ความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศึกษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยาที่มตี่อการเรยีนการสอน ปี 
2557 ซึ่งแบบสอบถามแบ่งออกเปน็ 3 ตอน ดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัความคิดเห็นของนิสิตสาขาพลศกึษาและนันทนาการมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาทีม่ีต่อการเรียนการสอน ปี 2557 มีลักษณะเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

2.1 ด้านหลักสตูร 
2.2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.3 ดา้นครูผูส้อน 
2.4 ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ี และสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.5 ด้านการวัดและประเมินผล 

ตอนที ่3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด 
3. น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผูเ้ชี่ยวชาญตรวจสอบพิจารณาแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข 
4.น าแบบสอบถามที่สร้างไปหาคณุภาพของเครื่องมือ เพื่อตรวจหาความเที่ยงตรง โดยผู้วจิัยได้น าแบบสอบถามไปให้

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจาณาตรวจสอบ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา 
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5. หาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดลองกับนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ ท่ีไมไ่ด้

เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 20 คน แล้วน ามาวิเคราะห์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาคา่สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α- 
Coefficient) ตามวิธีของ ครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเช่ือมัน่ .92 
 

การเก็บรวมรวมข้อมูล    
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูด้วยตนเองซึง่มีขั้นตอนดังนี้ 

1. ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกลับกลุ่มตัวอย่าง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง 

2. ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูโดยวิธีการทางสถิติ 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูล  
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห์ทางสถิต ิ ดังนี ้

1. น าแบบสอบถามตอนที่ 1 คือ สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มาหาค่าร้อยละ แล้ว 
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

2. น าแบบสอบถามตอนที่ 2 คือ ข้อค าถามความคิดเห็นมตี่อการจดัการเรียนการสอน   วิชาพลศึกษา มาหาค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแล้วน าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 

3. น าแบบสอบถามตอนที่ 3 คือ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ มาสรุป แล้วน าเสนอในรูปความเรียง 
4. ก าหนดความนัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  ตอนท่ี  1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมลูโดยแจกแจงความถี่       และค่าร้อยละ แล้ว
น าเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
 
ตาราง  2  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

รายการ f % 

เพศ   

 ชาย 147 75.00 

 หญิง 49 25.00 

รวม 196 100.0 

ช้ันปีท่ีนิสิตศึกษา   

         ช้ันปีท่ี  1 32 16.30 

         ช้ันปีท่ี  2 44 22.40 

         ช้ันปีท่ี  3 31 15.80 

         ช้ันปีท่ี  4   89 45.40 

รวม 196 100.00 
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 จากตาราง  2  แสดงว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นนิสิตทั้งหมด จ านวน 196  คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชาย จ านวน 147 
คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  และนสิิตหญิง จ านวน 49  คน คิดเป็นรอ้ยละ 25.00  เมื่อจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษาพบว่า เป็นนิสิต
ช้ันปีท่ี 1  จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 16.30  ช้ันปีท่ี 2  จ านวน 44  คน คิดเป็นร้อยละ 22.40   ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 31 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.80  และช้ันปีท่ี 4  จ านวน 89  คน คิดเป็นร้อยละ 45.40 

              ตอนท่ี  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มตีอ่การจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏั
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ปีการศึกษา 2557 
 
ตาราง  3  ความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ       
         บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 (n = 196) 
 

รายการ x  S.D. ระดับ 

1. ด้านหลักสตูร 4.00 0.97 มาก 

2. ด้านผู้สอน 4.06 0.86 มาก 

3. ด้านวิธีสอน 4.07 0.84 มาก 

4. ด้านอุปกรณ์ และสถานท่ี 3.58 1.06 มาก 

5. ด้านการวัด และประเมินผล 3.89 0.87 มาก 

รวม 3.92 0.92 มาก 

 

  จากตาราง  3 แสดงว่า ความคดิเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ปีการศึกษา 2557 โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x =3.92 , S.D.=0.92) ความคิดเห็น
อันดับแรกคือด้านวิธสีอน ( x =4.07, S.D. =0.84) รองลงมาคือด้านผูส้อน ( x =4.06, S.D. =0.86) และด้านหลักสตูร ( x = 
4.00 , S.D. =0.97) 
ตาราง  4  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา่ที (t-test)เกี่ยวกับความคิดเห็นของนิสิตระหว่างเพศชายและเพศหญิง  ที่มี

ต่อการจัดการเรียนรูร้ายวิชาพลศกึษา ในแต่ละด้านรวม 5 ด้าน 
 

 

รายการ 

 

เพศชาย เพศหญิง t - test 

 x  S.D. x  S.D.  

1. ด้านหลักสตูร 4.04 0.79 4.11 0.75 .001 

2. ด้านผู้สอน 4.06 0.83 3.85 0.85 .027 

3. ด้านวิธีสอน 4.05 0.82 4.08 0.80 .049 

4. ด้านอุปกรณ์ และสถานท่ี 3.56 1.11 3.63 0.91 .042 

5. ด้านการวัด และประเมินผล 3.90 0.86 3.87 0.88 .020 

 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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  จากตาราง  4 พบว่า ความคิดเห็นของนิสิตระหว่างเพศชายและเพศหญิง ที่มีต่อการจดัการเรียนรู้  รายวิชา
พลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557             ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05  
 
 ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
  1. ด้านหลักสตูร 
   ควรมีการจัดหลักสตูรให้มีกีฬาประเภทต่างๆตามความสนใจของผูเ้รยีนมากกว่าน้ี 
  2. ด้านผู้สอน 
   ผู้สอนน่าจะเพิ่มสิ่งเร้าให้นิสิตตื่นตวั เกิดความสนุกสนาน เพื่อไม่ให้นา่เบื่อจนเกินไป ผู้สอนบางท่าน
สอนเร็วเกินไป 
  3. ด้านวิธีสอน 
   ควรให้นิสิตมีการฝึกสมรรถภาพทางกายตามความเหมาะสมในแต่ละวิชา  
  4. ด้านอุปกรณ์ และสถานท่ี 
   มีอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเพียงพอในการสอนท าให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานท่ีในการ
เรียนและการออกก าลังกายมผีู้ใช้บริการมาก ควรมสีนามกีฬาท่ีเพียงพอและไดม้าตรฐานกับชนิดกีฬาต่างๆ และควรตดิตั้งแอร์ใน
โรงยิม 
  5. ด้านการวัด และการประเมินผล 
   ควรมีแบบทดสอบทักษะกีฬาหลายๆ ประเภทตามความสนใจของผู้เรียน และสามารถให้ผูเ้รียน
ตรวจสอบคะแนนได้ตลอดเวลา 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนรูร้ายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 

1. ความคิดเห็นของนิสติที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้รายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา ปี
การศึกษา 2557 โดยรวมมีความคดิเห็นอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปน็เพราะว่ารายวิชา  พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา  มีการแจ้งวัตถปุระสงค์ ขอบข่ายเนื้อหา จุดมุ่งหมายวิชาและเกณฑ์การประเมินผลในสัปดาห์แรกของการ
เรียนที่ชัดเจนแน่นอน มีการให้ค าแนะน าให้นิสิต รู้จักแหล่งที่มาของข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการสอนท าให้นิสิตรู้จักคิด วิเคราะห์
และแก้ปัญหาอย่างมีระบบ โดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรายวชิาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ในบทเรียนที่ 5 เรื่อง
ทักษะการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ว่าผูเ้รียนมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะทางปัญญา มีทักษะในการน า
ความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในชีวิต มีทักษะในการวิเคราะห์สื่อสาร และมีสุขภาพพลานามยัที่ดี สอดคล้องกับส านักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษา  (ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศกึษา: 2549) หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไปหมายถึง วิชาที่มุ่ง
พัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรอบรู้กว้างขวาง  มีโลกทัศน์ท่ีกว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝรู่้  
สามารถคิดอย่างมเีหตผุล  มสีุขภาพพลานามัยที่ดี สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายไดด้ี มีคุณธรรม ตระหนัก
ในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทย และของประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรูไ้ปใช้ในการด าเนินชีวิต และ
ด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดมีีความสอดคล้องกับ ชุมพล วงศ์ค าจันทร์ (2552: บทคัดย่อ) ความคดิเห็นของนักศึกษาท่ีมี
ต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตภาคเหนือ ปีการศึกษา 2551 มีความคิดเห็น
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
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 2. ความคิดเห็นของนิสติชาย และนิสิตหญิงท่ีมีต่อการการจัดการเรียนรู้รายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจา้พระยา ปีการศึกษา 2557  พบว่าโดยภาพรวมเพศชายและเพศหญิงจะมีความคดิเห็นที่ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ้งสอดคล้องกับสมมตุิฐาน ข้อท่ี   1. ท่ีว่าความคิดเห็นของนิสติชายและนิสิตหญิง ที่มีต่อการ
การจัดการเรยีนรู้รายวิชาพลศึกษาของมหาวิทยาลัย    ราชภัฏบา้นสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 แตกต่างกัน โดย
พบว่านิสิตหญิงมีความคดิเห็นต่อการจัดการเรยีนรู้รายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 
2557 มากกว่าในด้านหลักสูตร ดา้นวิธีสอน ด้านการวัดและการประเมินผลทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านสิติหญิงให้ความส าคัญใน
เรื่องของหลักการ วิธีการจดัการเรยีนรู้ ดังท่ีบุญสม มารต์ินและคณะ (2538: 130-134) ที่ได้กล่าวไว้ว่าวัยรุ่นหญิงตอนปลาย
เป็นวัยที่เตรยีมตัวเป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการตดัสินใจมากขึ้น มีอารมณ์มั่นคงมากข้ึน ส่วนนิสติชายมีความคิดเห็น ด้านผูส้อน 
และด้านอุปกรณ์และสถานท่ีมากกว่านิสิตหญิง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่านิสิตชายให้ความส าคญักับตัวผูส้อน โดยส่วนใหญผู่้สอน
เป็นเพศชายจึงท าให้การสื่อสารและการท าความเข้าใจกับนสิิตเพศชายด้วยกันได้ง่ายกว่า และนสิิตชายมีความพร้อมทางด้าน
ร่างกาย สามารถเล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภทท่ีมีในการจัดการเรยีนการสอน สถานท่ีส่วนใหญ่มีความพร้อมต่อการจดักิจกรรม
กีฬาบางประเภทเท่านั้นซึ่งตรงกับความสนใจในชนิดกีฬาและการออกก าลังกายของนิสิตชายโดยสอดคล้องกับ จินดา       บุญ
ช่วยเกื้อกูล (2541: 66) ได้กล่าวว่าเพศมีผลต่อการออกก าลังกาย เนื่องจากโครงสรา้งของร่างกาย กล้ามเนื้อ กระดูก รวมทั้ง
ประสิทธิภาพการท างานทุกระบบ ร่างกายผู้ชายและผูห้ญิง แตกต่างกัน โดยธรรมชาติซึ้งสอดคล้องกบังานวิจัยของ จรูญศักดิ์              
เบญมาตย์  (2551 : บทคัดย่อ) ความคิดเห็นของนิสติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒท่ีมตี่อการจดัการเรียนการสอนรายวิชา
กิจกรรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2551 เพศชายและเพศหญิงโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความคิดเห็นของนิสติ ช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3 และชั้นปีที่ 4 ที่มีต่อการการจัดการเรยีนรู้รายวชิาพลศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557 รวมทุกด้านของนิสิตช้ันปีท่ี 1 ช้ันปีท่ี 2 และชั้นปีท่ี 3 มี
ความคิดเห็นแตกต่างจากนิสิตชัน้ปีท่ี 4   ท้ังนี้อาจเป็นเพราะว่านสิติชั้นปีที่ 1 – 3 มีช่วงเวลาของการเรียน การใช้สถานท่ี
มากกว่าช้ันปีท่ี 4 เพราะนิสิตชั้นปีที่ 1 – 3 สามารถใช้เวลาหลังจากการเรยีนเพื่อฝึกซ้อมและปฏิบัติกจิกรรมทางพลศึกษา
มากกว่าช้ันปีท่ี 4 ท่ีสอดคล้องกับ ชิ (Chi. 1993: 42) ได้วิจัยเรื่องการยอมรับในคณุค่าของกิจกรรมพลศึกษาของนักเรียนใน
ประเทศจีนว่านักศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความแตกต่างกันในการยอมรับในคุณค่าด้านสุนทรียภาพกับด้านผ่อนคลายความ
ตึงเครียดและการออกก าลังกาย นสิิตคณะวิทยาการจัดการมีช่วงเวลาในการเรียน และเวลาว่างที่เหมาะสมกับการใช้สถานท่ีใน
การปฏิบัติกจิกรรมทางพลศึกษา และยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ดวงพร วงฟัก. (2553: บทคัดย่อ) ท่ีได้ศึกษาความ
คิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรยีนรู้ตามหลักสูตรของสถาบนัการพลศึกษา ในเขตภาคกลาง ปีการศึกษา 2552  
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศลิปศาสตร์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ
ที่ระดับ .05 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน

สมเด็จเจ้าพระยา ปีการศึกษา 2557  สรุปผลไดด้ังนี ้

  1. สถานภาพของนิสติมหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เป็นกลุ่มตัวอยา่งเป็นนิสติทั้งหมด จ านวน 
196  คน ส่วนใหญ่เป็นนิสิตชาย จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  และนสิิตหญิง จ านวน 49  คน คิดเป็นร้อยละ 25.00  
เมื่อจ าแนกตามชั้นปีท่ีศึกษาพบว่า เป็นนิสิตชั้นปีที่ 1  จ านวน 32  คน คิดเป็นร้อยละ 16.30  ช้ันปีท่ี 2  จ านวน 44  คน คิด
เป็นร้อยละ 22.40   ช้ันปีท่ี 3  จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 15.80  และช้ันปีท่ี 4  จ านวน 89  คน คิดเป็นร้อยละ 45.40                 
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   2. ความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ปี
การศึกษา 2557 โดยรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  ( x =3.92 , S.D.=0.92)  
   3. ความคิดเห็นของนิสิตที่มตี่อการจัดการเรยีนรู้ รายวิชาพลศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเดจ็เจา้พระยา ปี
การศึกษา 2557 โดยรวมทุกด้าน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก       ( x =3.92 , S.D.=0.92) และจ าแนกเป็นรายด้าน 
ดังนี ้
      3.1 ด้านหลักสตูร โดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.00 , S.D. =0.97) 
   3.2 ด้านผู้สอน โดยรวม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x =4.06, S.D. =0.86) 
        3.3 ด้านวิธีสอน โดยรวม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( x =4.07, S.D. =0.84) 
        3.4 ด้านอุปกรณ์และสถานที่ โดยรวม มคีวามเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( x  = 3.58, S.D. = 1.06 
        3.5 ด้านการวัดและประเมินผลโดยรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  
( x  = 3.89, S.D. = 0.87)  
 4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
      4.1 ด้านหลักสตูร 
     ควรมีการจัดหลักสูตรหรือวิชาที่เกี่ยวข้องกับกีฬาประเภทต่างๆตามความสนใจของผูเ้รียนมากกว่าน้ี 
      4.2 ด้านผูส้อน 
     ผู้สอนน่าจะเพิ่มสิ่งเรา้ให้นิสิตตืน่ตัว เกิดความสนุกสนาน เพื่อไม่ให้น่าเบื่อจนเกินไป ผู้สอนบางท่านสอน
เร็วเกินไป  
       4.3 ด้านวิธีสอน 
      ควรฝึกให้นสิิตมสี่วนร่วมในการฝึกสมรรถภาพจริงตามความเหมาะสม  
       4.4 ด้านอุปกรณ์ และสถานที่ 
             มีอุปกรณ์ที่หลากหลายในการสอนท าให้เกิดความน่าสนใจในการเรียนมากขึ้น สถานท่ีในการเรียนและ
การออกก าลังกายมผีู้ใช้บริการมาก ควรมีห้องน้ าและห้องอาบน้ าที่ชัดเจนใช้ได้ทุกช่วงของการเปิดบรกิาร 
       4.5 ด้านการวดั และการประเมินผล 
       - 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการน าผลการวิจัยเสนอต่อผูบ้ริหารและคณาจารยไ์ด้ศึกษาเพื่อน าข้อมูล และผลการวิจัยไปปรับปรุงหรือ
พัฒนาการจัดการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน ให้มีความเหมาะสมกับความคดิเห็นของนิสติที่ได้แสดงไว้ เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสดุกับการพัฒนาการเรียนการสอนตอ่ไป 

กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจาก  สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
ประจ าปีงบประมาณ  2558  และได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จนงานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
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ความเครียด : ตัวส่งเสริมและตัวท าลายทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน 
Stress: the stimulator and destroyer of human capital. 

 

สุชาวดี  เดชทองจันทร์ ลิมปนนาคทอง1 
 

บทคัดย่อ 
 

 บทความ เรื่อง ความเครียด : ตัวส่งเสริมและตัวท าลายทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน ผู้ศึกษามี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา คือ (1) เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของทุนมนุษย์และความเครียด (2) เพ่ือศึกษาความ
เชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงานและ (3) เพ่ือเสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเครียดกับ
ทุนมนุษย์ 

กรอบแนวคิดในการศึกษาและวิธีศึกษาผู้ศึกษามุ่งศึกษาโดยตอบค าถามการศึกษาว่า ความเครียดส่งผล
ต่อทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงานอย่างไร โดยใช้การศึกษาในเชิงคุณภาพด้วยการวิจัยเชิงเอกสาร (documentary 
research) จากการทบทวนหนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดและทุนมนุษย์ โดยน ามา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ 

ผลจากการศึกษาพบว่า ตัวแบบความเครียด (A Model of Stress) ของ Stephen P. Robbins และ
งานวิจัยบางส่วน ยืนยันว่า ความเครียดในระดับต่ าจนถึงปานกลาง ส่งผลให้ร่างกายได้รับการกระตุ้นและเพ่ิม
สมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน  แต่หากความเครียดมีมากเกินไปเกินกว่าที่จะรับได้ หรือแม้แต่
ความเครียดในระดับปานกลาง หากสะสมไว้เป็นระยะเวลานาน ผลจะกลายเป็นตรงกันข้ามโดยส่งผลในเชิงลบ
ทันท ีคือ ผลการปฏิบัติงานจะลดต่ าลง และเกิดการเจ็บป่วยได้เช่นกัน 

ทั้งนี้ในส่วนของข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ ผู้ศึกษาเห็นว่า การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานเกี่ยวกับความเครียดถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญ ผู้บริหารสามารถสร้างความกดดันให้พนักงานเกิด
ความเครียดในเชิงบวกได้ ในขณะเดียวกันต้องพึงระวังอย่าให้ความเครียดนั้นมีมากเกินไปหรืออยู่นานเกินไป จน
น าไปสู่ผลเชิงลบต่อพนักงานและองค์การในท่ีสุด ส่วนข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาได้เสนอ
ว่า ควรในการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของภาวะผู้น ากับการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และ 
การศึกษาแนวทางจัดการความเครียดของประเภทบุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล ตามแบบทดสอบ ไมเยอร์ บริกก์ 
(Myers-Briggs Type Indicator :MBTI) ของคาร์ล จี จุง (Carl G. Jung)  

ค าส าคัญ: ความเครียด,การจัดการความเครียด, ทุนมนุษย์  
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Abstract  
This article will focus on (1) to study the theories and concepts of human capital and 

stress (2) to study the linkage between human capital and stress in operation (3) to propose 
a practical suggestion in human capital and stress  

The conceptual framework of this study aimed to answer how stress effect to human 
capital. The study was mainly reviewed base on secondary documentary data which related 
to human capital and stress for achieve to a new knowledge. 

The results of this study found that Stephen P. Robbins’s model of stress which 
insisted that the moderate levels of stress can stimulate the potential and increase abilities 
of human in performing work. In contrary, if human still working at moderate level in the 
long run, the potential might be decreased and illness will be come. 

Lastly, a practical recommendation is an organization should build an understanding 
in terms of how to manage stress in operation in a positive way for managers/administrators 
and staffs. However, stress can create a negative effect as well if it stays longer. For further 
study, the author suggests as follow (1) to study the relationship between leader and stress 
in the workplace (2) to study the concepts of stress management of Carl G. Jung as Myers-
Briggs Type Indicators (MBTI). 

 

Keywords: Stress,  Stress Management,  Human capital 
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บทน า 
คน (man) หรือ ทรัพยากรมนุษย์ (human resource) ถือได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อน

องค์การ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์การสมัยใหม่ การให้ความส าคัญกับคนหรือทรัพยากรมนุษย์นั้น จะมุ่งเน้นไป
ที่ “ทุนมนุษย์” (human capital) เพ่ือบริหารจัดการ พัฒนา และดึงศักยภาพของทุนมนุษย์ออกมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนองค์การ เพ่ือน าไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขันและการสร้าง
องค์การให้เกิดความยั่งยืนตราบนานเท่านาน 

ทุนมนุษย์ (human capital) จึงกลายเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานที่
เป็นเจ้าของทุนมนุษย์ ต้องย้อนกลับมาให้ความสนใจว่า ภายในองค์การนั้นมีทุนมนุษย์อะไรและสามารถดึงทุน
มนุษย์ใดบ้างที่น ามาใช้ในองค์การเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานได้ อย่างไรก็ตาม ทุนมนุษย์ อาจ
เป็นศัพท์ที่หลายคนแปลความหมายได้ไม่ยากนัก นั่นคือ ทุนหรือสิ่งที่สามารถน ามาสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่
เจ้าของทุนซึ่งเป็นมนุษย์ได้ ทั้งนี้ ทุนมนุษย์ คือ ความรู้ ความสามารถ ตลอดจนทักษะหรือความช านาญ 
รวมถึงประสบการณ์ของแต่ละคนที่มีสั่งสมอยู่ในตัวเอง และสามารถจะน าสิ่งเหล่านี้มารวมเข้าด้วยกันจนเกิด
เป็นศักยภาพขององค์การ หรือเป็นทรัพยากรที่ส าคัญและมีคุณค่า ซึ่งจะท าให้องค์การนั้น มีความสามารถ
สร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขันได้ (ธ ารงศักดิ์  คงคาสวัสดิ์, 2550, หน้า 8) 

อย่างไรก็ตาม ทุนมนุษย์ของแต่ละคนที่มีอยู่นั้น สามารถพัฒนาให้เพ่ิมขึ้นหรือถูกท าลายให้ลดลงและ
หมดไปได้ด้วยความเครียด (stress) ความเครียดเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา กับทุกคน ทุกสถานที่ 
ความเครียดจึงถือเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เป็นได้ทั้งผู้สร้างและผู้ท าลายทุนมนุษย์ กล่าวคือ ความเครียดที่มีเพียง
เล็กน้อย อาจช่วยกระตุ้นให้การท างานนั้นดีขึ้นได้ แต่ถ้าความเครียดที่มีอยู่ในระดับสูง อาจท าให้เกิดความ
สูญเสียระดับหนึ่งแก่ปัจเจกบุคคลนั้นและองค์การได้ (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถมานะ , 2545 ,หน้า 
154)  ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่แล้ว คนโดยทั่วไปมักเชื่อว่า ความเครียดส่งผลเสียเพียงอย่างเดียว แต่ในข้อเท็จจริง
แล้ว ความเครียดนั้นมีทั้งผลดีและผลเสีย เสมือนดาบสองคมที่หากใช้อย่างถูกต้องย่อมเกิดผลดีต่อผู้ใช้ แต่หาก
ใช้ไม่ถูกต้อง ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้ใช้และคนรอบข้างอย่างแน่นอน  

ดังนั้น เมื่อความเครียด มีทั้งข้อดีและข้อเสีย จึงเป็นเรื่องที่ปัจเจกบุคคลและผู้บริหารองค์การควรต้อง
ให้ความส าคัญและบริหารจัดการความเครียดให้ถูกต้องตามหลักการ เพ่ือจะแปรความเครียดนั้น สู่การสร้าง
ประโยชน์ให้แก่องค์การได้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 ในบทความนี้ผู้ศึกษามีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ (1) เพ่ือศึกษาทฤษฎีและแนวคิดของทุนมนุษย์และ
ความเครียด (2) เพ่ือศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน  และ (3) เพ่ือเสนอ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเครียดกับทุนมนุษย์ 
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กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
ผู้ศึกษามุ่งศึกษาโดยการน าเสนอทฤษฎี แนวคิด หลักการของทุนมนุษย์และความเครียดการค้นหา

ค าตอบถึงการเชื่อมโยงระหว่างทุนมนุษย์กับความเครียดทั้งในแง่บวกและแง่ลบ รวมไปถึงการน าเสนอแนวทาง
ในการจัดการความเครียดเพ่ือส่งเสริมทุนมนุษย์ในการสร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์การ และข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในอนาคต ซึ่งการเขียนบทความดังกล่าว ผู้ศึกษาใช้การศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากเอกสาร
ต่างๆที่เก่ียวข้อง (documentary research) ประกอบด้วย หนังสือต ารา บทความวิชาการ และงานวิจัยต่างๆ 
มาประกอบเข้ากับการวิเคราะห์และการสังเคราะห์ (analysis and synthesis) ของผู้ศึกษา 

 
ผลการศึกษา 
 ผู้ศึกษาขอน าเสนอผลการศึกษาเป็น 3 ประเด็นได้แก่ ประเด็นแรก ทฤษฎีและแนวคิดของทุนมนุษย์
และความเครียด ประเด็นที่สอง ความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน  และประเด็น
สุดท้าย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเครียดกับทุนมนุษย์ 
 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับทุนมนุษย์และความเครียด 
ผู้ศึกษาจะแบ่งส่วนการน าเสนอทฤษฎีและแนวคิดเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ทุนมนุษย์ (human capital),

ความเครียด (stress) และฐานคติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์และความเครียด 
 1.1 ทุนมนุษย์ (human capital) 
 ทุนในการบริหารจัดการองค์การมีมากมาย ทั้งประเภทที่จับต้องได้และประเภทที่จับต้องไม่ได้ ซึ่งถือ
เป็นสิ่งที่จะน าพาองค์การไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้ ทุนประเภทหนึ่งที่เรียกได้
ว่ามีความส าคัญมากกว่าทุนอ่ืนๆ นั่นคือ “ทุนมนุษย์” ทั้งนี้มีงานวิจัยที่ยืนยันว่า บริษัทที่ปฏิบัติหรือบริหารทุน
มนุษย์ได้ดี ย่อมส่งผลต่อมูลค่าหุ้นที่สูงกว่าบริษัทที่ไม่มีการบริหารทุนมนุษย์ นั่นคือ McBassi & Company 
(อ้างถึงใน นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554, หน้า 24) ได้ค้นพบว่า ผลการศึกษาของบริษัทขนาดใหญ่ในตลาด
หลักทรัพย์ จ านวน 750 แห่งนั้น บริษัทที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารทุนมนุษย์ จะสามารถให้
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นได้สูงกว่าบริษัทที่มีการบริหารทุนมนุษย์น้อยมากถึง 3 เท่า  ดังนั้น องค์การใดที่มีทุน
มนุษย์ (human capital) หรือพนักงานที่มีขีดความสามารถสูง องค์การนั้นย่อมมีโอกาสที่จะประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การได้ตั้งไว้ (ทวีศักดิ์  สูทกวาทิน, 2551,หน้า 4) 
 ทุนมนุษย์ หรือ human capital ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1961 (พ.ศ.2504) โดย Theodore W. 
Schultz นักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้เขียนบทความชื่อ Investment in Human Capital ในวารสารชื่อ American 
Economic Review ซึ่งได้กล่าวถึงทุนมนุษย์ไว้ช่วงหนึ่งว่า (Theodore W. Schultz, 1961) 

Much of what we call consumption constitutes investment in human capital. Direct 
expenditures on education, health, and internal migration to take advantage of better job 
opportunities are clear examples. Earnings foregone by mature students attending school 

582582



    
  

and by workers acquiring on–the–job training are equally clear examples. Yet, nowhere do 
these enter our national [income] accounts. The use of leisure time to improve skills and 
knowledge is widespread and it too is unrecorded. In these and similar ways the quality 
[emphasis in the original] of human effort can be greatly improved and its productivity 
enhanced. I shall contend that such investments in human capital accounts for most of the 
impressive rise in real earnings per worker. (Theodore W. Schultz, 1961, p.1) 

นอกจากนี้ Gary Becker (อ้างถึงใน นิสดารก์  เวชยานนท์, 2554, หน้า 2) เป็นนักเศรษฐศาสตร์อีก
ท่านที่ได้รับรางวัลโนเบล ที่ได้อธิบายทุนมนุษย์ไว้ว่า เวลาที่เรานึกถึงทุน  คนส่วนใหญ่มักจะมองในรูปของตัว
เงิน หุ้น บัญชีในธนาคาร โดยมองว่าสิ่งเหล่านี้คือทุนที่จะท าให้เกิดผลตอบแทนในรูปของรายได้  แต่ทุนอีก
รูปแบบหนึ่ง เช่น การฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์  ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล  การฝึกให้คนมีวินัย  
ตรงต่อเวลา หรือความซื่อสัตย์ ก็เป็นทุนเช่นเดียวกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ ช่วยรักษาสุขภาพ 
และท าให้คนมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นตลอดช่วงเวลาที่เขามีชีวิตอยู่ 
 หากจะมองนิยามทุนมนุษย์จากนักวิชาการคนไทยที่น่าสนใจ เช่น เทียนฉาย  กีระนันท์ และคณะ (อ้าง
ถึงใน ปราชญา  กล้าผจัญ และ พอตา  บุตรสุทธิวงศ์, 2550 , หน้า 171) ได้ให้ค านิยามของทุนมนุษย์ว่า 
หมายถึงส่วนของความสามารถในการผลิตทางเศรษฐกิจ ที่แฝงอยู่ในตัวมนุษย์ในรูปของนามธรรม อันได้แก่ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ทักษะ  ฝีมือ และสุขภาพอนามัย เป็นต้น   
 จะเห็นได้ว่า มุมมองของทุนมนุษย์ที่แท้จริงนั้น หากมองให้ลึกลงไป ไม่ได้มีเพียงแค่ความรู้ ทักษะ 
ความสามารถเพียงอย่างเดียว แต่จะพบว่า สุขภาพอนามัยที่สั่งสมอยู่ในตัวเจ้าของทุนมนุษย์นั้น ถือเป็นทุน
มนุษย์ประเภทหนึ่ง  ดังนั้น การลงทุนเกี่ยวกับทุนมนุษย์ องค์การจึงไม่ควรให้ความส าคัญแค่การลงทุนด้าน
การศึกษา การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถเท่านั้น แต่ควรให้ความส าคัญเกี่ยวกับการลงทุน
ด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ที่ไม่ควรละเลยด้วย เนื่องจากหากร่างกายเจ็บปวด ไม่ว่าจะทางกายหรือ
ทางใจ  ย่อมน ามาสู่การใช้สมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถที่ลดลง เช่น หากเกิดอาการเครียด จน
น ามาสู่โรคไมเกรน อาการปวดศีรษะที่รุนแรง ย่อมไม่สามารถท าให้เจ้าของทุนมนุษย์นั้น ดึงศักยภาพความรู้ 
ความสามารถที่มีอยู่อย่างยอดเยี่ยมออกมาใช้ได้ในช่วงเวลานั้นอย่างแน่นอน 
  

1.2 ความเครียด (stress) 
ความเครียด หรือ stress ถือเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของคนทุกคน สามารถเกิดข้ึนได้ทุกเพศทุกวัย ทุกเวลา 

ทุกสถานที่ ความเครียดเป็นสิ่งที่หลายคนไม่พึงปรารถนามากนัก แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมน าพาสิ่งต่างๆมาสู่
เจ้าของความเครียดนั้น Dr. Vernon Coleman (1988, p.17-18) ได้เขียนหนังสือเรื่อง Stress Control โดย
ได้แสดงความเห็นว่า โรคที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 เป็นต้นไป จะมีแนวโน้มเกิดมาจากความเครียด ( stress)  
ความเครียดจะกลายมาเป็นสิ่งเลวร้าย ดังนั้นนายแพทย์ต่างๆ ควรมุ่งเน้นไปที่การป้องกันการเกิดความเครียดที่
ไม่จ าเป็น มากกว่าการไปมุ่งเน้นการบ าบัดรักษา 
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ความเครียด (stress) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “stringere” ซึ่งแปลว่า ความขมึงเกลียว อัน
เป็นอาการของสมองไม่ได้ผ่อนคลาย เพราะคร่ าเคร่งอยู่กับงานจนเกินไป (สร้อยตระกูล (ติวยานนท์) อรรถ
มานะ, 2545,  หน้า 154)  ดังนั้น หากจะให้นิยามของความเครียด อาจกล่าวได้ว่า ความเครียด คือ ปฏิกิริยา
ของร่างกายและจิตใจที่เกิดขึ้น เมื่อคนได้รับรู้ว่า เกิดความไม่สมดุลระหว่างระดับความต้องการที่เข้ามาหาเขา 
กับความสามารถของเขาที่จะสนองความต้องการเหล่านั้น ความสามารถที่จะชนะความเครียดที่เกิดจากความ
ไม่สมดุลนี้ จ าเป็นที่ต้องเข้าใจปฏิกิริยาทางกายที่เกิดขึ้นด้วย (มนูญ  ตนะวัฒนา, 2537 : 23) หรืออาจเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกิดขึ้นทั้งภายนอกและภายในสิ่งแวดล้อมของบุคคล แล้วก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาวะ
สมดุลในบุคคลนั้น ซึ่งถ้าบุคคลนั้น ปรับตัวปรับใจกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆไม่ได้ ก็จะเกิดผลเป็นความเจ็บป่วย 
หรือสิ้นหวัง (นงลักษณ์  เทพสวัสดิ์, 2549 , หน้า 109) 

 
ผลกระทบจากการเกิดความเครียด 
ความเครียดจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความส าคัญ เพราะนอกจากจะส่งผลต่อสภาพจิตใจแล้ว 

ความเครียดยังส่งผลต่อสภาพร่างกาย สาเหตุของความเครียด หรือตัวก่อความเครียด (stressor) นั้นมีอยู่
มากมาย จนน าพาไปสู่ผลที่ไม่พึงปรารถนาของมนุษย์ในองค์การ Stephen P. Robbins (1996, p. 613-618) 
ได้น าเสนอตัวแบบความเครียด (A Model of Stress) โดยได้ระบุถึงสาเหตุของความเครียด หรือตัวก่อ
ความเครียด (stressor)  อันได้แก่ ปัจจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (environment factors) ปัจจัยเกี่ยวกับองค์การ 
(organizational factors) และปัจจัยเกี่ยวกับบุคคล (individual factors) โดยระดับของการเกิดความเครียด
นั้น จะขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล และผลต่อเนื่องจากการเกิดความเครียด ย่อมส่งผลต่ออาการ
ทางร่างกาย ทางจิตใจ และทางพฤติกรรม ดังรูปต่อไปนี้ 

 
 

 
ที่มา : Robbins.S.P. (1996). Organizational behavior: concepts, controversies and 

applications. 7th edition. New Jersey: Prentice Hall. 
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จะเห็นได้ว่า แหล่งที่มาของความเครียด (potential sources) มาจาก 3 ส่วน  ได้แก่  
1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม (environment factors) ซึ่งประกอบไปด้วยสภาวการณ์ที่ไม่มีความ

แน่นอนของสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ (economic uncertainty) เช่น การที่
เศรษฐกิจผันผวนตกต่ าลงโดยไม่คาดคิด ส่งผลต่อการลดจ านวนพนักงาน การตัดค่าจ้างสวัสดิการต่างๆ เป็นต้น
ความไม่แน่นอนทางการเมือง (political uncertainty)เช่น การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ  และ ความไม่แน่นอนทางเทคโนโลยี (technological uncertainty) เช่น การน า
เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาแทนที่คนท างาน ท าให้คนต้องปรับตัวและพัฒนาตนเองให้เข้ากับเทคโนโลยีนั้น 

2) ปัจจัยด้านองค์การ (organizational factors) คือปัจจัยภายในองค์การ ที่ส่งผลให้พนักงาน
เกิดความเครียด ได้แก่ ความต้องการของงาน (task demand) ความต้องการจากบทบาทท่ีด ารงต าแหน่ง (role 
demand) ความต้องการส่วนบุคคล (interpersonal demand)โครงสร้างองค์การ (organization structure) 
ภาวะผู้น าในองค์การ (organizational leadership) และวงจรชีวิตขององค์การ (organizational’s life stage) 

3) ปัจจัยด้านปัจเจกบุคคล (individual factors) ได้แก่ ปัญหาครอบครัว (family problems), 
ปัญหาทางเศรษฐกิจ (economic problems) และปัญหาทางด้านบุคลิก (personality problems) 

แหล่งที่มาของความเครียดเหล่านี้จะส่งผลต่อความเครียดของพนักงาน ส่วนระดับของความเครียดที่มี
มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละบุคคล (individual differences) ทั้งนี้ตัวก าหนด
ความแตกต่างของปัจเจกบุคคลที่ส่ งผลต่อระดับความเครียดนั้น ขึ้นอยู่กับการรับรู้  ( perception) 
ประสบการณ์ (experience) การส่งเสริมสนับสนุนทางสังคม (social support) รวมถึงลักษณะของแต่ละ
บุคคล (type of person) ด้วย 

อนึ่ง ในส่วนของผลที่เกิดจากความเครียด ผู้ศึกษาจะขอยกไปกล่าวถึงในหัวข้อความเชื่อมโยงระหว่าง
ความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงานในล าดับต่อไป 

 
1.3 ฐานคติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์และความเครียด 

 ฐานคติและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับทุนมนุษย์ (underpinning theories of human capital) มีมากมาย 
ซึ่งล้วนแต่มีความส าคัญในบริบทที่แตกต่างกัน หนึ่งในฐานคติที่น่าสนใจและน าไปสู่ความส าเร็จของการจัดการ
และการพัฒนาทุนมนุษย์กับความเครียดคือ กลุ่มของทฤษฎีการจูงใจในกลุ่มความต้องการของมนุษย์ (content 
Theories Human Needs)  เช่น ทฤษฎีความต้องการตามล าดับขั้นของมาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy 
Theory) ทฤษฎีความต้องการของแอลเดอร์เฟอร์ (Alderfer’s Modified Need Hierarchy) ทฤษฎีความ
ต้องการสองปัจจัยของเฟรเดริก  เฮอร์สเบิร์ก (Federick Herzberg’s Need Two –Factor Theory) ทฤษฎี
ความต้องการความส าเร็จของแม็คเคิลแลนด์ (Mccleland’s Achievement Motivation Theory) เป็นต้น  

แต่ละทฤษฎี ล้วนแต่มีความต้องการในการหาค าตอบว่า อะไรเป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เกิดการกระท า
หรือทุนมนุษย์ทางด้านพฤติกรรม  โดยจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการของแต่ละบุคคลอันเกิดจากปัจจัย
ภายในของบุคคลที่ถูกกระตุ้น แนะน า ส่งเสริม และยับยั้ง พฤติกรรมสามารถใช้อธิบายถึงความพึงพอใจในงาน 
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รวมถึงพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานและระบบการให้รางวัล ซึ่งความไม่พอเพียงของความต้องการของแต่ละ
บุคคล ถือเป็นตัวกระตุ้นจูงใจให้เกิดการตอบสนองเป็นพฤติกรรมออกมา (วิเชียร  วิทยอุดม, 2547, หน้า 155-
172)  โดยอาจมาในรูปแบบของความเครียดได้ ในกรณีที่ความต้องการของบุคคลนั้น ไม่ได้รับผลลัพธ์หรือ
รางวัล หรือการตอบสนองตรงตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
  

2. ความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน   
 จากภาพตัวแบบความเครียดของ Robbins ที่ได้น าเสนอไปแล้ว จะพบว่า เมื่อคนเผชิญกับความเครียด 
ย่อมต้องส่งผลต่ออาการทางร่างกาย (physiological symptoms) เช่น ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ 
ฯลฯ ส่งผลต่ออาการทางจิตใจ (psychological symptoms) เช่น อารมณ์โกรธง่าย ฉุนเฉียว การท างานที่ไม่พึง
พอใจนัก ฯลฯ และส่งผลต่ออาการทางพฤติกรรม (behavioral symptoms) เช่น ประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลงผ่านทางผลิตผลของงาน การขาดงานบ่อย ฯลฯ ซึ่งเป็นผลในทางลบ เสมือนเป็นตัวท าลายทุนมนุษย์ในด้าน
ของสุขภาพ ลดความสามารถในการดึงความรู้ ทักษะ ความสามารถที่มีอยู่เพ่ือน าออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์  
 อย่างไรก็ตาม Stephen P. Robbins (1996: 618-619) ได้ค้นพบเพ่ิมเติมว่า มีนัยยะส าคัญจาก
งานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับผลการปฏิบัติงาน ( stress-performance 
relationaship) ซึ่งมีลักษณะเหมือนตัว U คว่ า กล่าวคือ ความเครียดในระดับต่ าจนถึงปานกลาง ส่งผลให้
ร่างกายได้รับการกระตุ้นและเพ่ิมสมรรถนะความสามารถในการปฏิบัติงาน  แต่หากความเครียดมีมากเกินไป 
เกินกว่าที่จะรับได้ ผลจะกลายเป็นตรงกันข้ามทันที คือ ผลการปฏิบัติงานจะลดต่ าลง หรือแม้แต่ความเครียด
ในระดับปานกลาง หากสะสมไว้เป็นระยะเวลานาน ย่อมส่งผลในเชิงลบต่อผลการปฏิบัติงานได้เช่นกัน ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของความเครียดกับผลการปฏิบัติงาน เป็นไปตามแผนภาพต่อไปนี้ 
 

Inverted- U Relationship between stress and job performance 

 
ที่มา : Robbins.S.P. (1996). Organizational behavior: concepts, controversies and 

applications. 7th edition. New Jersey: Prentice Hall. 
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ทั้งนี้ การวิจัยของ Robbins ไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากก่อนที่ Robbins จะน าเสนอตัวแบบนี้จนได้รับ
ความนิยมและน ามาสู่การอ้างอิงถึงนั้น ได้มีนักวิชาการที่ท าการศึกษาและค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง
ความเครียดกับผลการปฏิบัติงาน เช่นเดียวกับ Robbins นั่นคือ Yerkes and Dodson ซึ่งพิจารณาว่า 
ความสัมพันธ์ของความเครียดที่มีในระดับที่เหมาะสมจะเพ่ิมผลการปฏิบัติงานได้ แต่ผลการปฏิบัติงานจะลดลง
เมื่อความเครียดนั้นไม่ลดลงและเพ่ิมมากขึ้น (Ann Edworthy, 2000, p. 7-8) 

 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างความเครียดกับทุนมนุษย์ในการปฏิบัติงาน 

 จากการที่ผู้ศึกษาได้ทบทวนวรรณกรรมพบว่า ความเครียดกับทุนมนุษย์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ซึ่ง
หากผู้บริหารและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เข้าใจในความสัมพันธ์ดังกล่าว ย่อมน าไปสู่การหาวิธีการในการบริหาร
ความเครียดได้ถูกต้อง อันจะน าไปสู่การสร้างประสิทธิภาพและความได้เปรียบในเชิงแข่งขันขององค์การอย่าง
ยั่งยืนต่อไป ซึ่งผู้ศึกษาขอน าเสนอตัวอย่างบทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้  
 ดวงหทัย  เลาหเวชรานันท์  (2548, หน้า 183-184) ได้น าเสนอผลการวิจัย เรื่อง ความเครียดและ
ผลกระทบที่มีต่อผู้ช านาญการตรวจพิสูจน์หลักฐาน ในกองพิสูจน์หลักฐาน  ส านักงานวิทยากรต ารวจซึ่ง จาก
การศึกษา สมมติฐานที่ 3 ความเครียดจะมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงานของผู้ช านาญการตรวจพิสูจน์
หลักฐานนั้น ความเครียดโดยรวมมีความสัมพันธ์กับผลการปฏิบัติงาน พบว่า ผลจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน โดยผู้ช านาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานประเมินตนเอง พบว่า มีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียด
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .011 หมายความว่า ความเครียดมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ผกผันกับผลการ
ปฏิบัติงาน คือ หากผู้ช านาญการตรวจพิสูจน์หลักฐานมีความเครียดในระดับสูง ก็จะมีผลการปฏิบัติงานมน
ระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Robbins และ Yerkes and Dodson ซึ่งได้น าเสนอไปแล้วว่า หาก
ความเครียดมีอยู่ในระดับสูง จะท าให้ผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับต่ า 
 Ali  Mohammad  Mosadeghrad (2014) ได้น าเสนอบทความวิจัยเรื่อง Occupational stress 
and its consequences: Implications for health policy and management โดยได้เสนอผลการศึกษา
ของพนักงานในโรงพยาบาลของประเทศอิหร่านว่า ปัจจัยความเกี่ยวข้องกับงาน สภาพแวดล้อมของงาน  
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและองค์การ เป็นสิ่งที่น าไปสู่ความเครียด หนึ่งในสี่ของพนักงานมีระดับความเครียด
ในการท างานสูงมาก โดยพนักงานมีความเครียดสูงกว่าระดับผู้จัดการ พนักงานหญิงมีความเครียดสูงกว่า
พนักงานชาย พนักงานที่มีอายุน้อยจะมีความเครียดสูงกว่าพนักงานที่มีอายุมาก (ซึ่งความเครียดจะสูงอยู่ใน
กลุ่มพนักงานที่มีอายุ 31-40 ปี)  นอกจากนี้ ความเครียดในระดับสูง มีความเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยทาง
กายภาพ (physical injuries) ได้แก่ โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคซึมเศร้า และผลกระทบต่อพฤติกรรม
ในเชิงลบ เช่น การแสดงอาการโกรธ ความวิตกกังวล ความฉุนเฉียว เป็นต้น 

 

 ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ความเครียดในระดับต่ าหรือระดับปานกลาง เป็นความเครียดที่ส่งผลต่อการ
กระตุ้นให้ปัจเจกชนสามารถใช้ทุนมนุษย์ที่มีอยู่ คือ ความรู้ ทักษะ ความสามารถต่างๆ ออกมาสร้างผลการ
ปฏิบัติงานในเชิงบวกได้  แต่หากมีความเครียดที่มากเกินไปจะส่งผลเชิงลบต่อทุนมนุษย์โดยเริ่มต้นจากสุขภาพ
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อนามัยทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นทุนมนุษย์ประเภทหนึ่ง เช่น เกิดอาการปวดศีรษะมาก จนน ามาสู่ความ
หงุดหงิด ความสามารถในการดึงศักยภาพและทุนมนุษย์ของตนเองออกมาย่อมจะลดลงหรือแทบจะไม่มีเหลือ
เลย  อาจน าไปสู่ความเหนื่อยหน่ายหมดพลัง และส่งผลต่อการขาดงานของพนักงาน จนสุดท้ายน ามาสู่ความ
สูญเสียขององค์การในที่สุด 
  

 การจัดการความเครียด (managing stress) 
 เพ่ือให้ความเครียดสามารถส่งผลบวกให้แก่พนักงานนั้น จึงควรจัดการกับความเครียดให้อยู่ในระดับที่

เหมาะสม หรือเป็นความเครียดในเชิงบวก ไม่ให้มีระดับความเครียดที่มากเกินไปจนน ามาสู่การยกระดับไปเป็น
ความเครียดในเชิงลบ ทั้งนี้ การจัดการความเครียด (managing stress) สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ระดับ    
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, อารี  พันธ์มณี, ลัทธิกาล  ศรีวะรมย์, ณกมล  จันทร์สม, สุพีร์  ลิ่มไทย, สมชาย  หิรัญกิตติ
,ชวลิต  ประภวานนท์และสุดา  เทียบจัตุรัส, 2541, หน้า 293-294) ได้แก่  

 ระดับบุคคล (individual approaches) คือ การที่พนักงานสามารถหาทางลดระดับความเครียดได้
ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถท าได้หลายวิธีคือ การบริหารเวลาโดยการจัดล าดับความส าคัญของงานให้มีความ
เหมาะสม หรือการออกก าลังกาย รวมถึงเทคนิคต่างๆในการพักผ่อน เช่น การนั่งสมาธิ การวิปัสสนา การฝึก
โยคะ เป็นต้น  

 ระดับองค์การ (organizational approaches)  ควรมีการใช้วิธีเช่น การคัดเลือกคนให้เหมาะสมกับ
งาน หรือที่เรียกว่า Put the right man on the right job. มีการก าหนดเป้าหมายงานแต่ละงานให้ชัดเจน 
เพ่ือให้พนักงานได้รับทราบถึงเป้าหมายและเป็นการช่วยลดความเครียดได้ การออกแบบงานใหม่โดยให้
พนักงานมีความรับผิดชอบมากขึ้น มีอิสระในการท างานมากขึ้น ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม มีการ
ติดต่อสื่อสารกันอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะน าไปสู่การสร้างความ
เป็นกันเองในการท างานได้  นอกจากนี้อาจมีการพัฒนาสร้างโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพให้แก่พนักงานด้วย 

 
3. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเครียดกับทุนมนุษย์ 

 ในส่วนของข้อเสนอแนะ ผู้ศึกษาขอน าเสนอแนะใน 2 ส่วน ได้แก่ ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ (practical 
suggestion) โดยสิ่งส าคัญเบื้องต้นของการจัดการความเครียดคือ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริหาร
และพนักงานเกี่ยวกับความเครียด ทั้งในด้านบวกและด้านลบ กล่าวคือ ผู้บริหารสามารถสร้างความกดดันให้
พนักงานเกิดความเครียดในเชิงบวกได้ ในขณะเดียวกันต้องพึงระวังอย่าให้ความเครียดนั้นมีมากเกินไปหรืออยู่
นานเกินไป จนน าไปสู่ผลเชิงลบต่อพนักงานและองค์การในที่สุด  
 ส่วนข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป   ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
ภาวะผู้น ากับการเกิดความเครียดในการปฏิบัติงาน และ การศึกษาแนวทางจัดการความเครียดของประเภท
บุคลิกภาพของปัจเจกบุคคล ตามแบบทดสอบ ไมเยอร์ บริกก์ (Myers-Briggs Type Indicator :MBTI) ของ
คาร์ล จี จุง (Carl G. Jung) เพ่ือน าไปสู่การจัดการความเครียดกับทุนมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
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บทสรุป 
ทุนมนุษย์ แม้จะเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเจ้าของทุน ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปธรรมจับต้องไม่ได้ แต่ผู้บริหาร

องค์การ ย่อมต้องการที่จะใช้ทุนมนุษย์ของพนักงานในองค์การที่มีศักยภาพสมบูรณ์แบบ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการศึกษาพบว่า ความเครียดที่มีระดับ
ไม่เหมาะสม คือมาเกินไป หรือสะสมไว้นานเกินไป ย่อมให้ผลเชิงลบที่น่ากลัวต่อมนุษย์และทุนมนุษย์ที่เจ้าของ
สะสมมา ซึ่งหลายคนที่ไม่สามารถจัดการกับความเครียดที่ถาโถมเข้ามาได้นั้น อาจส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ จน
น ามาสู่การตัดสินใจขั้นรุนแรงที่สุด คือ การยุติชีวิตตนเอง ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ต่างๆ 
เช่น การยิงตัวเองตายเพ่ือหนีโรคร้ายที่รุมเร้า  หรือการกระโดดตึกตายเพ่ือหนีความเครียดที่ประสบอยู่  ซึ่งเมื่อ
ชีวิตได้ดับสูญแล้วนั่นหมายถึงทุนมนุษย์ที่มีในตัวผู้นั้นย่อมสูญสิ้นตามไปด้วย 

อย่างไรก็ตาม ความเครียดไม่ได้เป็นตัวท าลายทุนมนุษย์ด้านเดียว บางกรณีความเครียดกลับให้ผลเชิง
บวกต่อทุนมนุษย์และเจ้าของทุนมนุษย์นั้น  เพียงแต่เจ้าของทุนมนุษย์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์การ 
ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการจัดการกับความเครียดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ตามที่ Robbins ได้น าเสนอไว้ว่า 
ระดับความเครียดที่ต่ าจนถึงปานกลาง และอยู่ไม่นานเกินไปนัก ย่อมส่งผลในเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน นั่น
หมายถึง ความเครียดในระดับที่เหมาะสม ย่อมส่งผลต่อการดึงทุนมนุษย์ออกมาใช้ประโยชน์ต่อองค์การในระดับที่
สูงสุด  อันจะน าพาองค์การไปสู่การสร้างความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน และยั่งยืนให้แก่องค์การตลอดไป 

 
สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขออัญเชิญเนื้อเพลงของบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 9 “เพลงยิ้มสู้”  เพ่ือส่งก าลังให้แก่ทุกท่าน ในการฝ่าผจญกับความเครียดที่จะเข้ามาเป็นตัวบ่อนท าลาย
ทุนมนุษย์ของตนเอง 

โลกจะสุขสบายนั้นเป็นได้หลายทาง  ต้องหลบสิ่งกีดขวางหนทางให้พ้นไป 
จะสบความสุขสันต์ส าคัญที่ใจ   สุขและทุกข์อย่างไรเพราะใจตนเอง 
ฝ่าลู่ทางชีวิตต้องคิดเฝ้าย้อมใจ   โลกมืดมนเพียงใดหัวใจอย่าคร้ามเกรง 
ตั้งหน้าชื่นเอาไว้ย้อมใจด้วยเพลง   ใยนึกกลัวหวาดเกรงยิ้มสู้ 
คนเป็นคนจะจนหรือมี    ร้ายหรือดีคงมีหวังอยู่ 
ยามปวงมารมาพาลลบหลู่    ยิ้มละมัยใจสู้หมู่มวลเภทภัย 
ใฝ่กระท าความดีให้มีจิตโสภา   สร้างแต่ความเมตตาหาความสุขสันต์ไป 
จะสบความสุขสันต์ส าคัญท่ีใจ   เฝ้าแต่ยิ้มสู้ไปแล้วใจชื่นบาน 

********************************************************* 
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ความต้องการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย 
Market Demand and Capacity of Wellness Tourism in Thailand 

ณัฏฐ์วรดี คณิตินสุทธิทอง1 
กอบกุล จันทรโคลิกา2 

ศิริพงษ์ สีไสไพร 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโลกปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคต ศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศ
ไทย ศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย และค้นหาช่องว่างทางธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย โดยท าการทบทวนวรรกรรม และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารกิจการด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้งหมดจ านวน 40 คน ผลการศึกษาพบว่าความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
ปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การดูแลร่างกาย การดูแลจิตใจ และการดูแลจิตวิญญาณ กระแส
ความนิยมและความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีความหลากหลายมากขึ้น และเก่ียวข้อง
กับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องการคือ (1) ปัจจัยด้านการ
ท่องเที่ยว ได้แก่ ความสวยงามของภูมิประเทศ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความสะดวกและค่าใช้จ่าย
ในการเดินทาง ความน่าสนใจของ Package ท่องเที่ยว การแนะน าจากบริษัททัวร์ โรงแรม รถโดยสาร 
หน่วยงาน และบุคคลอ่ืนๆ และ (2) ปัจจัยด้านบริการสุขภาพคุณภาพของบริการ ได้แก่ ความหลากหลาย
บริการ ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความพอเพียงของบุคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพ  
 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดยภาคเหนือจะเน้น
เรื่องความสงบและการบ าบัดจิตใจ ภาคกลางเน้นการพักผ่อนร่างกาย จิตใจ และสัมผัสกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ในแต่ละท้องถิ่น ภาคใต้เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และกรุงเทพมหานครเน้นการดูแลสุขภาพภายใต้
ภาวะที่เร่งรีบ โดยช่องว่างทางธุรกิจ คือ (1) ขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ให้บริการ
ท่องเที่ยว (2) บ่อน้ าร้อน/น้ าพุร้อน ที่มีอยู่ ไม่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ (3) บริการสุขภาพ
ที่ได้รับความนิยมในกระแสโลกแต่มีผู้ให้บริการในประเทศไทยไม่เพียงพอ  และ (4) ขาดแคลนบุคลากรที่มี
ศักยภาพในการดูแลสุขภาพบางประเภท 

ค าส าคัญ: การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ, การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ, การท่องเที่ยวสมัยใหม ่
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Abstract  
 This research aims to study the demand for wellness tourism in the current and 
future trends. Identify the needs of foreign visitors who come to the Health Service in 
Thailand. To know the potential for medical tourism in Thailand. To find the business gap of 
wellness tourism in Thailand. The researchers reviewed the literature and interviewing 
management business of wellness tourism, a total of 40 people. The results showed that 
the demand for medical tourism today can be divided into three categories: body care, 
mental care and spiritual care. The demand for medical tourism in the future will be more 
diverse and involves a patterns of daily life even more. Wellness tourists consider (1) 
Tourism Factors, which are the beauty of landscape, the beauty of tourist attraction, the 
ease and cost of travel, the attractiveness of the Package, Travel advice from the tour bus, 
travel agencies and other parties. And (2) the quality of healthcare services, a wide range of 
services, foreign language proficiency, the sufficiency of workforce health care providers.  
 The potential for wellness tourism in each region are different. The North will focus 
on peace and healing the mind, The Central focus on relaxing the mind and body to 
experience the local culture. Southern focused involvement activities and Bangkok focused 
on health care under the condition of urgency. Business gaps are  (1) The lack of a link 
between health service providers and travel providers. (2) Existing Hot Springs has limit 
capacity to accommodate foreign visitors. (3) Wellness service providers in the country is not 
enough for some popular wellness activities. And (4) Lack of healthcare personnel in some 
business.  
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บทน า 
ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความส าคัญในการเอาใจใส่ดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเพ่ือหลีกเลี่ยง

การเกิดโรคภัยต่าง ๆ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นอีกทางเลือกหนึ่งส าหรับนักท่องเที่ยว เพ่ือเดินทางไป
ท่องเที่ยวและเลือกใช้บริการสุขภาพในประเทศต่างๆ โดยในปี 2556 มีการท่องเที่ยวที่เดินทางระหว่างประเทศ
ทั่วโลกจ านวน 1,087 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจาก 1,035 ล้านคน ในปี 2555 ร้อยละ 5 UNWTO คาดการณ์ว่า ในปี 
ค.ศ. 2030 จ านวนนักท่องเที่ยวโลกจะเพ่ิมเป็น 1,800 ล้านคน ด้วยอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 ต่อปี 
โดยตลาดเกิดใหม่หรือกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีจ านวนนักท่องเที่ยวขยายตัวในอัตราที่
สูงกว่าตลาดประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกจะเป็นภูมิภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุด 
(UNWTO, 2016) ส าหรับการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพมีมูลค่าตลาดโดยรวมในปี ค.ศ. 2013 ประมาณ 
$3.4 trillion โดยส่วนแบ่งการตลาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในทวีปยุโรป ประเทศไทยนั้น อยู่ในอันดับที่ 13 เมื่อปี 
2013 (Global Wellness Institute, 2014)  

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และการ
ท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพและยังคงได้รับความนิยมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการนวดแผนไทยซึ่งได้
เป็นที่นิยมของธุรกิจนวดทั่วโลก อีกทั้งยังมีชื่อเสียงด้านการบ าบัดและการดูแลสุขภาพแผนไทยโบราณ สปา 
สมุนไพรไทย และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่น าศาสตร์ด้านการดูแลสุขภาพ
ของประเทศจีน อินเดีย และประเทศอ่ืนๆ มาประยุกต์ร่วมด้วย แนวโน้มตลาดท่องเที่ยวส่งเสริมสุขภาพที่
น่าสนใจและเติบโตสูงขึ้นในประเทศไทย คือกลุ่มธุรกิจที่ให้บริการรูปแบบการดูแลสุขภาพแผนโบราณ และ
ธุรกิจการสร้างสมดุลร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ และกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนั่งสมาธิ  (Global Spa 
Summit. 2012) 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นภาคธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประเทศไทยเป็น
จ านวนมาก จนถูกก าหนดให้เป็น 1 ใน 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) ของประเด็นวิจัยด้าน
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ในนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2560-2564) (ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2559) นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(2559) ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทย ด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันด้านการจัดบริการสุขภาพ (2) ส่งเสริมพัฒนาบริการสุขภาพจ าแนกรายผลผลิตหลัก (3) มุ่งเน้น
การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในทุกระดับ (4) การพัฒนาศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน/ ผู้ประกอบการรายย่อย รองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ (5) ส่งเสริมการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ (กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2559) 

การท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Service) เป็นการดูแลตัวเองเชิงป้องกัน โดยที่
ผู้ใช้บริการเลือกที่จะดูแลสุขภาพตัวเองก่อนที่จะเป็นเจ็บป่วย ด้วยการปรับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle) 
เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ป้องกันเชื้อโรค ส่งเสริมสุขภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิต และท าให้มีความสุขสมบูรณ์ท้ัง
ร่างกายและจิตใจ (Global Wellness Institute, 2015) โครงสร้างของธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

593593



          
  

นั้นประกอบไปด้วย กลุ่มธุรกิจหลัก 3 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มธุรกิจสปา กลุ่มธุรกิจบ่อน้ าร้อนและบ่อน้ าแร่ และ
กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมดูแลสุขภาพ นอกจากนั้นยังมีกลุ่มธุรกิจย่อยอื่นๆ ที่สามารถจัดอยู่ในธุรกิจท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ ธุรกิจความงามและชะลอวัย ธุรกิจการแพทย์ทางเลือก ธุรกิจการแพทย์เชิงป้องกัน 
ธุรกิจอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพและลดน้ าหนัก  ธุรกิจการออกก าลังกายและใจ ธุรกิจการดูแลสุขภาพในสถานที่
ท างาน และธุรกิจอสังหาริมทรัยพ์เชิงส่งเสริมสุขภาพ ประมาณการมูลค่าการตลาดของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยว
เชิงส่งเสริมสุขภาพในปี ค.ศ. 2013 อยู่ที่ 3.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ($3.4 trillion) (SRI International, 
2014) 

นักวิชาการจ านวนมากศึกษาถึงแรงจูงใจในการท่องเที่ยว (Travel Motivation) มีทั้งแรงผลักกับแรง
ดึงดูด (Push and Pull factors) ที่ท าให้การเลือกจุดหมายปลายทางของแต่ละคนแตกต่างกันไป โดย
แรงจูงใจแบบผลักเป็นปัจจัยที่เป็นแรงกระตุ้นภายในให้ผู้คนตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวหรือออกจาก
สภาพแวดล้อมเดิมๆ และแรงจูงใจแบบดึงดูดส่งผลกระทบต่อแนวคิดของนักท่องเที่ยวในการเลือกจุดหมาย
ปลายทาง เช่นเดียวกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยไดม้ีการศึกษาถึงแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกใช้บริการ
การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ในประเทศไทย พบว่าการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อยู่ในล าดับขั้นที่ 4 ของความ
ต้องการดูแลสุขภาพส าหรับการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ ที่แบ่งออกเป็น 5 ล าดับขั้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับ 
Maslow's Hierarchy of Need โดยล าดับขั้นที่ 1 คือความต้องการดูแลสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ ตรวจ
สุขภาพประจ าปี ฉีดวัคซีน และทันตกรรม ล าดับขั้นที่ 2 คือ ความต้องการผ่าตัดและรักษาโรค ล าดับขั้นที่ 3 
คือ ความต้องการศัลยกรรมและเสริมความงาม ล าดับขั้นที่ 4 การดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและแบบองค์รวม 
และล าดับขั้นที่ 5 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพกายและใจให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการในล าดับขั้นที่แตกต่างกันจะมีแรงจูงใจและปัจจัยในการเลือกใช้
บริการการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยจึง
ควรปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนให้สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มี
ความต้องการในแต่ละระดับขั้นได้ (Kanittinsuttitong, 2016) 
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ภาพที ่1  Hierarchy of Health Care Needs in Medical Tourism 
 
 ถึงแม้ว่า ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทยจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่ความ

ต้องการของนักท่องเที่ยวก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา อีกท้ังยังพบว่าศักยภาพของผู้ให้บริการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพของไทยยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพได้อย่างครอบคลุม และไม่ได้
มีการเชื่อมโยงกับผู้ผลิตสินค้าสปา สินค้าส่งเสริมสุขภาพ หรือผลิตภัณฑ์แพทย์แผนไทย ท าให้เสียโอกาสในการ
ท าธุรกิจเป็นอย่างมาก (Global Spa Summit. 2012) ดังนั้นงานวิจัยนี้มุ่งเน้นศึกษาเพ่ือค้นหาช่องว่างทาง
ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเพ่ือให้ผู้ประกอบการไทยสามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน และ
ก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต 
2. เพ่ือศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
3. เพ่ือศึกษาศักยภาพการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
4. เพ่ือค้นหาช่องว่างทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

5. Lifestyle 
Transformation 

4.Wellness 

3.Surgery+Cosmetic 

2.Medical or Illness 

1.Basic Healthcare+Dental 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน โดยเริ่มจาก (1) ทบทวนวรรณกรรม

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในโลกปัจจุบันและแนวโน้มใน
อนาคต (2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพ่ือศึกษาความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย และศักยภาพของผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย โดยกลุ่มตัวอย่างในสัมภาษณ์เชิงลึกท้ังหมดจ านวน 40 คน ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
10 คน ภาคเหนือ 10 คน  ภาคกลาง 10 คน และ ภาคใต้ 10 คน และ (3) ผู้วิจัยน าผลการวิจัยที่ได้มา
วิเคราะห์เพ่ือค้นหาช่องว่างทางธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
1. ผลการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องความกับต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน

โลกปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต  
 จากการทบทวนวรรณกรรม “Top 10 Global Spa and Wellness Trends Forecast“ ซึ่งจัดท า
ขึ้นทุกปีโดยสถาบัน Global Wellness Institute สถาบันระดับโลกที่จัดให้มีงานวิชาการ Global 
Wellness Summit ขึ้นปีละครั้ง โดยผลการทบทวนวรรณกรรมตั้งแต่ปี 2013-2016 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
- ความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบัน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การ

ดูแลร่างกาย การดูแลจิตใจ และการดูแลจิตวิญญาณ 
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การดูแลร่างกาย (Body) 
 

บริการสปาท่ัวไป (Day Spa) บริการสปาในโรงแรม (Hotel Spa) รีสอร์ทสปา (Resort Spa) 
สปาเชิงนิเวศ (Eco-Spa) อาศรมบ าบัด (Ashrams) โยคะบ าบัด (Yoga Retreat) ทะเลบ าบดั 
(Thalassotherapy Spa) การบ าบัดด้วยบ่อน้ าร้อน (Thermal Baths) รีสอร์ทสุขภาพ 
(Health Resorts) ศูนย์ส่งเสรมิสขุภาพ (Wellness Center) การลอ่งเรือเพื่อสุขภาพ 
(Wellness Cruise) โรงแรมเพื่อสขุภาพ (Healthy Hotel) บริการเสริมสวย (Beauty Salon) 
โรงยิม/ฟิตเนส (Gym/Fitness Center)  
และการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) การล้างพิษ (Detox) อายุรเวช 
(Ayurveda) 

การดูแลจิตใจ (Mind) ดนตรีบ าบดั (Music Therapy)  
การล้างพิษอารมณ ์(Emotional Detox)  
ผ่อนคลายความเครียด (Stress Release) 
การบ าบัดด้วยการวาดภาพ (Painting Therapy)  

การดูแลจิตวิญญาณ 
(Spirit) 

สมาธิบ าบดั (Meditation Retreat)  
การบ าบัดทางจิตวญิญาณ (Spiritual Retreat)  

 

- กระแสความนิยมและความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีความหลากหลายมาก
ขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น ได้แก่ สปาตามดีเอ็นเอเฉพาะตัวบุคคล 
(Spa-Genomics) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyle Retreat) การดูแลสุขภาพกายและใจ
ในช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิต (Retreat During Life’s Transitions) การอาบป่า (Forest Bathing) การ
บ าบัดด้วยการสัมผัสพ้ืนดิน (Earthing Therapy) การบ าบัดด้วยแสง (Wake-up Light Therapy) การเพ่ิม
สมรรถภาพทางเพศ (Sexual Wellbeing) สปาและการดูแลสุขภาพส าหรับเด็ก (Spa & Wellness for Kids) 
การเรียกความสมบูรณ์ของจิตวิญญาณด้วยการวาดมันดาลา (Mandala Therapy) ชุมชนและที่อยู่อาศัยเพ่ือ
สุขภาพ (Wellness Home and Community) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือ
การแข่งขันสมรรถภาพร่างกาย (Ferocious Tourism) และการจัดงานเทศกาลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพใน
เมืองต่างๆ ทั่วโลก (Wellbeing Festivals) 
 

2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึงความต้องการของ
นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย  

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง  40 ธุรกิจ เช่น ไตรยา  
ชีวาศรม สุโขสปา เต๋าการ์เด้น ธัญญปุระ สิปปะฮอตสปริง บ่อน้ าร้อนวารีรักษ์ กมลยา ไทเกอร์ยิม ไร่ปลูกรัก 
บันยันทรี ฯลฯ โดยสอบถามถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพใน
ประเทศไทย พบว่านักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการสุขภาพเชิงป้องกันและองค์รวมส่วนใหญ่มาประเทศไทยเพ่ือ
วัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเป็นหลัก โดยจะเข้าไปใช้บริการดูแลสุขภาพยัง สปา ร้านนวด รีสอร์ท หรือ
สถานให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมตามแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเลือกมาพักผ่อน โดยชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะ
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ได้รับการแนะน าหรือมีการจัดเพ็จเกจให้โดยบริษัททัวร์ โรงแรม หน่วยงานเพ่ือการท่องเที่ยว และบุคคลใน
พ้ืนที่ท่องเที่ยว โดยความต้องการของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาใช้บริการเชิงสุขภาพในประเทศไทย  
แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มปัจจัย คือ 

ปัจจัยด้านการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านบริการสุขภาพ 

ความสวยงามของภูมิประเทศ 

ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว  

ความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ความน่าสนใจของ Package ท่องเที่ยว  

การแนะน าจากบริษัททัวร์ โรงแรม รถโดยสาร 
หน่วยงาน และบุคคลอ่ืนๆ 

คุณภาพของบริการ  

ความหลากหลายบริการ  

ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

ความพอเพียงของบุคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพ 

 
3. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึงศักยภาพของ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย 
 ผลการศึกษาสามารถสรุปศักยภาพการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุชภาพในพ้ืนทีต่่างๆ ได้ดังนี ้

ภาคเหนือ 

บริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสุขภาพในพ้ืนที่ล้านนา ส่วนใหญ่เน้นการ
บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นลักษณะ Passive Activity คือ ชอบ
ความสะดวกสบาย มีคนบริการ/ ดูแล โดยมีธุรกิจสปาเป็นธุรกิจ
ขับเคลื่อนหลัก นักท่องเที่ยวจ านวนมากสนใจเรื่องความสงบและ
การบ าบัดจิตใจ 

ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ศักยภาพโดยรวมมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสูง 
โดยเฉพาะด้านการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ บริการสุขภาพที่มี
ศักยภาพสูงในพื้นที่ภาคเหนือคือ  
(1) บริการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ เช่น สมาธิบ าบัด ดนตรีบ าบัด   
(2) บริการดูแลสุขภาพในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ สปา ฟิตเนส โยคะ   
(3) บ่อน้ าร้อนและน้ าพุร้อนและวารีบ าบัด 
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ภาคกลาง  

บริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ นักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสุขภาพในพ้ืนที่ภาคกลาง ต้องการพักผ่อน
ร่างกาย จิตใจ และสัมผัสกับวัฒนธรรมพื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่น   

ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ศักยภาพโดยรวมมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับ
ปานกลาง โดยมีจุดเด่นที่ธรรมชาติและอาหารออร์แกนิค บริการ
สุขภาพที่มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่ภาคกลางคือ 
(1) ที่พัก/โฮมสเตย์เพ่ือสุขภาพ   

(2) ฟาร์มเกษตรอินทรีย์  

(3) แพทย์แผนไทยและสมุนไพรบ าบัด  

 
ภาคใต้  

บริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พ้ืนที่อันดามันมีนักท่องเที่ยวจ านวนมากเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละปี 
แต่ส่วนใหญ่มาท่องเที่ยวทั่วไป ส าหรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพส่วน
ใหญ่เลือกใช้บริการส่งเสริมสุขภาพที่เป็นลักษณะ Active Activity 
ที่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น มวยไทย ออกก าลัง
กาย โยคะ เป็นต้น  

ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ศักยภาพโดยรวมมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสูง 
โดยเฉพาะบุคลากรที่สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ โดยบริการ
สุขภาพที่มีศักยภาพสูงในพ้ืนที่ภาคใต้คือ 
(1) สปา ซึ่งมีผู้ประกอบการสปาที่มีชื่อเสียงจ านวนมาก  
(2) กีฬาและการแข่งขัน ได้แก่ มวยไทย วิ่งมาราธอน ปั่นจักรยาน 

เพาะกาย ฟิตเนส ไตรกีฬา ซึ่งก าลังได้รับความนิยมมาก 
(3) บ่อน้ าร้อนและน้ าพุร้อน และวารีบ าบัด 

 
 

กรุงเทพมหานคร 

บริบทด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “พ้ืนที่กรุงเทพฯ” มีลักษณะของการเป็นสังคมเมือง เน้นวิถีชีวิตที่เร่ง
รีบ การพักผ่อน/ ผ่อนคลาย การดูแลสุขภาพเป็นไปตามกระแสของ 
Trend ในปัจจุบัน เช่น สปา โยคะ ฟิตเนส เป็นต้น มีหลากหลาย
ธุรกิจที่เป็นธุรกิจขับเคลื่อน โดยนักท่องเที่ยวจ านวนมากสนใจการ
พักผ่อนภายใต้สภาวะที่เร่งรีบ 
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ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว ศักยภาพโดยรวมมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวในระดับสูง 
โดยเฉพาะความหลากหลายของบริการ โดยบริการสุขภาพที่มี
ศักยภาพสูงในกรุงเทพมหานครคือ 
(1) การดูแลสุขภาพแบบคนเมือง เช่น โยคะ สปา ฟิตเนส 

(2) บริการเสริมความงามและพัฒนาบุคลิกภาพ     

 
4. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพถึงประเด็นปัญหาของการ

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
 การศึกษานี้ สามารถสรุปประเด็นปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย ได้ดังนี้ 

1. ปัญหาด้านขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการสุขภาพกับผู้ให้บริการท่องเที่ยว โดยเฉพาะบริษัททัวร์ 
บริษัทตัวกลาง และบริษัทตัวแทน  

2. บ่อน้ าร้อน/น้ าพุร้อน ที่มีอยู่จ านวนมาก ไม่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ เนื่องจากยัง
อยู่ในรูปแบบดั้งเดิม ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว  

3. บริการสุขภาพที่ได้รับความนิยมในกระแสโลกแต่มีผู้ให้บริการในประเทศไทยไม่เพียงพอ  ได้แก่ การ
ท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการแข่งขันสมรรถภาพร่างกาย (Ferocious 
Tourism) สมาธิบ าบัด (Meditation Retreat) และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการด าเนินชีวิต 
(Lifestyle Retreat) 

 
5. วิเคราะห์ช่องว่างทางธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทย 
 การวิเคราะห์ช่องว่างทางธุรกิจท าโดยการน าความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันซึ่ง
ได้จากการทบทวนวรรณกรรม มาเปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในแต่ละภาค
ของประเทศไทยซึ่งได้มาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูง/เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพทั้ง  40 
ธุรกิจ โดยเครื่องหมาย   แสดงถึงการมีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเปิดให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในด้าน
นั้นๆ อยู่ในภูมิภาคนั้นแล้ว ในขณะที่เครื่องหมาย  ถึงการที่ยังไม่มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเปิดให้บริการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในด้านดังกล่าวอยู่ในภูมิภาคดังกล่าว  
ความต้องการด้านการทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพในปัจจุบัน  ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ กทม. 

การดูแลร่างกาย (Body)   

บริการสปาท่ัวไป (Day Spa)  
   

บริการสปาในโรงแรม (Hotel Spa)  
   

รีสอร์ทสปา (Resort Spa)  
   

สปาเชิงนิเวศ (Eco-Spa)  
   

600600



          
  

อาศรมบ าบดั (Ashrams)  
   

โยคะบ าบดั (Yoga Retreat)  
   

ทะเลบ าบดั (Thalassotherapy Spa)  
   

การบ าบัดด้วยบ่อน้ าร้อน (Thermal Baths)  
   

รีสอร์ทสุขภาพ (Health Resorts)  
   

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ (Wellness Center)  
   

การล่องเรือเพื่อสุขภาพ (Wellness Cruise)  
   

โรงแรมเพื่อสุขภาพ (Healthy Hotel)  
   

บริการเสรมิสวย (Beauty Salon)  
   

โรงยิม/ฟิตเนส (Gym/Fitness Center)  
   

การดูแลสุขภาพแบบองคร์วม (Holistic Care)  
   

การล้างพิษ (Detox)  
   

อายุรเวช (Ayurveda) 
   

การดูแลจิตใจ (Mind) 


ดนตรีบ าบดั (Music Therapy)  
   

การล้างพิษอารมณ์ (Emotional Detox)  
   

ผ่อนคลายความเครียด (Stress Release) 
   

การบ าบัดด้วยการวาดภาพ (Painting Therapy)  
   

การดูแลจิตวิญญาณ (Spirit) 


สมาธิบ าบดั (Meditation Retreat)  
   

การบ าบัดทางจิตวญิญาณ (Spiritual Retreat)  
   

 
 จากตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีศักยภาพในการรองรับ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันค่อนข้างมาก ยังชาดเพียงสปาเชิงนิเวศ (Eco-Spa) อาศรม
บ าบัด (Ashrams) และโรงแรมเพ่ือสุขภาพ (Healthy Hotel) ที่ยังไม่มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในทุก
ภูมิภาค ในขณะที่ทะเลบ าบัด (Thalassotherapy Spa) และการล่องเรือเพ่ือสุขภาพ (Wellness Cruise) ยัง
มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเปิดให้บริการเฉพาะในพ้ืนที่ภาคใต้เท่านั้นอันเนื่องมาจากมีพ้ีนที่ติดกับชายฝั่ง
ทะเล นอกจากนี้ พบว่าผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานครยังขาดศักยภาพในการให้บริการบ าบัดด้วยบ่อน้ า
ร้อน (Thermal Baths) และรีสอร์ทสุขภาพ (Health Resorts) เนื่องด้วยข้อจ ากัดของพ้ืนที่ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และมลภาวะทางอากาศ ที่ส าคัญพบว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคกลางยัง
ไม่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการดูแลจิตใจและจิตวิญญาณ   
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 ผลการศึกษาพบว่าความต้องการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในปัจจุบันมีความหลากหลาย โดยแบ่ง
ออกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การดูแลร่างกาย การดูแลจิตใจ และการดูแลจิตวิญญาณ กระแสความนิยมและ
ความต้องการในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในอนาคต มีความหลากหลายมากขึ้น และมีความเกี่ยวข้องกับ
รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวันมากขึ้น โดยสิ่งที่นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพต้องการคือ (1) ปัจจัยด้านการ
ท่องเที่ยวความสวยงามของภูมิประเทศ ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยว ความสะดวกและค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ความน่าสนใจของ Package ท่องเที่ยว การแนะน าจากบริษัททัวร์ โรงแรม รถโดยสาร หน่วยงาน 
และบุคคลอ่ืนๆ และ (2) ปัจจัยด้านบริการสุขภาพคุณภาพของบริการ ได้แก่ ความหลากหลายบริการ 
ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ความพอเพียงของบุคลากรที่ให้การดูแลสุขภาพ  
 ศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในแต่ละพ้ืนที่มีความแตกต่างกัน โดยภาคเหนือจะเน้น
เรื่องความสงบและการบ าบัดจิตใจ ภาคกลางเน้นการพักผ่อนร่างกาย จิตใจ และสัมผัสกับวัฒนธรรมพ้ืนบ้าน
ในแต่ละท้องถิ่น ภาคใต้เน้นการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และกรุงเทพมหานครเน้นการดูแลสุขภาพภายใต้
ภาวะที่เร่งรีบ ประเด็นปัญหาของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย คือ ปัญหาด้านขาดการเชื่อมโยงระหว่างผู้
ให้บริการสุขภาพกับผู้ให้บริการท่องเที่ยว การขาดศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติของบ่อน้ าร้อน/
น้ าพุร้อน และปัญหาขาดแคลนผู้ให้บริการสุขภาพในบางด้าน 
 ผลการวิเคราะห์ช่องว่างทางธุรกิจพบว่าผู้ประกอบการในทุกภูมิภาคของประเทศไทย มีศักยภาพใน
การรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันค่อนข้างมาก แต่ยังไม่มีผู้ประกอบการด้านสปา
เชิงนิเวศ (Eco-Spa) อาศรมบ าบัด (Ashrams) และโรงแรมเพ่ือสุขภาพ (Healthy Hotel) ในทุกภูมิภาค และ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคกลางยังไม่มีศักยภาพในการให้บริการด้านการดูแลจิตใจและจิต
วิญญาณ  
 ดังนั้น ผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกับท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจ 

ควรมองการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวมด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาคธุรกิจการท่องเที่ยว

และภาคธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืนๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขับเคลื่อน

พัฒนาในเชิงบูรณาการในทิศทางเดียวกันโดยมุ่งเน้นที่การสร้างความแตกต่างของแต่ละพ้ืนที่ และยกระดับ

ศักยภาพของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถตอบสนองความต้องการและรองรับนักท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพได้ โดยแบ่งตามภูมิภาคดังนี้ 
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 การบูรณาการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การยกระดับศักยภาพ 

 ภาพรวม - ผู้ประกอบการที่ให้บริการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
- บริษัททัวร์ทั้งภายในและนอกประเทศ 
- บริษัทตัวกลาง/ตัวแทนด้านท่องเที่ยวสุขภาพ 
- โรงพยาบาลที่ให้บริการแก่ชาวต่างชาติ 
- ผู้ผลิตและจ าหนา่ยอาหารเพื่อสุขภาพ 
- สถาบันการศึกษา 
- กระทรวงสาธารณสุข 
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
- กรมการท่องเที่ยว 
- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- สมาคม/สมาพันธ์ต่างๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

- ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และอื่นๆ 
- ศักยภาพด้านการท าตลาดต่างประเทศ 
- ศักยภาพด้านการท าการตลาดดิจติอล 
- ศักยภาพด้านความเช่ียวชาญในการให้บริการ

สุขภาพ 
- มาตรฐานและคณุภาพในการให้บริการ 

 

ภาคเหนือ ให้บริการสุขภาพองค์รวม  โดยเน้นด้านการดูแลจติใจ
และจิตวญิญาณ และบ่อน้ าร้อน/น้ าพุร้อน 

- สนับสนุนให้มผีู้ประกอบการที่ให้บริการด้านการ
ดูแลจติใจและจิตวิญญาณเพิ่มมากข้ึน 

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อน/น้ าพุร้อนให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได ้

ภาคกลาง มุ่งเน้นท่ีความเป็นธรรมชาติ ที่พัก/โฮมสเตย์เพื่อสุขภาพ  
อาหารออร์แกนิค ฟาร์มเกษตรอินทรีย์ และ 
แพทย์แผนไทยและสมุนไพรบ าบัด 

- พัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้แก่คนในท้องถิ่น 
- สนับสนุนการปลูกผักปลอดสารพษิอย่างท่ัวกว้าง 
- สนับสนุนโครงการ Thai Herbal City ที่มีอยู่แล้ว

ให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยว 
ภาคใต้ มีจุดเด่นด้านผู้ประกอบการสปา กีฬาและการแข่งขัน 

และก าลังพัฒนาการท่องเที่ยวด้านบ่อน้ าร้อนและน้ าพุ
ร้อน และวารีบ าบัด 

- กระจายการพัฒนาจากจังหวัดภูเกต็ไปยังจังหวัด
อื่นๆ ในภาคใต ้

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ่อน้ าร้อน/น้ าพุร้อนให้
สามารถรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติได ้

กรุงเทพฯ มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพแบบคนเมือง เช่น โยคะ 
สปา ฟิตเนส และบริการเสริมความงามและพัฒนา
บุคลิกภาพ     

- พัฒนาให้กรุงเทพฯ เป็น Urban-Health City ที่
กลายเป็นจดุศูนย์กลางด้านการดูแลสุขภาพและ
ความงามส าหรับชาวต่างชาต ิ
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ความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

INDIVIDUAL DIFFERENCES RELATED TO ADVERSITY QUOTIENT 
OF UPPER SECONDARY SCHOOL STUDENTS 

อิทธิพงษ์  วรสายัณห์1  

พูลพงศ ์สุขสว่าง2  

สิริกรานต์ จันทเปรมจิตต์3 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การควบคุม

ตนเอง การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ และความอดทนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศ, ระดับชั้นเรียน, และโปรแกรมการเรียน โดยใช้มาตรวัดความสามารถ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ในการเก็บข้อมูลนักเรียนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ด้วยระบบออนไลน์ จ านวน 360 คน การวิเคราะห์ข้อมูลค่าสถิติพื้นฐาน และความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 
ผลการวิจัยปรากฏว่า ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย           
การควบคุมตนเอง การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ และความอดทน แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ค าส าคัญ: ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค/ เพศ/ ระดับชั้นเรียน/ โปรแกรมการเรียน 
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Abstract  

 This study aimed to compare the ability to Adversity Quotient, Control, Origin and 
Ownership, Reach, and Endurance of upper secondary school students by gender, class level, and 
education programs. By the sample answered with measures the ability to Adversity Quotient (AQ) 
in Panatpitayakarn School Panasnikom district Chonburi province 360 with online. Statistics used 
for data analysis to find statistics. and multiple analysis of variance (MANOVA). The research 
showed that the ability to Adversity Quotient of upper secondary school students, Control, Origin 
and Ownership, Reach, and Endurance was the difference statistically significant at .05 level. 

Keywords: ADVERSITY QUOTIENT/ AQ/ gender/ class / education  
 
 
บทน า 
 สังคมปัจจุบันเด็กและเยาวชนไทยมีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคน้อยมาก เนื่องจาก      
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดทั้งข้อดี และข้อเสีย ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ประชากรโลก รวมทั้งส่งผลต่อสภาพสังคมไทยในปัจจุบันมีผลให้สังคมมีลักษณะของโลกไร้พรมแดนก้าวหน้าสู่
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มีอุปกรณ์เครื่องใช้ที่อ านวยความสะดวกสบาย รวดเร็วทันใจ สังคมการท างานใน
ปัจจุบันท าให้ครอบครัวที่มีธุรกิจ การงานมาก ไม่มีเวลาอยู่กับสมาชิกในครอบครัวที่เป็นทารกจนถึงวัยรุ่น     
หันมาให้ความส าคัญแก่วัตถุ และความสะดวกสบายทดแทนความเอาใจใส่  สิ่งเหล่านี้ท าให้เด็กไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมสั่งสอนพัฒนานิสัยในด้านความอดทนรอคอย และการแสวงหา หรือคิดค้นวิธีสลับสับเปลี่ยนการ
แก้ปัญหา ส่งผลท าให้เกิดปัญหาส าคัญปัญหาหนึ่งของวัยรุ่นไทยคือ การท างานหนักไม่เป็น  วัยรุ่นยุคใหม่      
จึงเติบโตมาอย่างสบาย แต่เปราะบางอ่อนแอ และมีแนวโน้มของความอดทนต่อเรื่องต่าง ๆ น้อยลง ตั้งแต่
ความอดทนต่อการท างานหนัก ความมานะบากบั่น ความมุ่งมั่นเพียรพยายาม การเอาชนะอุปสรรคเพ่ือไปให้
ถึงเป้าหมายที่วางไว้ และความอดทนรอคอย  กลายเป็นปัญหาพฤติกรรมต่อการปรับตัวมนุษย์ในยุคใหม่       
ซึ่งนักจิตวิทยาเชื่อว่าความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค เป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ และฝึกฝน สามารถ
พัฒนาได้ (Stoltz, 2000, p. 97) 
 การพัฒนาวัยรุ่นเพ่ือให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีคุณภาพ ในยุคที่มีความก้าวหน้าทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ามกลางความสะดวกสบายดังกล่าวจะมีปัญหาการปรับตัวอย่างยิ่ง ถ้าเกิดปัญหา
ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางต่อความสะดวกสบาย หรือต้องใช้ความพยายามอดทนจะเกิดความเครียด ความทุกข์ 
และกลายเป็นปัญหาอารมณ์ กระทบถึงการเรียนต่อไป ทั้งในปัจจุบันการเรียนการสอนยังใช้วิธีการบอกความรู้
โดยยึดวิชาเป็นหลัก ไม่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ท าให้ผู้เรียนไม่สามารถเผชิญและแก้ปัญหาในชีวิตจริงได้     
เมื่อเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตจึงไม่สามารถปรับตัวได้ หรือได้แต่ไม่มีแนวคิดที่สร้างสรรค์ หลาย ๆ รายจึงหันไปหา
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ยาเสพติด การฆ่าตัวตายที่ปรากฏบ่อยในหน้าหนังสือพิมพ์ เบื้องต้นสันนิษฐานว่า เหตุเกิดจากความไม่สามารถ
อดทนต่อการแก้ไขปัญหาของตนเองได้ (Vibhawari & Megha, 2013, pp. 303-308) 
 นักเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร จ าเป็นที่ต้องมีทักษะชีวิตที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต ดังที่โทนี วากเนอร์ (Wagner, 
2008, pp. 20-24) ได้กล่าวว่าการจัดการศึกษาในทุกด้านจ าเป็นต้องสนใจการพัฒนาทักษะต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้
ในชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นนักเรียนจึงต้องมีทักษะชีวิตและทักษะความอยู่รอดที่ส าคัญ (Survival Skills) 
และซึ่งเป็นทักษะที่จ าเป็นที่จะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดี คิดเป็น แก้ปัญหาเป็น มีทักษะ
การปฏิบัติงานเพียงพอที่จะสามารถอยู่ได้ภายใต้ปัญหา และความกดดันต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในศตวรรษที่ 21 นี้ได้ 
 จากความต้องการพัฒนาวัยรุ่นไทย ในสังคมยุคใหม่ ไม่ใช่พัฒนาความสามารถทางสติปัญญา     
และความฉลาดทางอารมณ์เท่านั้น ที่ท าให้พอเพียงในการพัฒนาวัยรุ่นไทยให้มีความพร้อมที่จะเผชิญกับปัญหา
ต่าง ๆ อย่างเข้มแข็ง และอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน ความสามารถเผชิญและฟันฟันฝ่าอุปสรรค (Adversity 
Quotient: AQ) ตามทฤษฎีของสตอลทซ์ (Stoltz, 1997, p. 20) ทฤษฎีดังกล่าวเสนอว่าคนที่สามารถจัดการ
กับความทุกข์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะประสบความส าเร็จในชีวิต ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ การควบคุมตนเอง (Control) การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา 
(Origin and Ownership) การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ (Reach) และความอดทน (Endurance) 
 ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค จึงเป็นทัศนคติใหม่ที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ และเป็น
เครื่องมือให้คนเราสามารถต่อสู้กับความท้าทายได้ (ธิดา ฐิติพานิชยางกูร, 2550) ซึ่งบุคคลที่มีความสามารถใน
การจัดการเกี่ยวกับการเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในชีวิตได้นั้น ต้องมีพ้ืนฐานทางจิตใจที่เข้มแข็ง      
มีความมานะพยายาม อดทน มีความเข้มแข็ง ทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีความคิดทัศนคติทางบวกถ้าบุคคลมี
สิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้น ก็จะสามารถฟันฝ่าและเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต และการท างานได้
ด้วยดีอย่างมีความสุข (ไพจิตร ไชยฤทธิ์, อารีรัตน์ ข าอยู่ , และประนอม โอทกานนท์, 2558, หน้า 49)         
สิ่งเหล่านี้จะมีในสมองตั้งแต่ช่วงที่เป็นเด็ก วัยรุ่น เพราะเราจะเรียนรู้วิธีตอบสนอง ตอบค าถาม วิธีการจัดการ
กับปัญหาจากประสบการณ์ที่เราเห็นจากผู้ใหญ่ หรือวิธีการที่เขาไม่ต่อสู้กับปัญหา ซึ่งประสบการณ์ ต่าง ๆ 
เหล่านี้ที่อยู่รอบข้างเด็กตั้งแต่วัยเด็ก และฝังเข้าในใยสมองสร้างเป็นใยประสาท แต่ข้อดีก็คือสามารถที่จะ
ปรับปรุงได้ พัฒนาได้ประเด็นตรงนี้ส าคัญมากเพราะในการเลี้ยงดูเด็ก เราจะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะ
แก้ไขปัญหา จะต้องเป็นคนที่มองปัญหามองโลกในแง่บวก ที่จะท าให้เกิดใยประสาทต่าง ๆ เหล่านี้ในสมองเด็ก
ที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่มีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคที่ดีจริง ๆ แล้วการฝึกฝนความสามารถเผชิญและ
ฟันฝ่าอุปสรรคนั้นก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ธรรมชาติของการพัฒนาสมอง พอลสตอลท์เชื่อว่าความสามารถเผชิญ
และฝ่าฟันอุปสรรคนั้นพัฒนามาจากใยประสาทเริ่มเกิดในสมองเมื่อเด็กอายุ 12 ปี และเพ่ิมมากขึ้นจนอายุ 16 
ปี แต่ไม่สิ้นสุดจนกระทั้งอายุ 23 ปี อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะอายุเท่าไรก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ (Stolz, 2000, 
p. 97; ทศพร บรรจง, 2555, หน้า 217) ซึ่งนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลายอยู่ในช่วงอายุดังกล่าว 
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 จากการศึกษาผลงานวิจัยและแนวคิด ทฤษฎีดังกล่าวข้างต้น สามารถกล่าวได้ว่า ความสามารถ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถพัฒนาให้มีการควบคุมตนเอง การ
รับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ และความอดทน เพ่ือให้บุคคลสามารถเผชิญ
กับปัญหาที่หนักหนาสาหัสเพียงใดก็ยังคงยืนหยัดต่อสู้จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติ และประสบความส าเร็จในชีวิต
ได้ มีชีวิตด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง
บุคคลที่มีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือประโยชน์
ในการน าข้อค้นพบเกี่ยวกับความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในด้านการควบคุมตนเอง การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญ
ปัญหาอย่างมีสติ และความอดทน ส าหรับครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องน าไปเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกและส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามารถเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค (AQ) ได้มากขึ้นโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลอันจะมีส่วนช่วยให้นักเรียนสามารถปรับตัว
ให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและประสบความส าเร็จในชีวิต 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศ 
ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบการเผชิญปัญหาอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตาม
เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบความอดทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศ ระดับชั้น
เรียน และโปรแกรมการเรียน 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ)  มีองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก่ การควบคุมตนเอง   
การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ และความอดทน บุคคลที่จะประสบ
ผลส าเร็จนั้น จะต้องประกอบด้วยความมุ่งมาตรปรารถนาการที่จะบากบั่น แสวงหา พัฒนา บุกเบิกอย่างไม่
หยุดยั้ง เพื่อตนเอง เพ่ือธุรกิจ และเพ่ือมนุษยชาติทั้งมวล (Stoltz, 1997, pp. 6-7) 
 จากการส ารวจผู้คนจากที่ต่าง ๆ ทั่วโลกรวม 500 กว่าคน ท าให้ได้ข้อสรุปว่าคนที่มีความเฉลียว
ฉลาดและมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้ดี เมื่อเผชิญกับปัญหา สามารถท าให้ผ่านพ้นปัญหา และยุติ
ปัญหาได้อย่างรวดเร็วนั้น เป็นผลมาจากปัจจัยความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) นั้นเอง (Stoltz, 
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1997, p. 20) ธรรมชาติของการพัฒนาสมองด้าน AQ เริ่มพัฒนาจากใยประสาทในสมอง ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเด็ก
อายุ 12 ปี และเพ่ิมมากขึ้นในอายุ 16-23 ปี สอดคล้องกับทฤษฎีของ Paul G. Stoltz (Stoltz, 2000, p. 97; 
ทศพร บรรจง, 2555, หน้า 217) 
 ความแตกต่างระหว่างบุคคลจ าแนกตาม เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา สาขาการศึกษา ประสบการณ์
ในการท างาน ส่งผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (Lin, 2001; Elaine, 2005; Wei, 2008; Lee, 
2008; ทิพย์วัลย์ สุรินยา, 2557; อารีย์ ขันติธรรมกุล, 2558)  ผลการศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคล มีผล
ต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากผลการวิจัยดังกล่าวมา
นี้สามารถแสดงกรอบแนวคิดของการวิจัย ได้ดังภาพที่ 1 
 
         ตัวแปรต้น           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
   
     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่า 
 อุปสรรค ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
 

  

ความสามารถเผชิญ 
และฟันฝ่าอุปสรรค 

เพศ 
1) ชาย 
2) หญิง 

ระดับชั้นเรียน 
1) มัธยมศึกษาปีที่ 4 
2) มัธยมศึกษาปีที 5 
3) มัธยมศึกษาปีที่ 6 

โปรแกรมการเรียน 
1) วิทย์ 
2) ศิลป์ 

การควบคุมตนเอง 

การรับรู้ต้นเหตุและ
รับผิดชอบต่อปัญหา 

การเผชิญปัญหา  
อย่างมีสติ 

ความอดทน 
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สมมุติฐานของการวิจัย 
 จากแนวคิดและงานวิจัยดังกล่าวจึงตั้งสมมุติฐานการวิจัยดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อความสามารถ
เผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน 
  1.1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อการ
ควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน 
  1.2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อการ
รับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน 
  1.3. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อการ
เผชิญปัญหาอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน 
  1.4. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อความ
อดทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การควบคุมตนเอง การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญ
ปัญหาอย่างมีสติ และความอดทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน 
และโปรแกรมการเรียน โดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) ภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นักเรียนทั้งหมด 1407 
คน (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559) ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมการค านวณขนาด
กลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงส ารวจ ของเว็บไซต์ http://www.surveysystem.com/sscalc.htm ในการ
ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง จากจ านวนระดับชั้นเรียนละ 12 ห้องเรียน จ านวน 3 ระดับชั้นเรียน มีนักเรียน
ทั้งหมด 1407 คน ก าหนดช่วงความเชื่อมั่น (Confidence interval) เท่ากับ 5 และระดับความเชื่อมั่น 
(Confidence level) เท่ากับ ร้อยละ 95 ผลการค านวณได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง อย่างน้อย 302 คน การเลือก
กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบผสมผสานวิธี (Combined-strategy sampling) (Gravetter & 
Forzano, 2012 p. 150)  ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เลือกจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2 โปรแกรมการ
เรียน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย 3 ระดับชั้นเรียน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 360 คน  
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 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการคัดเลือกเครื่องมือส าหรับใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นมาตรวัดความสามารถเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้นโดยกรรณิกา สุขสมัย (2549) จ านวน 35 ข้อ 
ตามทฤษฎีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของสตอลทซ์ซึ่งเครื่องมือที่ใช้มีการตรวจสอบคุณภาพ
จ านวน 35 ข้อ มีอ านาจจ าแนกรายข้อของข้อค าถามของมาตรวัดความสามารถเผชิญและฟันฝ่า มีค่าตั้งแต่ 
.27-.53 ความตรงเชิงเนื้อหาซึ่งพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและนิยามเชิงปฏิบัติการที่
มีค่ามากกว่า .50 และความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .89  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับผู้ประสานงานของโรงเรียนแต่ละระดับสายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
เพ่ือก าหนดวันในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยใช้ห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนตอบมาตรวัด
ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สร้างด้วย Google 
Forms ออนไลน์ โดยผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูลการวิจัย อธิบายวิธีการและขั้นตอนในการตอบ
มาตรวัดออนไลน์อย่างละเอียด เมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลที่ได้
และน าไปวิเคราะห์วิธีการทางสถิติ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ด้วยสถิติพ้ืนฐาน เพ่ือให้ทราบลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะการแจกแจงของตัวแปร เป็นการวิเคราะห์ค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ความถี่ (Frequency) และร้อย
ละ (Percentage) 
 2. วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบตัวแปรความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค การควบคุม
ตนเอง การรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา การเผชิญปัญหาอย่างมีสติ และความอดทนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย จ าแนกตามเพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียน โดยการพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรตาม ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้น และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) แปลผล
ต่อไป 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ผลการวิจัยนี้มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย จาก
สมมุติฐานการวิจัยที่ว่าดังนี้ 
 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (เพศ, ระดับชั้นเรียน, และโปรแกรมการเรียน) มีผลต่อ
ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้มีทั้ง
สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
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  1.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน โดย
นักเรียนชาย สูงกว่า นักเรียนหญิง องค์ประกอบด้านการควบคุมตนเอง, ด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อ
ปัญหา, และความอดทน ส่วนนักเรียนหญิง สูงกว่า นักเรียนชาย ด้านการเผชิญปัญหาอย่างมีสติ ผลการวิจัย
ประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดไว้ สอดคล้องงานวิจัยของลิน (Lin, 2001) ที่พบว่าการคัดเลือก
ผู้จัดการธุรกิจฝ่ายคลังสินค้าเพศชายมีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคสูงกว่าเพศหญิง นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องงานวิจัยของลี (Lee, 2008) ที่พบว่าการค้นหาที่ปรึกษาโรงเรียนประถมศึกษา เพศ อายุ อาวุโส และ
ระดับการศึกษาของครูมีนัยส าคัญต่อความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค 
(AQ) และระบบการจัดการชั้นเรียนที่เหมาะสม และสอดคล้องงานวิจัยของอารีย์ ขันติธรรมกุล (2558) ที่
พบว่านักศึกษาชายและนักศึกษาหญิงมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟันอุปสรรคแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
  1.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
แตกต่างกัน โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, และ 6 ด้านการควบคุม
ตนเอง และด้านการเผชิญปัญหาอย่างมีสติ ส่วนด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา และความอดทน
ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนดไว้แต่ไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
สอดคล้องงานวิจัยของอารีย์ ขันติธรรมกุล (2558) ที่พบว่านักเรียนที่มีวุฒิการศึกษาก่อนเข้าศึกษาคือระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มีความสามารถในการเผชิญปัญหาและฝ่าฟัน
อุปสรรคแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และสอดคล้องงานวิจัยของไว (Wei, 2008) พบว่า
การเลือกตวัแทนประกันชีวิต ระดับการศึกษามีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) แตกต่างกัน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
  1.3 นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนแตกต่างกันมีผลต่อความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค
แตกต่างกัน โดยนักเรียนโปรแกรมการเรียนศิลป์มีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค สูงกว่า นักเรียน
โปรแกรมการเรียนวิทย์ ด้านการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา และด้านการเผชิญปัญหาอย่างมีสติ ส่วน
ด้านการควบคุมตนเอง และความอดทนไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ก าหนด
ไว้แต่ไม่ครบองค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน 
 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีผลต่อการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  2.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการควบคุมตนเองแตกต่างกันโดยนักเรียนชายสูงกว่า
นักเรียนหญิง ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  2.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการควบคุมตนเองแตกต่างกัน  โดยนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, และ 6 ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ
สมมุติฐานวิจัย และสอดคล้องกับงานวิจัยของศุภลัคนา อนันตธนะสาร (2554) ที่พบว่า ระดับการศึกษา    
และระดับต าแหน่งที่แตกต่างกันมีความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคแตกต่างกัน และสอดคล้องกับวิจัย
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ของกิดิออน (Gideon, 2003) พบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางลบกับความสามารถเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรคด้านการควบคุมตนเองและสถานการณ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  2.3 นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการควบคุมตนเองแตกต่างกั น         
โดยนักเรียนโปรแกรมการเรียนวิทย์และศิลป์ ไม่แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน
วิจัย 
 3. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีผลต่อการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาแตกต่างกัน  
โดยนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  3.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา
แตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  3.3 นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหา
แตกต่างกัน โดยนักเรียนโปรแกรมการเรียนศิลป์สูงกว่าโปรแกรมการเรียนวิทย์ ผลการวิจัยประเด็นนี้
สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  3.4 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศ ตัวแปรระดับชั้นเรียน และตัวแปรโปรแกรมการเรียนมีผล
ต่อการรับรู้ต้นเหตุและรับผิดชอบต่อปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 4. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีผลต่อการเผชิญปัญหาอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายแตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  4.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อการเผชิญปัญหาอย่างมีสติแตกต่างกัน ผลการวิจัย
ประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  4.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการเผชิญปัญหาอย่างมีสติแตกต่างกัน โดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, และ 6 ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับ
สมมุติฐานวิจัย 
  4.3 นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนแตกต่างกันมีผลต่อการเผชิญปัญหาอย่างมีสติแตกต่างกัน 
ผลการวิจัยประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
 5. ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีผลต่อความอดทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แตกต่างกัน ผลการวิจัยนี้มีทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย ดังนี้ 
  5.1 นักเรียนที่มีเพศแตกต่างกันมีผลต่อความอดทนแตกต่างกัน โดยนักเรียนชายสูงกว่า
นักเรียนหญิง ผลการวิจัยประเด็นนี้สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
  5.2 นักเรียนที่มีระดับชั้นเรียนแตกต่างกันมีผลต่อความอดทนแตกต่างกัน ผลการวิจัยประเด็น
นี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
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  5.3 นักเรียนที่มีโปรแกรมการเรียนแตกต่างกันมีผลต่อความอดทนแตกต่างกัน ผลการวิจัย
ประเด็นนี้ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานวิจัย 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1. ผลเปรียบเทียบความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
การควบคุมตนเองแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูง
ที่สุด รองมาคือนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6, และ 4 นักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5, 4 และ6 การ
เผชิญปัญหาอย่างมีสติแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนหญิง โปรแกรมการเรียน
ศิลป์ สูงที่สุด รองมาคือนักเรียนชายโปรแกรมการเรียนวิทย์และศิลป์ และนักเรียนหญิงโปรแกรมการเรียนวิทย์ 
ตามล าดับ 
 2. ผลการเปรียบเทียบการควบคุมตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 สูงกว่า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 6 ส่วนโปรแกรมการเรียนวิทย์และศิลป์ ไม่แตกต่างกัน การรับรู้ต้นเหตุและ
รับผิดชอบต่อปัญหาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง โปรแกรมการเรียนศิลป์สูงกว่าโปรแกรมการเรียนวิทย์ ส่วนระดับชั้นเรียน 
ไม่แตกต่างกัน การเผชิญปัญหาอย่างมีสติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 5 สูงกว่านักเรียนระดับชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่  
4 และ 6 ส่วนเพศและโปรแกรมการเรียนไม่แตกต่างกัน และความอดทนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยนักเรียนชายสูงกว่านักเรียนหญิง ส่วนระดับชั้น
เรียนและโปรแกรมการเรียนไม่แตกต่างกัน 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
 1. ครูควรน ามาตรวัดความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ออนไลน์ไปใช้ในการประเมิน
ความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ของผู้เรียนเพ่ือหาแนวทางในการเสริมสร้างความสามารถเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) 
 2. จากผลการวิจัยพบว่า เพศ ระดับชั้นเรียน และโปรแกรมการเรียนส่งผลต่อความสามารถเผชิญ
และฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ในด้านต่าง ๆ ดังนั้นในการจัดกิจกรรมที่จะส่งเสริมความสามารถเผชิญและฟันฝ่า
อุปสรรค (AQ) ให้กับนักเรียนต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
 1. ควรพัฒนาโปรแกรมที่เสริมสร้างความสามารถเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรค (AQ) ให้เหมาะกับบุคคล
โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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ความแตกต่างระหว่างสารออกฤทธิ์ทางการแพทย์ในกัญชงและกัญชา 
Comparison between medical active ingredients in Hemp and Marijuana. 

 
นพ.มาศ ไม้ประเสริฐ 

Mart Maiprasert, MD.* 
 

บทคัดย่อ 
 

กัญชงและกัญชา ถึงแม้จะมาจากพืชตระกูลเดียวกัน แต่ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกัน จึงท าให้
องค์ประกอบของสารที่ออกฤทธิ์ต่อสิ่งมีชีวิตนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง และการน าไปใช้ประโยชน์นั้นก็
แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ถึงแม้จะมีหลักฐานการใช้กัญชงและกัญชาในการรักษาโรคมาตั้งแต่ยุคสมัยอดีตกาล 
แต่การศึกษาเกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของมันอย่างจริงจังเพ่ิงเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 เป็นต้นมา โดยพบว่า
สารที่ออกฤทธิ์ในพืชตระกูลนี้คือสารในกลุ่มแคนนาบินอยด์ ที่ออกฤทธิ์ต่อตัวรับสารแคนนาบินอยด์ในร่างกาย 
ซ่ึงในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีการสร้างสารแคนนาบินอยด์โดยปกติธรรมชาติอยู่แล้ว เพ่ือ
ควบคุมสมดุลของร่างกาย การเสียสมดุลของระบบแคนนาบินอยด์ในร่างกายจึงน ามาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ได ้

กัญชาและกัญชง จัดเป็นกลุ่มตระกูลของพืชที่ให้สารแคนนาบินอยด์จากพืชได้มากที่สุด สารแคนนาบิ
นอยด์ท่ีพบในพืชชนิดนี้มีเกือบ 85 ชนิด แต่ที่มีการวิจัยและพูดถึงกันมากที่สุด 2 ชนิด คือ แคนนาบิดิออลและ
ทีเอชซี หรือเดลต้า-9-เตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ โดยกัญชงนั้นมีสารออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือแคนนาบิดิออล ที่
ออกฤทธิ์หลักต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และการควบคุมสารสื่อการอักเสบต่าง ๆ จึงมีการน ามาใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างหลากหลาย ส่วนกัญชานั้นมีสารที่ออกฤทธิ์ที่ส าคัญคือทีเอชซี หรือเดลต้า-9-เต
ตราไฮโดรแคนนาบินอยด์ ซึ่งออกฤทธิ์หลักต่อระบบสมอง มีผลต่อจิตประสาท และเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์
มากมาย จึงจัดเป็นสารเสพติดและผิดกฎหมาย 
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มีการน าสารแคนนาบิดิออลมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์อย่างมากมาย ได้แก่ โรควิตกกังวล โรค
ลมชัก โรคหัวใจและสมองขาดเลือด การป้องกันภาวะสมองเสื่อม โรคที่เกิดจากการอักเสบหลายชนิด รวมไป
ถึงการรักษาและลดการลุกลามของโรคมะเร็ง อย่างไรก็ตาม แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับประโยชน์ทางการแพทย์ที่
หลากหลายและยังไม่พบผลข้างเคียงหรือพิษที่อันตราย ของสารชนิดนี้  แต่ก็ยังคงต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมใน
เรื่องขนาดหรือปริมาณที่จะใช้ในแต่ละโรค หรือกลุ่มอายุ และรอผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยชนิด Large 
Randomized, Double-blind Placebo controlled Studies เพ่ือให้องค์ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดแคนนา
บิดิออลจากกัญชงได้ข้อสรุปที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการยอมรับในวงกว้างต่อไป 

 
ค าส าคัญ: กัญชา กัญชง แคนนาบินอยด์ แคนนาบิดิออล ทีเอชซี 

 
ABSTRACT 

Hemp and Marijuana are two different varieties of Cannabis sativa L., hemp is 
Cannabis sativa L. Sub Sp. sativa and marijuana is Cannabis Sativa L. Sub Sp Indica. 
Because of the difference of their subspecies, the active ingredients of them are different 
and leading to the difference of their usage in human. There are many evidences shown that 
human use hemp and marijuana in a varieties of purposes in the ancient time. But we just 
found the mechanism of action of them since 1990. The active ingredients found in the 
plant Cannabis sativa are called Cannabinoid that can bind to the cannabinoid receptors in 
human and mammals in Endocannabinoid or Cannabinoid system that control body 
homeostatsis. The endocannabinoid system is out of balance in many medical illness. 
Cannabinoids originating from plants are called Phytocannabinoids, but it was later 
discovered that our body also produces similar molecules that can bind to cannabinoid 
receptors; these are called Endocannabinoids. 

There are currently about 85 different cannabinoids isolated from the cannabis sativa 
species;the plant that has the most phytocannabinoids , but the two most researched 
cannabinoids are delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) and cannabidiol (CBD). Hemp has 
significantly more CBD contents compared to marijuana. CBD acts on immune function and 
controlling inflammation and has a lot of medical benefits. Marijuana, unlike hemp, has 
more THC that acts on the brain and has phychoactive effect . This lead to an unwanted 
effect so that marijuana are classified as narcotic drugs and illegal.   

There are a lot of evidence suggest that CBD has a lot of therapeutic applications 
such as  anxiety disorder, epilepcy, ischemic heart disease and stroke, neuroprotective, anti -
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inflammatory, anti-cancer. Nowadays studies investigating the benefits of CBD for human 
have ranged variety based on condition-specific dosing, subject age and purity of the CBD 
being used. Therefore, the appropriate dose recommendations have yet to be established. 
Thus far, most studies have consistency reported little to no side effect or interactions 
making CBD appear to be very safe for human use. And furthure in vivo studies as well as 
large randomized, double-blind placebo controlled studies are needed to conclude a 
profound effect on improving human health and be accepted worldwide.  

 
 

Keywords:  Marijuana, Hemp. Cannabinoid, Cannabidiol, THC 
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บทน า  
 
ในปัจจุบันมีการพูดถึงการพยายามน ากัญชาและกัญชงมาใช้ทางการแพทย์มากข้ึน ท่ามกลางปัญหา

ความขัดแย้ง และบทสรุปที่ยังไม่ลงตัวทั้งทางกฎหมาย ทางด้านสังคม การเมือง และทางการแพทย์เองก็ตาม 
ข้อถกเถียงเหล่านี้อาจจะเกิดจากการที่ยังไม่มีผลงานวิจัยที่มีน้ าหนักแน่นหนาพอ (Large Randomized 
Controllled Trial Study) ถึงประสิทธิภาพในการรักษาโรคต่าง ๆ ว่าได้ผลจริงแค่ไหน แม้จะมีหลักฐานว่า 
มนุษย์เรารู้จักการใช้พืช Cannabis หรือกัญชาและกัญชงในทางการรักษาโรคมาตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น ชาวจีน
ได้ใช้กัญชาและกัญชงในการใช้บ าบัดรักษาโรคภัยไข้เจ็บ หรืออาการผิดปกติต่าง ๆ หลายสภาวะในมนุษย์อย่าง
ได้ผลดีมานานกว่า 8,000 ปีแล้วก็ตาม หรือมีหลักฐานว่าชาวอียิปต์โบราณมีการใช้พืช Cannabis หรือกัญชา
และกัญชงเพ่ือใช้ในการรักษาโรคต้อหิน (Gluacoma) อาการปวดประจ าเดือน และการอักเสบต่าง ๆ และ
ในทางการแพทย์อายุรเวทมีการใช้สารสกัดจากพืชตระกูลนี้ในสรรพคุณที่ช่วยให้เจริญอายุวัฒนะ ช่วยการ
ท างานของสมอง ความคิดและการตัดสินใจ ช่วยการนอนหลับ ลดไข้ รักษาโรคล าไส้อักเสบ  

ในช่วงปี ค.ศ.1840 Dr. William O’Shaughnessy ศัลยแพทย์ทหารกองก าลังของอังกฤษ ที่มา
ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในประเทศอินเดีย ได้น าพืช Cannabis กลับไปประเทศอังกฤษ และสกัดเป็นของเหลวบรรจุ
ขวดน ามาจ าหน่าย เพ่ือใช้เป็นยารักษาโรคหลายโรค เช่น กล้ามเนื้อหดเกร็งตัว อาการปวดท้องประจ าเดือน 
โรคไข้รูมาติก โรคพิษสุนัขบ้า โรคลมชัก และยาช่วยนอนหลับ ต่อมาในช่วงปี ค.ศ.1930 บริษัท Parke-Davis 
และ Eli Lily บริษัทขายยาสัญชาติอเมริกา ได้ผลิตสารสกัดจากกัญชาจ าหน่ายในสรรพคุณของการบรรเทา
อาการเจ็บปวด คลายการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และเป็นยากล่อมประสาท ตั้งแตใ่นยุคในอดีตกาล กัญชง 
(Hemp) ยังเป็นพืชที่ปลูกเพ่ือน าประโยชน์มาใช้เป็นส่วนหนึ่งของอาหารในรูปของน้ ามันสกัดจากเมล็ดพืชซ่ึง
อุดมไปด้วยโปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่จ าเป็นใกล้เคียงกับแหล่งของเนื้อสัตว์ ไข่ นม ถั่ว รวมไปถึงกรดไขมันที่
จ าเป็นหลายชนิด นอกจากนี้เส้นใยของล าต้น ยังน ามาใช้เป็นเส้นเชือกและเสื้อผ้าของชาวกะลาสี กระดาษ 
พลาสติก และวัสดุอุตสาหกรรมก่อสร้างหลายอย่าง กัญชงจึงเป็นพืชที่นิยมเพาะปลูกในหลายพ้ืนที่ของอเมริกา 
โดยบรรพบุรุษผู้บุกเบิกยุคเกษตรกรรมตั้งแต่ช่วงปี ค.ศ.1800 และหลังจากนั้นในปี ค.ศ.1938 พระราชบัญญัติ
ภาษีของรัฐบาลกลางอเมริกาก็มีกฎหมายห้ามเพาะปลูกพืชชนิดนี้ และห้ามใช้ผลิตภัณฑ์จากพืชชนิดนี้ตั้งแต่นั้น
เป็นต้นมา  

ในบทความนี้ จะกล่าวถึงความแตกต่างของกัญชาและกัญชงในแง่มุมต่าง ๆ รวมถึงการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยในช่วงหลัง ๆ ตั้งแต่ปีค.ศ. 1900 ว่ากัญชาและกัญชงออกฤทธิ์ต่อร่างกาย ในระบบ 
Endocannabinoid system ที่แตกต่างกัน โดยสารออกฤทธิ์ชนิด CBD ที่พบมากในกัญชง มีข้อดีเหนือกว่า 
และมีผลข้างเคียงของการออกฤทธิ์ที่น้อยกว่ากัญชา ทีส่ารออกฤทธิ์ส่วนใหญ่เป็นสารชนิด THC จึงมีการ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ที่แตกต่างกัน และการควบคุมทางกฎหมายที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน  
กัญชาแตกต่างกับกัญชงอย่างไร 
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 กัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) ต่างก็มาจากพืชตระกูลเดียวกันคือ Cannabis Sativa L. 
โดยพืชตระกูล Cannabis Sativa L. แบ่งวงศ์ (Sub Specie) ได้ 3 วงศ์ใหญ่ๆ คือ Sativa, Indica และ 
Ruderalis โดยชื่อเต็มทางพฤกษศาสตร์ของกัญชาคือ Cannabis Sativa L. Sub Sp Indica ส่วนของกัญชง
นั้นคือ Cannabis Sativa L. Sub Sp Sativa แตใ่นกฎหมายไม่มีการใช้ค าว่า "กัญชง” ทั้งสองวงศ์จึงมักเรียก
เหมารวมเป็น "กัญชา" ในความหมายที่นิยมใช้เสพกันทั่วไป 

ถึงแม้ว่า ทั้งกัญชงและกัญชาจะเป็นพืชในตระกูลเดียวกัน แต่ลักษณะของล าต้น ใบ และดอก ก็มี
ความแตกต่างกัน สามารถที่แยกออกจากกันได้ดังตารางข้างล่างนี้ 

       กัญชง (Hemp)   กัญชา (Marijuana)    
ใบ   มีขนาดเรียวและเล็กกว่า   มีขนาดใหญ่และกว้าง 

ยอด/ช่อดอก  มีลักษณะเรียวเล็ก   มีลักษณะเป็นพุ่ม  
กิ่ง/ล าต้น  ลักษณะทรงสูงชะลูด   ลักษณะเป็นทรงพุ่มเตี้ย   
   ระยะข้อปล้องยาว   ระยะข้อปล้องสั้น    

 
ท่อน้ าเลี้ยง  เส้นผ่านศูนย์กลางสั้นกว่า   เส้นผ่านศูนย์กลางกว้างกว่า  
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ราก   ไม่มีความแตกต่างกันชัดเจน 
สารออกฤทธิ์  เป็นชนิด CBD มากกว่า   เป็นชนิด THC มากกว่า   
 
ตารางท่ี  1  ความแตกต่างระหว่างกัญชา (Marijuana) และกัญชง (Hemp) สารออกฤทธิ์ในกัญชาและ 
               กัญชงแตกต่างกันอย่างไร 

สารออกฤทธิ์ที่ส าคัญในกัญชงและกัญชาเป็นสารในกลุ่มที่เรียกว่า Cannabinoids ซึ่งเป็นกลุ่มของ
สารประกอบ Aromatic Hydrocarbon ที่ออกฤทธิ์จับกับ Cannabinoid receptors ในมนุษย์และสัตว์
ตระกูลเลี้ยงลูกด้วยนมได้ ซึ่งเพ่ิมเริ่มมีการค้นพบในปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมานี้เอง สาร Cannabinoids และ 
Cannabinoid receptors เป็นองค์ประกอบของระบบที่เรียกว่า Cannabinoid หรือ Endocannabinoid 
system  

สาร Cannabinoids ที่พบได้ในพืชนั้นเราเรียกว่า Phytocannabinoids  แต่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมก็สามารถสร้างสารนี้เองได้โดยเราเรียกว่า Endocannabinoids  ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของสารสื่อประสาท 
(Neurotransmitter) ที่มีความแตกต่างจากสารสื่อประสาทอ่ืน ๆ ก็คือ ไม่ได้สร้างในจุดเชื่อมต่อปลายประสาท 
(Synaptic Vesicles) แต่จะสร้างเมื่อจ าเป็นต้องใช้ (made on demand) เมื่อมีสิ่งกระตุ้นทางสรีรวิทยาปกติ 
หรือมีโรคพยาธิภาพบางอย่าง ซึ่งในปัจจุบันเราพบว่ามีสารที่จัดอยู่ในกลุ่มนี้รวมทั้งสิ้น 7 ชนิด ได้แก่ 

1. Arachionoylethanolamine / Anandamide (AEA) 
2. 2-Arachidonoylglycerol (2-AG) 
3. Nolodin Ether 
4. Virodhamine-O-Arachidonylethanolamine 
5. N-Arachidonoyldopamine (NADA) 
6. Docosatetraenylethanolamide (DEA) 
7. Palmitoyl-ethanolamide 

สิ่งมีชีวิตจะสร้างสาร Endocannabinods มาจากกรดไขมันโอเมก้า 6 คือ Arachidonic Acid โดย
เอนไซมพ้ื์นฐานเท่าท่ีจ าเป็น และหลังจากนั้นก็สูญสลายไป  
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ภาพที่  2  Endocannabinods ถูกสร้างมาในระหว่างขบวนการสร้างกรดไขมันโอเมก้า 6 คือ  
 
 

Arachidonic Acid 
 
Phytocannabinoids คือสาร Cannabinoids ทีพ่บได้ในพืชนั้น พบได้มากในพืชตระกูล Cannabis 

Sativa sp. (ก็คือกัญชงและกัญชานั่นเอง) ในปัจจุบันเราพบสาร Cannabinods ในพืชเกือบ 85 ชนิด แต่ที่มี
การวิจัยกันมากท่ีสุดมี 2 ชนิดคือ 

1. delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 
2. Cannabidiol (CBD)  
โดยกัญชา (Marijuana) จะมีสารออกฤทธิ์ชนิด THC มากกว่า โดยบางชนิดอาจจะมีการผสมสายพันธุ์

กัน  (Hybridized plant) เพ่ือต้องการให้มีสาร THC มากกว่า 40% ในขณะที่กัญชง (Hemp) นั้นจะมีสาร 
THC ที่น้อยกว่า 0.3% และมีสาร CBD เป็นส่วนใหญ่ (มากกว่า 40%) และมากกว่าในกัญชาอีกด้วย  

การที่กัญชาและกัญชงมีสาร Cannabinoids ที่มีความแตกต่างกันนี้ ท าให้ผลการออกฤทธิ์ของทั้งสอง
มีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง กล่าวคือ สาร THC ในกัญชาจะออกฤทธิ์ต่อสมองและระบบประสาทมากกว่า 
มีฤทธิ์ท าให้เพ้อฝัน (Psychoactive properties) ในขณะที่กัญชงไม่มีฤทธิ์ต่อสมองมากนัก (Non-
psychoactive compounds) แต่มีฤทธิ์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากกว่า เพราะถึงแม้ว่าสาร THC และ CBD 
จะเป็นสารในกลุ่ม Cannabinoids เหมือนกัน แตม่ีผลต่อการจับกับตัวรับ (Receptors) ในร่างกายไม่
เหมือนกัน จึงออกฤทธิ์แตกต่างกันนั่นเอง   

Arachidonic acid 

Glycerol 

2-Arachidoylglycerol  (2-AG) Anandamide 
(N-arachidonoylethanolamide, 

AEA) 
Ethanolamide 
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Cannabinoid Receptor (ตัวรับจับกับสาร Cannabinoids) ในสิ่งมีชีวิตนั้น เราพบว่ามี 2 ชนิด
ด้วยกันคือ 
       1. CB1 พบมากในระบบประสาทส่วนกลาง (Central Nervous System-CNS) และพบบ้างในระบบ
ประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nervous System-PNS)  
       ผลของการจับกับตัวรับชนิดนี้ จะท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนการหลั่งของสารสื่อประสาทชนิดอื่น ๆ เช่น 
GABA, Dopamine, N.E., Glutamine และ Serotonin ในบริเวณปลายประสาทก่อนจุดเชื่อมต่อประสาท 
(Presynaptic Nerve Ending) ท าให้ส่งผลต่อระบบประสาทดังนี้ 

1. อารมณ์เพ้อฝัน 
2. ความจ าไม่ดี 
3. การทรงตัวผิดปกติ 
4. ลดความเจ็บปวด 
5. กดศูนย์คลื่นไส้อาเจียน 
6. เพ่ิมความอยากอาหาร 
7. เพ่ิมน้ าหนัก 

       โดยผลใน 3 ข้อแรกไม่มีประโยชน์ทางการแพทย์ในฐานะยาหรือสารเสริมอาหาร และเป็นสิ่งที่ไม่พึง
ประสงค์ แต่ผลใน 4 ข้อสุดท้าย ยังพอมีการใช้ประโยชน์บ้างในการลดอาการคลื่นไส้อาเจียนในคนไข้มะเร็งที่
ได้รับยาเคมีบ าบัด รวมไปถึงเป็นสารเสริมอาหารที่ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารอีกด้วย โดยสาร THC จะออก
ฤทธิ์จับกับตัวรับชนิดนี้มากกว่า จึงมีฤทธิ์ Psychoactive Effect มากกว่าสาร CBD 
       2. CB2 พบมากในระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) มากกว่าในระบบประสาท ซ่ึง CB2 ยังแยก
เป็น 2 isoforms  
2.1 CB2a พบไดใ้นระบบประสาทส่วนกลาง (CNS) แต่ก็ยังพบไดน้้อยกว่าชนิด CB1 
2.2 CB2b พบมากในระบบภูมิคุ้มกัน (Immune System) และพบบ้างในระบบประสาทส่วนปลาย (PNS) 
          ผลของการจับกับตัวรับนี้จะมีผลต่อ 

1. เซลล์ภูมิคุ้มกัน ได้แก่ Monocyte, Macrophage, Microglia, Lymphocytes ทั้ง B-Cells, T-
Cells และ N-K Cells มีผลในแง่ของการลดการอักเสบ (Anti-inflammation) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  
(Antioxidants) 

2. เซลล์ประสาทส่วนปลาย (Peripheral Nerves) มีผลท าให้ลดความเจ็บปวด (Analgesics) 
3. ระบบทางเดินอาหาร มีผลต่อการควบคุมการตอบสนองต่อการอักเสบในล าไส้ ปกป้องจุลชีพที่ดีใน

ล าไส้ลดการเคลื่อนไหวในล าไส้ ลดอาการคลื่นไส้อาเจียน  
4. ระบบสมอง ท าให้คลายอาการวิตกกังวล (Anti-anxiety) 

      สาร CBD จะออกฤทธิ์จับกับตัวรับชนิด CB2b นี้มากกว่า จึงมีฤทธิ์ต่อระบบภูมิคุ้มกันมากกว่าสาร 
THC และมีฤทธิ์ Psychoactive Effect น้อยกว่าสาร THC 
 แม้ในอดีตจะมีข้อจ ากัดอย่างมากเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าวิจัยของการใช้สาร CBD ในทางการแพทย์ 
ท าให้มีกรณีศึกษาและรายงานผลการักษาที่น้อย แต่ในปัจจุบันตั้งแต่ปีค.ศ. 2009 มีการศึกษาเกี่ยวกับ
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ประโยชน์ของ CBD ที่ใช้ในทางการแพทย์มากมายในประเทศอิสราเอล บางประเทศในแถบยุโรป และอเมริกา
ใต้ โดยมีการศึกษาแบบ Large randomized controlled studies ทัง้ในมนุษย์และสัตว์ทดลอง พบว่า CBD 
มีประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. มีคุณสมบัติปกป้องเซลสมอง (Neuroprotective Properties) จากปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เซลสมอง
ถูกท าลาย โดยลดอนุมูลอิสระภายในเซลล์ ควบคุมระดับแคลเซียมในเซลล์ ควบคุมขบวนการ Apoptosis 
ปกป้องการท าลายไมโตคอนเดรีย ป้องกันไม่ให้สารกลูตาเมทมีพิษไปกระตุ้นการท าลายเซลล์สมอง ยับยั้งสาร
สื่อกระตุ้นการอักเสบจาก Glial Cells ยับยั้งการสะสมของโปรตีนเบต้าอะมัยลอยด์ ปกป้องและกระตุ้นเสต็ม
เซลล์ที่สร้างเซลล์สมองชนิด Oligodendrocytes เป็นต้น  

2. มีคุณสมบัติต้านการอักเสบ (Anti-inflammatory Effect) โดยลดสารสื่อการอักเสบต่าง ๆ ได้แก่ 
TNF-a, IL-8, IL-12, IFNY, IL-2, IL-4 ลดการเคลื่อนตัวของเม็ดเลือดขาว Neutrophils มายังบริเวณท่ีเกิดการ
อักเสบ เพิ่มสารต้านการอักเสบ IL-10 จึงมีประโยชน์ในการบ าบัดโรคที่เกิดจากการอักเสบหลายชนิด เช่น 
Fibromyalgia, Pruritus, Rheumatoid arthritis, Incontinence, GI disorders, Hepatitis C, HIV, 
Diabetes, Hypertension, Multiple sclerosis, ALS, Tourette’s Syndrome, Dystonia, Glioma, 
Alzheimer’s, Sleep apnea, Osteoporosis เป็นต้น 

3. มีคุณสมบัติในการรักษามะเร็ง (Anti-Cancer) McAllister และ Desprez จากมหาวิทยาลัย 
Standford และ UCSF ในปี ค.ศ.2007 พบว่า CBD มีคุณสมบัติในการยับยั้งการแพร่กระจายของมะเร็งเต้า
นมทั้งในหลอดทดลองและในสิ่งมีชีวิต เพราะสาร CBD ไปยับยั้งยีน Id-1 ซึ่งเป็นยีนที่มีความส าคัญต่อการ
เจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง อีกหลายชนิดด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ สาร CBD ยังมีฤทธิ์เพิ่ม
อนุมูลอิสระในเซลล์ที่ผิดปกติ แต่ลดอนุมูลอิสระในเซลล์ที่ปกติ  และยังยับยั้งเอนไซม์ 5-LOX—
lipoxygenase ซึ่งเชื่อว่าเป็นเอนไซม์ที่ท าให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตอีกด้วย 

4. มีคุณสมบัติในการลดความตื่นตัวของสมอง (Anxiolytic Properties) ในอดีต เราเชื่อว่าผลต่อ
สมองแบบนี้ เป็นเพราะการออกฤทธิ์ต่อ CB1 receptors (เหมือนสารในกลุ่ม THC) แต่ในปัจจุบันเราพบว่า 
เป็นการออกฤทธิ์ต่อ CB2a receptors ในการลดการท างานของสมองส่วนลิมบิค (Limbic System) ซึ่งพบว่า
ฤทธิ์ของมันมีความเสถียรมากกว่าสาร THC ด้วยเช่นเดียวกัน (No Bi-phasic response) และยังพบว่าสาร 
CBD ออกฤทธิ์ต่อสมองส่วน Amygdala ซึงเป็นสมองส่วนที่รับผิดชอบต่อการความคุมอารมณ์ และการ
ตอบสนองต่อความตื่นเต้นและความกลัว (Anxiety and Fear Responses) ช่วยควบคุมเซลล์ประสาทชนิด 
GABAergic Neurons และปรับสมดุลความเครียดที่มีผลต่อระบบสมองไฮโปทาลามัส-พิทูอิทารี-ต่อมหมวกไต 
(Hypothalamic-pituitary-adrenal Axis: HPA Axis)  

โรควิตกกังวล (Anxiety Disorders) เป็นภาวะที่พบได้มากในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีการ
ศึกษาวิจัยที่สนับสนุนว่า มีความไม่สมดุลของระบบ Endocannabinoid System ในร่างกายของผู้ป่วยเหล่านี้ 
ซ่ึงสาร CBD สามารถช่วยปรับสมดุลเหล่านี้ได้ จึงพบว่าใช้ได้ผลในการรักษาภาวะนี้ และมีการอนุญาตให้ใช้
อย่างถูกต้องตามกฎหมายในทั้ง 50 รัฐ โดยอุตสาหกรรมน้ ามันจากกัญชง (Industrial Hemp Oil) ซึ่งมีสาร 
CBD ในปริมาณท่ีสูงแต่ไม่มีสาร THC เลย จึงถูกน ามาใช้ทดแทนกัญชาที่ใช้ในการการแพทย์ (Medical 
Marijuana)  
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ในประเทศสหรัฐอเมริกา มีการศึกษาสาร CBD ที่ได้มาจากการสังเคราะห์ (Synthetic analogs of 
CBD) พบว่าให้ผลไม่เหมือนกันกับ CBD ที่ได้มาจากธรรมชาติ (Naturally-derived CBD) หรือสาร CBD ที่มา
จากพืช (Plant-derived CBD) โดยพบว่าชนิดหลังนั้นออกฤทธิ์ได้เหมือนและใกล้เคียงกับ 
Endocannabinoid ที่สร้างโดยสัตว์ตามธรรมชาตินั่นเอง 

 ยังมีการศึกษาอีกหลายงานวิจัยที่สนับสนุนว่าสาร CBD มีบทบาทในการป้องกันการเกิดการชัก ใน
คนไข้ที่ใช้ยากันชักอ่ืน ๆ แล้วไม่ได้ผล ซึ่งพบว่าทั้ง Industrial Hemp Oil และ Charlotte’s Web Oil 
(Medical Marijuana ที่สกัดให้มีสาร CBD ในปริมาณสูงและปลอดสาร THC) ได้ประสิทธิผลเหมือนกันในการ
ควบคุมการชัก เพราะสาร CBD มีผลในการควบคุม Glutaminergic และ GABAergic Neurons ในบางรายจึง
มีการให้สารเสริม GABA คู่กันไปด้วย 
 5. มีคุณสมบัติในการลดความเครียดออกซิเดทีฟ (Oxidative Stress) และมีประโยชน์ในการป้องกัน
และรักษาภาวะบาดเจ็บของเซลล์หัวใจและเซลล์สมองภายหลังจากท่ีขาดเลือด (Ischemic-Reperfusion 
Injury) ป้องกันการขยายตัวของพ้ืนที่ขาดเลือด โดยสาร CBD ท าให้เกิดความเสถียรของไมโตคอนเดรียและ
ผนังของมัน ช่วยปกป้องเซลล์ที่บาดเจ็บจากขบวนการ Apoptosis และลดการอักเสบโดยการลดสารสื่อการ
อักเสบต่าง ๆ 
 ในขณะที่กัญชง (Hemp) มีประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย และสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
แพร่หลายในอเมริกา เพราะมีสาร THC ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทน้อย และมีสาร CBD ที่พบว่ามีบทบาท
ในทางการแพทย์มากมาย แต่กัญชา (Marijuana) ซึ่งมีปริมาณสาร THC มากกว่า และมีสาร CBDที่น้อยกว่า
กัญชง (Hemp) จึงมีปัญหาในการใช้และผิดกฎหมายในหลาย ๆ ประเทศ แต่ในอเมริกานั้นมี 23 รัฐทีอ่นุญาต
ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์ (Medical Marijuana) ไดอ้ย่างถูกกฎหมายโดยต้องมีใบสั่งแพทย์ ในการรักษา
อาการต่อไปนี้ ได้แก่ อาการปวดศีรษะอย่างรุนแรง (Intractable headache) อาการปวดจากมะเร็ง การปวด
เส้นประสาท กล้ามเนื้อหดเกร็งตัว โรคต้อหิน อาการคลื่นไส้อาเจียนจากการให้เคมีบ าบัดในคนไข้มะเร็ง เพิ่ม
ความอยากอาหารและน้ าหนักในผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV โรคล าไส้อักเสบชนิด Crohn’s disease โรคซึมเศร้า 
PTSD โรคลมชักท่ีควบคุมไม่ได้ (Intractable seizures) นอกจากนี้ยังมียาที่ออกฤทธิ์คล้ายกัญชา 
(Marijuana-like Medications) เพราะมีสาร THC สังเคราะห์ และ FDA approved ได้แก่ Marinol 
(Dronabinol) ที่ใช้รักษาภาวะคลื่นไส้อาเจียนจากการให้เคมีบ าบัด Cesamet (Nabilone) ที่ใช้รักษาอาการ
คลื่นไส้และอาการเจ็บปวดจากเส้นประสาท (Neuropathic Pain) 
 นอกจากนี้แล้ว ในหลาย ๆ รายงานการศึกษาที่กล่าวถึงประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลายของสาร 
CBD ก็ยังมีรายงานถึงความปลอดภัยของสาร CBD ด้วยเชน่กัน ซึ่งส่วนใหญ่ก็พบว่ามีผลข้างเคียงน้อยมากหรือ
แทบไม่มีเลย ยกเว้นเพียงแต่อาการง่วงซึม ซึ่งต้องควรระมัดระวังการใช้สาร CBD ในระหว่างการขับรถหรือใช้
เครื่องจักรกล มีการรายงานโดย Bergamachi และคณะในปี ค.ศ. 2011 เกี่ยวกับปริมาณการใช้สาร CBD ใช้
ในขนาดทีสู่งถึง 1,500 มก.ต่อวันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่พบอันตรายที่ชัดเจนในมนุษย์ แต่อย่างไรก็ตาม ยังมี
ความจ าเป็นที่จะต้องศึกษาเพ่ิมเติมกันมากขึ้น ในเรื่องของขนาดปริมาณการใช้ที่เหมาะสมในแต่ละโรค แต่ละ
กลุ่มอายุของคนไข้ และรวมไปถึงความบริสุทธิ์ของสาร CBD ที่ใช้ และควรมีการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมของ
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สารนี้ ในลักษณะการวิจัยแบบ Randomized, double-blind placebo controlled clinical studies เพ่ือ
เป็นหลักฐานสนับสนุนที่มีความน่าเชื่อถือให้มากยิ่งขึ้นต่อไป 
 
สรุป 

กัญชง (Hemp) แม้จะเป็นพืชในตระกูล Cannabis Sativa sp. แบบเดียวกันกับกัญชา (Marijuana) 
แต่มีความแตกต่างกันในสายพันธุ์ และมีสารประกอบที่ออกฤทธิ์ต่อร่างกายชนิดแคนนาบินอยด์ที่แตกต่างกัน 
กล่าวคือกัญชามีสารประกอบแคนนาบินอยด์ชนิด THC (เตตราไฮโดรแคนนาบินอยด์) มากกว่า จึงออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทมากกว่า และน ามาซึ่งปัญหาการเป็นยาเสพติด ท าให้มีข้อจ ากัดทางการใช้ เพราะผิดกฏหมายใน
หลายประเทศทั่วโลก ส่วนกัญชง (Hemp) นั้น ยังสามารถใช้ได้อย่างถูกกฏหมายในบางประเทศ เพราะมี
สารประกอบแคนนาบินอยด์ชนิดแคนนาบิดิออล (CBD) มากกว่า และมีสารชนิด THC น้อยกว่า จึงไม่มีฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท แต่มีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบเป็นหลัก แคนนาบิดิออล (CBD)  มีบทบาทในทาง
การแพทย์ที่หลากหลาย ได้แก่ การลดการอักเสบ เป็นสารแอนติออกซิแดนท์ ลดความเจ็บปวด ป้องกันการชัก 
ป้องการการเสื่อมของเซลล์ แม้จะมีการศึกษาถึงประโยชน์ทางการแพทย์ที่หลากหลาย และยังไม่พบอันตรายที่
ชัดเจน แต่ยังต้องมีการศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องขนาดหรือปริมาณในการใช้ ถึงแม้จะมีรายงานการใช้ประโยชน์ใน
การรักษาคนไข้อย่างได้ผลมากมายจากกลุ่มแพทย์หลายกลุ่มท่ียอมรับเรื่องนี้มาก่อนก็ตาม ก็ยังมีความ
จ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลการศึกษาเพ่ิมเติมให้มากขึ้น ซึ่งการศึกษาค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารแคนนาบิดิ
ออลนี้ ในปัจจุบันยังอยู่ในช่วงระยะต้น ๆ ของการค้นคว้าวิจัยชนิด Large Randomized Studies ซ่ึงคาดหวัง
ว่าในไม่ช้านี้ ความรู้เกี่ยวกับสารสกัดแคนนาบิดิออลจากกัญชง (Hemp-based CBD) ก็จะได้ข้อสรุปที่เป็น
มาตรฐานและได้รับการยอมรับในวงกว้างแน่นอน 
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ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 

CUSTOMER SATISFACTION ON SERVICES OFFERS BY BANGKOK   BANK 
PUBLIC COMPANY LIMMITED, CASE  STUDY OF  

RAMA 9 ROAD BRANCH 
นายณรงค์ นาคเลี้ยง1 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกริช ถาวรวันชัย2 
 

บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร

กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 9 และศึกษาความคาดหวังของผู้มารับบริการจากธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 9 โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้ข้อมูล
สถิติเชิงพรรณนามาวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน 

ได้แก่ ค่าสถิติ ไคสแควร์ (2) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
ผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วง อายุ 21 – 30 ปี ระดับการศึกษา

ปริญญาตรี อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 15,001  – 30,000 บาท มีการท า
ธุรกรรมฝาก/ถอนเงินมากที่สุด ใช้เวลาในการท าธุรกรรม น้อยกว่า 15 นาที และผลการประเมินด้านความ
คาดหวังต่อคุณภาพการบริการพบว่าการให้บริการได้ดีกว่าที่คาดหวังไว้  

ผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการส่งเสริมการตลาดได้รับความพึงพอใจสูงสุด โดยเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่า 3 อันดับแรกที่ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ (1) การบริการได้รับความ
ถูกต้องแม่นย า (2) การให้ค าแนะน าปรึกษาระหว่างการให้บริการ และ (3) ความมีอัธยาศัยดีต่อลูกค้า เรียง
ตามล าดับ รวมถึงความสัมพันธ์ระดับความพึงพอใจระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล มีความสัมพันธ์กับ อายุ และ
ระดับการศึกษา ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาในการท าธุรกรรมต่างๆ มี
ความสัมพันธ์กับอายุ อาชีพ และรายได้ 

จากผลการศึกษาการบริการลูกค้า ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่ งรอรับบริการ 
หนังสือพิมพ์ พบว่า ลูกค้ามีความพึงพอใจในระดับน้อยสุด เนื่องจากสาขาแห่งนี้มีสิ่งอ านวยความสะดวกที่
กล่าวมาข้างต้นไม่เพียงพอ ดังนั้น สาขาจึงควรจัดสรรงบประมาณ เพ่ิมสิ่งอ านวยความสะดวกเหล่านี้  

 ด้านผลประเมินคุณภาพในการให้บริการ กลุ่มอายุ 31 – 40 ปี คิดว่าคุณภาพในการบริการต่ ากว่าที่
คาดหวังไว้ ดังนั้นพนักงานควรดูแลเอาใจใส่และแนะน าการให้บริการด้านต่างๆให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เป็น
พิเศษเพราะเป็นกลุ่มที่ศักยภาพทางการเงินค่อนข้างสูง 

 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ ,การบริการ 
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Abstract 
This paper purposed to study the customer satisfaction on the services of the 

Bangkok Bank Public Company Limited, Rama 9 Road Branch. The sampling group are 400 
customers based on the questionnaires. The statistic methods used to analyze include 

frequency, percentage, average score, standard deviation and Chi-Square (2) 
The results show that most of the customers are female, aged between 21-30 years 

old, graduated with the Bechalor degree, working for private companies and having monthly 
salary between 15,001-30,000 baht. The types of transations they uses most are deposits 
and withdrawals – spending time less than 15 minutes per transaction. Their expectation of 
the quality of services reaches the level ‘higher than expected.’  

The satisfaction findings indicate that promotional marketing service of this branch 
reaches the highest score level among 4Ps. The satisfying aspects scored are ranked from 
acurrate-operating service, given helpful consulting during service and good-manners of 
employees, respectively. There exist correlations between the level of satisfaction, age and 
the level of education. It is also found that there are correlations between transaction 
duration, occupation and monthly income.   

The results also reveal that the basic facilities—such as the provision of drinking 
water and seats while waiting for the services and newspapers or magazines, are rated as the 
lowest level of satisfaction, so the branch should allocate budget for supplying the sufficient 
facilities.  

Finally, the quality of services part is found that the customers group aged between 
31-40 years old, who are considered as high potential customers, rates this part as ‘lower 
than expected’. Therefore, the bank should improve and offer more special products and 
services to them. 

 
Keyword: SATISFACTION , SERVICES 
 
 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กรุงเทพมหานคร 10400 
2อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 
10400 
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บทน า 
ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้สถาบันการเงินมี

การมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มี
ความส าคัญต่อระบบทางการเงิน ต่างก็ตระหนักถึงความจ าเป็นของการบริการ ในการด าเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การบริหารงานเพื่อสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน พัฒนาระบบการบริการ ท าให้ผู้บริโภคมี
ทางเลือกในการตัดสินใจใช้บริการของธนาคารพาณิชย์มากขึ้น ดังนั้นคุณภาพการบริการ ความรวดเร็วและ
ความถูกต้องแม่นย า จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างชัดเจน โดยการ
น าหลักการตลาด หลักการขาย และหลักการบริการเข้ามาเป็นองค์ประกอบส าคัญในการบริหารจัดการเพ่ือให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีต่อธนาคาร ส่งผลให้สถาบันการเงิน
พยายามพัฒนา กลยุทธ์ด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าภายใต้สภาวการณ์แข่งขันที่รุนแรงที่
เกิดข้ึน  
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา
พระราม 9 
 2. เพ่ือศึกษาความคาดหวังของผู้มารับบริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 9 
 
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 
1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
 เป็นความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนรู้สึกได้ แต่ความรู้สึกมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์หรือสิ่งที่
แต่ละบุคคลได้รับหรือได้พบเจอ อารมณ์แห่งความสุขและความคุ้มค่าที่ได้รับการบริการหรือความรู้สึกนั้น
น ามาซึ่งความต้องการในการใช้บริการซ้ าจนในที่สุดเกิดความติดใจต้องการใช้บริการธุรกิจนั้นให้นานเท่านาน
ตราบที่ความพึงพอใจนั้นยังคงอยู่หรืออีกนัยหนึ่งก็คือความจงรักภักดี (Customer Loyalty)  
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการคุณภาพในงานบริการ 

กิจกรรมของกระบวนการการส่งมอบสินค้าที่ไม่มีตัวตน ( Intangible Good) ของธุรกิจให้กับ
ผู้รับบริการโดยสินค้าที่ไม่มีตัวตนนั้นจะสนองความต้องการของผู้รับบริการจนน าไปสู่ความพึงพอใจได้จาก
ความหมายของการบริการ ผู้เกี่ยวข้องในการท าธุรกิจบริการ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ  

1. ผู้ให้บริการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่เรียกร้องขอความช่วยเหลือเหลือ
แสดงความต้องการอย่างใด อย่างหนึ่ง 

2. ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ที่แจ้งความประสงค์หรือความต้องการเพ่ือให้บุคคลใดบุคคลคนหนึ่ง
ตอบสนองความต้องการของตนเองและตนเองรู้สึกพอใจ 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
กนกพร โลหะบาล (2550) ศึกษาความพึงใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์

ในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน ท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ในการแจกแจงความถี่ (ร้อยละ) การวัดแนวโน้มเข้าสู่
ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ย) การวัดการกระจายของข้อมูล และท าการทดสอบความแตกต่างของตัวแปรโดยเทคนิค 
คัสคาล วาลลิส ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอย่างมากในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่
ให้บริการ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ด้านขั้นตอน
การให้บริการ และให้ความพึงพอใจในระดับปานกลาง ในด้านราคาและผลการทดสอบสมมติฐานว่าความพึง
พอใจของผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีต่อการให้บริการของธนาคารไทยพาณิชย์มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
จากงานวิจัยนี้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในเรื่องวิธีการก าหนดกลุ่มแบบโควตาและการสุ่มตัวอย่างตามความ
สะดวก 

ศุภลักษณ์ ไชยมงคล(2550) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าต่อการให้บริการของธนาคารกรุงไทย
จ ากัด (มหาชน) สาขาสันป่าตอง อ าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ ร้อยล่ะ และค่าเฉลี่ยจากการศึกษาพบว่าปัจจัยส่วนประสมการตลาด
บริการที่ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในระดับมากเรียงล าดับ คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานผู้
ให้บริการ ด้านการสร้างและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้านช่องทางการให้บริการ และด้านกระบวนการ
ให้บริการ ส่วนปัจจัยที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ปัจจัยด้านราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด
ส าหรับปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดและมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการให้บริการแต่ละด้าน
ประกอบด้วยปัจจัยการผลิตได้แก่ เป็นธนาคารที่มีชื่อเสียง มีความมั่นคง และมีภาพลักษณ์ที่ดีในการให้บริการ 
ด้านราคา ได้แก่ การแจ้งอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการชัดเจน ด้านปัจจัยช่องทางการให้บริการ ได้แก่ 
สถานที่ตั้งใกล้ที่ท างานสะดวกในการติดต่อ ด้านการส่งเสริมการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์โดยการใช้
แผ่นพับ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ ได้แก่ พนักงานมีความซื่อสัตย์ ด้านสิ่งการน าเสนอทางกายภาพ ได้แก่ความ
สะอาดภายในธนาคาร และด้านกระบวนการให้บริการได้แก่มีระบบการท างานที่ถูกต้องแม่นย าและเชื่อถือได้
ส าหรับปัญหาที่พบในการใช้บริการ คือสถานที่จอดรถไม่เพียงพอ จากผลการศึกษาสามารถน ามาประยุกต์ใช้
กับงานวิจัยในครั้งนี้ คือ เป็นแนวทางวิเคราะห์และวิธีการเก็บข้อมูลในการวิจัย 

สุธาทิพย์ ลีวิวิธนนท์ (2550) ศึกษาความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) 
เพ่ือศึกษาด้านความความคิดเห็นและความพึงพอใจของลูกค้าได้เลือกวิธีศึกษาเชิงส ารวจโดยการใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือจากผลการศึกษาพบว่าลูกค้าเห็นด้วยสูงสุด คือ ความสะอาดมีภาพลักษณ์ ความ
ทันสมัยแบบคนรุ่นใหม่และลูกค้ามีความพึงพอใจระดับสูง คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและน้อยสุด คือ การโอน
เงินระหว่างประเทศ ส าหรับข้อเสนอแนะของลูกค้าคือ ธนาคารธนชาตควรมีการบริการทางด้านการเงินครบ
วงจร ทุกรูปแบบควรน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาให้บริการ และควรมีการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมตลาดผ่าน
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สื่อต่างๆ และควรปรับปรุงเรื่องการบริการรวมถึงขั้นตอนการบริการสินเชื่อไม่ให้ซับซ้อนและควรเพ่ิมความ
รวดเร็วในการบริการ  

 
วิธีด าเนินการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการศึกษาระเบียบวิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเชิงพรรณนา 
(Descriptive Research) และวิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลคือ เดือน 
ตุลาคม 2559 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ศึกษาเฉพาะ ผู้ใช้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
สาขาพระราม 9 เขตพ้ืนที่ห้วยขวาง จ านวน 400 ตัวอย่าง ในเรื่องการให้บริการ ด้านเงินฝาก – ถอน ช าระค่า
สินค้า /ค่าสาธารณูปโภคบริการด้านต่างประเทศ บริการด้านเปิดบัญชีใหม่ บริการเปิดขายตราสารทางการเงิน 
และธุรกรรมด้านสินเชื่อ รวมทั้งศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการจะพิจารณาเฉพาะพฤติกรรมการใช้บริการ ซึ่ง
ได้แก่ ปริมาณ ปะเภทมูลค่าธุรกรรม ระยะเวลาในการใช้บริการ และความพึงพอใจด้านต่างๆ ได้แก่ความพึง
พอใจด้านสถานที่ ด้านกระบวนการให้บริการ และปัจจัยส่วนบุคคลที่น ามาศึกษา ซึ่งได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งเป็นประชากรที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถทราบจ านวนที่ชัดเจน ดังนั้น 
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาครั้งนี้ จะใช้วิธีค านวณในกรณีไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน ใน
การสอบแบบสอบถามของผู้ใช้บริการที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาถนนพระราม 9 ซึ่งได้จักสูตร
ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตร Taro Yamane (กัลยา วานิชบัญชา 2552) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และยอม
ให้มีความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 400 คนและได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีสุ่ม
แบบบังเอิญ (Accidental sampling) เนื่องจากประชาชนที่เข้ารับบริการมีความหลากหลายทางด้าน
ประชากรศาสตร์ โดยจะด าเนินการสุ่มในเดือน ตุลาคม 2559    
 
สรุปผลการศึกษา 
 งานวิจัยเรื่องความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 
กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) และเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) วิธีการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแบบปลายปิด (Closed-end Questionnaire) มีวัตถุประสงค์
เพ่ือการศึกษา ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขา
พระราม และ เพ่ือศึกษาการคาดหวังของผู้มารับบริการจากธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สาขาพระราม 9 
จากทฤษฎีแนวคิดท่ีใช้ในการศึกษาที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นสามารถสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลการ
วิจัยเชิงส ารวจ จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  อายุ 21 
– 30 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี เป็นพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ 15,001 – 30,000 บาทต่อเดือนส่วน
ใหญ่ที่มาติดต่อธนาคารท าธุรกรรมประเภท การฝาก/ถอนเงิน ใช้บริการท าธุรกรรมแต่ละประเภท ใช้เวลาน้อย
กว่า 15 นาที มีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการดีกว่าที่คาดหวังไว้ มีความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการ
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ให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 โดยรวม ด้านการส่งเสริม
การตลาด มากที่สุด และมีระดับความพึงพอใจมาก ส่วนด้านสถานที่ มีความพึงพอใจน้อยสุด ตามตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 โดยรวม 

ความพึงพอใจด้านการบริการโดยรวม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึงพอใจ 

ด้านสถานที่ 3.71 0.82 พึงพอใจมาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 3.82 0.77 พึงพอใจมาก 
ด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา 

3.74 
3.75 

0.78 
0.77 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

รวม 3.75 0.78 พึงพอใจมาก 

**หมายเหตุ** n = 400 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 โดยรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.78 โดย ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความพึงพอใจมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.77 และมีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมา ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.75 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.77 และมีระดับความพึงพอใจมาก รองลงมาด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78  
และมีระดับความพึงพอใจมาก ส่วนด้านสถานที่มีความพึงพอใจน้อยสุด ค่าเฉลี่ย 3.71 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.82 และมีระดับความพึงพอใจในระดับมาก 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 ด้านสถานที่ 

ความพึงพอใจด้านสถานที่ 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

ป้ายแนะน าบริการภายใน และภายนอกตัว
อาคาร 

3.79 0.76 
 

พึงพอใจมาก 

มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่ง
รอ หนังสือพิมพ์ นิตยาสาร 

3.76 0.77 พึงพอใจมาก 

ท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ 4.02 0.74 พึงพอใจมาก 
สถานที่สวยงาม และทันสมัย 3.76 0.81 พึงพอใจมาก 
สถานที่ภายในตัวอาคาร กว้างขวาง
เพียงพอ ขณะรอรับบริการ 

3.87 0.76 พึงพอใจมาก 
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มีการจัดเตรียมแบบฟอร์มส าหรับการ
ให้บริการที่เพียงพอ 

3.77 0.79 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านหน่วยงานให้บริการ
โดยรวม 

3.82    0.77 พึงพอใจมาก 

**หมายเหตุ** n = 400 
จากตารางที่ 2 พบว่าในด้านสถานที่ใช้บริการลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 มีความพึงพอใจ ด้านท าเลที่ตั้งสะดวกต่อการเดินทางมาติดต่อ 
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.02 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้าน
สถานที่ภายในตัวอาคาร กว้างขวางเพียงพอ ขณะรอรับบริการ มีค่าเฉลี่ย 3.87 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 
และมาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านป้ายแนะน าบริการภายใน และภายนอกอาคาร มีค่าเฉลี่ย 
3.79 ส่วนเบี่ยงตราฐาน 0.76 และมาความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านมีการจัดเตรียมแบบฟอร์ม
ส าหรับการให้บริการที่เพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.77 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.79 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก ส่วนด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น น้ าดื่ม ที่นั่งรอ หนังสือพิมพ์ และ ด้านสถานที่สวยงาม และทันสมัย  
มีความพึงพอใจน้อยสุด ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 ด้านการส่งเสริมการขาย 
ความพึงพอใจด้านพนักงาน 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

ความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการให้บริการ 3.68 0.80 พึงพอใจมาก 
การบริการได้รับความถูกต้องแม่นย า 3.78 0.77 พึงพอใจมาก 
การให้ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหา
ที่เกิดระหว่างการให้บริการ 

3.76 
 

0.73 
 

พึงพอใจมาก 

ความมีอัธยาศัยต่อลูกค้าในช่องทางการ
ให้บริการ 

3.74 0.78 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 3.74 0.77 พึงพอใจมาก 

**หมายเหตุ** n = 400 
 จากตารางที่ 3 พบว่าในด้านกระบวนการให้บริการลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 มีความพึงพอใจด้านการบริการได้รับความถูกต้องแม่นย ามากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านการให้
ค าแนะน า ปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดระหว่างการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 3.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.73 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านความมีอัธยาศัยต่อลูกค้าในช่องทางการให้บริการค่าเฉลี่ย 
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3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.78 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมา ส่วนด้านความสะดวกรวดเร็วในขั้นตอนการ
ให้บริการ มีความพึงพอใจน้อยสุด ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.80 ตามล าดับ มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 ด้านผลิตภัณฑ์ 

ความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

ด้านเงินฝาก (ฝาก ถอน โอน ช าระค่าสินค้า) 3.85 0.81 พึงพอใจมาก 
ด้านต่างประเทศ (แลกเงินตรา ต่างประเทศ
รับ/โอน เงินต่างประเทศ) 

3.55 0.71 พึงพอใจมาก 

ด้านเปิดบัญชี (ขอเปิดบัญชีใหม่ ขอสินเชื่อ 
บัตรเครดิต) 

3.78 0.77 พึงพอใจมาก 

อ านวยความสะดวกให้กับร้านค้ารับช าระ
บัตรทุกประเภท 

3.70 0.73 พึงพอใจมาก 

การท าธุรกรรมออนไลด์ 3.50 0.70 พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านการบริการของพนักงาน 3.67 0.74 พึงพอใจมาก 

**หมายเหตุ** n = 400 
จากตารางท่ี 4  พบว่าในด้านกระบวนการให้บริการลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 มีความพึงพอใจด้านเงินฝาก (ฝาก ถอน โอน ช าระค่าสินค้า) มาก
ที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.81 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านด้านเปิดบัญชี 
(ขอเปิดบัญชีใหม่ ขอสินเชื่อ บัตรเครดิต) ค่าเฉลี่ย 3.78 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาอ านวยความสะดวกให้กับร้านค้ารับช าระบัตรทุกประเภท ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านต่างประเทศ (แลกเงินตรา ต่างประเทศรับ/
โอน เงินต่างประเทศ) ค่าเฉลี่ย 3.55 ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนด้าน
การท าธุรกรรมออนไลด์ มีความพึงพอใจน้อยสุด ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก 

 
 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 ด้านราคา  
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ความพึงพอใจด้านราคา 
 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความพึง
พอใจ 

ค่าธรรมเนียม ATM รายปี ที่ทางธนาคารเรียก
เก็บเม่ือครบก าหนดช าระ 

3.68 0.75 พึงพอใจมาก 

ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บการโอนเงินระหว่าง
สาขา ระหว่างธนาคาร และโอนต่างประเทศ 

3.70 0.77 พึงพอใจมาก 

ค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็คและดราฟ 
ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตกดเงินสด 

3.69 
3.50 

0.73 
0.70 

พึงพอใจมาก 
พึงพอใจมาก 

ความพึงพอใจด้านกระบวนการให้บริการ 3.64 0.73 พึงพอใจมาก 

**หมายเหตุ** n = 400 
จากตาราง 5 พบว่าในด้านกระบวนการให้บริการลูกค้าที่มีต่อการให้บริการธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 

(มหาชน) กรณีศึกษา สาขาถนนพระราม 9 มีความพึงพอใจด้านค่าธรรมเนียมเรียกเก็บการโอนเงินระหว่าง
สาขา ระหว่างธนาคาร และโอนต่างประเทศ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 3.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.77 มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมา ด้านค่าธรรมเนียมการซื้อแคชเชียร์เช็คและดราฟ ค่าเฉลี่ย 3.69 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.73 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านค่าธรรมเนียม ATM รายปี ที่ทางธนาคารเรียก
เก็บเมื่อครบก าหนดช าระ ค่าเฉลี่ย 3.68 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา 0.75 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และมี
ความพึงพอใจ ส่วนด้านค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตกดเงินสด มีความพึงพอใจน้อยสุด ค่าเฉลี่ย 3.50 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 ตามล าดับ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมา 

 
ตารางท่ี 6 จ านวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้บริการ 
ความคาดหวังของลูกค้าที่มาใช้
บริการ 

จ านวน( N = 400 ) ร้อยละ 

ด้านคุณภาพการบริการต่ ากว่าที่
คาดหวังไว้มาก 

7 1.7 

ด้านคุณภาพการบริการต่ ากว่าที่
คาดหวัง 

43 10.8 

ด้านคุณภาพการบริการดีกว่าที่
คาดหวังไว้ 

282 70.5 

ด้านคุณภาพการบริการดีกว่าที่
คาดหวังไว้มาก 

68 17.0 

รวม 400 100.0 
**หมายเหตุ** n = 400 
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 จากตารางที่ 6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคาดหวังด้านคุณภาพการบริการดีกว่าที่คาดหวัง
ไว้ จ านวน 282 คน คิดเป็นร้อยละ 70.5 รองลงมาด้านคุณภาพการบริการดีกว่าที่คาดหวังไว้มาก จ านวน 68 
คน คิดเป็นร้อยละ 17.0 รองลงมา ด้านคุณภาพการบริการต่ ากว่าที่คาดหวัง จ านวน 43 คน คิดเป็น ร้อยละ 
10.8 และมีความคาดหวังในการให้บริการ น้อยสุด คือ ด้านคุณภาพการบริการต่ ากว่าที่คาดหวังไว้มาก  
จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.7 
 
ตารางท่ี 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยภาพรวม ผลประเมินในการบริการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษา สาขานนพระราม 9 โดยรวม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
2 Sig 

เพศ 1.590 0.662 
อายุ 25.233 *0.047 
ระดับการศึกษา 30.215 *0.003 
อาชีพ 20.882 0.141 
รายได้ 17.125 0.145 

**หมายเหตุ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
 จากตาราง 7 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยภาพรวม ผลประมินในการบริการของ
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) พบว่า รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างอายุและระดับการศึกษา  มี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพในการให้บริการ มีความคาดหวังว่าคุณภาพการบริการดีกว่าที่คาดหวังไว้  แต่ไม่มี
สัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลด้านอื่นๆได้แก่ เพศ อาชีพ และรายได้ 
 
ตารางท่ี 8 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาในการท าธุรกรรมต่างๆ ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาถนนพระราม 9 โดยรวม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
2 Sig 

เพศ 1.925 0.588 
อายุ 26.586 *0.032 
ระดับการศึกษา 17.137 0.145 
อาชีพ 71.903 *0.000 
รายได้ 58.623 *0.000 

**หมายเหตุ** หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 
ที่มา: จากการส ารวจและการค านวณ 
 จากตารางท่ี 8 รายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับระยะเวลาในการท าธุรกรรมต่าง 
ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) กรณีศึกษาสาขาถนนพระราม 9 พบว่า รายละเอียดความสัมพันธ์
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ระหว่างอายุ อาชีพ และรายได้  มีความสัมพันธ์กับระยะเวลาในการท าธุรกรรมต่าง แต่ไม่มีสัมพันธ์กับปัจจัย
ส่วนบุคคลด้านอื่นๆได้แก่ เพศ  และระดับการศึกษา 
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ความรู้ความเข้าใจและการรับรู้ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
กรณีศึกษาอุทยานแห่งชาติกุยบุรี  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 
โดม อินทรกระทึก 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1)ศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติ กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2) ศึกษาการรับรู้ในด้านความพึง
พอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิ เวศในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์โดยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยว
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีจ านวน400คนโดยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (convenience 
Sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมี 2 ประเภท คือ สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดย
สถิติเชิงพรรณนาจะใช้ค่าแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ ( Percentage) ค่าเฉลี่ย ( Mean ) 
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้เพ่ือทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ได้แก่ การทดสอบค่าที (T-test) และสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 

ผลการศึกษาพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วง
อายุ 31-40 ปี ส่วนใหญ่จะนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และมีรายได้ เฉลี่ยระหว่าง 15,001-30,000 
บาท ด้านความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยว พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ หากจ าแนกตามเพศพบว่า นักท่องเที่ยวเพศชายมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศหญิง และหาก
จ าแนกตามอายุพบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ 41-50ปี มีความรู้ความเข้าใจมากสุด และรองลงมาอายุ 21-
30 ปี และ อายุมากกว่า 50 ปี ตามล าดับด้านความพึงพอใจพบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า นักท่องเที่ยวพึงพอใจด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย3.28
รองลงมา คือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย.3.52 

งานวิจัยในครั้งนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญกับความรู้ความ
เข้าใจของประชาชานในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และพัฒนาปรับปรุงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
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ABSTRACT 
This study had the research objectives to 1) examine tourist perception on the  

understanding towards ecotourism at Kuiburi National Park, Prachuabkirikhan Provinc 
and 2) survey tourist satisfaction on the management of ecotourism at Kuiburi National 
Park, Prachuabkirikhan Province.  The accidental sampling was employed to collect 
data from 400 tourists visiting Kuiburi National Park, Prachuabkirikhan Province. The 
research instrument was questionnaire. The statistical techniques used were descriptive 
statistics, t–test and one–way ANOVA.  

The study found the majority of the respondents were female, whose age 
between 31 and 40 years. Most of them had college degree with average monthly 
income ranging from 15,001 Baht to 30,000 Baht. With regard to perception on the 
understanding towards ecotourism at Kuiburi National Park, it was found the male 
respondents had better understanding on ecotourism better than females while the 
respondents aged 41-50 years had better understanding on ecotourism than those with 
21-30 years old and more than 50 years old. On tourist satisfaction, in overall it was 
found at moderate level. When considering each factor of satisfaction, the activities 
were found to be high level at 3.28 score and facilities at 3.52 score.  

This study has provided the recommendations to encourage related parties to 
pay attention to the knowledge of people’s ecotourism, and to increase tourist 
satisfaction in visiting Kuiburi National Park 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

646646



บทน า 
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ทั้งท่ีเป็นทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร

ทางวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวของประเทศไทยจึงได้รับความสนใจจาก
ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังส่งผลให้เกิดการสร้าง
อาชีพ การจ้างงาน การพัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 

ตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เจริญรุดหน้ามาตามล าดับเป็น
ผลให้เกิดรายได้หมุนเวียนมีมูลค่านับแสนล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวม แต่พบว่าการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยทั่วไปมักประสบกับปัญหาที่สวนทางกันระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ กับการพัฒนาการท่องเที่ยวอยู่ เสมอ แนวคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแบบใหม่ที่เป็นการ
ท่องเที่ยวที่มีการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมวัฒนธรรมท้องถิ่น การให้ความรู้และ
ประสบการณ์กับนักท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการจึงเกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีที่
ผ่านมา พร้อมกับกระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโลก โดยการท่องเที่ยวแนวใหม่นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษา
ระบบนิเวศเป็นส าคัญอุทยานแห่งชาติถือได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเชิง
นิเวศท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก และจ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากข้ึนทุกปี 

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้อุทยานแห่งชาติต้องให้ความส าคัญในด้านการท่องเที่ยวมาก
ขึ้น ควบคู่ไปกับภารกิจหลักในการดูแลรักษาความสมบูรณ์ของสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติใน
พ้ืนที่อุทยาน เพ่ือให้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยานแห่งชาติเป็นไปอย่างสอดคล้องกับแนว
ทางการจัดการอุทยานแห่งชาติที่ตั้งไว้ 
 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2. เพ่ือศึกษาการรับรู้ในด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศของอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศ และรายได้แตกต่างกัน มีความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

แตกต่างกัน 
2. นักท่องเที่ยวที่มีเพศ และรายได้แตกต่างกันของนักท่องเที่ยว มีความพึงพอใจต่อการจัดการ

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกัน 
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ขอบเขตการศึกษา 
1. ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ก าหนดพ้ืนที่ศึกษาไว้ที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
2. ขอบเขตด้านกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษา นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาไปท่องเที่ยวอุทยาน

แห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จ านวน 400 คน 
 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงความรู้ ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ของอุทยานแห่งชาติ  
2. ท าให้ทราบถึงความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติกุย

บุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก าหนดความหมายของ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ 

Ecotourism คือ การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น และแหล่งวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว โดยมี
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การจัดการอย่างมีส่วนร่วมของท้องถิ่น 
 บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) ได้ให้ความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศว่า หมายถึงการ
ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ โดยมีการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้อง และให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่นและสร้างจิตส านึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศ
อย่างยั่งยืน 
 
ระเบียนวิธีการวิจัย 

ประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยอายุ20ปีขึ้นไปที่เดินทางไป
ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ
กุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปในอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในปีงบประมาณ 2555ซึ่งมีจ านวนนักท่องเที่ยว ประมาณ 8,212 คน ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงใช้จ านวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวในการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยน ามาค านวณขนาดตัวอย่าง
ด้วยการแทนค่าในสูตรการก าหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane’s (อ้างถึงใน เยาวรี เจริญสวัสดิ์, 
2543 :38) โดยก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนไว้ร้อยละ 5(0.05) 

ดังนั้นการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้กลุ่มตัวอย่างของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางเข้าไปใน
อุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวนทั้งสิ้น 400 คน       
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติกุยบุรี 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จ านวน 400 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Convenience 
Sampling) จนได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ 
 
ผลการวิจัย 

สถานภาพโดยทั่วไปของนักท่องเที่ยว สามารถสรุปผลได้ดังนี้ เมื่อจ าแนกตามเพศพบว่าส่วน
ใหญ่ เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (ร้อยละ52.5) และ(ร้อยละ47.5)  ซึ่งก็หมายความว่า ประชากร
ตัวอย่างเพศหญิงมาเที่ยวมากกว่าเพศชาย นอกจากนี้ผลการวิจัยยังบ่งชี้ว่า ประชากรเพศหญิงยังให้ความ
สนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากกว่าเพศชายถึงร้อยละ5  และเมื่อจ าแนกตามรายได้ต่อเดือนพบว่ามาก
ที่สุด 15,001 – 20,000 บาท (ร้อยละ38.3) 

เมื่อผู้วิจัยได้ท าการสอบถามถึงประเภทของสื่อ ที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างรู้จักและกระตุ้นให้อยาก
เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติกุยบุรี พบว่าส่วนใหญ่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้จากวารสาร/
หนังสือพิมพ์มากที่สุด (ร้อยละ46.3) และส่วนใหญ่เดินทางมาเป็นกลุ่ม (จ านวน 2 – 9 คน) มากที่สุด 
(ร้อยละ69.0)กลุ่มตัวอย่างไปกลับวันเดียวไม่พักค้างคืนเป็นกลุ่มที่มีมากที่สุด (ร้อยละ87.3) 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  

ผลการวิจัยการระบุว่า ประชากรนักท่องเที่ยวกลุ่มตัวอย่างที่เดินทางมาเยือนอุทยานแห่งชาติกุย
บุรี มีความเข้าใจต่อความหมายของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างดียิ่งถึงร้อยละ 99 
มีประชากรกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 1 เท่านั้นที่ยังไม่เข้าใจความหมายดังกล่าว  

จากการวิเคราะห์ความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวจ าแนกตามเพศ นักท่องเที่ยวเพศชายมี
ความรู้ความเข้าใจมากกว่าเพศหญิง และในการวัดระดับความรู้และความเข้าใจในการท่องเที่ยวจ าแนก
ตามรายได้เฉลี่ย15,001- 20,000 มีความรู้ความเข้าใจมากที่สุด รองลงมาคือ 10,001- 15,000 และ 
มากกว่า 20,000 ตามล าดับ   

ด้านความรู้ความเข้าใจของนักท่องเที่ยวที่ยังไม่ถูกต้องซึ่งมีนักท่องเที่ยวตอบผิดเป็นจ านวนมาก
เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยเฉพาะสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆการเที่ยวชมสวนป่าสวนผลไม้และฟาร์มปศุสัตว์เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
อย่างหนึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นมีเฉพาะ
หน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และ . การชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกันมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น สะท้อนให้เห็นว่ายังมี
นักท่องเที่ยวบางส่วนมีความรุ้ความเข้าใจที่ผิดทางภาครัฐควรสนับสนุนส่งเสริมให้ความรู้กับนักท่องเที่ยว 
เช่นทางสารคดีหรือทางภาพยนต์ 
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การวิเคราะห์ข้อมูลด้านความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

จากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกี่ยวกับเรื่องการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศอุทยานแห่งชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สรุปได้ว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ย 3.11อยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละปัจจัยพบว่า ด้านกิจกรรมการท่องเที่ยวมีค่า เฉลี่ยรวมมากที่สุดที่ระดับ 
3.28 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยนักวิจัยพบว่า 
นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับการดูช้าง/ดูวัวกระทิงมากที่สุด รองลงมา คือ การเดินป่าศึกษาธรรมชาติ 
เมื่อพิจารณาด้านสิ่งอ านวยความสะดวกมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.06 อยู่ในระดับปานกลาง 

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับห้องน้ า
มากที่สุด รองลงมา คือ ศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว เมื่อพิจารณาด้านที่พักมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.25 จัดอยู่
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจ
กับความสะดวกในการติดต่อสอบถาม หรือ จองที่พักมากท่ีสุด รองลงมาคือความปลอดภัยของที่พัก  

เมื่อพิจารณาความพึงพอใจด้านอาหาร พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่3.16 จัดอยู่ในระดับปานกลาง
เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยพบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจกับการบริการของ
พนักงานในสถานบริการอาหารมากที่สุดแต่จะต้องมีการปรับปรุงร้านค้าให้มีความทันสมัยน่าสนใจมาก
ขึ้น รองลงมา คือ ความสะอาดของสถานที่บริการอาหารซึ่งจะต้องมีการให้ความรู้กับผู้ให้บริการให้มาก
ขึ้นและท าการประสัมพันธ์ด้านสถานบริการอาหาร และที่พัก เมื่อพิจารณาด้านของที่ระลึก ของฝากมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 2.82 อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านขององค์ประกอบย่อยพบว่า 
นักท่องเทีย่วมีความพึงพอใจกับการบริการผู้จ าหน่ายของที่ระลึกมากที่สุด รองลงมา คือ ความเหมาะสม
ของราคาของที่ระลึกในอุทยานแห่งชาติกุยบุรีควรให้เอกชนภายนอกเข้ามามีบทบาทเพ่ิมเติมของฝาก
ของที่ระลึกให้มีความหลากหลายและท าการประชาสัมพันธ์ด้านของฝากของที่ระลึกด้วยท าให้
ภาพลักษณ์ของอุทยานแห่งชาติกุยบุรีดียิ่งขึ้นและยังสามารถสร้างความประทับใจให้นักท่องเที่ยวอีกด้วย 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ รายได้) แตกต่างกัน มี
ความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน 

จากสมมติฐานหลักข้อที่ 1 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้ 
1.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกัน 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน จะมีความรู้ความเข้าใจในการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
1.2 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความรู้ ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่าง

กัน 
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ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้ต่างกัน มีความรู้ จะความเข้าใจในการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศแตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  สมมติฐานข้อที่ 2 นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ (เพศ รายได้) แตกต่างกัน 
ความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกัน 

จากสมมติฐานหลักข้อที่ 2 สามารถจ าแนกเป็นสมมติฐานย่อยดังนี้ 
2.1 นักท่องเที่ยวที่มีเพศท่ีแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ี 

แตกต่างกัน  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีเพศต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีแตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

2.2 นักท่องเที่ยวที่มีรายได้ แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่
แตกต่างกัน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีรายได้เฉลี่ย ต่างกัน จะมีความพึงพอใจต่อการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีไม่แตกต่างกันสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้และเห็นได้ว่า ด้านกิจกรรมมี
การท่องเที่ยวแตกต่างกัน 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษา เรื่อง ความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ ในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ พบว่า
ตอบผิดเป็นจ านวนมากเช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเน้นการตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว
เป็นหลักโดยเฉพาะสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆการเที่ยวชมสวนป่าสวนผลไม้และฟาร์มปศุสัตว์เป็นการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างหนึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและรับผลประโยชน์ที่
เกิดขึ้นมีเฉพาะหน่วยงานภาครัฐเท่านั้นที่เข้าไปเกี่ยวข้อง และ . การชักน าให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแต่ละแห่งในคราวเดียวกันมากๆจะส่งผลดีต่อแหล่งท่องเที่ยวนั้น  ควรเพ่ิม
ช่องทางด้านต่างๆให้นักท่องเที่ยวมีความรู้ความเข้าใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศมากขึ้นเช่นท าสารคดีหรือ
ภาพยนตร์สมควรให้ภาครัฐและเอกชนช่วยประชาสัมพันธ์ด้านที่ดีของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวด้านร้านค้าร้านอาหาร และด้านของฝากของที่
ระลึก พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยกว่าด้านอ่ืนจึงขอเสนอแนะ ควรให้เอกชนภายนอกเข้ามามี
บทบาทเพ่ิมเติมจากร้านค้าเดิมที่มีอยู่และปรับปรุงร้านค้าร้านอาหารให้สะอาดทั้งภายในร้านและรอบ
บริเวณและควรเพ่ิมของที่ระลึกให้มีหลากหลายมากขึ้นการส่งเสริมการขายควรให้ลดราคาสินค้าทุก
ประเภทลงและติดป้ายบอกราคาให้ชัดเจน 
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a case study: houses with older residents 
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บทคัดย่อ 

การออกแบบเพื่อคนทุกคน หรือ Universal Design ประกอบไปด้วยหลักการที่ส าคัญ 7 ประการคือ 1) มี
ความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ 2) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน 3) ใช้งานสะดวก ปลอดภัยสวยงาม 4) 
สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ 5) การออกแบบที่ป้องกันความผิดพลาดได้ 6) ช่วยผ่อนแรงได้ 7) มีพ้ืนที่และขนาด
ที่เหมาะสมในการเข้าถึงและใช้ได้ ขณะที่ฮวงจุ้ย หรือ feng shui ซึ่งแม้จะมีหลากหลายส านักวิชาแต่สามารถ
สรุปหลักการส าคัญได้เป็น 4 วิชาหลัก ดังนี้ 1) ชัยภูมิ 2) ทิศทาง 3) ดวงชะตา 4) ฤกษ์ยาม การศึกษานี้เพ่ือ
ค้นหาความสอดคล้องขององค์ประกอบการออกแบบที่มีที่มาจากแนวความคิดทั้งสอง โดยศึกษาผ่านการ
ส ารวจ จดบันทึก และสัมภาษณ์ กรณีศึกษาบ้านผู้สูงอายุ 7 หลังที่มีการดัดแปลงให้สะดวกต่อการใช้งาน ทั้ง
ดัดแปลงตามหลักฮวงจุ๊ยหรือตามหลักการออกแบบเพ่ือทุกคน ซึ่งพบว่าองค์ประกอบการออกแบบที่ซ้ ากัน
ระหว่างแนวคิดท้ังสองมีทั้งหมด 33 องค์ประกอบ เช่น ทางลาด ประตูหลักเข้าบ้าน และความต่างระดับของ
พ้ืน เป็นต้น โดยที่เมื่อน าองค์ประกอบดังกล่าวไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งทางด้านการออกแบบเพ่ือทุกคนและฮวงจุ๊ย
พิจารณาถึงความสอดคล้องกัน พบว่ามีองค์ประกอบที่สอดคล้องและส่งเสริมกันที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1)ที่
จอดรถ ที่ใช้ได้อย่างเสมอภาค ยืดหยุ่นเหมาะสมมีโชคลาภ เงินทอง สุขสมหวัง ในองศาบ้านที่ดี 2) ประตูหลัก
ทางเข้าบ้าน ทุกคนใช้ได้ สื่อสารชัดเจน ปลอดภัย เหมาะสม มีโชคลาภเงินทอง สุขสมหวัง ในองศาบ้านที่ดี 
และ 3) ห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่างที่เหมาะสม ยืดหยุ่นใช้ง่าย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง สุขภาพดี ในทิศหัวนอนที่ดี 
ประตูห้องนอนที่ดี 
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The relationship between concepts of universal design and feng shui  
a case study: houses with older residents 
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Antika Sawadsri** 
 

ABSTRACT 
 

The Universal Design consists of 7 principles which are 1) Design that equally 
appealing to all users, 2) Flexible use, 3) Simple and Intuitive use, 4) Presents essential 
information clearly, 5) Allows for user errors, 6) Requires low physical efforts, 7) Appropriate 
size and space for use regardless of body size and mobility. Whereas, Feng Shui that has 
plenty schools of thought, this concept could be able to conclude into 4 major principles, 
which are 1) Location, 2) Direction, 3) Fortune, 4) Auspicious 

This study aimed to investigate the harmony of the elements between both 
principles’ concepts by using observation, recording, and interview methods from 7 units of 
home elderly-friendly design. Such houses were adapted according to Feng Shui or the 
Universal Design Principles to make them convenience for their residents. As a result, 33 
similar elements such as; a slope of main entrance, and a difference of flooring level and 
etc. When taking those elements to an expert of universal design principle and Feng Shui to 
make consideration about its harmony. It was found that they were 3 essential elements 
which harmonize and support each other, which are: 1) the equity of car park usage. It was 
flexible, suitable with luck, prosperity, happiness as desire in a good degree of direction. 2) A 
main entrance. Allow all users to use with clear information, safety, suitable, bring luck, 
prosperity, happiness as desire in a good degree of direction. 3) A ground floor bedroom for 
an elder, suitable, flexible, ease of use, prosperity as living, healthy, right direction of bed 
position, and proper bedroom’s door. 

Keywords:  universal design, Feng Shui, older residents 
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บทน ำ 
ที่มาและความส าคัญ ของทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ในปัจจุบัน มีความสอดคล้องกับ

เรื่องราวเกี่ยวกบัสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ และความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
มนุษย์ หนึ่งในแนวคิดที่ส าคัญคือ “การออกแบบเพ่ือคนทุกคน” (Universal Design) หมายถึง “การออกแบบ
ที่มีหลักการพ้ืนฐานโดยค านึงถึงการใช้งานความคุ้มค่าและการสมประโยชน์ครอบคลุมสาหรับทุกคนโดยไม่ต้อง
มีการดัดแปลงพิเศษหรือเฉพาะเจาะจง เพ่ือบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง.” (ฉัตรวิไล พุ่มส้ม, 2557).  เริ่มจากผู้ที่
พิการทุพพลภาพจากสงคราม และร่างเป็นกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ที่ต่อมาได้ถูกใช้เป็นหลักแนวคิดและแนว
ทางการออกแบบทั่วโลก โดยมีหลักการที่ส าคัญ 7 ประการคือ 1) มีความเท่าเทียมกันในการใช้ประโยชน์ 
(Equitable Use)  2) มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน (Flexible in Use)  3). ใช้งานสะดวก ปลอดภัยสวยงาม 
(simple and Intuitive Use)  4) สื่อความหมายเป็นที่เข้าใจ (Perceptible Information)  5)การออกแบบที่
ป้องกันความผิดพลาดได้ (Tolerance for Error)  6) ช่วยผ่อนแรงได้(Low Physical Effort)  7) มีพื้นที่และ
ขนาดที่เหมาะสมในการเข้าถึงและใช้ได้ (Size and Space for Approach and Use) (ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, 
2556) 

ฮวงจุ้ย (Feng Shui)  “เป็นศาสตร์ที่เรียกว่า ภูมิพยากรณ์ มีการสืบทอดต่อๆกันมานับหลายพันปี ซึ่ง
เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการเลือกท าเลที่อยู่อาศัย”(ศศิภา พูลบูลย์,2557).  ในศตวรรษที่ 21 ศาสตร์ฮวงจุ้ยแพร่
ขยายไปถึงฝั่งตะวันตกมีการเปลี่ยนแปลงในบริบทบางอย่าง ในวิชาฮวงจุ้ย ที่ชัยภูมิไม่ได้เหมือนในอดีตแล้ว
หลายแห่งกลายเป็นตึกระฟ้า ที่มาแทนที่ภูเขา และสายน้ า อาจหมายถึงถนน และบทบาทของลมอาจ
เปลี่ยนไปตามสภาพเมือง มีความหลากหลายในวิชาของฮวงจุ้ยที่แบ่งได้ 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1) ส านักรูปลักษณ์  
2) ส านักทิศทางกาลเวลา 3) ส านักใช้ประสาทสัมผัส   แต่ละส านักมีแนวทางของวิชาต่างกันไป .(เกรียงไกร 
บุญธกานนท์,2549) ฮวงจุ้ยในไทย ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ตามหลักวิชาของชมรมภูมิโหราศาสตร์ ได้แบ่ง
ออกเป็น 4 วิชาหลักดังนี้ คือ ชัยภูมิ  ทิศทาง ดวงชะตา ฤกษ์ยาม (เกรียงไกร บุณธกานนท์ , 2549) 

แนวคิดการผสมผสานระหว่างหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคนกับฮวงจุ้ย มุ่งศึกษาถึงหลักการทั้งสอง
แนวคิด เพ่ือหาความสอดคล้อง โดยการออกแบบเพ่ือคนทุกคน มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบ 
ส าหรับฮวงจุ้ย มีหลักวิชาชัยภูมิ ทิศทาง ดวงชะตา ฤกษ์ยาม ของชมรมภูมิโหราศาสตร์เป็นหลักปฏิบัติ ซึ่งใน
งานวิจัยนี้ จะใช้ค าว่า UD (Universal Design) หรือ “การออกแบบเพ่ือคนทุกคน”และจะใช้ค าว่า FS (Feng 
Shui) หรือฮวงจุ้ยซึ่งการศึกษานี้เป็นไปเพ่ือ ให้ทราบว่า ศาสตร์ที่มีที่มาจากฝั่งตะวันออกที่เกี่ยวข้องกับการอยู่
อาศัยมาอย่างยาวนานนับพันปี เช่น “ศาสตร์ฮวงจุ้ย” ของจีนจะมีส่วนเติมเต็มให้กับ ศาสตร์จากตะวันตกเช่น
การออกแบบเพื่อคนทุกคนได้อย่างไร? วิธีไหน? 
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แนวคิดส ำหรับงำนวิจัย FS 
1 หลักฮวงจุ้ย ( FongShui Concept ) 
2 หลักฮวงจุ้ยในไทย 
3 ประเภท, กลุ่มของศำสตร์ฮวงจุ้ยและส ำนักวิชำ 
4 หลักฮวงจุ้ยชมรมภูมิโหรำศำสตร ์

หลักฮวงจุ้ยที่ยอมรับในไทย หลัก7 ประกำรยูดี (USA) 

1. ชัยภูม ิ
2. ทิศทำงดำว 9 ยุค 
3. ดวงชะตำ 
4. ฤกษ์ยำม 

1. เท่ำเทียม 
2. ยืดหยุ่น 
3. ใช้ง่ำย 
4. สื่อควำมหมำยเข้ำใจ 
5. กำรออกแบบป้องกันผิดพลำด 
6. ผ่อนแรง 

แนวคิดส ำหรับงำนวิจัย  UD 
1 สังคมไทยกับผูสู้งอำยุ  
2 บ้ำนพักอำศัยท่ีมผีู้สูงอำย ุ
3 แนวคิดกำรออกแบบสภำพแวดล้อมและท่ีพักอำศัยของ
ผู้สูงอำย ุ
4 แนวคิดจำกCRPD 
5 แนวคิดโดย มณเฑียร บุญตัน ในกำรจัดสภำพแวดล้อม 

กรณีศึกษำ 
- บ้ำนท่ีพักอำศัยท่ีมผีู้สูงอำย ุ

1. บ้ำนเดี่ยว : ท่ีค ำนึงและไม่ค ำนึงถึงฮวงจุ้ย 

2. ตึกแถวเดี่ยว : ท่ีค ำนึงและไม่ค ำนึงถึงฮวง
จุ้ย 

3. บ้ำนแถวเดี่ยว : ท่ีค ำนึงและไม่ค ำนึงถึงฮวง
จุ้ย 

ในเขตกรุงเทพมหำนคร** 

เสนอองค์ประกอบร่วม ของที่พักอำศัยที่มีผู้สูงอำยุ ที่สอดคล้องกันระหว่ำง UD-FS 

UD 

เดลฟำยเทคนคิ 
1 UD ผู้เชี่ยวชำญทำงดำ้นกำรออกแบบเพ่ือคนทุกคน 
2 FS ผู้เชีย่วชำญทำงด้ำนวงจุ้ย 

FS 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. ศึกษาหลกัการออกแบบเพื่อคนทุกคน 
2. ศึกษาหลกัฮวงจุย้ของชมรมภูมิโหราศาสตร์ 
3. ศึกษาองคป์ระกอบของหลกัการออกแบบเพื่อคนทุกคน 
4. ศึกษาองคป์ระกอบของหลกัฮวงจุย้ตามหลกัชมรมภูมิโหราศาสตร์ 
5. ศึกษาความสอดคลอ้งระหวา่งหลกัการออกแบบเพื่อคนทุกคนและหลกัฮวงจุย้ของ 
ชมรมภูมิโหราศาสตร์ 
6. เพื่อเสนอองคป์ระกอบของท่ีพกัอาศยัท่ีสอดคลอ้งกนัระหวา่งการออกแบบเพื่อคนทุก 

  คนกบัหลกัฮวงจุย้ 

กรอบแนวคิดและสมมติฐำน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพ 01 แสดง กรอบแนวคิด 
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วิธีกำรวิจัย 
1.รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสรุปและ

วิเคราะห์แนวทาง ประเด็นศึกษา และการใช้วิธีวิจัยที่เหมาะสม 
 2. ส ารวจ/สังเกต เพ่ือการเก็บข้อมูลด้านกายภาพของอาคาร จากกรณีศึกษาทั้ง 7 (บ้านพักอาศัยที่มี
ผู้สูงอายุ) เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ดังที่แสดงในตารางด้านล่างนี้ ประกอบกับแบบประเมินที่อยู่
อาศัยเบื้องต้น โดยใช้เกณฑ์จากการประเมินจากโครงการวิจัยพฤติกรรมการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุที่มีอายุยืน
ของประเทศไทย ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย และคู่มือการตรวจประเมินอาคารสถานที่ เพ่ือความเสมอภาค 
สะดวกและปลอดภัย ในการใช้อาคารส าหรับทุกคน จัดท าโดยสมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ADL บ้านเดี่ยว 
200-500 ตรม. 

ตึกแถว 
200-500 ตรม. 

บ้านแถว 
200-500 ตรม. 

ศักยภาพ ผ.ส.อ. ค านึงถึงฮวงจุ้ย ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย ค านึงถึงฮวงจุ้ย 

กลุ่มท่ี 1 พึ่งตนเอง
ได้ดี 
ADL. =12คะแนน 

CASE 05 บ้าน
คุณจี๋ 

CASE 02บ้าน 
ทพ. รัชภาส พานชิ
อัตรา 

 CASE 07บ้าน
คุณ พิสิฐ ตั้งค้า
วานิช 

กลุ่มท่ี 2 พึ่งตนเอง
ได้บ้าง 
ADL. =5-11คะแนน 

 CASE 04บ้าน 
ทพ.ญ สมฤดี เวสส
โกวิท 

  

 CASE 06 บ้าน 
คุณ เหมียว 

  

กลุ่มท่ี 3 พึ่งตนเอง
ไม่ได้เลย 
ADL. = 0-4 คะแนน 

 CASE 03บ้าน 
อาจารย์ อนัคฆ์ ณ 
หนองคาย 

CASE 01บ้านคุณ
วิชัย มิ่งมั่นคง 

 

จากตารางพบว่า :  
2.1 บ้านพักที่มีผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 1 = 3 หลัง ค านึงถึงฮวงจุ้ย 1 หลัง ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย 2 หลัง 

          2.2 บ้านพักที่มีผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 2 = 2 หลัง ค านึงถึงฮวงจุ้ย 0 หลัง ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย 2 หลัง 
          2.3 บ้านพักที่มีผู้สูงอายุ กลุ่มที่ 3 = 2 หลัง ค านึงถึงฮวงจุ้ย 0 หลัง ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย 2 หลัง 
            รวมทั้งสิ้น 7 กรณีศึกษา 
 

3 การสัมภาษณ์ผู้อาศัยและผู้เชียวชาญของทั้ง 2 แนวคิด เพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกให้ทราบถึงประเด็นที่
สอดคล้องของแนวคิดทั้งสองที่เป็นที่ยอมรับจากผู้ถูกสัมภาษณ์ 
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 การศึกษาความสอดคล้องระหว่างการออกแบบเพ่ือคนทุกคนกับฮวงจุ้ยเป็นการศึกษาหลักการจาก
ตะวันตก และหลักการตะวันออก เพ่ือให้เข้าใจถึงแนวคิดปรัชญาของศาสตร์ว่ามีความเป็นมาของ หลักการ 
และ กระบวนการอย่างไร บนข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ ผ่านกรณีศึกษาทั้ง 7 ในกระบวนการศึกษาข้อมูลของ
งานวิจัยนี้ พบข้อจ ากัดบางประการ เช่น งานวิจัยด้านฮวงจุ้ยของหลักชมรมภูมิโหราศาสตร์ ดาว 9 ยุคมีไม่มาก
นัก จึงจ าเป็นต้องอาศัยจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของส านักชมรมภูมิโหราศาสตร์โดยตรง จ านวน 3 ท่าน 
ซึ่งการสัมภาษณ์เชิงลึก จ าเป็นต้องใช้เวลามากพอสมควร ส าหรับการเก็บข้อมูลของด้าน UD เองก็พบปัญหา
คล้ายคลึงกันในเรื่องเวลาที่ต้องนัดสัมภาษณ์ เช่นกัน ปัญหาอ่ืนๆที่พบ เช่น ผู้เชี่ยวชาญทั้ง UD-FS ต่างไม่มี
ความรู้ในศาสตร์คู่ตรงข้าม ผู้วิจัยจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลเบื้องต้นมาก่อนหลังจากวิเคราะห์ข้อมูลในระดับหนึ่ง
แล้วจึงน าข้อมูลและค าถามใหม่ที่เกิดขึ้นไปสอบถามผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน UD/FS ต่อในครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
และต่อไปจนกว่าจะได้ค าตอบที่ เหมาะสม ซึ่งข้อค้นพบของค าตอบที่จะเป็นไปเพ่ือตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์งานวิจัยและค าถามงานวิจัยทั้ง4ข้อดังมีโครงสร้างของกระบวนการวิจัยวิเคราะห์สังเคราะห์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพ 02 แสดง กระบวนการวิจัย 
จากภาพผังแสดงกระบวนการวิจัยเริ่มจาก ภายหลังที่ได้กรณีศึกษาท้ัง7ของงานวิจัยแล้ว ใช้การ

ทบทวนวรรณกรรมของหลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคนและหลักฮวงจุ้ยด้วยการส ารวจ/สังเกต/สัมภาษณ์
เจ้าของบ้านและผู้สูงอายุแล้วจึงน าไปวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง6ท่าน  
และได้องค์ประกอบ UD 14 รายการคือ  
1)ที่จอดรถ 2)ประตูหลักทางเข้าบ้าน 3)ห้องอาหาร 4)ห้องนอนชั้นล่าง 5)ห้องน้ าในห้องนอนผู้สูงอายุ   
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6)ประตูห้องนอนผู้สูงอายุ 7)ประตูห้องน้ าในห้องนอน 8)ระดับพื้นชั้นล่าง 9)ระดับพ้ืนห้องน้ าผู้สูงอายุ 10)พ้ืนที่
รอบเตียง @ 0.90, 11)ที่นั่งอาบน้ า 12)ราวจับในห้องน้ า 13)ทางลาด 14)ชักโครก และFS 18 รายการคือ 1)
ถนนหน้าบ้าน 2)บ้านด้านซ้าย/ ขวา/หลัง 3)ที่จอดรถ 4)ประตูหลักทางเข้าบ้าน 5)ห้องรับแขก 6ห้องอาหาร 7)
ห้องครัว 8)ห้องนอนผู้สูงอายุ 9)ห้องน้ าในห้องนอนผู้สูงอายุ 10)ประตูห้องนอนผู้สูงอายุ 11)ประตูห้องน้ าใน
ห้องนอน 12)หัวเตียง 13)เครื่องปรับอากาศ 14)ห้องนอน 15)ชักโครก 16)ทิศและองศาหลังบ้าน17)ประธาน
บ้าน,วัน/ เดือน/ ปี/เวลาเกิดผู้สูงอายุและเจ้าของบ้าน 18)ยุค 8 พ.ศ. 257-2568 รวมเป็นองค์ประกอบร่วม
ทั้งสิ้น32รายการ  
 

จากนั้นจึงน าองค์ประกอบร่วม 32 รายการนี้ มาหาความสอดคล้องขององค์ประกอบร่วมด้วยการ
วิเคราะห์หาความเหมือนและซ้ ากันของพ้ืนที่ และความหมายตามหลักการUDและFS  ดงัที่แสดงในตารางดังนี้ 

 
ตาราง 01 แสดงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบร่วม UD และองค์ประกอบร่วม FS 

ความสอดคล้องระหว่างการออกแบบเพ่ือคนทุกคนกับฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค 

ล า
ดับ

ที่ 

 
 

องค์ประกอบร่วม 
UD 

ความสอดคล้อง   

สอดคล้องกับ 
FS ข้อ 

แตกต่างกับ 
FS ข้อ 

ไม่เก่ียวข้อง
กับ FS ข้อที่ 

ล า
ดับ

ที่ องค์ประกอบร่วม FS 

11 ที่นั่งอาบน้ า - - ก-ถ ฎ ประตูห้องน้ าในห้องนอน 

12 ราวจับในห้องน้ า - - ก-ถ ฏ หัวเตียง 

13 ทางลาด - -- ก-ฑ ณ-ถ ฐ เครื่องปรับอากาศ
ห้องนอน 

14 ชักโครก - - ก-ถ ฑ ชักโครก 
15     ฒ ทิศและองศาหลังบ้าน 

     ด ประธานบ้าน 

17     ต วัน/เดือน/ปี/เวลาเกิด
ผู้สูงอายุและเจ้าของบ้าน 

18     ถ ยุค 8 พ.ศ.257-2568 
ตาราง 01 แสดงความสอดคล้องระหว่างองค์ประกอบร่วม UD และองค์ประกอบร่วม FS 

จากตารางพบว่า : องค์ประกอบร่วม UD มีทั้งสิ้น 14 รายการ และองค์ประกอบร่วม FS มีทั้งสิ้น 19 
รายการและพบประเด็น “ความสอดคล้อง” ของ UD และ FS ทั้งสิ้น3และพบความ “แตกต่าง”ทั้งสิ้น 3 
รายการ และ พบประเด็นความ  “ไม่เก่ียวข้อง”ทั้งสิ้น 11 รายการซึ่งความสอดคล้องและแตกต่าง 
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รวมถึงความไม่เกี่ยวข้องจะถูกน าไปแสดงในตารางรายงานผลความสอดคล้องเพ่ืออธิบายขยายความ
ถึงรายละเอียดความสอดคล้องดังกล่าวแต่ละประเด็นต่อไป 
ประเด็นความสอดคล้องUD-FS 

เพ่ือตอบค าถามงานวิจัยข้อที่ถามว่า “องค์ประกอบร่วมของบ้านพักอาศัยที่มีผู้สูงอายุที่เป็นไปตาม
หลักการออกแบบเพ่ือคนทุกคน 7 ประการ (USA) และที่เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค จะมีความ
สอดคล้องกันอย่างไร ?” ซึ่งผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบร่วมทั้ง UD และ FS น ามา
เปรียบเทียบวิเคราะห์ทั้งประเด็น องค์ประกอบร่วมเองหรือด้วยบริบท หรือนิยามตามความหมายของฮวงจุ้ย 
เพ่ือให้ได้ข้อค้นพบในประเด็นความสอดคล้อง ที่ตรงกันหรือเป็นเรื่องเดียวกัน สัมพันธ์กัน หรือเป็นพ้ืนที่การใช้
งานที่ตรงกัน 

ตาราง 02 แสดงผลความสอดคล้อง UD-FS / ที่จอดรถที่จอดรถ UD-FS 

สรุป 
ความสอดคล้องระหว่าง UD และ FS 

ล า
ดับ

 

UD 

อ้า
งอ

ิง 

สอดคล้อง 

ล า
ดับ

 

FS 

อ้า
งอ

ิง 

1 ที่จอดรถ  1-ค ค ที่จอดรถ 
 
 
 

1.1 
หลัก 7 ประการ UD ข้องที่ 1 
ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

  1ค 
ทุกคนใช้ได้ตามหลัก หยิน -
หยาง 

 
 
 

1.2 
หลัก 7 ประการ UD ข้องที่ 5 
การออกแบบที่เผื่อการใช้งาน
ที่ผิดพลาดได้ 

  2ค สะดวกปลอดภัย 

 
 
 
 

1.3 หลัก 7 ประการ UD ข้องที่ 7 
มีขนาดและพ้ืนที่ที่เหมาะสม

กับการเข้าถึงและใช้งาน 
 

  3ค หลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค (ชมรม) 
ทิศทาง/องศาท่ีเหมาะสมตาม
หลักดาว 9 ยุคจะได้พ้ืนที่ที่

เหมาะสม 

 
 
 
 

ตาราง 02 แสดงผลความสอดคล้อง UD-FS / ที่จอดรถที่จอดรถ UD-FS 
จากตารางพบว่า : ความสอดคล้องระหว่าง UD-FS “ที่จอดรถ” .ใน 3 ความสอดคล้องและรายละเอียดทั้ง 3 
ประเด็น ดังนี้ 
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1. ที่จอดรถ UD 
1.1 หลัก 7 ประการ UD ข้อที่ 1 ทุกคนใช้ได้อย่างเท่าเทียมกัน 

รายละเอียด / ความหมาย 
การออกแบบที่เป็นประโยชน์และตรงความต้องการคนทุกกลุ่ม 

1.2 หลัก 7 ประการ UD ข้อที่ 5 การออกแบบที่เผื่อการใช้งานที่ผิดพลาดได้ 
รายละเอียด / ความหมาย 
การออกแบบที่ลดอันตรายจากอุบัติเหตุ และผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ เช่น ที่จอดควรอยู่ฝั่งเดียวกับ
ทางเข้าอาคาร เพ่ือความปลอดภัยเมื่อเปิดประตู 

1.3 หลัก 7 ประการ UD ข้อที่ 7 มีขนาดและพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการเข้าถึงและใช้งาน 
เปิดประตู 
รายละเอียด / ความหมาย 
ที่จอดรถควรมีพื้นที่ส าหรับเปิดประตูอีกด้านละ 0.90 จากพ้ืนที่จอดปกติ 

 
2. ที่จอดรถ FS 

2.1 หลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค (ชมรม) 
รายละเอียด / ความหมาย 
1ค ทุกคนใช้ได้ตามหลัก หยิน-หยาง 

2.2 หลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค (ชมรม) 
รายละเอียด / ความหมาย 
2ค สะดวกปลอดภัย 

2.3 หลักฮวงจุ้ยดาว 9 ยุค (ชมรม) 
รายละเอียด / ความหมาย 
3ค ทิศทาง/องศาที่เหมาะสมตามหลักดาว 9 ยุคจะได้พ้ืนที่ที่เหมาะสม 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
จากวัตถุประสงค์ในงานวิจัยในข้อที่ 6 “เพ่ือเสนอองค์ประกอบของที่พักอาศัยที่สอดคล้องกันระหว่าง

การออกแบบเพื่อคนทุกคนกับหลักฮวงจุ้ย” 
พบความสอดคล้อง3รายการจากองค์ประกอบร่วมUD-FSทั้ง32รายการและสรุปเพ่ือเสนอองค์ประกอบ

ของที่พักอาศัยที่สอดคล้องกันระหว่างการออกแบบเพ่ือคนทุกคนกับหลักฮวงจุ้ย ดังนี้ 
1) ที่จอดรถ UD-FS# ที่จอดรถที่ทุกคนใช้ได้ อย่างเสมอภาค ปลอดภัยเหมาะสม มีโชคลาภเงินทอง 

สุขสมหวัง 
2) ประตูหลักทางเข้าบ้าน UD-FS# ประตูที่ทุกคนใช้ได้ อย่างเสมอภาค ชัดเจน ปลอดภัยเหมาะสม  

มีโชคลาภ  เงินทอง สุขสมหวัง ในองศาบ้านที่ดี 
3) ห้องนอนผู้สูงอายุชั้นล่าง UD-FS# ห้องนอนที่เหมาะสม ปลอดภัย ใช้ง่าย อยู่แล้วเจริญรุ่งเรือง 

สุขภาพดี ในทิศหัวนอนและต าแหน่งประตูห้องนอนที่ดี 
หมายเหตุ: ที่จอดรถในกรณีศึกษาท้ัง 7 นี้ ขนาดของที่จอดรถให้เป็นไปตามแบบประเมินที่อยู่อาศัย ตามเกณฑ์
มาตรฐาน ของหน่วยปฏิบัติการวิจัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และคนพิการ คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคู่มือการตรวจประเมินอาคารสถานที่ เพ่ือความเสมอภาค สะดวกและ
ปลอดภัย ในการใช้อาคารส าหรับทุกคน จัดท าโดยสมาคม สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ข้อค้นพบทั้ง3ประการนี้เป็นเพียงข้อค้นพบเบื้องต้น ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับบ้านพักอาศัยทุก
ประเภททั้งผู้ที่ค านึงถึงฮวงจุ้ยและผู้ไม่ค านึงถึงฮวงจุ้ย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขกายสุขใจสุขภาพดีตามหลักการ
ออกแบบเพ่ือคนทุกคนและหลักฮวงจุ้ย(UD-FS) ยังมีผล ความไม่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ แต่ผู้วิจัยจะไม่น ามาเป็น
ประเด็นหลักในการศึกษาความสอดคล้องในครั้งนี้  ซึ่งความไม่เกี่ยวข้องกันของ UD-FS นี้ อธิบายได้ว่า เป็น
ส่วนที่เป็นแนวคิดUD-FS ต่างมุ่งผลส าเร็จของแนวคิดในเชิงกายภาพและจิตภาพต่างกัน กล่าวคือในขณะที่ UD
มุ่งเน้นกายภาพอาคารและผู้ใช้อาคารผลิตผลและแนวคิดหรือกายภาพที่เป็นองค์ประกอบเพ่ือยังประโยชน์
อ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีศักยภาพไม่เสมอภาคกัน และมุ่งเน้นไปที่คนทุกคนกับสิ่งอ านวยความสะดวก
และในขณะที่ FS มีแนวคิดเรื่องจิตภาพ ความรุ่งเรือง บารมีโชคลาภ สุขภาพอยู่ดีสบายใจ ซึ่งเป็นไปเพ่ืตอบ
สนองด้านจิตใจ 

แนวคิดท้ัง UD-FS ในรายละเอียดบางครั้ง UD ก็ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องท่ี FS ก าลังท าอยู่ เช่น เรื่องราวจับ
ในห้องน้ า รูปร่างลักษณะและการติดตั้งความสูงต่าง ๆ เหล่านี้ไม่มีผลต่อฮวงจุ้ยเลยในขณะที่องค์ประกอบ
เรื่องราวจับ เป็นสิ่งอ านวยความสะดวก ในล าดับต้นต้นของ UD หรือในกรณีของก้านบิดเปิดประตูตามหลัก
แนวคิดของ UD ที่เป็นไปเพ่ือความสะดวก ใช้ง่ายเสมอภาพ ทุ่นแรง แต่หลักแนวคิดของ FS กับไม่มีนัยยะ
ส าคัญอะไรเกี่ยวกับก้านบิดทั้งในแง่ดีหรือร้าย ตามกระบวนการปฏิบัติ FS แนวคิดปรัชญา UD บัณฑิต ประดับ
สุข กล่าวไว้ว่า UD เป็นปรัชญาไม่ใช่สไตล์การออกแบบ UD เป็นเชิงคุณภาพซึ่งมีหลัก 7 ประการเป็นแนวคิดท่ี
ยังต้องหาความหมายต้องตีความอีกมาก ในอนาคตนับจากนี้ไปหลักการ 7 ประการ UD อาจมี นิยาม และ
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รายละเอียดเพ่ิมขึ้นอีกมากมายในเชิงลึก ที่เป็นปฏิสัมพันธ์กับการใช้จริง ในแนวกระบวนการปฏิบัติที่
ประยุกต์ใช้สู่สังคม เพ่ือคนทุกคน ซึ่งหมายความว่า อาจมีข้อค้นพบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ FS เพ่ิมขึ้นอีกเช่นกัน  
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร 
กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 

Correlation between administrator’s support and teachers’ attitude toward 
administrator with teachers’ work participation 

นางสาวพัชรา  สินธรมงคล1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ
ทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูและเพ่ือศึกษาการท านายการท างานแบบมีส่วนร่วม
ของครูด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นครูที่ปฏิบัติการ
สอนประจ าปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (กลุ่มนนท์
วัฒนะ) จ านวนรวม 150 คน จาก 6 โรงเรียน เลือกโดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบวัดมาตรประมาณรวมค่า ใช้วัดตัวแปรส าคัญ 3 ตัวแปร มีค่าความเที่ยงของคะแนนจากการวัดที่หาโดยวิธี
สัมประสิทธิ์แอลฟา .854  ถึง .965   สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ สถิติพ้ืนฐาน และสถิติอ้างอิง โดยสถิติท่ีใช้
เพ่ือทดสอบสมมุติฐานคือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ  
              การวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของครูในระดับปานกลาง(r = .416, .407; P<.001)  การสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารร่วมกันท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูได้ร้อยละ 20.2  น้ าหนักการท านายของตัวท านายทั้ง
สองเป็น .259 และ .231 ตามล าดับ  
 
ค าส าคัญ :การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู, การสนับสนุนจากผู้บริหาร, ทัศนคติของครูต่อผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
นางสาวพัชรา  สินธรมงคล สาขาบริหารการศึกษา คณะวิทยาการจัดการมหาวทิยาลัยพะเยา, อาคารเวฟเพลส ถนนวทิยุ 

กรุงเทพมหานคร  10330 
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Abstract            
        This correlational research was aim to study: the correlation between administrator’s 
support, teachers’ attitude toward administrator and teachers’ work participation, and the 
prediction of teachers’ work participation by  administrator’s support and  teachers’ attitude 
toward administrator. Samples were 150 teachers selected by multi-stage sampling from 
Nonthaburi Primary Education Service Area Office 2. The instrument for collecting data were 
Likert summated rating scales, measured 3 important variables. Their score reliability were 
.854 to .965. The data was analyzed by basic and inferential statistics. The statistics for 
hypothesis testing were simple correlation and stepwise multiple regression. 
  Research finding were:  the correlation between administrator’s support and  
teachers’ attitude toward administrator with teachers’ work participation were at moderate 
level(r = .416, .407; P<.001), the administrator’s  support and  teachers’ attitude toward 
administrator could predict  teachers’ work participation for 20.2 %,  β of the predictors 
were .259 and .231 respectively.   

Keywords:  teachers’ work participation, administrator’s support, teachers’ attitude toward 

                 administrator 
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บทน า 
การบริหารการศึกษานั้นมีครูเป็นกลไกส าคัญที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

บทบาทและการท างานของครูจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องควรให้ความส าคัญและความสนใจเป็น
พิเศษ  

 บุคลากรครูนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงเห็นความส าคัญ และมีพระ
ราโชวาทถึงตอนหนึ่งดังนี้  “...หน้าที่ของครูนั้นเป็นหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการปลูกฝังความรู้ 
ความคิด และจิตใจ ให้แก่เยาวชน เพ่ือที่จะได้เติบโต ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติใน
กาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้มีบทบาทอย่างส าคัญ ในการสร้างสรรค์บันดาลอนาคตของชาติ
บ้านเมือง” (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, 2526) 

ในการบริหารจัดการนั้นผู้บริหารควรมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครู โดยการร่วมคิด ร่วมท า ทั้งนี้เพ่ือ
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ ความรับผิดชอบและความผูกพันที่จะมุ่งมั่นร่วมมือร่วมใจในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จ  เมื่อพิจารณาสภาพที่เป็นอยู่โดยทั่วไปพบว่าครูยังมีการท างานแบบมีส่วนร่วมมาก-น้อยต่างกัน  ซึ่งการ
ที่ครูมีการท างานดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันนั้นน่าจะมีเหตุปัจจัยบางประการที่เกี่ยวข้อง จากการประมวล
เอกสารได้พบสิ่งที่อาจมีความเกี่ยวข้องอย่างน้อยสองประการคือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติของ
ครูต่อผู้บริหาร แต่ยังขาดหลักฐานที่ชัดเจน งานวิจัยนี้จึงต้องการศึกษาว่า “การสนับสนุนจากผู้บริหาร และ
ทัศนคติต่อผู้บริหาร มีความเก่ียวข้องกับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูหรือไม่เพียงใด” 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อ
ผู้บริหารกับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู และเพ่ือศึกษาการท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู ด้วย
การสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารกับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 

 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
           จากการประมวลเอกสารกล่าวได้ว่า  การท างานแบบมีส่วนร่วมของครูเป็นการที่ครูเข้าไปมีบทบาทใน

กิจกรรมของสถานศึกษาทุกขั้นตอน ได้แก่การร่วมวางแผน ก าหนดนโยบาย ร่วมคิด ร่วมตัดสิน ร่วมแก้ไข

ปัญหา พร้อมทั้งเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลรวมและรับ

ผลประโยชน์ (เฉลียว บุรีภักดีและคณะ 2545 หน้า 112-113; นรินทร์ชัย พัฒนพงศา  2546;  David & 

Newstrom, 1993 cited in Jerry Davis,2002) 

            รูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมของ Magnusson and Endler.(1977) แสดงปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรม

ของบุคคล 4 กลุ่ม การวิจัยนี้เลือกศึกษาปัจจัยสองกลุ่ม กลุ่มละหนึ่งตัวแปรคือ การสนับสนุนจากผู้บริหารซึ่ง

เป็นตัวแปรในกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม และทัศนคติต่อผู้บริหารซ่ึงเป็นตัวแปรด้านจิตใจ   
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การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 

 

 
 

การสนับสนุนจากผู้บริหารนั้น  มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมบุคคลกลุ่ม

ต่างๆ (อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล 2533;  อุบล ภัศระ 2535; ดุจเดือน พันธุมนาวิน, 2543; ฐานันด์ เปียศิริ, 

2545)    

ขณะทีท่ัศนคติ(Attitude)เป็นลักษณะภายในของบุคคลซึ่งใกล้ชิดกับพฤติกรรม การประมวลงานวิจัย

โดย Wallac et al.,[2005 cited in Weiten, 2013(2)] พบว่า ทัศนคติสัมพันธ์กับพฤติกรรมโดยเฉลี่ย 0.41 

นอกจากนี้ยังมีการยืนยันจากงานวิจัยที่มีการควบคุมที่ดีซึ่งท าสืบเนื่องนับเป็นสิบปีว่าทัศนคติ สามารถท านาย

พฤติกรรมได้ (Hunecke et al., 2010 cited in Passer & Smith, 2011, p.639)  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการท างาน

แบบมีส่วนร่วมของครู งานวิจัยนี้จึงคาดว่า “การสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหาร มีความ

เกี่ยวข้องกับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู” โดยมีกรอบแนวคิดของการวิจัยดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ       ตัวแปรตาม 

 

  

 

 

 

ภาพ  กรอบแนวคิดของการวิจัย 

สมมติฐานของการวิจัย 
        ความรู้ที่ได้จากประมวลเอกสาร สามารถตั้งสมมุติฐานการวิจัยได ้3 ข้อ คือ 

ข้อที่ 1 การสนับสนุนจากผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 
ข้อที่ 2 ทัศนคติต่อผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 
ข้อที่ 3 การสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร ร่วมกันท านายการท างานแบบมีส่วนร่วม

ของครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยเชิงพรรณนา(Descriptive research) แบบการศึกษาเชิงสหสัมพันธ์(Correlational study) 

มีวิธีการวิจัยดังนี้ 

       ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

ปัจจัยด้านสถานการณ์ 
    การสนับสนุนจากผู้บริหาร 
 

ปัจจัยด้านจิตลักษณะเดิม 
    ทัศนคติ(ของครู)ต่อผู้บริหาร 
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           ประชากร ในการวิจัยครั้งนี้เป็นครูที่ปฏิบัติการสอนประจ าปีการศึกษา 2559 สังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  (กลุ่มนนท์วัฒนะ) ซึ่งแบ่งตามสังกัดกลุ่มโรงเรียน จ านวน 6 

โรงเรียน จ านวนครูทั้งหมด 305 คน 

            กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาดโดยใช้โปรแกรม G*Power(Faul, Erdfelder, Buchner, & 

Lang(2009). และการเพิ่มจ านวนเพ่ือป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น การตอบไม่สมบูรณ์ และความคลาดเคลื่อน

อ่ืนๆที่อาจเกิดข้ึนได ้ก าหนดเก็บข้อมูลจากตัวอย่างครู 160 คน   การเลือกตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายขั้นตอน 

เมื่อเก็บข้อมูลจริงได้แบบสอบถามที่มีการตอบที่สมบูรณ์จ านวน 150 ฉบับ (คิดเป็นร้อยละ 93.75) จึงถือว่า

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้คือครู 150 คน   

            

       ตัวแปรและเครื่องมือวิจัย 

การวิจัยมี 3 ตัวแปรส าคัญ คือ การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู การสนับสนุนจากผู้บริหาร และ
ทัศนคติต่อผู้บริหาร เครื่องมือที่ใช้รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามโดยแบ่งเป็น 2 ตอน    

ตอนที่ 1 สอบถามลักษณะชีวสังคมของผู้ตอบ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (checklist)และ

ให้เขียนตอบ ประกอบด้วยอายุ เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน และสถานภาพการสมรส   

ตอนที่ 2 – 4 เป็นแบบวัดตัวแปรส าคัญในการวิจัย 3 ตัวแปร ได้แก่ 1) การท างานแบบมีส่วนร่วมของ

ครู  2) การได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร และ 3) ทัศนคติต่อผู้บริหาร แบบวัดดังกล่าวเป็นแบบมาตร

ประมาณรวมค่าตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s summated rating scale) แบบวัดทั้ง 3 ชุด มีค่าความ

เที่ยงของคะแนนจากการวัด(score reliability)ที่หาโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาเป็น .854  ถึง .965  ค่า

ความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม(r item-total correlation) .240 ถึง .922   

   ในระดับองค์ประกอบ ค่าความเที่ยงของคะแนนจากการวัดตามองค์ประกอบของแบบวัดการ

สนับสนุนจากผู้บริหารเป็น .890  ถึง .947  ค่าความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมเป็น .721 ถึง .908  และค่า

ความเที่ยงของคะแนนจากการวัดตามองค์ประกอบของแบบวัดทัศนคติต่อผู้บริหารเป็น  .717  ถึง .917  ค่า

ความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมเป็น .272 ถึง .852   
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การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้ 

    เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวอย่างที่สุ่มได้ 160 คน เมื่อรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อยในการ

ตอบไดเ้ครื่องมือที่สมบูรณแ์ละสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูลจ านวน 150 ชุด จึงถือว่ากลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้

มีจ านวน 150 

         การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สังคมศาสตร์   

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย สถิติพ้ืนฐานและสถิติอ้างอิง สถิติอ้างอิงที่ใช้เพ่ือทดสอบ
สมมุติฐาน คือ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่างง่าย(Simple correlation)  การวิเคราะห์การถดถอยพหูคูณ
(Multiple Regression Analysis)  

 
ผลการวิจัย และการอภิปราย 
           จากการวิเคราะห์ลักษณะกลุ่มตัวอย่างพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง(ร้อยละ 84) ส่วนใหญ่ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี(ร้อยละ72)    สาขาสายการสอน(ร้อยละ51.3)และสายอ่ืน(48.7)ใกล้เคียงกัน  มี

อายุตั้งแต่ 24 ปี ถึง 59 ปี เฉลี่ย 36.41 ปี ประสบการณ์การท างาน(สอน) 1 ปี ถึง 39 ปี เฉลี่ย 10.12 ปี  

 การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์แรก คือ การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหาร
และทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ใช้สถิติหาความสัมพันธ์อย่างง่าย ผลได้พบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหาร
(LST) สัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู(WPT)ระดับปานกลาง(r=.416)   ทัศนคติต่อผู้บริหาร(LAT) 
สัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู(WPT)ระดับปานกลาง(r= .407)  ค่าความสัมพันธ์ทั้งสองค่ามี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .001  ผลดังกล่าวแสดงในตารางที่ 1 
 
       ตารางท่ี 1  ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารกับ 
                      การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 
 

Variables WAT LAT LST 

การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู(WPT) 1.00     .407***    .416*** 
ทัศนคติต่อผู้บริหาร(LAT)  1.00    .684*** 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร(LST)   1.00 
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  จากการศึกษาได้พบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหารกับการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของครูอยู่ในระดับปานกลาง(r= .416 ) ผลดังกล่าวสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ว่า 
“การสนับสนุนจากผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู”  

  การได้พบความสัมพันธ์ในทางบวกดังกล่าวแสดงว่า ถ้าครูได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร

มากหรือน้อย จะมีแนวโน้มในการท างานแบบมีส่วนร่วมมากหรือน้อยเช่นกัน  ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ

งานวิจัยก่อนหน้านี้เช่นงานวิจัยของ อัจฉรา วงศ์วัฒนามงคล (2533) ที่ศึกษากับข้าราชการและอ้อมเดือน สด

มณี (2536) ได้ศึกษากับครู ด้านฐานันด์ เปียศิริ (2545)ได้ศึกษากับพนักงานในองค์การ ได้พบความสัมพันธ์

ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมจากหัวหน้าหรือผู้บริหารกับการท างานของสมาชิกหรือครู  ขณะที่ดุจเดือน 

พันธุมนาวิน (2543) ได้ศึกษางานวิจัยหลายเรื่องได้ข้อสรุปว่า ถ้าลูกน้องรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนทางสังคม

จากหัวหน้าของตนมาก ไม่ว่าจะเป็นครู อาจารย์ ข้าราชการ หรือพยาบาล จะเป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพในการ

ท างานมากด้วย 

                 จากการศึกษาได้พบความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อผู้บริหารกับการท างานแบบมีส่วนร่วมของ
ครูอยู่ในระดับปานกลาง(r = .407 ) ผลดังกล่าวสนับสนุนสมมุติฐานการวิจัยข้อ 2  ที่ตั้งไว้ว่า “ทัศนคติต่อ
ผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู”  

        การได้พบความสัมพันธ์ทางบวกดังกล่าวแสดงว่า ถ้าครูมีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหารมากหรือน้อย 
จะมีแนวโน้มในการท างานแบบมีส่วนร่วมมากหรือน้อยเช่นกัน การพบเช่นนี้สอดคล้องกับที่ Wallae et 
al.[2005 cited in Weiten, 2013(2) P.508] ได้ประมวลงานวิจัย พบว่าทัศนคติสัมพันธ์กับพฤติกรรมโดย
เฉลี่ย .41 งานดังกล่าวยังระบุว่า เมื่อแรงกดดันของสถานการณ์ทางสังคมสูงขึ้นๆ ความสัมพันธ์จะลดลงเข้า
ใกล้ .30     

                 ขณะที่งานวิจัยในประเทศไทย เช่นงานวิจัยของ โกศล มีคุณ และณรงค์ เทียมเมฆ(2545)ได้

ศึกษาครูสอนที่สอนจริยธรรมแก่นักเรียนระดับประถมศึกษา ฤกษ์ชัย คุณูปการ(2547)ที่ศึกษานักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือตอนล่าง คณะครุศาสตร์  ดุจเดือน พันธุมนาวิน และอัมพร ม้าคะนอง(2547)ที่

ศึกษาครูที่สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ได้พบว่าทัศนคติกับพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กันในระดับที่มี

นัยส าคัญท้ังสิ้น 

               การวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่สอง คือ การศึกษาการท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู 
ด้วยการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร 
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                    การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี้ ใช้สถิติการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตัวแปรถูกท านายคือ การ
ท างานแบบมีส่วนร่วมของครู ตัวแปรท านายคือการสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหาร การ
วิเคราะห์เพ่ือท านายท าเป็นสองกรณี คือ กรณีตัวแปรท านายเป็นตัวแปรรวม และกรณีตัวแปรท านายเป็นตัว
แปรองค์ประกอบ(ขณะที่ตัวแปรถูกท านายเป็นตัวแปรรวมทั้งสองกรณี) 

                    กรณีแรก การศึกษาการท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครู ด้วยการสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร กรณีตัวท านายเป็นตัวแปรรวมคือ ทัศนคติต่อผู้บริหาร และการสนับสนุนของ
ผู้บริหาร 

             ผลการศึกษาพบว่า ตัวแปรการสนับสนุนของผู้บริหาร และทัศนคติ(ที่ดี)ต่อผู้บริหาร
ร่วมกันท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูได้ร้อยละ 20.2  (ค านวณจากค่า R-Square x 100) โดยมี
น้ าหนักการท านาย(ค่าβ)เป็น .259 และ .231 ตามล าดับ และมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2   ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูโดยมี                        

     ตัวแปร ท านาย 2 ตัว 
 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสถิติ 

   ค่าเบต้า(β) ค่าที (t) ค่าพี(p) 
1. การสนับสนุนจากผู้บริหาร(LST) .259 2.561 .011 

2. ทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร(LAT) .231 2.283 .024 

ค่า  R-Square = .202  
ตัวแปรถูกท านาย: การท างานแบบมีส่วนร่วม(WPT) 

  

 กรณตีัวท านายเป็นตัวแปรองค์ประกอบ เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ พบว่าตัวแปร
องค์ประกอบของการสนับสนุนของผู้บริหาร และทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร ร่วมกันท านายการท างานแบบมี
ส่วนร่วมของครูได้ร้อยละ 22.3 โดยมีน้ าหนักการท านาย(ค่าβ)ตั้งแต่ -.069 ถึง .371  แต่มีการท านายที่ถึง
ระดับนัยส าคัญเพียงตัวแปรเดียวคือการสนับสนุนจากผู้บริหารด้านอารมณ์/จิตใจ(LS2T)ซึ่งมีค่าน้ าหนักการ
ท านาย(ค่าβ) .371  มีนัยส าคัญ .05 (ค่า P .018) (ตารางที่ 3) 

 

  ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูที่มตัีวท านาย 
                 เป็นองค์ประกอบของทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร และการสนับสนุนจากผู้บริหาร  
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ตัวแปรท านาย 
ค่าสถิติ 

ค่าเบต้า(β) ค่าที (t) ค่าพี(p) 
1.การสนับสนุนจากผู้บริหารด้านข้อมูลฯ(LS1T) -.069 -.524 .601 

2.การสนับสนุนจากผู้บริหารด้านอารมณ/์จิตใจ(LS2T) .371 2.397 .018 

3.การสนับสนุนจากผู้บริหารด้านวัตถุสิ่งของ(LS3T) -.041 -.320 .750 
4.ทัศนคติต่อผู้บริหารการรู้เชิงประเมิน(LA1T) .028 .293 .770 

5.ทัศนคติต่อผู้บริหารด้านความรู้สึก(LA2T) .100 .941 .348 

6.  ทัศนคติต่อผู้บริหารด้านความพร้อมกระท า(LA3T) .171 1.650 .101 
ค่า  R-Square = .223  

ตัวแปรถูกท านาย: การท างานแบบมีส่วนร่วม (WPT) 
 

จากการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารที่เป็นตัวแปรรวม ร่วมกัน
อธิบายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูที่เป็นตัวแปรรวมได้ร้อยละ 20.2 โดยทั้งสองตัวแปรท านายมีน้ าหนัก
การท านายที่มีนัยส าคัญ  ผลดังกล่าวเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัยข้อที่ 3 ที่ตั้งไว้ว่า “การสนับสนุนจาก
ผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารร่วมกันท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20”  
            ผลที่ได้พบตัวแปรเชิงสาเหตุมากกว่า 1 ตัวแปรร่วมกันท านายตัวแปรผลซึ่งเป็นพฤติกรรม
ของบุคคลนี้ สอดคล้องกับการอธิบายของรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมของ Magnusson and Endler(1977) ที่
เสนอรูปแบบอธิบายสาเหตุของพฤติกรรมของบุคคลมี 4 กลุ่มสาเหตุ ซึ่งการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรที่ศึกษาอยู่ใน
สองกลุ่มสาเหตุ คือ การสนับสนุนจากผู้บริหารอยู่ในกลุ่มสาเหตุสถานการณ์ทางสังคม และ ทัศนคติต่อ
ผู้บริหารอยู่ในกลุ่มสาเหตุด้านจิตใจ และสอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการบางคนที่เห็นว่าความสัมพันธ์
ของทัศนคติกับพฤติกรรมไม่คงเส้นคงวา เพราะพฤติกรรมนั้นมิได้ขึ้นอยู่กับทัศนคติเพียงอย่างเดียว พฤติกรรม
นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ด้วย[Ajzen & Fishbien,2000, cited in Weiten.2013(2), P.508] 

                      ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการวิจัยในประเทศไทยหลายเรื่องท่ีศึกษาความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของพฤติกรรมของข้าราชการ เช่น โกศล มีคุณและณรงค์ เทียมเมฆ (2545) ที่ศึกษาครูสอนระดับ
ประถมศึกษา วิเชียร ธรรมาธร(2547) ศึกษาข้าราชการกรมก าลังพลทหารอากาศ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และ 
อัมพร ม้าคะนอง(2547)  ศึกษาครูคณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา และ  ศิริกุล กลิ่นทอง(2549) ศึกษา
ข้าราชการต่างได้พบว่า มีตัวแปรท านายตั้งแต่ 3 ถึง 8 ตัวแปรร่วมกันท านายพฤติกรรมของข้าราชการที่ศึกษา 
โดยท านายได้ตั้งแต่ประมาณร้อยละ 20 ถึง60   ตัวแปรที่เด่นมีทั้งที่เป็นสถานการณ์และด้านจิตใจ  
  ส าหรับผลการวิจัยที่ได้พบว่า  ตัวแปรระดับองค์ประกอบสามารถท านายได้สูงขึ้นเล็กน้อย
(จากร้อยละ 20.2 เป็น 22.3)แต่ก็พบว่ามีเพียงองค์ประกอบย่อยเดียวของการสนับสนุนจากผู้บริหาร(ด้าน
อารมณ์/จิตใจ)ที่ท านายได้อย่างมีนัยส าคัญ ขณะที่ตัวแปรท านายที่เป็นระดับตัวแปรรวมต่างท านายได้อย่างมี
นัยส าคัญ อธิบายได้ว่าการใช้ผลการวัดจากตัวแปรรวมตามนิยามที่สมบูรณ์มีความชัดเจนกว่าการใช้ผลการวัด
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จากตัวแปรองค์ประกอบ เพราะตัวแปรรวมมีจ านวนข้อมากและวัดได้ครบถ้วนสมบูรณ์กว่า(ตามนิยามของตัว
แปร)   ดังที่ Crede , Harm ,  Niehorster ,and Gaye-Valentine ( 2012, p. 874)  เห็นว่าข้อความในแบบ
วัดควรเป็น 4- 8 ข้อต่อองค์ประกอบ  ขณะที่ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2553) เห็นว่าโดยรวมแบบวัดทั้งชุดควร
มีจ านวน 15-20 ข้อ น่าจะได้เครื่องมือที่มีคุณภาพสูง แม้แต่ละตัวแปรองค์ประกอบในวิจัยนี้จะอยู่ในเกณฑ์
ดังกล่าว แต่ประสิทธิภาพการท านายย่อมด้อยกว่าตัวแปรรวมอยู่ดี 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

       สรุปผลการวิจัย  

การวิจัยได้ตรวจสอบสมมุติฐานและได้ผลที่ตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ทั้งสองประการ  

ประการแรก ได้พบความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมของครูในระดับปานกลาง(r= .416, .407; p<.001)  

ประการที่สอง ได้พบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร ร่วมกันอธิบายการท างาน

แบบมีส่วนร่วมของครูไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละ 20   
 

        ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช ้

 ข้อที่ 1 จากที่การวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับ

การท างานแบบมีส่วนร่วมของครู ผลดังกล่าวเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร ครู ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความ

เกี่ยวข้องกันของลักษณะและพฤติกรรมดังกล่าว 

              ข้อที่ 2 จากการที่ได้พบว่าทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร ร่วมกันท านาย

การท างานแบบมีส่วนร่วมของครูได้อย่างชัดเจน ท าให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้บริหาร สามารถใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาการบริหาร เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการท างานของครูให้ดียิ่งขึ้น  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

              ข้อที่ 1 การวิจัยพบว่าการท านายการท างานแบบมีส่วนร่วมของครูยังท าได้ค่อนข้างน้อย  การวิจัย

ต่อไปควรแสวงหาและคัดสรรตัวแปรมาเพ่ิมเพ่ือการท านายให้ได้มากขึ้น  โดยเฉพาะตัวแปรด้านสถานการณ์

(ทางการบริหาร) และด้านจิตลักษณะ 

               ข้อที่ 2 การวิจัยพบว่าการสนับสนุนจากผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหารเป็นตัวท านายที่ส าคัญ  

การท าวิจัยครั้งต่อไปอาจท าวิจัยเชิงทดลองสร้างสาเหตุดังกล่าว ประเมินผลสาเหตุที่ สร้าง รวมถึงการ

ประเมินผลที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าว     
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               ข้อที่ 3 แนวการวิจัยศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุดังกล่าวนี้ สามารถน าไปใช้กับการศึกษากับ

พฤติกรรมของครู บุคลากรอ่ืน รวมทั้งผู้บริหารการศึกษาด้วย  เช่น พฤติกรรมการด ารงชีวิต พฤติกรรม

ประชาธิปไตย พฤติกรรมสุขภาพ เป็นต้น 
 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ดร. โกศล มีคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา  พระครูวุฒิธรรมธร (หลวงพ่อ

อาบ)ผู้มีอุปการคุณ  และ ขอบพระคุณ ผู้บริหาร และคณะครูในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีเขต 
2 (กลุ่มนนท์วัฒนะ) ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรวมรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้ 
นางสาวพัชรา  สินธรมงคล 
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ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับผู้บริหาร ทศันคตต่ิอผู้บริหาร  

กับการท างานตามหน้าทีค่รู 

Correlation between communication with administrator, attitude toward  

administrator and 

teachers’ duty work performances    

นางสาว XUE YUN1 

 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับผู้บริหาร และ

ทัศนคติต่อผู้บริหาร กับการท างานตามหน้าที่ครูศึกษาการท านายการท างานตามหน้าที่ครูด้วยการสื่อสารกับ

ผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหารกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา เป็นครูที่ปฏิบัติการสอนประจ าปีการศึกษา 2559 

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 (กลุ่มนนท์วัฒนะ) จ านวนรวม 150 คน เลือก

โดยสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือรวมรวมข้อมูลเป็นแบบวัดมาตรประมาณรวมค่า ใช้วัดตัวแปรส าคัญ 3 ตัว

แปรมีค่าความเที่ยงของคะแนนจากการวัดที่หาโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา .875ถึง .917สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมูลคือ สถิติพ้ืนฐาน และสถิติอ้างอิง โดยสถิติที่ใช้เพ่ือทดสอบสมมุติฐานคือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์อย่าง

ง่าย และการวิเคราะห์การถดถอยพหูคณู 

                                                 

1นางสาวXUE YUN นกัศกึษาปริญญาโท สาขาบริหารการศกึษา คณะวิทยาการจดัการมหาวิทยาลยั

พะเยา, อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยกุรุงเทพมหานคร  10330 
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              การวิจัยพบว่า การสื่อสารกับผู้บริหาร และทัศนคติต่อผู้บริหารสัมพันธ์กับการท างานตามหน้าที่ครู

ในระดับต่ า(r = .145, and .199; P<.05) การสื่อสารกับผู้บริหาร  ทัศนคติต่อผู้บริหาร อายุ และประสบ-

การณ์การท างาน ร่วมกันท านายการท างานตามหน้าที่ครูได้ร้อยละ 17.4  

 

ค าส าคัญ: การท างานตามหน้าที่ครู, การสื่อสารกับผู้บริหาร, ทัศนคติต่อผู้บริหาร 
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Abstract           

This creational research was aim to study: the correlation between communication with  

administrator, teachers’ attitude toward administrator and teachers’ duty work 

performances,    

and the prediction of teachers’ duty work performances   by  administrator’s support and  

teachers’ attitude toward administrator. Sample were 150  teachers selected by multi-stage 

sampling from Nonthaburi  Primary Education Service Area Office 2. The instrument  for 

collecting data were Likert  summated rating scales, measured 3 important variables. Their 

score reliability were . .875 to.917. The data were analyzed by basic and inferential statistics. 

The statistics for hypothesis testing were simple correlation and stepwise multiple 

regression. 

Research finding were:  the correlation between communication with administrator, 

teachers’ attitude toward administrator and teachers’ duty work performances  were at low 

level (r = .145, and .199; P<.05), the communication with administrator, teachers’, attitude 

toward administrator, age, and work experience could predict  teachers’ duty work 

performance for 17.4 percent. 

Keywords: teachers’ duty work performances, communication with administrator, 

attitude toward administrator  
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บทน า 

การบริหารการศกึษาในระดบัสถานศกึษาท่ีประสบความส าเร็จต้องได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก 

ครูในฐานะผู้ ปฏิบัติงานหลักทางด้านการสอนการพัฒนานักเรียน และการร่วมท ากิจกรรมต่างๆของ

สถานศกึษา  ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2557) กล่าวถึงบทบาทครูไทยยุคใหม่ในศตวรรษที่ 21 ว่า ครูต้องเปลี่ยน

บทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้อ านวยความรู้  แนวทางในการพัฒนาทักษะครูไทยในศตวรรษที่ 21 

ประกอบด้วยทักษะ 7 ด้าน ซึ่งเป็นทักษะด้านการสอนหรือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น ทักษะการสอนให้

ผู้ เรียนรู้จกัตัง้เป้าหมายในการเรียน ทกัษะในการแนะน าแหล่งการเรียนรู้ ทกัษะการส่งเสริมสนับสนุนให้

ผู้ เรียนเลือก คดักรองข้อมูล ... และทักษะในการส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถสร้างเกณฑ์และประเมินผล

ความรู้ท่ีได้มา   

การที่ครูจะสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามแนวทางดังกล่าวหรือแนวทางใดๆก็ตาม หลักส าคัญคือต้อง

ถือว่าการด าเนินการเหล่านั้นเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ของครูดังที่ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2539) ได้ระบุ

ไว้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของครูในข้อที่ 3 ว่า “..ครูต้องตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดี

ด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานมิได้... ” จึงเห็นว่าการ

ท างานตามหน้าที่ครูนั้นส าคัญยิ่ง 

สภาพโดยทั่วไปพบว่าครูมีการท างานตามหน้าที่ของครูที่มีความสมบูรณ์มากน้อยแตกต่างกัน ถ้า

สามารถพัฒนาหรือสร้างความตระหนักให้ครูส่วนใหญ่ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ การจัดการ

ศึกษาน่าจะประสบความส าเร็จมากยิ่งขึ้น แต่ประเด็นส าคัญคือผู้บริหารหรือผู้พัฒนาครูจะต้องทราบว่าอะไร

เป็นปัจจัยเชิงสาเหตุที่ท าให้ครูปฏิบัติตามหน้าที่มากหรือน้อย เพ่ือที่จะได้สร้างปัจจัยให้เกิดผลตามต้องการ   

684684



 

 

    
  

         จากการประมวลเอกสารพบว่ามีหลายสิ่งที่น่าจะเป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการท างานตามหน้าที่ของ

ครู และท่ีพบว่ามีความเด่นควรน ามาศึกษามีสองประการคือ การสื่อสาร(ของครู)กับผู้บริหารและทัศนคติ(ของ

ครู)ต่อผู้บริหาร  งานวิจัยนี้จึงให้ความสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะสองประการดังกล่าว กับการ

ท างานตามหน้าที่ครู 

 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

 การวิจยันีก้ าหนดวตัถปุระสงค์ไว้สามประการคือ 1) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารกบั 

ผู้บริหารกบัการท างานตามหน้าท่ีครู 2) เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งทศันคตติอ่ผู้บริหารกบัการท างาน 

ตามหน้าท่ีครูและ 3) เพ่ือศึกษาการท านายการท างานตามหน้าท่ีครู ด้วยการส่ือสารกับผู้บริหาร และ

ทศันคตติอ่ผู้บริหาร 

 

กรอบแนวคิดและสมมตฐิาน 

จากการประมวลเอกสารกล่าวได้ว่า  การท างานตามหน้าท่ีครูคือการท่ีครูได้ปฏิบตัิตามหน้าท่ีของ

ตนในฐานะท่ีเป็นครู อนัได้แก่หน้าท่ีในการสอน หน้าท่ีในการอบรมบม่นิสยั ให้ค าปรึกษา  รวมทัง้หน้าท่ี 

ท่ีได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร(ศกัดิช์ยั นิรัญทวี 2532, ยนต์ ชุม่จิต 2541, จฑุารัตน์ กิตตเิขมากร 2553) 

 การศึกษาสาเหตุการท างานตามหน้าท่ีครูยึดรูปแบบปฏิสัมพันธ์นิยมของ Magnusson and 

Endler (1977) ท่ีกล่าวถึงรูปแบบการศกึษาปัจจยัเชิงเหตพุฤติกรรมของบุคคลว่ามี 4 กลุ่ม ซึ่งสองกลุ่มท่ี

เด่นคือ ปัจจยัภายนอกตวับุคคลหรือสถานการณ์ท่ีแวดล้อม และปัจจยัภายในคือลกัษณะทางจิตใจของ
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บคุคล ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้เลือกปัจจยัเชิงเหตขุองการท างานตามหน้าท่ีของครู สองประการคือการส่ือสาร

กบัผู้บริหาร และทศันคตติอ่ผู้บริหาร 

เม่ือพิจารณาความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัผู้บริหาร และทศันคติตอ่ผู้บริหาร กบัการท างาน

ตามหน้าท่ีครู งานวิจยันีจ้ึงคาดว่า “การส่ือสารกับผู้บริหาร และทศันคติต่อผู้บริหาร มีความเก่ียวข้องกับ

การท างานตามหน้าท่ีครู” ขณะเดียวกันมีตัวแปรทางชีวสังคมบางประการท่ีน่าสนใจได้แก่ อายุ และ

ประสบการณ์การท างาน จงึได้น าเข้าศกึษาด้วย   โดยมีกรอบแนวคดิของการวิจยัดงันี ้

 

ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

  

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดของการวิจยั 

 

สมมตฐิานของการวิจัย 

ความรู้ท่ีได้จากประมวลเอกสาร สามารถตัง้สมมตุิฐานการวิจยัได้3 ข้อคือ ข้อท่ี 1 การการส่ือสารกับ

ผู้บริหารสมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ีครู ข้อท่ี 2 ทศันคติตอ่ผู้บริหารสมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ี

ครูและข้อท่ี 3การส่ือสารกบัผู้บริหารทศันคติตอ่ผู้บริหาร อาย ุและประสบการณ์การท างาน ร่วมกนัท านาย

การท างานตามหน้าท่ีครูได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 

 

1) ทศันคตขิองครูตอ่ผู้บริหาร 

2) การส่ือสารของครูกบัผู้บริหาร 

 

การปฏิบัตงิานตามหน้าที่

ของครู 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจยัเชิงพรรณนา(Descriptive research) แบบการศกึษาเชิงสหสมัพนัธ์(Correlational study)

ครัง้นี ้มีวิธีการวิจยัคือ 

ประชากร และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

  ประชากรในการวิจยัครัง้นีเ้ป็นครูท่ีปฏิบตัิการสอนประจ าปีการศกึษา 2559 สงักดัส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษานนทบรีุ เขต 2 (กลุม่นนท์วฒันะ)จ านวน 305 คน กลุ่มตัวอย่าง ก าหนดขนาด โดย

ใช้โปรแกรม G*Power(Faul, Erdfelder, Buchner, & Lang.(2009).และการเพิ่มจ านวนป้องกนัความเส่ียง

ตา่งๆ ก าหนดเก็บข้อมลูจากตวัอยา่งครู 160 คน   เลือกตวัอยา่งจ านวนดงักลา่วโดยใช้วิธีสุม่แบบหลาย

ขัน้ตอน เม่ือเก็บข้อมลูจริงได้แบบสอบถามท่ีมีการตอบท่ีสมบรูณ์จ านวน 150 ฉบบั(คิดเป็นร้อยละ 93.75)  

จงึถือวา่กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัครัง้นีคื้อครู 150 คน 

ลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งจากการวิเคราะห์ตามลกัษณะชีวสงัคมพบวา่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

(ร้อยละ 84) สว่นใหญ่ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี(ร้อยละ72)    สาขาท่ีส าเร็จเป็นสายการสอน(ร้อย

ละ51.3)และสายอ่ืน(48.7)ใกล้เคียงกนั  มีอายตุัง้แต ่24 ถึง 59 ปี เฉล่ีย 36.41 ปี ประสบการณ์การท างาน

(สอน) 1 ถึง 39 ปี เฉล่ีย 10.12 ปี  

ตัวแปร และเคร่ืองมือวิจัย 

การวิจยัมี 3 ตวัแปรส าคญั คือ การท างานตามหน้าท่ีครู การส่ือสารกบัผู้บริหาร และทศันคติตอ่

ผู้บริหาร เคร่ืองมือท่ีใช้รวมรวมข้อมลูเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบง่เป็น 2 ตอน 
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          ตอนที่ 1สอบถามลกัษณะชีวสงัคมของผู้ตอบ มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist)และให้เขียนตอบประกอบด้วยอาย ุเพศ ระดบัการศกึษา ประสบการณ์ในการท างาน และ

สถานภาพการสมรส 

ตอนที่ 2 – 4เป็นแบบวดัตวัแปรส าคญัในการวิจยั 3 ตวัแปร ได้แก่ 1) การท างานตามหน้าท่ีครู2) 

การการส่ือสารกบัผู้บริหาร และ 3) ทศันคติตอ่ผู้บริหาร แบบวดัดงักล่าวเป็นแบบมาตรประมาณคา่แบบ

ลิเคอร์ท (Likert’s scale) ประกอบด้วยข้อความ 10-15 ข้อความมีคา่ความเท่ียงของคะแนนจากการวดั

ตัง้แต ่.875 ถึง .917 คา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม(r item-total correlation) 

ตัง้แต ่.272 ถึง .888 ในระดบัองค์ประกอบของแบบวดัการท างานตมหน้าท่ีครู(3 องค์ประกอบ) คา่ความ

เท่ียงฯตัง้แต.่776 ถึง .899 คา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม(ในองค์ประกอบนัน้).442

ถึง.888 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการเป็นขัน้ตอนดังนี ้

  การวิจยัเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งท่ีได้สุม่ไว้ได้ประสานและเก็บข้อมลูท่ีโรงเรียนเม่ือรวมรวมและ

ตรวจสอบความเรียบร้อยครบถ้วนในการตอบ ได้แบบสอบถามท่ีสมบรูณ์ สามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมลู

จ านวน 150 ชดุ 

การวิเคราะห์ข้อมูล และสถติท่ีิใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมลูด้วยคอมพิวเตอร์สว่นบคุคล โดยใช้โปรแกรมส าเร็จวิเคราะห์ข้อมลูทางสงัคมศาสตร์  

สถิตท่ีิใช้วิเคราะห์ข้อมลูประกอบด้วย สถิตพืิน้ฐานและสถิตอ้ิางอิง สถิติอ้างอิงท่ีใช้เพ่ือทดสอบสมมตุฐิาน
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คือการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์อยา่งง่าย(Simple correlation)  การวิเคราะห์การถดถอยพหคูณู(Multiple 

Regression Analysis)  

 ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางชีวสังคมของกลุ่มตัวอย่างได้น าเสนอแล้วในส่วนของการเลือก

ตวัอยา่ง ท่ีน าเสนอตอ่ไปนีเ้ป็นผลการวิเคราะห์ตรวจสอบสมมตุฐิานและตอบวตัถปุระสงค์ของการวิจยั  

      

ผลการวิจัยและการอภปิราย 

       ประการแรก การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับผู้บริหารและทัศนคติต่อผู้บริหาร 

กับการท างานตามหน้าท่ีครู 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัผู้บริหาร ทศันคติตอ่ผู้บริหาร กับ

การท างานตามหน้าท่ีครู โดยใช้สถิติหาความสัมพันธ์อย่างง่ายได้พบว่าการส่ือสารกับผู้ บริหาร(LST) 

สมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ีครู(WPT)ระดบัต ่า(r=  .145, p<.05)ทศันคติตอ่ผู้บริหาร(LAT) สมัพนัธ์กบั

การท างานตามหน้าท่ีครู(WPT)ระดบัต ่า(r=  .199,p<.01) 

 

        ตารางท่ี 1  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการส่ือสารกบัผู้บริหารและทศันคติตอ่ผู้บริหาร กบั 

            การท างานตามหน้าท่ีครู 

ตัวแปร (Variables) DWT LAT LCT 
การท างานตามหน้าท่ีครู(DWT) 1.00 .199**    .145* 
ทศันคติตอ่ผู้บริหาร(LAT)  1.00    .630*** 
การส่ือสารกบัผู้บริหาร(LCT)   1.00 

 

              ผลท่ีได้พบจากการศกึษาสว่นนีอ้ภิปรายได้วา่ 
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   ท่ีการศกึษาพบว่าการส่ือสารกบัผู้บริหาร และทศันคติตอ่ผู้บริหารสมัพนัธ์กบัการท างานตาม

หน้าท่ีครูอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั สนบัสนนุสมมตุฐิานของการวิจยัข้อท่ี 1 และข้อ

ท่ี 2 ท่ีกลา่ววา่ “ข้อท่ี 1การการส่ือสารกบัผู้บริหารสมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ีครู” “ข้อท่ี 2ทศันคติตอ่

ผู้บริหารสมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ีครู”  

 ผลท่ีพบความสมัพนัธ์ทางบวกนีแ้สดงแนวโน้มว่าถ้าครูมีการส่ือสาร(ท่ีมีประสิทธิภาพ)กบัผู้บริหาร 

หรือ มีทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้บริหาร ก็มีแนวโน้มวา่จะเป็นผู้ ท่ีมีการท างานตามหน้าท่ีมากน้อยด้วย อยา่งไรก็ตาม

แนวโน้มท่ีเกิดอาจไมช่ดัเจนนกัเพราะความสมัพนัธ์ท่ีได้พบเป็นเพียงความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

(r < .30)  

 ผลท่ีได้พบวา่การส่ือสารกบัผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กบัการท างานตามหน้าท่ีของครูนี ้สอดคล้อง

กบัแนวคิดของสมยศ นาวีการ(2536, หน้า 425)ท่ีเห็นวา่ผู้บริหารต้องมีศลิปะและความสามารถในการ

ส่ือสารเพ่ือสร้างความเข้าใจกบัผู้ใต้บงัคบับญัชา และสอดคล้องกบัผลการวิจยัท่ีผา่นมาเชน่ รังสาด จนัทรวิ

สตูร์(2548) ท่ีศกึษาครูและผู้บริหารได้ข้อสรุปวา่การตดิตอ่ส่ือสารทกุด้านภายในองค์การนัน้มีความส าคญั

มากตอ่การด าเนินงานของสถานศกึษาให้บรรลเุป้าหมาย และงานวิจยัของ พฤฑฒิพล พฤฑฒิกลุ และ

คณะ(2557)ท่ีศกึษาผู้บริหารโรงเรียนพบว่าการส่ือสารมีความส าคญัตอ่การมอบหมายงาน การตดิตาม

สนบัสนนุให้เป็นไปได้อย่างถกูต้อง 

                  ผลท่ีได้พบวา่ทศันคติตอ่ผู้บริหารมีความสมัพนัธ์กับการท างานตามหน้าท่ีของครูนี ้การได้พบ

ความสมัพนัธ์ทางบวกดงักล่าวแสดงว่า ถ้าครูมีทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้บริหารมากหรือน้อย ก็มีแนวโน้มท างาน

ตามหน้าท่ีมากหรือน้อยด้วยการพบเชน่นีส้อดคล้องกบัท่ี Huneck et al., (2021 cited in Passer & Smith, 
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2011 p.639)ยืนยนัจากผลวิจยัท่ีตอ่เน่ืองนบัสิบปีวา่ทศันคตทิ านายพฤตกิรรมได้อยา่งชดัเจนและWallae 

et al.[2005 cited in Weiten, 2013(2) P.508]ได้ประมวลงานวิจยั พบว่าทศันคตสิมัพนัธ์กบัพฤตกิรรมโดย

เฉล่ีย .41  ขณะท่ีงานวิจยัในประเทศไทยท่ีผา่นมาหลายเร่ืองได้พบวา่ทศันคติตอ่งานกบัพฤติกรรมของครูมี

ความสมัพนัธ์กนัในระดบัท่ีมีนยัส าคญัทัง้สิน้[เชน่ งานวิจยัของ โกศล มีคณุ และณรงค์ เทียมเมฆ(2545) 

ฤกษ์ชยั คณุูปการ(2547) ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และอมัพร ม้าคะนอง(2547)] 

         ประการที่สอง การศึกษาการท านายการท างานตามหน้าท่ีครูด้วยการส่ือสารกับผู้บริหาร

และทัศนคตต่ิอผู้บริหาร 

           การวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนี ้ใช้สถิตกิารวิเคราะห์ถดถอยพหคุณูการวิเคราะห์เพ่ือหาการท านายท า

เป็นสองกรณี คือ กรณีตวัถกูท านายเป็นตวัแปรรวม และกรณีตวัถกูท านายเป็นตวัแปรองค์ประกอบการ

วิเคราะห์ได้น าตวัแปรลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่งท่ีมีคา่ตอ่เน่ืองคือ อาย ุและประสบการณ์การท างาน เข้า

ร่วมเป็นตวัท านายด้วย  

            กรณีแรก กรณีการท างานตามหน้าท่ีครูซึ่งเป็นตัวถูกท านายเป็นตัวแปรรวมการศกึษาการ

ท านายการท างานตามหน้าท่ีครูด้วยการส่ือสารกบัผู้บริหารทศันคติตอ่ผู้บริหารอาย ุและประสบการณ์การ

ท างานของครู  

 ผลการวิเคราะห์พบว่าอายุ ประสบการณ์การท างาน การส่ือสารกับผู้บริหาร และทศันคติ(ท่ีดี)

ต่อผู้บริหารร่วมกันท านายการท างานตามหน้าท่ีครูได้ร้อยละ 17.4โดยมีน า้หนักการท านาย(ค่าβ)เป็น -

.155ถึง.368ทัศนคติต่อผู้ บริหารเป็นตัวท านายส าคัญเพียงตวัแปรเดียว มีค่าน า้หนักการท านาย(ค่าβ)

เทา่กบั .368 มีนยัส าคญัท่ีระดบั .001  ผลวิเคราะห์ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางท่ี 2ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูการท างานตามหน้าท่ีครู โดยมีตวัแปร ท านาย 

4ตวั 

 

ตัวแปรท านาย 
ค่าสถติิ 

ค่าเบต้า(β) คา่ที (t) ค่าพี(p) 

1. อาย ุ(Age) -.155 -1.024 .307 
2. ประสบการณ์การท างาน(Exp) .149 .984 .327 
3. การส่ือสารกบัผู้บริหาร(LCT) .061 .625 .533 
4. ทศันคตท่ีิดีตอ่ผู้บริหาร(LAT) .368 3.765 .000 
คา่  R-Square = .174  

ตวัแปรถกูท านาย: การท างานตามหน้าท่ีครู(DWT) 

 

             กรณีที่สอง ตัวแปรถูกท านายคอกการท างานตามหน้าท่ีอกงครูเป็นตัวแปรกงค์ประกกบ 

เม่ือได้ท าการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู พบว่าตวัแปรท านายชดุเดียวกนัคือ อาย ุประสบการณ์ในการ

ท างาน การส่ือสารกบัผู้บริหารและทศันคตติอ่ผู้บริหาร ของครู องค์ประกอบหรือด้านของการท างานตาม

หน้าท่ีของครูได้ ร้อยละ 9.6 ถึง 13.8  โดยมีทศันคติตอ่ผู้บริหารเป็นตวัท านายท่ีชดัเจน กลา่วคือเป็นตวั

ท านายตวัเดียวท่ีสามารถท านายองค์ประกอบการท างานตามหน้าท่ีได้อยา่งมีนยัส าคญัในทัง้สาม

องค์ประกอบ โดยมีน า้หนกัการท านาย(คา่β)ตัง้แต ่.250 ถึง .317(คา่ P ตัง้แต.่05 ถึง.01)อยา่งไรก็ตามใน

การท านายองค์ประกอบการท างานตามหน้าท่ีด้านการสอน มีประสบการณ์การท างานเป็นตวัท านายท่ีมี

นยัส าคญัเพิ่มขึน้อีกหนึง่ตวั ซึง่มีคา่น า้หนกัการท านาย .339 (คา่ P< .05) (ดตูารางท่ี 3) 

            ตารางท่ี 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณูตวัแปรการท างานตามหน้าท่ีครูระดบั 

                            องค์ประกอบ ท่ีมี4 ตวัแปรท านาย 
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ตัวแปรท านาย 
ค่าสถติิ 

ค่าเบต้า(β) คา่ท ี(t) ค่าพี(p) 

1.อาย ุ(Age) -.251 -1.581 .116 
2.ประสบการณ์การท างาน(Exp) .339 2.135 .034 
3. การส่ือสารกบัผู้บริหาร(LCT) -.129 -1.262 .209 
4. ทศันคติท่ีดีตอ่ผู้บริหาร(LAT) .306 2.999 .003 
ค่า  R-Square = .096  
ตัวแปรถูกท านาย: การท างานตามหน้าที่ด้านการสอน (DW1T) 
1.อาย ุ(Age) -.150 -.969 .334 
2.ประสบการณ์การท างาน(Exp) .098 .629 .530 
3. การส่ือสารกบัผู้บริหาร(LCT) .065 .650 .517 
4. ทศันคติท่ีดีตอ่ผู้บริหาร(LAT) .317 3.181 .002 
ค่า  R-Square = .138  
ตัวแปรถูกท านาย: การท างานตามหน้าที่ด้านการพัฒนานักเรียน(DW2T) 
1.อาย ุ(Age) -.009 -.060 .952 
2.ประสบการณ์การท างาน(Exp) .008 .053 .957 
3. การส่ือสารกบัผู้บริหาร(LCT) .138 1.374 .171 
4. ทศันคติท่ีดีตอ่ผู้บริหาร(LAT) .250 2.491 .014 
ค่า  R-Square = .125  
ตัวแปรถูกท านาย: การท างานตามหน้าที่ตามท่ีผู้บริหารมอบหมาย (DW3T) 

 

จากท่ีการวิจัยพบว่า    การส่ือสารกับผู้บริหารทศันคติต่อผู้บริหาร อายุ และประสบการณ์การ

ท างาน ร่วมกนัท านายการท างานตามหน้าท่ีครูได้ท่ีเป็นตวัแปรรวมได้ร้อยละ 17.4 และตวัแปรชดุเดียวกนั

สามารถท านายองค์ประกอบการท างานตามหน้าท่ีครู(3 ด้าน)ได้ร้อยละ 9.6 ถึง 13.0  

ผลท่ีพบดงักลา่วไมส่นบัสนนุสมมตุฐิานการวิจยัข้อท่ี 3 ท่ีกลา่ววา่“การส่ือสารกบัผู้บริหารทศันคติ

ตอ่ผู้บริหาร อายุ และประสบการณ์การท างาน ร่วมกันท านายการท างานตามหน้าท่ีครูได้ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 20”  
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ผลดังกล่าวแม้จะได้ด าเนินตามแนวคิดปฏิสัมพันธ์นิยม( Interactionism model) ของ

Magnusson and Endler(1977)ท่ีน าหลายตวัแปรจากหลายด้าน มาร่วมกนัท านายพฤติกรรม ก็ยงัได้ผล

การท านายท่ีไม่สงูพอ ซึ่งอาจอธิบายได้ว่า ตวัแปรท่ีน ามาศกึษายงัไม่เก่ียวข้องเท่าท่ีควร  อาจเกิดจากการ

ประมวลเอกสารไม่มากพอท าให้ได้ตวัแปรท่ียังไม่เหมาะสมหรือชัดเจน   อีกประการหนึ่งตวัแปรท่ีน ามา

ศกึษายงัมีจ านวนน้อยเกินไป คือมีเพียง 4 ตวัแปร และเป็นตวัแปรชีวสงัคมเสีย 2 แปร  ดงัจะเห็นว่าใน

หลายงานวิจยัใช้ตวัแปรท่ีมีพืน้ฐานทฤษฎีท่ีมัน่คงท านายเกินกวา่ 10 ตวัแปร 

กรณีพบว่าทศันคติต่อผู้บริหารเป็นตวัแปรส าคญัท านายการท างานตามหน้าท่ีครูได้ชัดเจนทัง้

ระดบัการท างานตามหน้าท่ีท่ีเป็นภาพรวม และการท างานตามหน้าท่ีท่ีเป็นเฉพาะด้านเป็นอีกหลกัฐานหนึ่ง

ท่ียืนยนัความส าคญัของทศันคตท่ีิมีตอ่พฤตกิรรมของบคุคล 

 กรณีท่ีได้พบว่าประสบการณ์การท างาน เป็นตวัท านายส าคญัเพิ่มขึน้ในการท างานตามหน้าท่ี

ของครูด้านการสอน อาจเป็นเพราะตวัแปรทัง้สองเป็นเร่ืองท่ีสอดคล้องกนัคือประสบการณ์การท างานครูซึ่ง

สว่นใหญ่เป็นเร่ืองการสอนจงึมีความสอดคล้องกบัการท างานตามหน้าท่ีด้านการสอน  

 

สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

       สรุปผลการวิจัย 

             การวิจยัพบผลสามประการ คือ 1) พบความสมัพนัธ์ระหว่างการส่ือสารกบัผู้บริหารกบัการท างาน

ตามหน้าท่ีครู 2)พบความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคติตอ่ผู้บริหาร กบัการท างานตามหน้าท่ีครู ผลสองประการ

นีแ้ม้จะอยู่ในระดบัท่ีเช่ือมั่นได้ แต่ค่าความสัมพันธ์ค่อนข้างต ่า  3) ไม่พบผลท่ียืนยันว่าการส่ือสารกับ

ผู้บริหารและทศันคตติอ่ผู้บริหาร ร่วมกนัอธิบายการท างานตามหน้าท่ีครูได้ถึงร้อยละ 20  
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        ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ 

              ประการแรก จากท่ีการวิจยัพบวา่การส่ือสารกบัผู้บริหารและทศันคติตอ่ผู้บริหารมีความสมัพนัธ์

กบัการท างานตามหน้าท่ีครู เป็นข้อมลูให้ผู้บริหาร ครู ได้ตระหนกัถึงความส าคญัและความเก่ียวข้องกนั

ของลกัษณะและพฤตกิรรมดงักลา่ว 

              ประการท่ีสอง  จากการท่ีได้พบวา่ทัง้การส่ือสารกบัผู้บริหารและทศันคติตอ่ผู้บริหาร ร่วมกนั

ท านายการท างานตามหน้าท่ีครูได้คอ่นข้างน้อย อาจยงัเป็นข้อมลูความรู้ท่ีไมเ่พียงพอในการใช้เฉพาะผล

วิจยัสว่นนีเ้พ่ือการอธิบายหรือพฒันา แตเ่ป็นไปได้ท่ีจะน าไปใช้ร่วมกบัผลของงานวิจยัอ่ืนในงานพฒันา 

ประการท่ีสาม หากมีการน าผลการวิจยัไปใช้อาจต้องค านงึถึงขอบเขตของการวิจยัด้วย เชน่ ขอบเขตด้าน

เนือ้หา(ตวัแปร)ด้านประชากรและเวลา ผลการวิจยัควรใช้ภายในขอบเขตของการวิจยันีจ้งึมีความ

เหมาะสม 

 

        ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

            ประการแรก การวิจยัพบวา่การท านายการท างานตามหน้าท่ีครูยงัท าได้คอ่นข้างน้อย  การวิจยัท่ี

จะท าตอ่ไปควรประมวลเอกสารให้ได้ตวัแปรท่ีส าคญัและนา่จะเก่ียวข้องอย่างแท้จริง และควรใช้ตวัแปรแต่

ละกลุม่ตามรูปแบบปฏิสมัพนัธ์นิยมให้มากขึน้ด้วย  

              ประการท่ีสอง  การวิจยัพบวา่ทศันคติตอ่ผู้บริหารเป็นตวัท านายท่ีส าคญัของการท างานตาม

หน้าท่ีของครู   อาจตอ่ยอดโดยท าวิจยัเชิงทดลองสร้างสาเหตดุงักลา่ว ประเมินสาเหตทีุสร้าง และผลท่ีเกิด

จากสาเหตดุงักลา่วด้วย       
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               ประการท่ีสาม แนวการวิจยัศกึษาความสมัพนัธ์เชิงสาเหตดุงักลา่วนี ้สามารถน าไปใช้กบั

การศกึษากบัการท างานของครู บคุลากรอ่ืน รวมทัง้ผู้บริหารการศกึษาด้วย 
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ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบประเมินมาตรฐานและแรงบีบมือในเด็ก
อายุ 9-12 ป ี

Correlation between strength as measured by a standardized test and grip 
strength in children aged 9 to 12 years 

ชลิดา  ชองขันปอน1 
ระวีวรรณ  เล็กสกุลไชย2 

 

บทคัดย่อ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้ คือ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบ

ประเมินมาตรฐานและแรงบีบมือในเด็กอายุ 9-12 ปี ที่มีพัฒนาการตามแบบแผน จ านวน 30 คน โดยแบบ
ประเมินมาตรฐานที่ใช้ คือ The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition 
(BOT-2) : strength subtest  ซึ่งมีทั้งหมด 5 ท่าทดสอบ ซึ่งเป็นการวัดความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน 
ร่างกายส่วนล่าง และความแข็งแรงของล าตัว ส่วนแรงบีบมือ วัดด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือ (grip strength 
dynamometer) โดยวัดแรงบีบมือทั้ง 2 ข้าง ผลการศึกษาพบว่า เมื่อควบคุมอิทธิพลของดัชนีมวลกาย พบ
ความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบประเมินมาตรฐานและแรงบีบมืออยู่ในระดับปานกลาง
ถึงดี มีค่าสัมประสิทธิ์ความสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.67-0.7 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.001) สรุปได้ว่า แรง
บีบมือสามารถบ่งชี้ถึงความแข็งแรงทั้งตัวของเด็กอายุ 9-12 ปี โดยข้อดีของการวัดแรงบีบมือ คือเป็นวิธีการวัด
ที่ท าได้ง่ายและประหยัดเวลากว่าการตรวจด้วยแบบประเมินมาตรฐาน ผลการศึกษาครั้งนี้จึงช่วยยืนยันการใช้
การวัดแรงบีบมือ เพ่ือคัดกรองความแข็งแรงของเด็ก อายุ 9-12 ปีได ้ 

ค าส าคัญ: ความสัมพันธ์, แบบประเมินมาตรฐาน, ความแข็งแรง, แรงบีบมือ 
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Abstract  

 The objective of this study was to examine the correlation between body strength as 
measured by a standardized test and grip strength in children aged 9-12 years. The 
participants were 30 typically developing children. The strength subtest of the Bruininks-
Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition (BOT-2) was used as the standardized 
assessment of strength. This assessment consists of 5 tests to measure upper body, lower 
body and trunk strength. Grip strength dynamometer was used to measure grip strength 
both right and left hands. The study results indicated that when controlling the effect of 
body mass index, body strength showed significant moderate to good correlation with grip 
strength in children (r = 0.67-0.7, p<0.001).  In conclusion, grip strength can indicate whole 
body strength of children aged 9-12 years old. The advantage of using grip strength 
dynamometer is that, it is easy to use and less time consuming. Thus results of this study 
could confirm the use of grip strength to screen whole body strength of children aged 9-12 
years.   

Keywords: Children, Correlation, Strength, Grip strength  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

700700



          
  

บทน า 
ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของสมรรถภาพทางกายและความสามารถใน

การออกก าลังกาย (Thies KM, Travers JF ,2006) ในวัยเด็กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการท าการเคลื่อนไหว (Motor competence) เนื่องจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมีส่วน
ช่วยให้เด็กท าการเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นในวัยรุ่นยังพบว่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
มีความสัมพันธ์กับทักษะการเคลื่อนไหวด้วย (Votroubek WL et al.,1997) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
สามารถแสดงถึงสภาวะทางสุขภาพได้ หากมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงอาจท าให้เกิดการจ ากัดการท า
กิจกรรมหรือการเคลื่อนไหวในชีวิตประจ าวันปกติได้ (Wind AE et al.,2010) 

การวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในเด็กถูกน ามาใช้ในทางคลินิกอย่างแพร่หลาย ด้วยวิธีการและ
อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน หนึ่งในวิธีที่นิยมใช้มากที่สุดในการประเมินความแข็งแรงของกล้ามเนื้อทางคลินิก คือ 
การวัดแรงบีบมือ (Grip strength) เนื่องจากเป็นการวัดที่ง่าย ค่าใช้จ่ายไม่สูง และใช้เวลาน้อย โดยแรงบีบมือ
สามารถใช้เพื่อคาดการณ์ผลลัพธ์ด้านสุขภาพและประเมินสมรรถภาพทางกาย (Matsudo VKR et al., 2015) 
นอกจากนี้ในผู้ใหญ่แรงบีบมือสามารถบ่งบอกถึงความแข็งแรงของร่างกายโดยทั่วไปได้ 

การวัดความแข็งแรงของเด็ก สามารถวัดด้วยแบบประเมินมาตรฐาน ซึ่งมีอยู่หลากหลาย เช่น The 
Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition (BOT-2) : Strength subtest ที่เป็น
แบบประเมินมาตรฐานที่นิยมใช้ในทางคลินิก เพ่ือประเมินความแข็งแรงของเด็ก ซึ่งจะประกอบด้วย 5 การ
ทดสอบย่อย ได้แก่ กระโดดไกล (Standing long jump), ดันพ้ืนโดยเข่าสองข้างสัมผัสพ้ืน (Knee push-ups), 
ลุกนั่ง (Sit-ups), ยืนพิงผนังโดยเข่างอ 90 องศา (Wall-sit) และนอนคว่ าพร้อมกับเหยียดแขนและขาทั้งสอง
ข้างขึ้นพร้อมกัน (V-up) สามารถใช้ประเมินความแข็งแรงในส่วนของความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน 
ร่างกายส่วนล่าง และความแข็งแรงของล าตัว การให้คะแนนในแต่ละการทดสอบย่อย จะแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะกิจกรรม ซึ่งในการวิเคราะห์ผลจะน าคะแนนจากแต่ละการทดสอบย่อยมารวมกันเป็นคะแนนความ
แข็งแรงรวม (Total point score) น าไปเทียบกับอายุของเด็ก ซึ่งจะท าให้ทราบว่าเด็กมีความแข็งแรงอยู่ใน
ระดับใด แต่ข้อเสียของการใช้แบบประเมินมาตรฐานคือ ใช้เวลาตรวจนาน และต้องการอุปกรณ์และสถานที่ที่
มาตรฐานในการตรวจ 

ในปี คศ. 2010, Wind AE และคณะ พบว่า แรงบีบมือสามารถใช้เพ่ือบ่งชี้ถึงความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อโดยรวม (Total muscle strength) ในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้นได้ โดยกล้ามเนื้อโดยรวมที่
น ามาวัดความแข็งแรง ได้แก่ กล้ามเนื้อกางแขน กล้ามเนื้องอสะโพกและกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้า ซึ่งอาจจะยัง
ไม่ครอบคลุมถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมของร่างกาย ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ ใช้แบบ
ประเมินมาตรฐานในการวัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและหาความสัมพันธ์กับแรงบีบมือ เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะ
สามารถน าไปใช้งานทางคลินิกในเรื่องของการประเมินความแข็งแรงได้ จึงน ามาสู่วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ในครั้งนี ้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง ความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบประเมินมาตรฐาน (Strength subtest 

of BOT-2) และแรงบีบมือในเด็กอายุ 9-12 ปี 
 
วิธีการวิจัย 

อาสาสมัคร 
ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรการค านวณส าหรับการศึกษาความสัมพันธ์ (Sample 

size for correlation) (Portney LG, Watkins MP et al., 2009) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมเท่ากับ 
30 คน อาสาสมัครที่เข้าร่วมงานวิจัยในครั้งนี้คือ เด็กที่มีพัฒนาการตามแบบแผน อายุ 9-12 ปี จ านวน 30 คน 
ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากเขตพ้ืนที่ในละแวกท่ีใกล้กับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จังหวัดนครปฐม และ
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพ้ว (วันครู 2500) จังหวัดสมุทรสาคร โดยอาสาสมัครทุกคนต้องผ่านเกณฑ์การคัดเข้า 
คือ  

1. สามารถเข้าใจและท าตามค าสั่งได้  
2. มีอายุเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและเรียนอยู่ในโรงเรียนปกติ  
3. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมปกติในชั้นเรียนได้  

เกณฑ์การคัดออกของงานวิจัย คือ  
1. มีโรคหรือความผิดปกติที่ท าให้ต้องใส่เหล็กในร่างกาย  
2. มีภาวะโรคระบบทางเดินหายใจ 
3. มีความผิดปกติทางด้านร่างกายหรือมีการยึดติดของข้อต่อ 
4. มีความผิดปกติแต่ก าเนิดที่รุนแรง 
5. มีการผ่าตัดหรือมีกระดูกหักภายใน 12 เดือนก่อนเข้าร่วมงานวิจัย 
6. มีภาวะชักท่ีไม่สามารถควบคุมได้ 
9. มีภาวะโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
10. มีประวัติการได้รับบาดเจ็บของสมองและไขสันหลัง 
เด็กท่ีผ่านเกณฑ์การคัดเข้า และผู้ปกครองของเด็ก ได้รับการอธิบายวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลและประโยชน์ของงานวิจัย และลงชื่อในเอกสารยินยอมเข้าร่วมวิจัยโดยสมัครใจ จากนั้นจะได้รับการ
สัมภาษณ์ประวัติส่วนตัวและข้อมูลด้านสุขภาพ ประเมินความเข้าใจในค าสั่ง และประเมินการยึดติดของข้อต่อ 
โดยการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคนส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล รหัส
โครงการ MU-CIRB 2016/078.2405  
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. เครื่องวัดแรงบีบมือ (Grip strength dynamometer) 
 การศึกษานี้ใช้ GRIP-D (Takei, Japan) วัดแรงบีบมือทั้งข้างซ้ายและขวา โดยจะวัดออกมาในหน่วย
กิโลกรัม   
2. แบบประเมิน The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency, second edition (BOT-2) : 
strength subtest   

The BOT-2 เป็นแบบประเมินที่ใช้ตรวจสอบทักษะการเคลื่อนไหวทั้งแบบละเอียดและแบบหยาบ 
(Fine and gross motor skill) ในเด็กอายุตั้งแต่ 4-21 ปี (Deitz JC et al.,2007) มีทั้งสิ้น 53 การทดสอบ
ย่อย ใน 8 การทดสอบหลัก คือ ความแม่นย าของการเคลื่อนไหวแบบละเอียด (Subtest 1 : Fine motor 
precision) ,การบูรณาการในการเคลื่อนไหวแบบละเอียด (Subtest 2 : Fine motor integration), ความ
คล่องแคล่วในการใช้มือ (Subtest 3 : Manual dexterity), การประสานสัมพันธ์ของร่างกายสองด้าน 
(Subtest 4 : Bilateral coordination), สมดุลการทรงตัว (Subtest 5 : Balance), ความเร็วในการวิ่งและ
ความคล่องตัว (Subtest 6 : Running speed and agility), การประสานสัมพันธ์ของระยางค์ส่วนบน 
(Subtest 7 : Upper limb coordination) และความแข็งแรง (Subtest 8 : Strength) (Fransen J et 
al.,2014)  

โดยในการศึกษานี้จะใช้เฉพาะการทดสอบความแข็งแรง (Strength subtest) ซึ่งออกแบบมาเพ่ือใช้
ประเมินความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน ร่างกายส่วนล่าง และความแข็งแรงของล าตัว ประกอบไปด้วย 5 
การทดสอบย่อย ได้แก่ กระโดดไกล (Standing long jump), ดันพ้ืนโดยเข่าสองข้างสัมผัสพ้ืน (Knee push-
ups), ลุกนั่ง (Sit-ups), ยืนพิงผนังโดยเข่างอ 90 องศา (Wall sit) และนอนคว่ าพร้อมกับเหยียดแขนและขาทั้ง
สองข้างขึ้นพร้อมกัน (V-up) โดยคะแนนจากแต่ละการทดสอบย่อยจะถูกรวมเป็นคะแนนความแข็งแรงรวม 
(Total point score) ซึ่งมีค่าสูงสุดอยู่ที่ 42 คะแนน (Bruininks RH and Bruininks BD ,2006)  นอกจากนั้น
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงความเชื่อถือของ Strength subtest of BOT-2 พบว่าค่าความเชื่อถือได้ในบุคคล
เดียวกัน (Intra-rater reliability) มีค่าเท่ากับ 0.99 และค่าความเชื่อถือได้ระหว่างบุคค (Inter-rater 
reliability) มีค่าเท่ากับ 0.95 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับสูง 
  

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. อาสาสมัครได้รับการทดสอบแรงบีบมือทั้งข้างซ้ายและข้างขวา ด้วยเครื่องวัดแรงบีบมือในท่ายืน 

แขนแนบล าตัว โดยท าข้างละ 3 ครั้ง และค่าแรงบีบมือที่มีค่ามากที่สุดถูกน าไปใช้ในการวิเคราะห์ผลทางสถิติ 
2. อาสาสมัครได้รับการทดสอบความแข็งแรงด้วยแบบประเมินมาตรฐาน (Strength subtest of 

BOT-2) โดยผู้วิจัยอธิบายและสาธิตวิธีการทดสอบให้เด็กดูจนเข้าใจ โดยการทดสอบประกอบด้วยการทดสอบ
ย่อย 5 การทดสอบ ดังนี้                    
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1. กระโดดไกล : วัดระยะทางท่ีกระโดดได้ในหน่วยนิ้ว  
2. ดันพ้ืนโดยเข่าสองข้างสัมผัสพื้น : นับจ านวนครั้งที่ท าได้ใน 30 วินาที  
3. ลุกนั่ง : นับจ านวนครั้งที่ท าได้ใน 30 วินาที  
4. ยืนพิงผนังโดยเข่างอ 90 องศา : จับเวลาสูงสุดทีท่ าได้ใน 60  วินาที 
5. นอนคว่ าพร้อมกับเหยียดแขนและขาท้ังสองข้างข้ึนพร้อมกัน : จับเวลาสูงสุดที่ท าได้ใน 60  
วินาที 

คะแนนจากแต่ละการทดสอบย่อยทั้ง 5 การทดสอบ ถูกน ามารวมเป็นคะแนนความแข็งแรงทั้งหมด และน าไป
หาความสัมพันธ์กับแรงบีบมือ  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ผลทางสถิติ SPSS ส าหรับคอมพิวเตอร์เวอร์ชั่น 19.0 ทดสอบ

การกระจายตัวของข้อมูล โดยใช้ Kolmogorov-Smirnov Goodness of Fit Test พบว่าข้อมูลทุกชุดการ
จายตัวแบบปกติ ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครถูกวิเคราะห์ผลโดยใช้สถิติแบบบรรยาย  (Descriptive statistic) 
ดังแสดงในตารางที่ 1  

ตารางที่ 1  ข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กอาสาสมัครที่ เข้าร่วมงานวิจัย จ านวน 30 คน โดยเป็นเพศชาย 14 
คน และเพศหญิง 16 คน 

 

ข้อมูลพ้ืนฐาน Mean SD 
อายุ (ปี) 10.74 1.32 
น้ าหนัก (กิโลกรัม) 42.26 14.46 
ส่วนสูง (เมตร) 1.44 0.13 
ดัชนีมวลกาย (kg/m2) 19.86 5.42 

  
การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial correlation 

coefficient) โดยควบคุมอิทธิพลของดัชนีมวลกาย เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่วัดด้วยแบบ
ประเมินมาตรฐานและแรงบีบมือ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความแข็งแรงรวมจากแบบประเมิน
มาตรฐานและแรงบีบมือข้างซ้าย มีค่าเท่ากับ 0.7 และข้างขวามีค่าเท่ากับ 0.67 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่ง
ความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางถึงดี (Moderate to good) (Portney LG and Watkins MP ,2009) 
ดังแสดงในตารางที่ 2 
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ตารางที่  2  คะแนนความแข็งแรงรวมที่วัดจากแบบประเมินมาตรฐาน แรงบีบมือ และค่า
ความสัมพันธ์ (Partial correlation coefficient : r) ระหว่างคะแนนความแข็งแรงรวมจากแบบประเมิน
มาตรฐานและแรงบีบมือ 

ค่าเฉลี่ยคะแนน 
ความแข็งแรงรวม 

ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ (กิโลกรัม) 
(Mean grip strength)  

 
ค่าความสัมพันธ์ 

 
p-value 

(Mean total point 
score) 

ข้างซ้าย ข้างขวา (r) 
 

22.7  
15.8   0.7 0.000 

  16.9 0.67 0.000 

 
อภิปรายผล 
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบ

ประเมินมาตรฐาน (Strength subtest of BOT-2) และแรงบีบมือในเด็กอายุ 9-12 ปี จากผลการศึกษาพบว่า
คะแนนรวมความแข็งแรงจากแบบประเมินมาตรฐานและแรงบีบมือ มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับปานกลางถึง
ดี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Correlation coefficient = 0.67-0.7, p<0.001)  

งานวิจัยที่ผ่านมา ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือและสมรรถภาพทางกายในเด็กและวัยรุ่น 
โดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายในการศึกษานี้ ได้แก่ กระโดดสูง กระโดดไกล ลุกนั่ง การทดสอบความ
ยืดหยุ่น ความคล่องตัว และความเร็วในการวิ่ง จากผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือกับ
สมรรถภาพทางกายอยู่ในช่วงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 47 และได้สรุปว่าแรงบีบมือสามารถใช้เพ่ือ
คาดการณ์สมรรถภาพทางกายได้ (Matsudo VKR et al.,2015)  

งานวิจัยของ Wind AE et al., 2010 ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงบีบมือและความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อโดยรวมในเด็ก วัยรุ่นและผู้ใหญ่ตอนต้น อายุ 8-20 ปี โดยค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวม
ได้มาจาก การรวมกันของค่าความแข็งแรงจากกล้ามเนื้อ 3 กลุ่ม ได้แก่ กล้ามเนื้อกางแขน กล้ามเนื้องอสะโพก
และกล้ามเนื้อกระดกข้อเท้า พบว่าเมื่อมีการควบคุมอิทธิพลของน้ าหนักและส่วนสูง แรงบีบมือมีความสัมพันธ์
กับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.48-0.56) อย่างไรก็ตามการศึกษา
ดังกล่าวมีข้อจ ากัดในการศึกษาคือ จ านวนของกลุ่มกล้ามเนื้อที่ผู้วิจัยวัดและใช้แทนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
โดยรวมมีเพียง 3 กลุ่ม จึงยังคงเป็นค าถามว่าสามารถใช้แสดงถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยรวมได้หรือไม่ 

พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อในวัยเด็กจนถึงวัยรุ่น เกิดจากการพัฒนาการของขนาดเส้นใยกล้ามเนื้อ ซึ่ง
ท าให้เกิดการเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่หน้าตัดของกล้ามเนื้อ รวมไปถึงการเพ่ิมขึ้นของมวลกล้ามเนื้อโดยรวม ซึ่งการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะมีผลต่อการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในทั้งสอง
เพศ จะเพ่ิมขึ้นตามอายุ และเมื่อความแข็งแรงโดยรวมของร่างกายเพ่ิมขึ้น ความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน 
ซึ่งวัดจากแรงบีบมือ จึงเพ่ิมขึ้นด้วย (Dapper N and Marshall H ,2014) ในการศึกษานี้พบความสัมพันธ์
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ระหว่างคะแนนรวมความแข็งแรงจากแบบประเมินมาตรฐานและแรงบีบมือ อยู่ในระดับปานกลางถึงดี อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ (r = 0.67-0.7, p<0.001) จากข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องพัฒนาการของระบบกล้ามเนื้อที่ผู้วิจัยได้
กล่าวถึง แสดงให้เห็นว่า ในการศึกษานี้ สามารถใช้การวัดแรงบีบมือเพ่ือเป็นการบ่งชี้ถึงความแข็ งแรงของ
ร่างกายโดยรวมได้  

ในการศึกษานี้ ได้ใช้แบบประเมินมาตรฐาน (Strength subtest of the BOT-2) ในการประเมิน
ความแข็งแรง เนื่องจากเป็นแบบประเมินที่นิยมใช้ทางคลินิก สามารถใช้ได้กับเด็กอายุตั้งแต่ 4-21 ปี และจาก
การศึกษาก่อนหน้าได้มีการใช้แบบประเมินนี้ เพ่ือประเมินสมรรถภาพทางกายในส่วนความแข็งแรงในเด็กปกติ
และเด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการการประสานสัมพันธ์ อายุ 6-11 ปี (Lifshitz N et al.,2014) ผลการ
ทดสอบความแข็งแรงจากแบบประเมินได้มาจากคะแนนความแข็งแรงรวม (Total point score) จากการวัด
ความแข็งแรงของร่างกายส่วนบน ร่างกายส่วนล่าง และความแข็งแรงของล าตัวผ่านทาง 5 การทดสอบย่อย  
ได้แก่ กระโดดไกล ดันพ้ืนโดยเข่าสองข้างสัมผัสพ้ืน ลุกนั่ง ยืนพิงผนังโดยเข่างอ 90 องศา และนอนคว่ าพร้อม
กับเหยียดแขนและขาทั้งสองข้างขึ้นพร้อมกัน ผลการศึกษาพบว่าเด็กปกติมีคะแนนความแข็งแรงรวมมากกว่า
เด็กท่ีมีความผิดปกติของพัฒนาการการประสานสัมพันธ์ 

การใช้แบบประเมินมาตรฐานเพ่ือวัดความแข็งแรงของเด็กนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะ เด็กแต่
ละช่วงอายุมีค่าปกติของความแข็งแรงของแต่ละส่วนของร่างกายไม่เท่ากัน เมื่อได้ผลการทดสอบแล้ว จึงควร
น าค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับค่าปกติที่อายุต่างๆ ก่อนที่จะรายงานผลการประเมินออกไป ซึ่งแบบประเมิน
มาตรฐานที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้มีการน าผลการทดสอบไปเทียบค่าปกติของเด็กที่อายุเดียวกันก่อนการแปล
ผล จึงได้ค่าการประเมินที่แม่นย ากว่าการใช้ผลการทดสอบอย่างเดียว จึงเป็นการควบคุมอิทธิพลของอายุต่อค่า
คะแนนได้ (Bruininks RH and Bruininks BD ,2006) แต่ค่าดัชนีมวลกายของเด็กซึ่งมีอิทธิพลต่อผลการ
ทดสอบทั้งสองแบบ เป็นปัจจัยที่ผู้วิจัยได้ค านึงถึง จึงได้วิเคราะห์ผลทางสถิติ เพ่ือหาความสัมพันธ์โดยใช้
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบแยกส่วน (Partial correlation coefficient) โดยควบคุมอิทธิพลของดัชนีมวลกาย 
เนื่องจากเด็กอาสาสมัครในการศึกษานี้ มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ที่หลากหลายตั้งแต่เด็กที่อยู่ในเกณฑ์ผอม ถึง
เกินค่ามาตรฐาน เพ่ือจะได้ทราบถึงค่าความสัมพันธ์ที่แท้จริงของความแข็งแรงและแรงบีบมือ พบว่าค่า
ความสัมพันธ์ของผลการทดสอบความแข็งแรงจากแบบประเมินมาตรฐานและแรงบีบมืออยู่ในระดับปานกลาง
ถึงดี ดังนั้นแรงบีบมือสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดทั่วไปส าหรับความแข็งแรงในเด็กได้ โดยสามารถใช้ในเด็กที่มีค่า
ดัชนีมวลกายที่แตกต่างกันได้ ซึ่งการวัดแรงบีบมือเป็นวิธีที่สามารถท าได้อย่างรวดเร็ว และไม่ยุ่งยาก อีกทั้ง
เครื่องวัดแรงบีบมือ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้ที่อ่ืนได้ ไม่จ าเป็นต้องใช้งานในคลินิกเพียงอย่าง
เดียว  

ข้อจ ากัดในการศึกษาครั้งนี้ คือ การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากเด็กอาสาสมัคร เพียงช่วงอายุเดียว คือ 
9-12 ปี ท าให้ค่าความสัมพันธ์ที่ได้อ้างอิงได้เฉพาะในเด็กอายุกลุ่มนี้เท่านั้น แต่อาจจะไม่สามารถใช้ได้กับเด็กที่
อยู่ในกลุ่มอายุอื่นๆ  
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ผลสรุป 
ในการศึกษาครั้งนี้ พบความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงที่ทดสอบด้วยแบบประเมินมาตรฐาน

(Strength subtest of BOT-2) และแรงบีบมืออยู่ในระดับปานกลางถึงดี จึงสามารถใช้การวัดแรงบีบมือ ซึ่ง
เป็นการวัดที่ท าได้ง่าย รวดเร็วและเป็นอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ มาใช้ในการประเมินความแข็งแรง
เบื้องต้นในเด็กได้ โดยสามารถใช้ได้กับเด็กที่มีค่าดัชนีมวลกายที่แตกต่างกันไป เ พ่ือเป็นการประเมินความ
แข็งแรงและป้องกันปัญหาด้านสุขภาพของเด็กที่อาจจะเกิดในอนาคต  

ข้อเสนอแนะ 
ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรเก็บข้อมูลจากเด็กในกลุ่มอายุอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง

ความแข็งแรงของร่างกายและแรงบีบมือ และน าไปใช้กับเด็กในกลุ่มอายุต่างๆได้ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเด็กอาสาสมัครและผู้ปกครองของเด็กทุกคนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมงานวิจัยนี้ 
ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของโรงเรียนทีเ่อ้ือเฟ้ือสถานที่ในการเก็บข้อมูล  
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ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกบัความสามารถในการท าก าไรทางบัญชี 
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

The Relationship between Ownership Structure and the Profitability of  
Listed Companies on the Stock Exchange of Thailand. 

จีรนุช   เครืออินทร์1  
ศิริเดช ค าสุพรหม2 
สุเมธ อดุลวิทย์3 

พุทธิสุทธิ์ ตรีรัตน์ดิลกกุล4 
 

บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท า
ก าไรทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 7 
กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 218 บริษัท โดยท าการศึกษาตั้งแต่ปี 2551 ถึง ปี 2558 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทย  สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ และตัวแปรตาม ได้แก่ อัตราผลตอบแทนผู้
ถือหุ้น อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  วิธีทางสถิติที่ใช้ 
คือ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ โดยท าการทดสอบสมมติฐานที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 95% 

ผลการศึกษา พบว่า สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยมีความสัมพันธ์กับอัตราหนี้สินต่อทุนอย่างมีนัยส าคัญ  
แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราการหมุนของสินทรัพย์ 
อย่างมีนัยส าคัญ ในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราการหมุน
ของสินทรัพย์รวมอย่างมีนัยส าคัญ 

ค าส าคัญ โครงสร้างผู้ถือหุ้น สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทย สัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ 

 

                              
1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลัก หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกจิบัณฑิตย ์
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Abstract 
 This research is to study the relations between the structures of stockholder and 
profitability of the listed organizations on the Stock Exchange of Thailand (SET). 

Population in this research are from the listed organizations on The Stock Exchange 
of Thailand (SET). Seven industry types and two hundred and eighteen organizations are 
sample used in this research. Secondary data since 2006 to 2015 of a portion of Thai 
stockholders and foreign stockholders were used as independent variables in this research. 
In contract, return on equity ratio (ROE), net profit margin on sales ratio, return on assets 
ratio (ROA), and debt to equity ratio (D/E) were used as dependent variables in this research. 
Statistics analysis with 95% confidence interval used in this research are descriptive statistics, 
correlation analysis and multiple regression analysis. 

The research results shown that a number of Thai stockholders has relationship with 
debt to equity ratio. Conversely, a number of Thai stockholders has no relationship with 
ROE, net profit margin on sales ratio, and ROA with 95% confidence interval. In addition, a 
portion of foreign stockholders has relationship with ROE, D/E ratio. In contrast, a portion of 
foreign stockholders has no relationship with net profit margin on sales ratio and ROA with 
confidence interval.  
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บทน า  
การด าเนินธุรกิจใด ๆ นั้น ล้วนต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่จะ

ส่งผลกระทบกับธุรกิจ ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่ธุรกิจไม่สามารถจะควบคุมได้ แต่สามารถผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และคู่แข่ง ส่วนปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่สามารถควบคุมได้ บางสิ่งถือเป็น
ทรัพยากรของธุรกิจและสามารถส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ  เช่น ก าลังคน โครงสร้างทางการเงิน 
เป้าหมาย กลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ  การประกอบธุรกิจจะมีบุคคลหลาย ๆ ฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ
เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ส าหรับกิจการที่มีขนาดเล็ก ผู้บริหารซึ่งเป็นเจ้าของ
ธุรกิจมักจะเป็นผู้ลงทุนในกิจการนั้นเอง เมื่อการบริหารงานเกิดความผิดพลาด ผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ได้
ส่งผลกระทบต่อสาธารณะชนมากนัก แต่เมื่อกิจการเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทขนาดใหญ่ และต้องการระดม
ทุนจากสาธารณะชน ผู้มีส่วนได้เสียย่อมเพ่ิมมากข้ึนเป็นเงาตามตัว  

นักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย  ไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนชาวไทย  หรือนักลงทุนชาวต่างชาติ ถือ
เป็นส่วนประกอบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่เปรียบเสมือนเจ้าของธุรกิจ (ประภาพร ณ นรงค์, 2549) โดย
สามารถแบ่งออกเป็นส่วนของเจ้าของที่มีส่วนร่วมในการบริหาร และส่วนของเจ้าของที่ไม่มีส่วนร่วม ในการ
บริหาร (พัดชา สีตสุวรรณ, 2543) และจากโครงสร้างของผู้ถือหุ้นดังกล่าวท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารไม่
เท่าเทียมกัน ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ ากันระหว่างผู้ถือหุ้น จนก่อให้เกิดปัญหาที่เรียกว่า ปัญหาความขัดแย้ง
ภายในองค์กร5  (Agency Problem) จากการที่บุคคลทั้ง 2 กลุ่ม มีผลประโยชน์ที่แตกต่างกัน เมื่อผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนในการบริหารมีอ านาจในการบริหารงาน และมีอ านาจควบคุมอาจท าการตัดสินใจใด ๆ ที่ค านึงถึงเฉพาะ
ผลประโยชน์ของตนเองเท่านั้น โดยที่การตัดสินใจดังกล่าวมาขัดขวางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนใน
การบริหาร และอาจจะใช้ประโยชน์จากอ านาจในการบริหารเพ่ือโอนถ่ายผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วน
ในการบริหารมาเป็นของตนเอง ด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นที่มาของแนวคิดที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
ผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจาก 
นักลงทุนชาวไทย และชาวต่างชาติ อาจจะมีความแตกต่าง ในเรื่อง ประสบการณ์การบริหารงาน การ
บริหารงานในรูปแบบของชาวต่างประเทศ ผลที่ได้จากการวิจัยผู้วิจัยคาดว่าจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน
จัดการกับสัดส่วนของผู้ถือหุ้นต่อไปในอนาคตได้   

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย กับความสามารถในการท าก าไรทางบัญชีที่น ามาวัดผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งวัดโดย อัตรา
ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) )  และปัจจัย 3 ส่วนที่กระทบกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) คือ  อัตรา
ผลตอบแทนก าไรสุทธิต่อยอดขาย อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

                              
5
 สังเวียน อินทรวิชัย. (2548). การก ากับดูแลกจิการ: ท าไมและเพียงใด. หน้า 24 
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กรอบแนวคิดสมมุติฐานของการวิจัย 
กรอบแนวคิด  
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกับความสามารถในการท าก าไรทางบัญชี มีระเบียบวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
3.2 สมมุติฐานของงานวิจัย 
 H1:  สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงานของบริษัท 
 H2:  สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน 
 
 
 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย  
 

สมมุติฐานของงานวิจัย  
งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ วิธีทางสถิติที่ใช้ คือ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์เพ่ือทดสอบ

ความสัมพันธ์ของตัวแปร และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุโดยมีสมมติฐานในการศึกษาดังนี้  
สัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทย  
พัดชา สีตสุวรรณ (2543) กล่าวว่าการที่เกิดปัญหาความขัดแย้งภายในองค์กรนั้น สามารถควบคุม

ปัญหาได้ส่วนหนึ่งโดย การให้ผู้บริหารได้เป็นเจ้าของบ้าง ดังนั้นการที่มีผู้ถือหุ้นเป็นผู้บริหารไทยถือหุ้นอยู่ใน
บริษัทจะช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืน การถือหุ้นของผู้บริหารถือเป็นสิ่งจูงใจ
อย่างหนึ่งที่สามารถท าให้ผู้บริหารท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ประภาพร ณ นรงค์, 2549)  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
คาดว่าสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัท จึง
ตั้งสมมุติฐานดังนี้  
 H1: สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นชาวไทยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัท 
 
 

โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

1.สัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทย 

2.สัดส่วนการถือหุ้นของชาว 

  ต่างชาติ 

 

 

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัท 

1.  อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE 

2.  ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบของอัตราผลตอบแทน 

    ผู้ถือหุ้น (ROE)  

      2.1  ผลตอบแทนจากก าไรสทุธิ 

      2.2 อัตราการหมุนของสินทรพัย์รวม 

      2.3  อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน 

X = ตัวแปรอิสระ Y = ตัวแปรตาม 
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สัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 
ผกามาศ เอ้ืองอุดม (2543) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ระหว่างโครงสร้างคณะกรรมการ

กับผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งโครงสร้างคณะกรรมการนั้นประกอบไปด้วยกรรมการชาวต่างชาติที่เป็น
ส่วนหนึ่งในโครงสร้างคณะกรรมการ และ ประภาพร ณ นรงค์ (2547) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ของโครงสร้างผู้
ถือหุ้นกับความสามารถในการท าก าไร โดยศึกษาจาก นักลงทุนชาวไทย นักลงทุนชาวต่างชาติ ผู้บริหารไทย 
และผู้บริหารชาวต่างชาติ  โดยทั้งสองต่างก็พบว่า การที่มีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารต่างชาติอยู่อาจช่วยลดปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ถือหุ้นรายอ่ืน เพราะผลประโยชน์จะเบนเข้าหาในทิศทางเดียวกัน คือมุ่ง
สร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้บริหารต่างชาติอาจช่วยให้เกิดการโอนถ่ายเทคโนโลยีต่าง ๆ 
จากต่างประเทศให้กับบริษัทอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อผลการด าเนินงานของบริษัท ผู้วิจัยจึงคาดว่า
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้บริหารต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการด าเนินงาน จึงตั้งสมมุติฐานดังนี้  
 H2: สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นต่างชาติมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสามารถในการท าก าไรของ
บริษัท 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจ านวน  

575 บริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ค.2554)   โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาคือ กิจการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ยกเว้น กิจการในลักษณะดังต่อไปนี้ที่ไม่ได้น ามาศึกษา  1) 
กิจการทีถู่กเพิกถอน เข้าข่ายเพิกถอน และกิจการที่อยู่ ระหว่างการฟ้ืนฟู  2) กิจการที่ไม่มีรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด 31 ธันวาคม กิจการที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน 3) กิจการที่แสดงรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ครบ 10 ราย  4) 
กิจการในกลุ่มธุรกิจการเงิน (ธนาคาร เงินทุนหลักทรัพย์ ประกันภัยและประกันชีวิต) และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุน 

ดังนั้นข้อมูลจึงแบ่งกลุ่มตามลักษณะประเภทอุตสาหกรรม 7 อุตสาหกรรม การศึกษาครั้งนี้จ านวน 
281 บริษัท โดยข้อมูลที่จะศึกษาเป็นระยะเวลา 8 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2551 -2558 จึงได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
2,248 ตัวอย่าง ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาสัดส่วนการผู้ถือหุ้นชาวไทย และสัดส่วนการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติ จากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ หาอัตราส่วนผลตอบแทนทางการเงิน ผลตอบแทนจากก าไรสุทธิ  
โดยวิเคราะห์จากเนื้อหาในรายงานประจ าปี 56-1 และข้อมูลออนไลน์จาก SET SMART โดยใช้กระดาษท าการ
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล 
 ท าการทดสอบตัวแปรว่าจะไม่มีปัญหาเรื่อง Multicollinearity ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิเคราะห์โดยใช้
สมการถดถอย โดยพิจารณาจากค่า Pearson Correlations ซึ่งไม่ควรเกิน 0.75 หรือ 0.80 (สุชาติ ประสิทธิ์
รัฐสินธุ์, 2548 : 103) ซึ่งถ้าหากเกินจากนี้จะเป็นข้อจ ากัดในการท าการวิเคราะห์สมการถดถอย 

วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 2 สถิติคือ 1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เป็นการสรุปลักษณะของข้อมูลที่เก็บมาข้างต้นในรูปของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ 
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และการวัดการกระจายของข้อมูลเช่น ค่าแปรปรวน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential Statistics) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท า

ก าไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นการทดสอบสมมุติฐานในการศึกษา 
โดยใช้ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression 
Analysis) เพราะเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในเชิงปริมาณ ที่มีตัวแปรหลายตัว (ชวลิต ทับสีรัก, 2555)  

ผลการวิจัย 
 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท าก าไรทางบัญชีของบริษัท
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากการเก็บข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. 2551- 2558 โดยยกเว้นบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน จ านวน 281 
บริษัท  มีข้อมูลทั้งสิ้นจ านวน 2,248  ข้อมูล ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และน าเสนอ โดยเนื้อหาในบทนี้
จะกล่าวถึง การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ของตัวแปร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) โดย แบ่งเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยท่ัวไป 

 ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 7 กลุ่มอุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น กลุ่มเกษตรและอาหาร 35 ตัวอย่าง 

กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค 21 ตัวอย่าง กลุ่มเทคโนโลยี 27 ตัวอย่าง กลุ่มทรัพยากร 19 ตัวอย่าง กลุ่มบริการ 

60 ตัวอย่าง กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม 55 ตัวอย่าง และกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 64 ตัวอย่าง รวม

ทั้งสิ้นจ านวน 281 กลุ่มตัวอย่าง 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา 
 ผลจากการวิเคราะห์ตัวแปรต่าง ๆ คือ สัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทย สัดส่วนการถือหุ้นของ
ชาวต่างชาติ  จากสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราการหมุนของ
สินทรัพย์รวม อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ออกมาในรูปออก ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุดของข้อมูล และค่าสูงสุดของข้องมูล แสดงตามตารางดังนี้  
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ตารางที่ 1  แสดงข้อมูลสถิติเชิงพรรณนาของข้อมูลโดยที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MGTH  คือสัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทย 

 MGF  คือสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ 

 ROE  คืออัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 

 PROFIT  คืออัตราก าไรสุทธิของยอดขาย  

 ASSET  คืออัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม 

 DE  คืออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน   
  
 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปร 
 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ของตัวแปร (Correlation) เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
เพ่ือตรวจสอบระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) คือ สัดส่วนการถือหุ้นของชาวไทย 
และสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติ และตัวแปรตาม (Y) คือ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น อัตราก าไรสุทธิ
ต่อยอดขาย อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ด้วยการทดสอบวัดค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) และทดสอบตัวแปรว่าจะไม่มีปัญหาเรื่อง 
Multicollinearity ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการวิเคราะห์โดยใช้สมการถดถอย โดยพิจารณาจากค่า Pearson 
Correlations ซึ่งไม่ควรเกิน 0.75 หรือ 0.80 (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2548 : 103) ซึ่งถ้าหากเกินจากนี้จะ
เป็นข้อจ ากัดในการท าการวิเคราะห์สมการถดถอย 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ค่าเฉลี่ย 
ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ค่าต่ าสุด ค่าสูงสุด 

MGTH 61.96 19.88998 0.00 99.97 

MGF 9.20 15.22554 0.00 84.87 

ROE 9.47 20.68206 -149.20 312.67 

PROFIT 4.261 41.79894 -1,161.78 545.63 

ASSET 4.83 12.18667 -64.40 156.86 

DE 1.91 1.84695 0.1 42.77 
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ตารางที่ 2   แสดงความสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ปี 2551 – 2558  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัวแปร จากค่า Pearson Correlations ตาม

ตารางที่ 2 ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างกัน และค่าที่ได้ไม่เกิน 0.75 – 0.80 แสดงว่าข้อมูลนี้ไม่มีปัญหาลักษณะ 

Multicollinearity ซึ่งหมายถึงปัญหาที่เกิดจากการที่ตัวแปรอิสระมีความสัมพันธ์กัน โดยจะมีผลท าให้ผลการ

ทดสอบสมการถดถอยไม่ถูกต้อง 

 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติกับความสามารถในการท า

ก าไร โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ(Multiple Regression Analysis) สามารถสรุปเป็นได้ดังนี้  

 สัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวไทยมีความสัมพันธ์กับอัตราหนี้สินต่อทุนอย่างมีนัยส าคัญ (Sig. = 0.00<0.05) แต่

ไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Sig. = 0.515>0.05) อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Sig. = 

0.373>0.05) อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (Sig. = 0.325>0.05) อย่างมีนัยส าคัญ  

 ในส่วนของสัดส่วนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  (Sig. = 

0.004<0.05) และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Sig. = 0.001<0.05) อย่างมีนัยส าคัญ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับ

อัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย (Sig. = 0.147>0.05) และอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม (Sig. = 0.682>0.05) 

อย่างมีนัยส าคัญ 

 

 

  MGTH MGF ROE PROFIT ASSET DE 

MGTH Pearson Correlation 1      

 Sig. (2-tailed) .      

MGF Pearson Correlation -.606(**) 1     

 Sig. (2-tailed) .000 .     

ROE Pearson Correlation .014 .060(**) 1    

 Sig. (2-tailed) .515 .004 .    

PROFIT Pearson Correlation .019 .031 .366(**) 1   

 Sig. (2-tailed) .373 .147 .000 .   

ASSET Pearson Correlation .021 .009 .273(**) .093(**) 1  

 Sig. (2-tailed) .325 .682 .000 .000 . . 

  MGTH MGF ROE PROFIT ASSET DE 

DE Pearson Correlation -.096(**) .067(**) -.237(**) -.087(**) .004 1 

 Sig. (2-tailed) .000 .001 .000 .000 .841 . 
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ตารางท่ี 4.  สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม 

สมสมุติฐาน 
ตัวแปร
ตาม 

ค่า 
Sig 

ผลการ
ทดสอบ 

H1:  สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท 

H1a: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ROE 0.515 ไม่สัมพันธ์ 

H1b: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 

PROFIT 0.373 ไม่สัมพันธ์ 

H1c: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์กับอัตราการ
หมุนของสินทรัพย์ทั้งหมด 

ASSET 0.325 ไม่สัมพันธ์ 

H1d: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนไทยมีความสัมพันธ์กับอัตราส่วน
หนี้สินต่อทุน 

DE 0.000 สัมพันธ์ 

H2:  สัดส่วนการถือหุ้นนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับผลการด าเนินงานของบริษัท 

H2a: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น 

ROE 0.004 สัมพันธ์ 

H2b: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตรา
ก าไรสุทธิต่อยอดขาย 

PROFIT 0.147 ไม่สัมพันธ์ 

H1c: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับอัตรา
การหมุนของสินทรัพย์ทั้งหมด 

ASSET 0.682 ไม่สัมพันธ์ 

H1c: สัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนต่างชาติมีความสัมพันธ์กับ
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 

EQM 0.001 สัมพันธ์ 

อภิปรายผล 
ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างผู้ถือหุ้นกับความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น พบว่าการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นไทยไม่มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนของผู้
ถือหุ้น ผลการวิเคราะห์สอดคล้องกับ บงกช ตั้งจิระศิลป์  (2556)  เนื่องจากอ านาจการควบคุมกิจการ ซึ่งผ่าน
ทางผู้ก่อตั้งบริษัทโดยส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในครอบครัวอ านาจการตัดสินใจจะอยู่ที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มนี้ ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อบริษัทอย่างสูง ถึงแม้ว่าการกระจุกตัวของผู้ถือหุ้นอาจจะท าให้เกิดผลได้ดีในส่วนของการท างานไป
ในทิศทางเดียวกัน และรักษาผลประโยชน์ของตนเองได้เป็นอย่างดี แต่อาจจะเกิดปัญหาในเรื่องของการ
ตรวจสอบการท างานหรือความไม่โปร่งใสขึ้นได้ จากการเห็นผลประโยชน์ที่สูงสุดของกลุ่มของตนเองเป็นหลัก  
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ซึ่งแตกต่างกับความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นต่างชาติกับอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น พบว่ามีความสัมพันธ์
กัน ซึ่งสอดคล้องกับ Kevin Campbell (2002) กล่าวว่าการที่มีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาถือครองหุ้นในบริษัท
นั้นช่วยเพ่ิมให้แรงผลักดันในการตรวจสอบเพ่ือก่อให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหาร 
และยังช่วยในการถ่ายโอนเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ รวมถึงสามารถช่วยขยายฐานลูกค้า ในต่างประเทศให้กับ
บริษัทได้อีกด้วย ซึ่งจากปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลในทางบวกของบริษัท  

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นไทยกับอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย สอดคล้องกับ พัดชา สีต
สุวรรณ (2543) ที่พบว่า จากทิศทางของผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งคือผลการบริหารงานของ
เจ้าของกิจการ ผู้มีอิทธิพลต่อบริษัท แต่ยังมีปัจจัยอีกหลาย ๆ ด้าน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลการด าเนินงานของ
กิจการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะทางสังคมการเมือง การเกิดภัยธรรมชาติ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น 
เนื่องจากใน ปี 2551 – 2558 มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ในประเทศไทยหลายเหตุการณ์ ทั้ง อุทกภัยใหญ่ ปัญหา
การเมือง ภาวะเศรษฐกิจโลก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกับอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขายทั้งสิ้น  และอัตราก าไร
สุทธิต่อยอดขายของกลุ่มตัวอย่าง มีค่าต่ าสุดถึง -1,161.78 ซึ่งสะท้อนว่า มีบริษัทในกลุ่มตัวอย่างประสบผล
ขาดทุนอย่างหนักในช่วงเวลาที่ผ่านมา  

ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นต่างชาติกับอัตราก าไรสุทธิต่อยอดขาย  
พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งอาจจะเกิดจากผู้ถือหุ้นต่างชาติมีการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนเข้าไปยัง
หุ้นของหลาย ๆ บริษัท การที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีการกระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุนของตนได้อย่าง
เหมาะสมแล้ว จะส่งผลให้นักลงทุนเหล่านี้ขาดการเอาใจใส่ในกิจกรรมของบริษัท ตามทฤษฏีกลุ่มการลงทุน 
(Portfolio Theory) (ประภาพร ณ นรงค์, 2549) และ ผลการด าเนินงานของกิจการ นอกจากประสิทธิภาพ
ของการบริหารงานของเจ้าของกิจการแล้ว ยังรวมไปถึงปัจจัยภายนอกหลาย ๆ ด้าน เช่น ภาวะเศรษฐกิจ 
ภาวะทางสังคมการเมือง การเกิดภัยธรรมชาติ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น  และอาจจะเกิดจากปัญหาจาก
ตัวแทน Jensen and Mecking (1976) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้ถือหุ้นย่อมต้องการให้การด าเนินการ และการ
ตัดสินใจต่าง ๆ ของฝ่ายบริหารเป็นไปในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารอาจมี
ความต้องการไปในทิศทางที่ตรงข้ามกัน ความต้องการของฝ่ายบริหารอาจจะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้
ถือหุ้น โดยฝ่ายบริหารอาจจะลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูง ถ้าหากมีความผิดพลาดความเสียหายจะ
กระทบกับผู้ถือหุ้นโดยตรง  

ในส่วนของ ความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นไทยกับอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม และความสัมพันธ์ของผู้
ถือหุ้นต่างชาติกับอัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม ไม่พบความสัมพันธ์ของทั้งสองตัวแปรนี้ เช่นเดียวกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ พัดชา สีตสุวรรณ (2543) ซึ่งอาจเกิดจากการลงทุนตาม ตามทฤษฏีกลุ่มการลงทุน (Portfolio 
Theory) ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน จึงไม่สามารถเข้าไปบริหารจัดการสินทรัพย์ แต่อย่างไรก็
ตาม ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ เข้ามาเก่ียวข้อง เช่นในระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูง หรือยอดขายของบริษัทมี
การลดลง  
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จากผลการวิเคราะห์ของผู้ถือหุ้นไทยกับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน พบว่ามีความสัมพันธ์กัน ซึ่งไปใน
ทิศทางเดียวกันกับ ผู้ถือหุ้นต่างชาติกับอัตราหนี้สินต่อทุน โดยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตราส่วนนี้มีหลาย ๆ ส่วน
ด้วยกัน ในช่วงระหว่างปี 2551 – 2558 มีเหตุการณ์ร้อนแรงทางการเมืองเกิดขึ้น เป็นระยะ มีความเป็นไปได้
ว่า กิจการเองยังไม่มีแนวโน้มในการขยายกิจการ ไม่จ าเป็นต้องกู้เงินจากสถาบันการเงิน จึงท าให้การบริหาร
อัตราส่วนนี้มีประสิทธิภาพ หรือการก าหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่กิจการจะต้องด ารงไว้ ฐิติพร ศรีอรุณ
รุ่งเรือง (2557) เพ่ือเป็นการดึงดูดนักลงทุนหรือสร้างข้อได้เปรียบเมื่อต้องการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน  ใน
ส่วนนี้เองอาจจะเป็นผลให้นักลงทุนสนใจมองในส่วนนี้ และ Abor (2005) พบว่าการบริหารหนี้สินอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถท าให้บริษัทท าก าไรมากข้ึนจากการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นในการบริหารงานขององค์กร 

ข้อเสนอแนะ  
1. ส าหรับหน่วยงานก ากับดูแลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การวิจัยในครั้ง

นี้ แสดงให้เห็นถึงการถือครองหุ้นในปริมาณที่มากจะมีอิทธิพลในบริษัทสูง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทซึ่งพบในผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวไทย ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ถือครองหุ้นใน
ปริมาณที่น้อย ถูกเอาเปรียบในด้านการรับรู้ข่าวสาร หรือด้านผลตอบแทนจากการถือครองหุ้นได้ หน่วยงาน
ก ากับดูแลบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สามารถน าข้อมูลนี้ ไปใช้พิจารณาเพ่ือหาวิธีการ ควบคุมที่
เหมาะสม เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยได้  

2. ส าหรับนักลงทุน จากผลการวิจัยพบว่าโครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่ เป็นชาวต่างชาติมี
ความสัมพันธ์ในเชิงบวกกับผลตอบแทนผู้ถือหุ้น และพบความสัมพันธ์ในอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ทั้งโครงสร้างผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ที่ เป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ นักลงทุนสามารถน า ผลการวิจัยที่ ได้นี้ ไปใช้ประเมิน
ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทที่นักลงทุนสนใจร่วมได้  

 3. ส าหรับงานวิจัยในอนาคต งานวิจัยนี้ ไม่ได้แยกทดสอบตามหมวดอุตสาหกรรม ผู้วิจัยในอนาคตอา

จะแยกทดสอบตามกลุ่มอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น เพ่ือทดสอบความสามารถในการท าก าไรของแต่ละกลุ่ม

อุตสาหกรรมว่าจะมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างผู้ถือหุ้นหรือไม่  
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ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพกับโรคเบาหวานของประชากรไทย 
The relationship between health-risk behavior and diabetes of Thai population  

ชมลรรค กองอรรถ1  
อิศรา ศิรมณีรัตน์ 2  

 
บทคัดย่อ 
  

 การวิจัยเชิงส ารวจนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ 
การดื่มแอลกฮอลล์ และการไม่ออกก าลังกายของประชากรไทย  (2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทาง
สุขภาพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ กับการเป็น
โรคเบาหวานของประชากรไทย ประชากรที่ศึกษา คือ ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 8,617 คน โดยวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ และการทดสอบไควสแควร์  

  ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 61.4 ส่วนใหญ่มีอายุ 40-59  ปี คิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 62.2 ส่วนใหญ่สมรสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 68.2 ส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม/กสิกรรม คิดเป็นร้อยละ 25.3 และอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 71.5 ส าหรับ
พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ พบว่ากลุ่มตัวอย่างสูบบุหรี่ ร้อยละ 28.3 ดื่มแอลกฮอลล์ ร้อยละ 31.1 และส่วนใหญ่ไม่ได้
ออกก าลังกายเลย คิดเป็นร้อยละ 66.3 
  ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่าอาชีพและการออกก าลังกายที่แตกต่างกัน มีผลต่อการเป็นโรคเบาหวาน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 โดยกลุ่มคนที่ไม่มีงานท า/ว่างงาน/ก าลังหางาน/รองานอยู่มีแนวโน้มที่
จะป็นโรคเบาหวานมากกว่ากลุ่มอาชีพอ่ืนๆ และกลุ่มคนที่ไม่ได้ออกก าลังกายมีแนวโน้มที่จะป็นโรคเบาหวาน
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออกก าลังกาย 

 
ค าส าคัญ : พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ, โรคเบาหวาน, ประชากรไทย 
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Abstract  
 This study aims to examine (1) To study the health-risk behaviors including smoking, 
drinking alcohol and physical inactivity in Thai population (2) To compare the health-risk 
behaviors by personal factors, and (3) the relationship between health risk to the diabetic 
population of Thailand. The population of this study was people who aged 15 years and 
over, which equal 8,617 cases. The data was analyzed by using frequency, percentage and 
chi-square. 

The research found that the majority were female (61.4 percent), were aged 40-59 
years (49.7 percent),  mainly graduate elementary school (62.2 percent), Mostly married (68.2 
percent), Mainly farmers / agricultural (25.3 percent), and live in municipality accounted for 
71.5 percent. For Health-Risk Behavioral found that 28.3 percent of the respondent were 
smoking, drinking alcohol (31.1 percent), and most do not exercise (66.3 percent). 

The hypothesis testing found that occupation and exercise different were significantly 
different on having diabetes at the 0.05 level. By a group of people without a job are likely 
to be diagnosed with diabetes than other occupational groups and those who do not 
exercise are more likely to be diagnosed with diabetes than subjects who exercise. 

 
Keywords: Health-risk behaviors, Diabetes, Thai population  
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บทน า 
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความส าคัญกับการจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมากขึ้น เนื่องจากสภาวะความเป็นอยู่

และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป เบาหวานเป็นโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุข ที่นับวันยิ่งมีจ านวนผู้ป่วยเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ 
องค์การอนามัยโลกได้มีการประมาณการณ์ไว้ในปี พ.ศ. 2558 มีผู้ที่เป็นเบาหวานประมาณ 415 ล้านคนและ
คาดว่าในปีพ.ศ. 2588 จะมีผู้ที่เป็นเบาหวานเพิ่มขึ้นเกือบ 1.5 เท่าหรือประมาณ 642 ล้านคน (World Health 
Organization, 2016) ส าหรับในประเทศไทยมีการคาดการณ์ความชุกของโรคเบาหวานเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
6.9 ของประชากรทั้งหมด ในปี พ.ศ. 2552 เป็นร้อยละ 8.9 ในปี พ.ศ. 2557 (ส านักงานพัฒนานโยบาย
สุขภาพระหว่างประเทศ, 2559) เบาหวานเป็นโรคที่มีการด าเนินของโรคอย่างค่อยเป็นค่อยไป ท าให้ผู้ที่เป็น
เบาหวานไม่ได้สังเกตอาการผิดปกติของตนเอง จึงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวานจากแพทย์ช้าเกินไป โดย
เฉลี่ยจะได้รับการวินิจฉัยช้าไปประมาณ 9-12 ปี (Diabetes Control and Complications Research 
Group, 1993) ฉะนั้นโรคเบาหวานจึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกิดการพิการของอวัยวะส าคัญและตายก่อนวัย
อันสมควร จากภาวะแทรกซ้อนต่อตา ไต ระบบประสาท หัวใจและหลอดเลือดสมอง (กุลพิมล และนิตยา, 
2552) ในผู้ที่เป็นเบาหวานหลายรายรู้ว่าเป็นเบาหวานเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึนแล้ว เช่น ตาบอด ไตท างาน 
บกพร่องต้องท าการฟอกไต หรือถูกตัดเท้าจากปลายประสาทเสื่อมและอ่ืนๆ ท าให้การด ารงชีวิตและคุณภาพ
ชีวิตด้อยลง รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดูแลเพ่ิมขึ้นกระทบต่อเศรษฐกิจของครอบครัวและของรัฐ ฉะนั้นการ
ป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในประชาชนทั่วไปและในกลุ่มเสี่ยงจึงมีความจ าเป็น (ศันสนีย์ กระจ่างโฉม และสุ
วิภา จ าปาวัลย์, 2557) 

การเป็นโรคเบาหวานถือเป็นปัญหาใหญ่ทีท่ าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการควบคุมดูแล โดยปกติแล้ว
ปัจจัยที่ท าให้เกิดโรคเบาหวานคือพฤติกรรมหรือการใช้ชีวิตของผู้คน อาทิเช่นการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มและ
รับประทานผักและผลไม้ไม่เพียงพอ นอกจากนี้การขาดการออกก าลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ 
รวมถึงมีภาวะเครียดก็ล้วนเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลให้บุคคลกลายเป็นโรคเบาหวาน (กระทรวงสาธารณสุข, 
2554) ดังเช่นงานวิจัยของวิชิต อินทร์ล าพันธ์ (2549) พบว่าปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเป็นโรคเบาหวาน คือ การ
ไม่ออกก าลังกาย ซึ่งผู้ที่ไม่ออกก าลังกายเป็นประจ าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน 2.4 เท่าของผู้ที่
ออกก าลังกายเป็นประจ า และผู้ที่บริโภคผัก ผลไม้และลดการบริโภคเกลือจะมีความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคเบาหวานน้อยลงถึง 4.4 เท่า ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าโรคเบาหวานจัดเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส าคัญมาก 
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกับโรคเบาหวานของประชากรไทย โดย
พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพประกอบด้วยการสูบบุหรี่ การดื่มแอลกฮอลล์ และการไม่ออกก าลังกาย เพ่ือน าผล
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการป้องกันโรคที่เหมาะสม 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ได้แก่ การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกฮอลล์ และการไม่ออก
ก าลังกายของประชากรไทย  
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 

   3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ กับการเป็นโรคเบาหวานของ
ประชากรไทย 

 
สมมติฐาน 
 1. ประชากรไทยที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานแตกต่างกัน 
 2. ประชากรไทยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพที่ต่างกัน ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานแตกต่างกัน 
 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในงานวิจัย 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- สถานภาพสมรส 
- อาชีพ 
- เขตท่ีอยู่อาศัย 

 
การเป็นโรคเบาหวานของ

ประชากรไทย 

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 
- การสูบบุหรี่  
- การดื่มแอลกฮอลล์  
- การไม่ออกก าลังกาย 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกับการเป็นโรคเบาหวานของประชากรไทย ส าหรับข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจาก
โครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ปี พ.ศ. 2551 การสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 
จ าแนกตามภูมภิาค จังหวัด อ าเภอ และหมู่บ้าน โดยขั้นที่ 1 ท าการสุ่มตัวอย่างเลือก 20 จังหวัดจาก 6 ภูมิภาค ขั้น
ที่ 2 ท าการเลือก 2 อ าเภอจากแต่ละจังหวัดจนได้ 40 อ าเภอ และขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยเลือก 2 หมู่บ้านจากแต่ละ
อ าเภอ จากนั้นผู้วิจัยได้น ามาคัดเลือกเฉพาะกลุ่มตัวอย่างท่ีมีอายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป รวมจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 
8,617 คน  ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ กับการเป็นโรคเบาหวาน
ของประชากรไทย ด้วยสถิติ Chi-square ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

จากตารางที ่1 กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 5,288 คน ร้อยละ 61.4 และ
เพศชาย จ านวน 3,329 คน ร้อยละ 38.6 ส่วนใหญ่มีอายุ 40-59  ปี จ านวน 4,281 คน คิดเป็นร้อยละ 49.7 
รองลงมาคือ อายุ 20-39  ปี จ านวน 1,556 คน ร้อยละ 18.1 และอายุ 60-69 ปี จ านวน 1,449 คน ร้อยละ 16.8 
นอกจากนี้ยังพบว่าส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา จ านวน 5,359 คน คิดเป็นร้อยละ 62.2 รองลงมาคือ 
อนุปริญญา/ปวส./ปวท. จ านวน 1,039 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 และปริญญาตรีและสูงกว่า จ านวน 840 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.7 
ส าหรับสถานภาพสมรส พบว่าส่วนใหญ่สมรสแล้ว จ านวน 5,873 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม/กสิกรรม จ านวน 2,177 คน คิดเป็นร้อยละ 25.3 และอาศับอยู่ในเขตเทศบาล จ านวน 6,160 คน คิด
เป็นร้อยละ 71.5 
 
ตารางท่ี 1 แสดงจ านวน และร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 5,288 61.4 

หญิง 3,329 38.6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

อายุ 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ  20 57 0.7 
20-39  1,556 18.1 

40-59  4,281 49.7 

60-69  1,449 16.8 
70-79 878 10.2 

80 ปีขึ้นไป 396 4.6 
ค่าเฉลี่ย = 52.77, ค่าน้อยที่สุด = 15 , ค่ามากท่ีสุด = 96, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =14.80 

ระดับการศึกษา 

ไม่ได้เรียนหนังสือ/ไม่เคยเรียนหนังสือ 660 7.7 
ประถมศึกษา 5,359 62.2 

มัธยมศึกษา 719 8.3 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 1,039 12.1 
ปริญญาตรีและสูงกว่า 840 9.7 

สถานภาพสมรส 

โสด 944 11.0 
สมรส 5,873 68.2 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 1,800 20.9 
อาชีพ 

ไม่มีงานท า/ว่างงาน/ก าลังหางาน/รองานอยู่ 1,106 12.8 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 90 1.0 
เกษตรกรรม/กสิกรรม 2,177 25.3 

ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย 1,815 21.1 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง 881 10.2 
พนักงานบริษัทเอกชน/ท างานโรงงานอุตสาหกรรม 247 2.9 

รับจ้างทั่วไป 1,906 22.1 
อ่ืนๆ 395 4.6 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 

เขตที่อยู่อาศัย 

เทศบาล 6,160 71.5 
ชนบท 2,457 28.5 

 

ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการเป็นโรคเบาหวาน 
จากตารางที ่2 กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสูบบุหรี่ จ านวน 2,437 คน ร้อยละ 28.3 ดื่มแฮลกฮอลล์

จ านวน 2,676 คน ร้อยละ 31.1 และส่วนใหญ่ไม่ได้ออกก าลังกายเลย จ านวน 5,711 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3  
 
ตารางท่ี 2 แสดงจ านวน และร้อยละของพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ และการเป็นโรคเบาหวาน 

ปัจจัย ความถี่ ร้อยละ 

การสูบบุหรี่   

สูบ 2,437 28.3 

ไม่สูบ 6,180 71.7 
การดื่มแฮลกฮอลล์   

ด่ืม 2,676 31.1 
ไม่ดื่ม 5,941 68.9 

การออกก าลังกาย   

ออกก าลังกาย (อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อสัปดาห์) 4,177 48.5 

ไม่ได้ออกก าลังกาย  4,440 51.5 
การเป็นเบาหวาน   

เป็น 445 5.2 
ไม่เป็น 5,711 66.3 

ไม่ทราบ 2,461 28.5 

รวม 8,617 100.0 
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ผลการทดสอบสมมติฐาน 
จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและ

โรคเบาหวาน ด้วยสถิติ Chi-Square ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน
มีการเป็นโรคเบาหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 (Chi-Square=18.023 และ sig = .015) 
โดยกลุ่มคนที่ไม่มีงานท า/ว่างงาน/ก าลังหางาน/รองานอยู่มีแนวโน้มที่จะป็นโรคเบาหวานมากกว่ากลุ่มอาชีพ
อ่ืนๆ (ร้อยละ 7.1) นอกจากนี้การออกก าลังกายส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ .05 (Chi-Square=20.752 และ sig = .011) โดยกลุ่มคนที่ไม่ได้ออกก าลังกายมีแนวโน้มที่จะป็นโรค
เบาหวานมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออกก าลังกาย (ร้อยละ 51.7 เปรียบเทียบกับร้อยละ 48.3)  ส าหรับเพศ อายุ 
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา เขตที่อยู่อาศัย การสูบบุหรี่ และการดื่มแอฮกฮอลล์ ไม่มีผลต่อการเป็น
โรคเบาหวานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติใดๆเลย 
 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพและโรคเบาหวาน 

ปัจจัย 
การเป็นโรคเบาหวาน 

รวม 
Chi-Square 

 เป็น ไม่เป็น ไม่ทราบ 

เพศ 
    

 

ชาย 5.1% 66.5% 28.4% 5,288(100%) .026 

หญิง 5.2% 66.0% 28.8% 3,329(100%) 

อายุ 
    

 

ต่ ากว่าหรือเท่ากับ  20 1.8% 57.9% 40.4% 85(100%) 5.279 

20-39  4.5% 66.1% 29.4% 1,556(100%) 

40-59  5.2% 67.2% 27.6% 4,281(100%) 

60-69  5.7% 65.7% 28.6% 1,449(100%) 

70-79 5.8% 63.6% 30.6% 878(100%) 
80 ปีขึ้นไป 4.3% 66.2% 29.5% 396(100%) 

สถานภาพสมรส 
    

 

โสด 3.5% 65.7% 30.8% 944(100%) 4.437 

สมรส 5.3% 66.4% 28.3% 5,873(100%) 

หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 5.6% 66.2% 28.2% 1,800(100%) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ปัจจัย 
การเป็นโรคเบาหวาน 

รวม 
Chi-Square 

 เป็น ไม่เป็น ไม่ทราบ 

ระดับการศึกษา 
    

 

ไม่ได้เรียนหนังสือ/ไม่เคยเรียน
หนังสือ 

4.8% 66.2% 28.9% 
660(100%) 

7.450 

ประถมศึกษา 5.3% 68.0% 26.7% 5,359(100%) 

มัธยมศึกษา 6.0% 66.8% 27.3% 719(100%) 

อนุปริญญา/ปวส./ปวท. 4.9% 62.1% 33.0% 1,039(100%) 

ปริญญาตรีและสูงกว่า 3.9% 60.2% 35.8% 840(100%) 

อาชีพ      

ไม่มีงานท า/ว่างงาน/ก าลังหางาน/
รองานอยู่ 

7.1% 66.3% 26.6% 
1,106(100%) 

18.023* 

นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 2.2% 57.8% 40.0% 90(100%) 

เกษตรกรรม/กสิกรรม 4.6% 70.8% 24.6% 2,177(100%) 

ประกอบกิจการส่วนตัว/ค้าขาย 4.7% 65.2% 30.1% 1,815(100%) 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้าง 4.2% 61.4% 34.4% 881(100%) 

พนักงานบริษัทเอกชน/ท างาน
โรงงานอุตสาหกรรม 

4.9% 66.8% 28.3% 
247(100%) 

รับจ้างทั่วไป 5.6% 65.9% 28.4% 1,906(100%) 

อ่ืนๆ 5.6% 60.5% 33.9% 395(100%) 

เขตที่อยู่อาศัย 
    

 

เทศบาล 5.5% 68.1% 26.3% 6,160(100%) .667 

ชนบท 4.2% 61.6% 34.2% 2,457(100%) 

การสูบบุหรี่ 
    

 

สูบ 28.1% 28.7% 27.3% 2,437(100%) .958 

ไม่สูบ 71.9% 71.3% 72.7% 6,180(100%) 

การดื่มแฮลกฮอลล์ 
    

 

ด่ืม 31.7% 31.7% 29.5% 2676(100%) .844 

ไม่ดื่ม 68.3% 68.3% 70.5% 5941(100%) 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 

ปัจจัย 
การเป็นโรคเบาหวาน 

รวม 
Chi-Square 

 เป็น ไม่เป็น ไม่ทราบ 

การออกก าลังกาย 
    

 

ออกก าลังกาย (อย่างน้อย 3 ครั้ง ต่อ
สัปดาห์) 

48.3% 48.5% 48.4% 
4,177(100%) 

20.752* 

ไม่ได้ออกก าลังกาย  51.7% 51.5% 51.6% 4,440 (100%) 

รวม 
445 5,711 2,461 8,617  

5.2% 66.3% 28.6% 100.0% 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. จากงานวิจัยพบว่ากลุ่มคนทีไ่ม่มีงานท าหรือว่างงาน อยู่มีแนวโน้มที่จะป็นโรคเบาหวานมากกว่า 
กลุ่มอาชีพอ่ืนๆ สอดคล้องกับงานกุสุมา กังหลี (2557) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า พบว่าอาชีพส่งผลต่อการควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่สอง โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โดยอาชีพรับราชการ/
ข้าราชการบ านาญ/รัฐวิสาหกิจ เป็นอาชีพที่มีเวลาในการท างานที่แน่นอน ท าให้บุคคลสามารถวางแผนการ
ด าเนินชีวิต และการดูแลตนเองได้ดี ส่งผลให้บุคคลมีการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ดี  แต่ผลของงานวิจัย
ไม่สอดคล้องกับผุสดี ด่านกุล, พชรพร สุวิชาเชิดชู, นิภาวรรณ ทองเป็นใหญ่ (2554) ศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านพฤติกรรมการดูแลตนเอง ปัจจัยด้านการสนับสนุนกับการควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิด ที ่2 ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยบริการปฐมภูมิ พบว่า อาชีพไม่มี
ความสัมพันธ์กับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 

2. จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ากลุ่มคนที่ไม่ได้ออกก าลังกายมีแนวโน้มที่จะป็นโรคเบาหวาน 
มากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ออกก าลังกาย ดังนั้นการออกก าลังกายจึงมีส่วนส าคัญในการช่วยป้องกันการเกิด
โรคเบาหวาน และถือเป็นการการบ าบัดรักษาโรคเบาหวานในตัว สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริสรา สุขวัจนี 
(2557) ศึกษาผลการออกก าลงกายเพ่ือความยืดหยุ่นต่อระดับน ้าตาลในเลือดและความสามารถในการปฏิบั ติ 
กิจกรรมประจ าวันของผู้สูงอายุที่เป็นโรคเบาหวาน พบว่าการออกก าลังกายเพ่ิมความยืดหยุ่นเพ่ิมการปฏิบัติ
กิจกรรมประจ าวันและการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดได้ อาจใช้ฟ้ืนฟูความสามารถดังกล่าวและควบคุม
ระดับน้ าตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวาน เช่นเดียวกับจากการศึกษาของ Maiorana และคณะ (2002) พบว่า
การออกก าลังกายแบบแอโรบิกและยืดหยุ่นกล้ามเนื้อสามารถท าให้ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่  2 ควบคุมระดับ
น้ าตาลในเลือดได้ดี และการศึกษาของ วันดี โภคะกุลและสมจินต์ โฉมวัฒนะชัย (2545) พบว่าการออกก าลัง
กายเพ่ือสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุคือการออกก าลังกายแบบยืดหยุ่นด้วยการเกร็งและคลายกล้ามเนื้อและข้อต่อ
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ต่าง ๆ Sigal และคณะ (2006) พบว่าการที่ผู้ป่วยเบาหวานได้ท ากิจกรรมประจ าวันจะช่วยให้ร่างกายมีการใช้
พลังงานจากการเผาผลาญน้ าตาลในเลือดได้ดีขึ้น ดังนั้นควรมีการติดตามผลและกระตุ้นให้กลุ่มตัวอย่างมีการ 
ออกก าลังกายเพ่ือป้องกันการเกิดโรคเบาหวาน 
 
ข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพกับโรคเบาหวานของประชากรไทยมีข้อ
เสนอะแนะ ดังนี้ 
 1. ควรจะมีส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอในผู้ป่วยเบาหวาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่
ไม่จ าเป็นต้องฉีดอินซูลิน ได้รับการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับแล้วว่า สามารถช่วยเพิ่มการท างานของอินซูลินที่มีอยู่
ในร่างกายได้ ท าให้สามารถน าน้ าตาลในกระแสเลือดเข้าไปใช้งานในเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้
ควรจะสร้างโปรแกรมออกก าลังกายโดยเฉพาะส าหรับผู้ป่วยที่เป็นเบาหวาน โดยการหลีกเลี่ยงการออกก าลังที่
ใช้แรงต้านมาก เช่น การยกน้ าหนัก หรือโยคะบางท่า  
    2. จากการวิเคราะห์พบว่ามีกลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งที่ไม่ได้ออกก าลังกาย ดังนั้นควรจัดโปรแกรม
การส่งเสริมออกก าลังกายให้กับประชาชนโดยทั่วไป โดยเน้นการป้องกันการเกิดโรคมากกว่าการรักษาโรคที่
ปลายเหตุ นอกจากนี้ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน และการปรับพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิด
โรคดังกล่าวเพ่ือสุขภาพที่ดีของประชาชน 
    3. ควรมีการวางแผนจัดโครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพ ให้กับผู้ที่มีรายได้น้อย 
หรอืไม่มีงานท าให้มีความตระหนักถึงความส าคัญของการออกก าลังกาย  
 
กิตติกรรมประกาศ 

บทความนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากรองศาสตรจารย์ ดร. โยธิน แสวงดี 
อย่างสูงที่เอ้ือเฟ้ือข้อมูลโครงการส่งเสริมการออกก าลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และขอบคุณเจ้าหน้าที่วิจัยของมหาวิทยาลัยรามค าแหงที่แนะน าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในเนื้อฟันของฟันน้้านม 
Microtensile Bond Strength of Fluoride Releasing Self-Etching Adhesives in 

Primary Dentin 

 เพ็ญพิชชา เอ่ียมระหงษ์ 1 
 ประภาศรี ริรัตนพงษ ์2 

 พิศลย์ เสนาวงษ์ 3 
 

บทคัดย่อ 

 สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้น เนื่องจากเป็นระบบสารยึดติดที่ลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการรักษาในทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยเด็กซึ่งมีข้อจ ากัดในการให้ความร่วมมือ
ในการรักษา อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในฟัน
น้ านม ยังมีไม่มากนัก การศึกษานี้ จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปรียบเทียบค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์ 
เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์และไม่ปลดปล่อยฟลูออไรด์  ในฟันน้ านม โดยการศึกษานี้ ศึกษาในฟันกราม
น้ านมทั้งสิ้น 10 ซี่ ฟันแต่ละซี่จะน ามาตัดทางด้านประชิดเพ่ือก าจัดชั้นเคลือบฟันและเผยให้เห็นชั้นเนื้อฟัน 
จากนั้นแบ่งกลุ่มโดยวิธีสุ่มเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่ 1. Clearfil SE bond 2. Clearfil Liner bond F และ 3. 
Clearfil S3 bond แต่ละกลุ่มจะเตรียมด้วยสารยึดติดตามค าแนะน าของบริษัทและบูรณะด้วยวัสดุเรซิน 
คอมโพสิท จากนั้นน าไปแช่น้ าที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง และน าไปตัดเป็นชิ้นตัวอย่าง
รูปร่างนาฬิกาทรายที่มีขนาดพ้ืนที่หน้าตัด 1 ตารางมิลลิเมตร น าชิ้นตัวอย่างที่ได้ไปทดสอบค่าการยึดติดและ
บันทึกลักษณะความล้มเหลวการยึดติด จากการศึกษา พบว่า สารยึดติดที่มีค่าการยึดติดสูงสุด คือ Clearfil 
Liner bond F (31.77±6.71) ซึ่งเป็นสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ รองลงมาคือ 
Clearfil S3 bond (29.11±7.56) และ. Clearfil SE bond (28.28±8.39) ตามล าดับ อย่างไรก็ตาม ค่าการยึด
ติดของสารยึดติดทั้งสามกลุ่ม ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ และพบว่า ลักษณะความล้มเหลว
การยึดติดของทั้งสามกลุ่ม ส่วนใหญ่เป็น การแตกหักที่เกิดขึ้นบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟัน 
จากการศึกษานี้ สรุปได้ว่า ก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ไม่ปลดปล่อย
ฟลูออไรด์และสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

ค้าส้าคัญ: ก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค, ฟลูออไรด์, สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง, เนื้อฟันของฟันน้ านม  
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Abstract  
The self-etching adhesive is a useful adhesive system that reduces clinical steps and 

less procedural time especially in children. Conversely, the information about fluoride 
releasing self-etching adhesive to bond strength in primary dentin was limited.  

The objective of this study was to compare microtensile bond strength of fluoride 
releasing adhesive (Clearfil liner bond F) and non- fluoride releasing adhesives (Clearfil SE 
bond and Clearfil S3 bond). The specimens were prepared by trimming parallel to proximal 
surface of the teeth in order to expose a flat dentin surface. The specimens were randomly 
divided into 3 subgroups and bonded with adhesive following the manufacturer’s 
instructions. The specimens were restored with resin composite. After storage in water 37 ๐C 
for 24 hours, specimens were sectioned and shaped to form hour glass-shaped specimen 
with a cross-sectional area of 1 mm2. The tensile force was applied at a crosshead speed of 
1 mm/min. The tensile force and mode of failure was recorded. The highest mean 
microtensile bond strength was Clearfil liner bond F (31.77±6.71) followed by Cleafil S3 
bond (29.11±7.56) and Clearfil SE bond (28.28±8.39) respectively. However, the microtensile 
bond strengths were no significant difference between groups of adhesives. Adhesive failures 
were observed from fractured specimens as modes of failure in all groups of adhesives. The 
microtensile bond strength showed no significant difference between fluoride releasing self-
etching adhesive and non-fluoride releasing self-etching adhesives. 
Keyword 
Microtensile bond strength, Fluoride, Self-etching adhesives, Primary dentin 
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บทน้า 
วัสดุอุดที่ใช้สารยึดติด ได้รับการพัฒนาระบบของสารยึดติดขึ้นมาเรื่อยๆ ร่วมกับแนวโน้มการใช้วัสดุ

อุดอมัลกัม ได้รับความนิยมในการบูรณะฟันลดลง เนื่องจาก ข้อดีของการใช้วัสดุอุดระบบที่ใช้สารยึดติด คือ
สูญเสียโครงสร้างของฟันในการบูรณะน้อยกว่า เนื่องจากต้องการการเตรียมโพรงฟันที่ช่วยในการยึดติดน้อย
กว่า แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาส าคัญของวัสดุอุดเรซิน คอมโพสิท ซึ่งเป็นวัสดุอุดระบบที่ใช้สารยึดติด คือการหด
ตัวเนื่องจากปฏิกิริยาการแข็งตัว ซึ่งอาจท าให้เกิดรอยผุทุติยภูมิและความล้มเหลวของการยึดติดของวัสดุอุดเร
ซิน คอมโพสิท (Basso, Borba & Della Bona, 2013) 

ในปัจจุบัน วัสดุอุดระบบที่ใช้สารยึดติดแบ่งตามปฏิกิริยาที่เกิดกับชั้นสเมียร์ได้เป็น ระบบแรก คือระบบ
โททอลเอชชิง ซึ่งจะก าจัดส่วนของชั้นเสมียร์ออกไปทั้งหมดและสลายแร่ธาตุของชั้นเนื้อฟันด้วยกรด และระบบ
ที่สอง คือ ระบบเซลฟ์เอชชิง ซึ่งจะละลายชั้นเสมียร์บางส่วนและสลายแร่ธาตุของชั้นเนื้อฟัน โดยไพรเมอร์ที่
เป็นกรดจะแทรกซึมเข้าไปในส่วนของเนื้อฟันพร้อมๆกับการเกิดการสลายแร่ธาตุ ไพรเมอร์ที่เป็นกรดนี้ไม่ต้อง
ล้างน้ าออก ดังนั้นสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง จึงกล่าวได้ว่าเป็นระบบสารยึดติดที่ใช้งานง่าย  (Giannimi & 
others, 2015) 

ข้อดีของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง คือ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการท างานในทางคลินิก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในผู้ป่วยเด็กซึ่งมีปัจจัยด้านพฤติกรรมที่อาจส่งผลให้การบูรณะฟันยุ่งยากขึ้น นอกจากนี้ สารยึดติด
ระบบเซลฟ์เอชชิงยังมีการเสียวฟันหลังบูรณะที่น้อยกว่าสารยึดติดระบบโททอลเอชชิง (Nakornchai & 
others, 2005; Silva & others, 2010; Tay & others, 2000; Tay & others, 2002) 

สารยึดติดได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาสารยึดติดที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ขึ้นมา เพ่ือ
หวังผลของฟลูออไรด์ในการป้องกันฟันผุจากคุณสมบัติในการส่งเสริมการสะสมแร่ธาตุคืนกลับ ยับยั้งการสลาย
แร่ธาตุ และคุณสมบัติในการหยุดยั้งการเกิดฟันผุ (Basso, Borba & Della Bona, 2013; Shinohara  & 
others, 2006; Cavalli & others, 2012) การเติมฟลูออไรด์เข้าไปในสารยึดติดเป็นแหล่งสะสมของฟลูออไรด์ 
เพ่ือที่จะป้องกันฟันผุบริเวณผิวรอยต่อของวัสดุ (Cavalli & others, 2012) สารยึดติดที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์
ได้ จะปลดปล่อยฟลูออไรด์ออกมายังช่องว่างที่บริเวณขอบของวัสดุอุดและมีผลต่อเคลือบฟันหรือเนื้อฟันที่มี
การสูญเสียแร่ธาตุบริเวณข้างเคียง (Shinohara  & others, 2006) 

การศึกษาสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในฟันแท้ แสดงให้เห็นว่า ก าลังแรงยึด
แบบดึงระดับจุลภาคเพ่ิมขึ้น หลังจากเก็บโดยแช่ในน้ าเป็นเวลา 3 เดือน (Shinohara  & others, 2009) 
นอกจากนี้ สารยึดติดที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ มีความคงทนในระยะยาวดีขึ้นที่ผิวรอยต่อของเนื้อฟัน 
เนื่องจากฟลูออไรด์ป้องกันการเสื่อมสลายของเนื้อฟัน (Nakajima & others, 2003) 

อย่างไรก็ตาม การศึกษาค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ในฟัน
น้ านมนั้นมีอยู่จ ากัด (Soares & others, 2005) จึงเป็นที่มาของการศึกษาในครั้งนี้ 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
เพ่ือเปรียบเทียบค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์และไม่

ปลดปล่อยฟลูออไรด์ในฟันน้ านม 
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษานี้ ศึกษาในฟันกรามน้ านมบนหรือล่างที่ไม่มีรอยผุ จ านวน 10 ซ่ี ไม่มีการบูรณะหรือไม่มี
พยาธิสภาพใดๆ โดยได้รับการถอนเนื่องจากฟันแท้ข้ึนมาแทนที่หรือหลุดเองตามธรรมชาติ  โดยเก็บใส่ในขวดที่
บรรจุน้ าเกลือร้อยละ 0.9 (Burrow, Nopnakeepong & Phrukkanon, 2002; Sano & others, 1994; 
Sano & others, 1995)  ภายใต้อุณหภูมิห้องไม่เกิน 6 เดือนหลังถอน (Burrow, Nopnakeepong & 
Phrukkanon, 2002; Olio, 1993; Zhao & others, 2010)  น ามาตัดบริเวณด้านประชิดด้วยเครื่องตัดฟัน
แบบช้า ให้ขนานกับแกนฟันในแนวยาวถึงชั้นเนื้อฟัน จากนั้นน าฟันไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือตรวจสอบ
ว่าไม่มีส่วนของชั้นผิวเคลือบฟันหลงเหลืออยู่  จากนั้นจึงท าการขัดบริเวณประชิดที่ได้รับการตัดแล้วด้วย
กระดาษทรายความละเอียด 600 โดยฟัน 1 ซี่ จะตัดแบ่งเป็น 3 ชิ้นตัวอย่าง และแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 3 กลุ่ม
ตามชนิดของสารยึดติดที่ใช้ด้วยวิธีการสุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มท่ี 1  ยึดด้วยสารยึดติดฟันชนิดเคลียร์ฟิลล์ เอสอี บอนด์ (Clearfil SE Bond) 
กลุ่มท่ี 2  ยึดด้วยสารยึดติดฟันชนิดเคลียร์ฟิลล์ ไลเนอร์ บอนด์ เอฟ  (Clearfil Liner Bond F) 
กลุ่มท่ี 3  ยึดด้วยสารยึดติดฟันชนิดเคลียร์ฟิลล์ ไตรเอส บอนด์ (Clearfil S3 Bond) 

ตัวอย่างฟันกรามน้ านมแต่ละกลุ่มจะใช้สารยึดติดฟันตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต ดังแสดงใน
ตารางที่ 1 แล้วจึงท าการอุดด้วยวัสดุเรซิน คอมโพสิท (Z250 hybrid resin composite) โดยอุดเป็นชั้นๆ 
ละ 2 มิลลิเมตรและฉายแสงด้วยเครื่องฉายแสง 40 วินาทีในแต่ละชั้น หลังจากนั้นน าฟันไปแช่ในน้ ากลั่นที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Burrow, Nopnakeepong & Phrukkanon, 2002; 
Nakornchai & others, 2005; Sano & others, 1994; Tae-Yeon Lee & others, 2003)   

จากนั้นตัวอย่างแต่ละชิ้นจะถูกตัดให้ตั้งฉากกับบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเรซิน คอมโพสิทกับเนื้อฟัน
ด้วยเครื่องตัดฟันแบบช้าโดยมี ความหนา 1 มิลลิเมตร จากนั้นกรอบริเวณรอยต่อระหว่างวัสดุเรซิน 
คอมโพสิทกับเนื้อฟันด้วยเข็มกรอกากเพชรที่มีความละเอียดพิเศษ ให้เป็นรูปนาฬิกาทราย (Burrow, 
Nopnakeepong & Phrukkanon, 2002; Fernanda & others, 2010; Söderholm, Geraldeli & Shen, 
2012) โดยให้มีพ้ืนที่หน้าตัดบริเวณส่วนที่คอดที่สุด คือ 1 ตารางมิลลิเมตร (Ceballos & others, 2003) 

น าตัวอย่างไปทดสอบก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค โดยยึดกับเครื่องทดสอบยูนิเวอร์ซอลด้วยกาว
ยึดไซยาโนไครเลท ให้รอยต่อระหว่างวัสดุเรซิน คอมโพสิทกับเนื้อฟันตั้งฉากกับแนวแรงดึง โดยใช้ความเร็วหัว
กด 1 มิลลิเมตรต่อนาที จนกระทั่งชิ้นทดลองหัก (Ceballos & others, 2003; Sanares & others, 2001; 
Sano & others, 1994) บันทึกค่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคที่ได้ในหน่วยเมกะปาสคาล  (MPa)        
ชิ้นตัวอย่างที่แตกหักจากการทดสอบก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค จะน ามาศึกษาบริเวณพ้ืนผิวที่แตกหัก 
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(Courson & others,2005; Shinohara & others, 2006) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนชนิดส่องกราด 
โดยจ าแนกชนิดของการแตกหักที่เกิดขึ้นในชิ้นทดลองเป็น 3 ประเภท (Hosoya & others, 2006)  คือ 1. 
การแตกหักที่เกิดขึ้นบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟัน 2. การแตกหักที่เกิดขึ้นในบริเวณชั้นเนื้อ
ฟัน และ 3. การแตกหักที่เกิดขึ้นในบริเวณชั้นของสารยึดติด จากนั้นบันทึกผล 

ค านวณค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค โดยใช้สถิติ ทดสอบ
One-way ANOVA และ Tukey’s test โดยในการวิเคราะห์ทางสถิติ จะใช้ระดับความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95  

 
 

ตารางท่ี 1 ส่วนประกอบหลัก ค้าแนะน้าของบริษัทและบริษัทผู้ผลิตสารยึดติดแต่ละชนิด 

Material Principal components Manufacturer’s Instruction Manufacturer 

Clearfil SE 
Bond 

Primer: 10-MDP, HEMA, 
hydrophilic DMA, tertiary 

amine, water. 
Bond: 10-MDP, Bis-GMA, 

HEMA, hydrophobic DMA, 
tertiary amine, silanized 

colloidal silica, 
photoinitiator. 

- Apply primer for 20 seconds. 

- Use mild air flow to dry the 
primer.  

- Bond application, using mild 
air flow  

- Light curing for 10 seconds. 

Kuraray CO.,LTD. 
Osaka, Japan 

Clearfil Liner 
Bond F 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMER A: 10-MDP, HEMA, 
hydrophilic DMA ,  dl-

Camphorquinone, Water 
PRIMER B :HEMA, 

Hydrophilic aliphatic 
dimethacrylate, Water 
BOND Liquid A :  Bis-
GMA,HEMA, 10-MDP, 

hydrophobic DMA,Colloidal 
silica, dl-Camphorquinone 

  
 
 
 

- Dispense equal amounts of 
PRIMER A and B and mix 
immediately before 
application. 

- Apply the mixture. Leave in 
place for 30 seconds. 

- Evaporate the volatile 
ingredients with a mild air 
stream. 

- Apply BOND Liquid A, using a 
gentle air stream. 

- Light-cure the BOND for 20 
seconds. 

Kuraray CO.,LTD. 
Osaka, Japan  
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A B C 

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ค่าเฉลี่ยก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของสารยึดติดแต่ละชนิด ในหน่วย
เมกะปาสคาล ดังแสดงในตารางที่ 2  
ตารางท่ี 2 ค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงแต่ละชนิด 
 
 
 
 
 
 
* ns ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดสองขั้นตอน ที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ (Clearfil Liner Bond F) มี
ค่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคสูงที่สุด รองลงมาคือ สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดหนึ่งขั้นตอน 
(Clearfil S3 Bond) และ สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดสองขั้นตอน ที่ไม่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ (Clearfil 
SE Bond) ตามล าดับ แต่อย่างไรก็ตาม ค่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดทั้งสามกลุ่มไม่มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) 
 นอกจากนี้ พบว่า ลักษณะความล้มเหลวการยึดติดของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงทั้งสามชนิด ส่วน
ใหญ่เป็นการแตกหักที่เกิดขึ้นบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟัน ดังรูปที่ 1 และไม่พบว่ามีชิ้น
ตัวอย่างที่แตกหักระหว่างทางทดสอบค่าการยึดติด 
 
 
 
 

 
 

 

Clearfil S3 
Bond 

10-MDP, HEMA, Bis-GMA, 
ethanol, water, 
photoinitiator, 

camphorquinone, silanized 
colloidal silica. 

- Apply for 20 seconds. 
- Gently air-dried for 20 seconds. 

- Light-cured for 10 seconds.  

Kuraray CO.,LTD. 
Osaka, Japan 

ชนิดของสารยึดติด 
ค่าการยึดติด 

(MPa)ns 
1.  Clearfil SE Bond 31.77±6.71 

2.  Clearfil Liner Bond F 29.11±7.56 
3.  Clearfil S3 Bond  28.28±8.39 

D D D 

R R 
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รูปที่ 1 แสดงรอยแตกหักพื้นผิวเนื้อฟันบริเวณพื้นที่หน้าตัดชิ้นตัวอย่างรูปนาฬิกาทรายของสารยึดติดหลัง
น้าไปทดสอบค่าก้าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาค ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องกราดที่
ก้าลังขยาย 200 เท่า ภาพ A : การแตกหักบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟันของสารยึดติด
ชนิด Clearfil SE Bond ภาพ B : การแตกหักบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟันของสารยึด
ติดชนิด Clearfil  Liner Bond F ภาพ C : การแตกหักบริเวณผิวรอยต่อระหว่างสารยึดติดกับเนื้อฟัน
ของสารยึดติดชนิด Clearfil S3 Bond (D = Dentin, R = Composite resin)  
 
 ค่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ระหว่างชนิดหนึ่งขั้นตอนและ
สองขั้นตอน  บางการศึกษา  พบว่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติด ระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิด
สองขั้นตอนมีค่ามากกว่าชนิดหนึ่งขั้นตอน (Gateva & Dikov, 2012; Soares & others, 2005) บาง
การศึกษาพบว่า ก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติด ระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดสองขั้นตอนและชนิด
หนึ่งขั้นตอน มีค่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Knobloch & others, 2007; Asande Adebayo, 
Francis Burrow & John Tyas, 2008)  
 จากการศึกษานี้ พบว่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดหนึ่ง
ขั้นตอน (Clearfil S3 Bond) มีค่ามากกว่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง 
ชนิดสองขั้นตอน (Clearfil SE Bond) อย่างไรก็ตาม ก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคในไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ Xie และคณะ ซึ่งพบว่า ถึงแม้ว่าสารยึดติดระบบ
เซลฟ์เอชชิง ชนิดหนึ่งขั้นตอน มีค่าก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคมากกว่าสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิด
สองข้ันตอน แต่ทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยปัจจัยที่มีผลต่อค่าก าลังแรงยึด
แบบดึงระดับจุลภาค คือ การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร้อนเย็น ซึ่งเป็นการจ าลองการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลา
ผ่านไป ( Xie & others, 2010) 
 Brackett และคณะในปี 2010 ได้ท าการศึกษาลกัษณะการใช้งานทางคลินิกของสารยึดติดระบบเซลฟ์
เอชชิง ชนิดหนึ่งขั้นตอนและสองขั้นตอน พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติของลักษณะทาง
คลินิกในด้านต่างๆ ได้แก่ การยึดอยู่ของสารยึดติด ความกลมกลืนของสี การเปลี่ยนแปลงของสีบริเวณขอบ 
การเกิดรอยผุซ้ า ความแนบของวัสดุที่บริเวณขอบ และลักษณะพ้ืนผิว  
 นอกจากนี้ ยังพบว่า สารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ชนิดหนึ่งขั้นตอน มีร้อยละความส าเร็จทางคลินิก
ร้อยละ 78 และชนิดสองขั้นตอน มีร้อยละความส าเร็จทางคลินิกร้อยละ 81 ซึ่งไม่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ  
 เมื่อพิจารณาก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงชนิดปลดปล่อย
ฟลูออไรด์ได้ (Clearfil Liner Bond F) และสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงชนิดไม่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ (Clearfil 
SE Bond) ในการศึกษานี้ พบว่า ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Nakajima และคณะในปี 2003 ซึ่งศึกษาก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ที่
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ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ที่ระยะเวลาต่างๆกัน โดยพบว่า สารยึดติดที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้มีค่าก าลังแรงยึด
แบบดึงระดับจุลภาคไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงชนิดไม่ปลดปล่อย
ฟลูออไรด์  
 ดังนั้น ฟลูออไรด์จากสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิง ที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ ไม่มีผลต่อก าลังแรงยึด
แบบดึงระดับจุลภาค  
 
 
ผลสรุป 

การศึกษานี้ สรุปได้ว่า ก าลังแรงยึดแบบดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ไม่
ปลดปล่อยฟลูออไรด์และสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงที่ปลดปล่อยฟลูออไรด์ได้ ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ

อย่างไรก็ตาม การใช้งานในทางปฏิบัติงานทางคลินิก โดยมากเป็นการบูรณะฟันที่มีรอยผุ และ
เนื่องจากการศึกษานี้ยังไม่ครอบคลุมผลของฟลูออไรด์ที่ปลดปล่อยจากสารยึดติดระบบเซลฟ์เอชชิงในระยะ
ยาว จึงควรมีการศึกษาต่อในประเด็นดังกล่าว เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการเลือกใช้สารยึดติดในการบูรณะฟัน
ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณคณาจารย์ภาควิชาทันตกรรมส าหรับเด็กและทันตกรรมหัตถการ ที่ให้ค าแนะน า สนับสนุน
และช่วยเหลือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณส านักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่
สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ในการศึกษาครั้งนี้ 
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ค่าการยึดติดในสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลของฟันน ้านม 
Microtensile bond strength of Universal adhesives in primary dentin 

วิชญาตรี  ยศแผ่น 1 
ประภาศรี  ริรัตนพงษ์ 2 

พิศลย์  เสนาวงษ์ 3 

บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อประเมินค่าการยึดติดในสารยดึติดระบบยูนิเวอร์ซอลของฟันน้้านม 

โดยนา้ฟันกรามน้้านมจ้านวน 12 ซี่ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มๆละ 3 ซี่เพื่อรับการทาสารยึดตดิ ดังนี้ 1) ซิงเกิล บอนด ์ท ู
2) เคลียร์ฟิล ยนูิเวอร์ซอล บอนด์ - ใช้กรดกัด 3) เคลียร์ฟิล ยูนิเวอร์ซอล บอนด์ - ไม่ใช้กรดกัด และ 4) เคลียร์ฟิล 
ไตร เอส บอนด์ น้าฟันไปเตรียมชิ้นตัวอย่างโดยกรอเป็นรูปดัมเบลล์ให้มีพื้นที่หนา้ตัดบริเวณตอ่ระหว่างเรซิน คอมโพ
สิตกับเนื้อฟัน 1±0.2 ตารางมิลลิเมตร ให้ได้กลุ่มละ 10 ชิ้น เพือ่น้าไปทดสอบกา้ลังแรงยึดแบบดึง และนา้ชิน้ส่วนที่หัก
ของแต่ละชิ้นไปดูรปูแบบการแตกหักจากกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด นา้ไปวิเคราะห์ผลทางสถิติ ผล
การศึกษาไม่พบความแตกต่างของค่าการยึดติดของฟันทีไ่ด้รับการทาสารยึดติดในแตล่ะกลุ่ม และในทุกกลุ่มส่วนใหญ่
จะพบการแตกหักแบบแอดฮีซีฟ  โดยสรุปค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลในฟันน้้านมไม่มีความ
แตกต่างกับระบบอื่น  
ค้าส้าคัญ:  สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอล/ ค่าการยึดติด/ รูปแบบการแตกหัก 

Abstract  
 This experiment was conducted to evaluate the microtensile bond strength values 

of Universal adhesives in primary dentin. Flat dentin surfaces from 12 sound primary molars were 
randomly divided to 4 groups according to adhesive systems: 1) Single Bond 2 (SB), 2) Clearfil 
Universal Bond – etch & rinse mode (CFU-ER), 3) Clearfil Universal Bond - self etch mode (CFU-SE) 
and 4) Clearfil S3 Bond (S3). After bonding and restoring with a resin composite, the teeth were 
prepared to obtain dumbbell – shaped specimens with cross – sectional areas of 1±0.2 mm² for 
µTBS testing (N=10). The results demonstrated that no differences between the groups were found 

(p˃0.05). For all groups, most of the fracture patterns were adhesive failures. In conclusion, CFU 
was found to have no difference of µTBS with SB and S3. There were no differences between the 
µTBS under ER and SE modes of the CFU in primary dentin. 
Keywords: UNIVERSAL ADHESIVE/ MICROTENSILE BOND STRENGTH/ MODE OF FAILURE 
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บทน้า 
ปัจจุบันวัสดุอุดฟันสีเหมือนฟันหรือเรซิน คอมโพสิท เป็นวัสดุบูรณะฟันทางเลือกหนึ่งที่นิยมใช้ในกรณี

ที่ผู้ป่วยต้องการความสวยงาม, มีการสูญเสียโครงสร้างของฟันไปค่อนข้างน้อย หรือต้องการความแข็งแรง  
ดังนั้นความแข็งแรงบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสระหว่างเรซิน คอมโพสิทและฟันจึงมีความส้าคัญ  การเลือกใช้สารยึด
ติดทางทันตกรรมหรือ dental adhesive จึงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติการยึดติด
ของสารยึดติดระหว่างฟันแท้กับฟันน้้านม พบว่าในฟันน้้านมมีค่าการยึดติดน้อยกว่าฟันแท้ ซึ่งสอดคล้องกับ
หลายๆการศึกษาท่ีกล่าวว่าฟันน้้านมมีปริมาณแร่ธาตุที่น้อยกว่า มีขนาดและปริมาณของท่อเนื้อฟันที่มากกว่า
เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ผิว ส่งผลต่อการยึดติดของเรซิน คอมโพสิทกับฟันน้้านม ที่มีค่าน้อยกว่าฟันแท้ 
(Mithiborwala, Chaugule, Munshi, & Patil, 2012)  

ระบบของสารยึดติดทางทันตกรรม (dental adhesive system) จึงถูกพิจารณาว่าเป็นปัจจัยส้าคัญ
ต่อความส้าเร็จในการบูรณะฟันด้วยเรซิน คอมโพสิท  ดังนั้นคุณภาพและความแข็งแรงบริเวณพ้ืนผิวสัมผัส
ระหว่างเรซิน คอมโพสิทและฟันจึงเป็นตัวบ่งบอกถึงคุณสมบัตินี้ (Li, Burrow, & Tyas, 2000)  ซึ่งสารยึดติด
ระบบล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้เรียกว่า “สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอล หรือ universal adhesive system” 
ที่มีคุณสมบัติคือสะดวกต่อการใช้งาน สามารถลดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้จากขั้นตอนของการใช้กรดกัดซ่ึง
ท้าให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้นเนื้อฟันที่ถูกกรดกัด และสารยึดติดที่ไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปได้อย่างสมบูรณ์ 
(Van Meerbeek, De Munck, Yoshida, Inoue, Vargas, Vijay, & Vanherle, 2003)  นอกจากนี้แล้วยัง
เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการใช้งานได้อีกด้วย (Haller, 2000; Wagner, Wendler, Petschelt, 
Belli, & Lohbauer, 2014)  สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลนี้ยังสามารถเลือกใช้ได้ทั้งแบบใช้กรดกัดก่อนหรือไม่
ใช้กรดกัด  ทั้งนี้ข้ึนกับการดุลยพินิจของทันตแพทย์ และบริเวณพ้ืนผิวที่ต้องการบูรณะ (Alex, 2015; Rosa, 
Piva, & Silva, 2015; Wagner et al., 2014)  แต่อย่างไรก็ตามหลายการศึกษากลับพบว่าการใช้สารยึดติด
ระบบยูนิเวอร์ซอลมีค่าการยึดติดที่ไม่ดีมากนัก (Neelima, Sathish, Kandaswarmy, & Bupesh, 2008; 
Van Meerbeek et al., 2003) ซึ่งค่าการยึดติดนี้เองอาจมีค่าเท่ากับหรือน้อยกว่าสารยึดติดระบบเก่าท้ังที่ใช้
ในฟันแท้และฟันน้้านม (Lenzi, Raggio, Soares, & Rocha, 2015; Makishi, Andre, Ayres, Martins, & 
Giannini, 2016; Munoz, Luque , Hass, Reis, Loguercio, & Bombarda, 2013; Munoz, Luque, 
Malaquias, Hass, Reis, Campanha, & Loguercio. 2015) 

นอกจากนี้สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลยังถูกพิจารณาว่าเป็นสารยึดติดที่สามารถยึดระหว่างวัสดุ
บูรณะฟันชนิดอ่ืนๆกับเนื้อฟันได้ โดยพบว่าไซเลน (silane) ถูกน้ามาเติมในสารยึดติดนี้เพ่ือหวังผลให้เกิดการ
ยึดติดกับเรซิน คอมโพสิทมากขึ้น (Brosch, Pilo, Bichacho, & Blutstein, 1997; Fawzy, El-Askary, & 
Amer, 2008)  ตัว silane นี้ไม่เพียงแต่ท้าปฏิกิริยากับผลึกซิลิกา (silica filler particles) ในเรซิน คอมโพสิท
แต่ยังสามารถท้าปฏิกิริยากับวัสดุบูรณะฟันที่มีส่วนประกอบของซิลิกา (silica-based materials) ได้อีกด้วย 
(Lung, & Matinlinna, 2012)  อย่างไรก็ตามการศึกษาในเรื่องความแข็งแรงและค่าการยึดติดของสารยึดติด
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ระบบยูนิเวอร์ซอลที่มี silane เป็นส่วนประกอบยังมีน้อยมาก  อีกทั้งยังไม่พบว่ามีการศึกษาในฟันน้้านม  
งานวิจัยนี้จึงต้องการหาค่าการยึดติดในสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลในฟันกรามน้้านม 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือหาและเปรียบเทียบค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลโดยใช้แบบกรดกัดและไม่ใช้กรด
กัดกับสารยึดติดระบบอื่นในฟันกรามน้้านม 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยนี้ท้าการทดสอบจากฟันกรามน้้านมในห้องปฏิบัติการ โดยผ่านคณะกรรมการจริยธรรมของ
คณะทันต-แพทยศาสตร์/เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว (Project number : MU-DT/PY-IRB 2015/ 
DT055) 

ฟันกรามน้้านมที่น้ามาใช้ในการวิจัยนี้ต้องเป็นฟันกรามน้้านมที่ไม่ผุ หรือผุได้ไม่ถึงชั้นเนื้อฟัน, เป็นฟัน
ที่ไม่ได้รับการบูรณะหรืออุดฟันมาก่อน, ไม่มีรอยแตกหักหรือไม่มีความผิดปกติของชั้นเคลือบฟัน ซึ่งได้จากการ
ถอนหรือหลุดเองตามธรรมชาติในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน  โดยเก็บฟันกรามน้้านมเหล่านี้แช่ในสารละลาย
น้้าเกลือท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียสในภาชนะปิด (Burrow, Nopnakeepong, & Phrukkanon, 2002) 

น้าฟันกรามน้้านมจ้านวน 12 ซี่โดยแต่ละซี่น้าไปตัดเอาชั้นเคลือบฟันทางด้านบดเคี้ยวและด้านประชิด
ทั้ง 2 ข้างออกด้วยเครื่องตัดฟันแบบช้า  หลังจากนั้นน้าฟันไปส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์เพื่อมั่นใจว่าไม่พบชั้น
เคลือบฟันหลงเหลืออยู่   แลว้จึงน้าฟันแต่ละซี่โดยใช้ด้านบดเคี้ยวไปถูกับกระดาษทรายน้้าที่มีความหยาบ 600 
ในทิศทางขึ้น-ลงและซ้าย-ขวา เพ่ือให้เกิด smear layer เหมือนๆกันทุกซี่ (Hashimoto, De Munck, Ito, 
Sano, Kaga, Oguchi, & Pashley, 2004; Zhao, Chen, Xiong, & Wang, 2006) หลังจากนั้นน้าฟันกราม
น้้านมไปแบ่งแบบสุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ซี่เท่าๆกัน  โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับการทาด้วยสารยึดติด 4 
แบบที่แตกต่างกันดังนี้  

กลุ่มท่ี 1 จะได้รับการทาด้วย ซิงเกิล บอนด์ ทู - Single Bond 2 (SB)  
กลุ่มท่ี 2 ทาด้วยเคลียร์ฟิล ยูนิเวอร์ซอล บอนด์ ใช้กรดกัดก่อน- Clearfil Universal Bond (CFU-ER)  
กลุ่มท่ี 3 ทาด้วยเคลียร์ฟิล ยูนิเวอร์ซอล บอนด์ ไม่ใช้กรดกัด - Clearfil Universal Bond (CFU-SE)  
และกลุ่มที่ 4 ทาด้วยเคลียร์ฟิล ไตร เอส บอนด์ - Clearfil S3 Bond (S3)  
โดยจะทาสารยึดติดบนผิวฟันทางด้านบดเคี้ยวที่ถูกสร้างให้เกิด smear layer แล้วนั้น ตามค้าแนะน้า

ของแต่ละบริษัท แล้วจึงน้าฟันมาบูรณะด้วยวัสดุอุดฟันเรซิน คอมโพสิต (Clearfil AP-X) จ้านวน 2 ชั้น ชั้นละ 
2 มิลลิเมตร และท้าการฉายแสงชั้นละ 20 วินาที (Lee, Cho, & Son, 2003)  หลังจากนั้นจึงน้าฟันทั้ง 4 กลุ่ม
ไปแช่ในภาชนะปดิที่บรรจุน้้ากลั่นที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง (Burrow et al., 2002)   
น้าฟันในแต่ละกลุ่มไปตัดในแนวตั้งฉากกับพ้ืนผิวที่ท้าการบูรณะด้วยเครื่องตัดฟัน โดยก้าหนดให้มีความหนาอยู่
ที่ 1±0.2 มิลลิเมตร (Burrow et al., 2002; Hikita, Van Meerbeek, De Munck, Ikeda, Van Landuyt, 
Maida, & Peumans, 2007) จากนั้นน้าชิ้นส่วนฟันไปกรอเตรียมชิ้นตัวอย่างเป็นรูปดัมเบลล์ (dumbbell-
shaped) ให้มีพ้ืนที่หน้าตัดบริเวณรอยต่อระหว่างเรซิน คอมโพสิทและฟันประมาณ 1±0.02 ตารางมิลลิเมตร 
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ด้วยหัวกรอกากเพชรที่มีความละเอียดสูง (Hosoya, Kawada, Ushigome, Oda, & Garcia-Godoy, 2006)  
ซึ่งจะพบว่าฟันหนึ่งซี่สามารถเตรียมชิ้นส่วนทดสอบเพ่ือน้าไปทดสอบค่าการยึดติดได้ประมาณ 3-4 ชิ้น 
(Burrow et al., 2002, Hosoya et al., 2006) 

น้าชิ้นส่วนทดสอบที่มีรูปร่างเป็นดัมเบลล์ จากทั้ง 4 กลุ่ม มากลุ่มละ 10 ชิ้นเพื่อน้าไปทดสอบค่าการ
ยึดติด โดยท้าการวัดบริเวณรอยต่อระหว่างเรซิน คอมโพสิทและฟันด้วยเวอร์เนีย คาลิปเปอร์ (Vernier 
caliper)  แล้วจึงน้าชิ้นตัวอย่างแต่ละชิ้นไปยึดกับเครื่องทดสอบก้าลังแรงยึดแบบดึงด้วยกาว cyanocrylate 
adhesive  โดยที่รอยต่อของฟันและเรซิน คอมโพสิทที่มีการทาด้วยสารยึดติดแต่ละชนิดต้องตั้งฉากกับแรงดึง  
ก้าหนดให้เครื่องทดสอบแรงดึงมีความเร็วที่ 1 มิลลิเมตรต่อนาที ด้วยแรง 50 นิวตัน  ซึ่งเครื่องจะออกแรงดึง
จนกระท่ังชิ้นตัวอย่างเกิดการแตกหัก (Burrow et al., 2002; Hosoya et al., 2006; Zhao, Chen, Xiong, 
& Wang, 2006)  หลังจากนั้นท้าการบันทึกค่าแรงดึงนั้นแล้วน้าไปค้านวณหาค่าการยึดติด (มีหน่วยเป็นเมกกะ
พาสคัล)  จากค่าแรงดึงที่ท้าให้ชิ้นส่วนฟันมีการแตกหัก (มีหน่วยเป็นนิวตัน) ต่อพ้ืนที่หน้าตัดบริเวณรอยต่อ
ระหว่างเรซิน คอมโพสิท และฟัน (มีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร)  แล้วน้ามาหาค่าเฉลี่ยในสารยึดติดแต่ละกลุ่ม  
น้าไปค้านวณทางสถิติ ส่วนชิ้นส่วนของชิ้นตัวอย่างที่มีการแตกหักในแต่ละกลุ่ม น้าไปหารูปแบบการแตกหัก
ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด ซึ่งรูปแบบการแตกหักจะถูกจ้าแนกและบันทึกเป็นร้อยละ
ตามประเภทของการแตกหักดังนี้  (Miranda, Prates, Chain, & Vieira, 2010)  

Adhesive failure : มีการหักที่บริเวณรอยต่อระหว่างเนื้อฟันและเรซิน คอมโพสิท 
Cohesive failure in dentin : มีการหักเกิดขึ้นในชั้นเนื้อฟัน  
และ Cohesive failure in resin composite : มีการหักเกิดข้ึนในเรซิน คอมโพสิท 

การวิเคราะห์ทางสถิติ 
 ค่าการยึดติดจะถูกวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้ One-way ANOVA และ Turkey’ s post-hoc test ที่
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95%  สว่นรูปแบบการแตกหักใช้ Kruskal-Wallis test ที่ระดับความเชื่อม่ันที่ 95%  
ผลการวิจัย 
ค่าการยึดติด (Microtensile bond strength -µTBS) 

ค่าการยึดติดของสารยึดติดในแต่ละกลุ่ม(ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) แสดงในรูปที่ 1 
จากผลทางสถิติพบว่า  ค่าการยึดติดของสารยึดติดในกลุ่มที่ 4 ที่ทาด้วย S3 มีค่าสูงที่สุด (22.08 ± 

6.30)  แต่ไม่พบความแตกต่างของค่าการยึดติดระหว่างกลุ่มที่ 4 กับกลุ่มที่ 1 (SB), 2 (CFU-ER) และ 3 (CFU-
SE) อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ (20.09 ± 5.91, 17.25 ± 6.81 และ 18.13 ± 6.92 ตามล้าดับ)  นอกจากนี้ 
CFU ทั้งท่ีใช้กรดกัดก่อนและไม่ใช้กรดกัด (CFU-ER และ CFU-SE) ก็ไม่พบความแตกต่างกันทางสถิติ (p= 
1.00) 
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*A ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติ µTBS (p˂0.05).  

รูปที่ 1 ค่าการยึดติดของสารยึดติดแต่ละกลุ่ม โดยท่ีแกน x แสดงค่าการยึดติดมีหน่วยเป็น MPa          
ส่วนแกน y แสดงสารยึดติดที่ใช้ในการทดลองทั ง 4 กลุ่ม  

รูปแบบการแตกหัก (Mode of failure) 
ร้อยละของรูปแบบการแตกหักของสารยึดติดในแต่ละกลุ่มสรุปได้ดังรูปที่ 2 
สารยึดติดทั้ง 4 กลุ่มพบ Adhesive failure มากที่สุด  จากการวิเคราะห์ทางสถิติ Kruskal-Wallis 

test ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส้าคัญของแต่ละรูปแบบการแตกหักในสารยึดติดทั้ง 4 กลุ่ม (p=0.06, 0.54 
และ 0.22 ส้าหรับ adhesive failure, cohesive failure in resin และ cohesive failure in dentin 
ตามล้าดับ) 

ภาพตัวอย่างของรูปแบบการแตกหักของชิ้นส่วนฟันจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราดใน
สารยึดติดกลุ่ม  CFU-ER แสดงดังรูปที่ 3 

 
รูปที่ 2 รูปแบบการแตกหักของชิ นส่วนฟันในแต่ละกลุ่ม โดยท่ีแกน x แสดงร้อยละของรูปแบบการแตกหัก 

ส่วนแกน y แสดงสารยึดติดที่ใช้ในการทดลองทั ง 4 กลุ่ม   
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รูปที่ 3 แสดงการแตกหักของชิ นส่วนฟันทางด้านเนื อฟันหลังจากการทดสอบแรงดึงของกลุ่มที่ 2 (CFU-
ER) ภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอนแบบส่องกราดที่ก้าลังขยาย 100 เท่า ภาพ A: adhesive failure, 
ภาพ B: cohesive failure in dentin and cohesive failure in resin (D=dentin, C=resin 
composite และ A=adhesive)   
อภิปรายผล 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือหาค่าการยึดติดของสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลทั้งที่ใช้กรดกัด
ก่อนและไม่ใช้กรดกัด โดยท้าการเปรียบเทียบกับสารยึดติดที่ไม่ใช้กรด ได้แก่ S3  และสารยึดติดที่ใช้กรดกัด 
ซึ่งได้แก่ SB  

ค่าการยึดติด (Microtensile bond strength - µTBS) ถูกเลือกมาเป็นตัวก้าหนดความแข็งแรงของ
พ้ืนที่ผิวสัมผัสของสารยึดติดระหว่างเรซิน คอมโพสิทและเนื้อฟัน (Van Meerbeek et al., 2003)  เนื่องจาก
ค่าการยึดติดนี้จะเป็นสัดส่วนที่แปรผกผันกับพ้ืนที่ผิวสัมผัส โดยพบว่ายิ่งพื้นที่ผิวสัมผัสของชิ้นส่วนที่จะมา
ทดสอบมีขนาดเล็กจะให้ค่าการยึดติดที่สูง  ตามทฤษฎีของ Griffith (Gdoutos, 1993)  นอกจากนี้การ
ทดสอบค่าการยึดติดยังช่วยลดการเกิดรูปแบบการแตกหักประเภท cohesive failure ในชิ้นส่วนทดสอบได้
เนื่องจากพ้ืนที่ผิวสัมผัสเล็กจะท้าให้เกิดการสะสมของแรงบริเวณรอยต่อของเรซิน คอมโพสิทกับเนื้อฟัน ซึ่งจะ
ท้าให้เกิดการแตกหักได้ (Ferracane, 2006) 

การทดสอบค่าการยึดติดนี้สามารถทดสอบชิ้นส่วนทดสอบที่มีรูปร่างทั้งแบบแท่ง (stick-shaped)หรือ 
แบบดัมเบลล์ (dumbbell-shaped) ได้ (Van Meerbeek et al., 2003) ซึ่งข้อแตกต่างของการเตรียม
ชิ้นส่วนทดสอบแบบแท่งและดัมเบลล์มีความแตกต่างกัน  โดยการเตรียมชิ้นส่วนแบบแท่งจะได้จ้านวนชิ้นส่วน
ทดสอบจากฟันหนึ่งซี่มากกว่า  อีกทั้งยังเป็นการเตรียมที่ง่ายและได้มาตรฐานกว่าการเตรียมแบบดัมเบลล์ 
(Hosoya et al., 2006)  แต่การเตรียมชิ้นส่วนทดสอบแบบดัมเบลล์ก็มีข้อดีนั่นคือ สามารถคาดเดาการเกิด
รูปแบบการแตกหักได้ว่าจะไม่เกิดข้ึนบริเวณปลายของชิ้นส่วนทดสอบนั่นก็คือเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการแตกหักที่
บริเวณรอยต่อของเรซิน คอมโพสิทและเนื้อฟัน ซึ่งเป็นบริเวณท่ีสามารถเกิดการแตกหักได้อย่างแท้จริง 
(Hosoya et al., 2006)  โดยปกติแล้วการเตรียมชิ้นส่วนทดสอบเพ่ือให้มีรูปร่างแบบดัมเบลล์สามารถเตรียมได้
จากการใช้หัวกรอกากเพชร โดยต้องใช้ความแม่นย้าและความระมัดระวังค่อนข้างสูง และก็มีแนวโน้มที่จะท้า

A B B 
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ให้ได้ชิ้นส่วนทดสอบที่มีรูปร่างที่ไม่มีมาตรฐาน  นอกจากนี้ยังสามารถเกิดการหักขณะกรอเตรียมได้ (Hosoya 
et al., 2006; Van Meerbeek et al., 2003)  แต่อย่างไรก็ตามในงานวิจัยครั้งนี้ไม่พบการแตกหักของชิ้นส่วน
ทดสอบขณะกรอเตรียมให้มีรูปร่างเป็นแบบดัมเบลล์ในทุกกลุ่มทดสอบ  นอกจากนี้ Hosoya และคณะ ยังได้
รายงานว่าการเตรียมชิ้นส่วนทดสอบทั้งแบบแท่งและแบบดัมเบลล์มีค่าการยึดติดที่ไม่แตกต่างกันในฟันน้้านม 

สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลทั้งท่ีใช้กรดกัดก่อนและไม่ใช้กรดกัด (CFU-ER และ CFU-SE) มีค่าการ
ยึดติดไม่ต่างจากสารยึดติด SB ที่ใช้กรดกัด (p=0.63 ส้าหรับ CFU-ER และ p=0.36 สา้หรับ CFU-SE)  และ
สารยึดติด S3 ที่ไม่ใช้กรดกัด(p=0.84 ส้าหรับ CFU-ER และ p=0.55 ส้าหรับ CFU-SE)  การวิจัยนี้จึงเป็นการ
ยอมรับสมมุติฐานที่กล่าวว่าสารยึดติดทั้ง 4 ระบบมีค่าการยึดติดที่ไม่แตกต่างกัน 

สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลเป็นสารยึดติดระบบใหม่ล่าสุดที่ถูกพัฒนาขึ้นมาใช้ เนื่องจากใช้งานง่าย 
สะดวกและลดระยะเวลาในการบูรณะฟัน (Haller, 2000; Wagner et al., 2014) ซึ่งนอกจากเป็นสารยึดติดที่
ใช้ยึดระหว่างเรซิน คอมโพสิทกับฟันแล้วนั้น  สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลนี้ยังสามารถยึดระหว่างวัสดุบูรณะ
ชนิดอื่นๆท่ีมี zirconia, metals หรือ metal alloys เป็นส่วนประกอบ กับฟันได้ (Brosch et al., 1997; 
Fawzy et al., 2008; Lung  et al., 2012)  ยิ่งไปกว่านั้นตัวสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลที่มี silane เป็น
ส่วนประกอบยังหวังผลเพ่ือให้วัสดุบูรณะฟันจ้าพวกซิลิกา (silica-based materials) ยกตัวอย่างเช่น 
porcelain (Lung  et al., 2012) สามารถยึดติดกบัเรซิน คอมโพสิทที่มีผลึกซิลิกาเป็นส่วนประกอบได้เช่น 
Clearfil AP-X เป็นต้น (Mamanee, Takahashi, Nakajima, Foxton, & Tagami, 2015)  ซึ่งตัว CFU ที่
น้ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีการเติม silane เข้าไปในสารยึดติด จะส่งผลท้าให้คุณสมบัติของสารยึดติด
เปลี่ยนแปลงไปโดยจะท้าให้มีความหนืดลดลง  เป็นผลให้ monophonic monomers ลดลง สารยึดติดจึงมี
ความเข้มข้นลดลง (Cho and Dickens, 2004)  นอกจากนี้สารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลยังมีความชอบน้้า 
(hydrophilic) (Asmussen and Peutzfeldt, 1998; Silikas and Watts, 1999)  ท้าให้คุณสมบัติทาง
กายภาพโดยเฉพาะเรื่องความแข็งแรงของค่าการยึดติดมีค่าลดลง  จากการศึกษาของ Mamanee และคณะ ที่
ได้ศึกษาเกี่ยวกับค่าการยึดติดของสารยึดติดที่มีกับไม่มีการเติม silane เข้าไป ในเวลา 24 ชั่วโมง  พบว่าค่า
การยึดติดของเนื้อฟันไม่แตกต่างกัน  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยในครั้งนี้ว่าค่าการยึดติดของ CFU ที่มี silane 
เป็นส่วนประกอบไม่แตกต่างกับ SB และ S3  

ในการวิจัยนี้พบว่าสารยึดติดที่ใช้กรดกัดก่อน นั่นคือ SB มีค่าการยึดติดที่ไม่แตกต่างกับสารยึดติดใน
ระบบอ่ืนๆ  เมื่อพิจารณาถึงส่วนประกอบของ SB ก็พบว่ามี functional copolymer of polyacrylic and 
polyitaconic acid อยู่  ซึ่งโคพอลีเมอร์นี้จะไปจับด้วยพันธะทางเคมีกับแคลเซียมในผลึก hydroxyapatite 
ได้บางส่วน (Mitra, Lee, Bui, Tantbirojn & Rusin,  2009) ท้าให้พบว่าสารยึดติดที่มีตัวโคพอลีเมอร์นี้ใน
ระบบที่ใช้กรดกัดก่อนมีคุณสมบัติด้านการยึดติดที่ค่อนข้างดี (Kubo, Kawasaki, Yokota, & Hayashi Y, 
2006) 

จากผลการวิจัยยังพบว่าสารยึดติดที่ไม่ใช้กรดกัด ได้แก่ S3 มีค่าการยึดติดไม่แตกต่างจาก CFU  เมื่อ
พิจารณาถึงส่วนประกอบของ S3 และ CFU พบว่าทั้งคู่มี 10-MDP เป็น functional monomer ที่สามารถท้า
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ปฏิกิริยากับแคลเซียมในผลึก hydroxyaptite ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Yoshida, Nagakane, Fukuda, 
Nakayama, Okazaki, Shintani, & Van Meerbeek B, 2004; Yoshida, Yoshihara, Hayakawa, 
Nagaoka, Okihara, Matsumoto, & Van Meerbeek, 2012)  ตัว 10-MDP จะไปจับกับแคลเซียมเพ่ือสร้าง
เป็น nanolayer ที่บริเวณ adhesive layer เป็นเหตุผลให้มีค่าการยึดติดและความแข็งแรงมากข้ึน (Yoshida, 
Yoshihara, Nagaoka, Hayakawa, Torii, Ogawa, & Meerbeek, 2012; Yoshihara, Yoshida, Nagaoka, 
Fukegawa, Hayakawa, Mine, & Meerbeek, 2010)  อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของ 10-MDP ก็ยังมี
ข้อจ้ากัดอยู่ในด้านความคงทนอยู่ นอกจากนี้แล้วทั้ง S3 และ CFU ต่างก็มีคุณสมบัติที่ชอบน้้ามาก (Yoshida, 
Uno, Nodasaka, Kaga, & Hirano, 2007) ซึ่งจะท้าให้น้้าถูกดูดจากภายในท่อเนื้อฟันซึมผ่าน adhesive 
layer เป็นผลท้าให้คุณสมบัติของ hybrid layer มีค่าลดลง (Hashimoto, Ohno, Sano, Kaga, & Oguchi, 
2003)  จนนานเข้าๆ เรซิน โมโนเมอร์ก็จะเกิดกระบวนการไฮโดรไลซิสและเกิดการแตกของพันธะทางเคมีนี้ใน
ที่สุด (Erhardt, Toledano, Osorio, & Pimenta, 2008) 

จากการวิจัยในครั้งนี้ยังพบอีกว่าสารยึดติด CFU ที่มีการใช้กรดกัดและไม่ใช้กรดกัดก่อนต่างก็ไม่มีผล
ต่อค่าการยึดติดในฟันกรามน้้านม  สอดคล้องกับการศึกษา systematic analysis ที่ไม่พบความแตกต่างของ
ค่าการยึดติดในสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลทั้งที่ใช้กรดกัดและไม่ใช้กรดกัด ยกเว้นในสารยึดติดระบบยูนิเวอร์
ซอลที่มีค่าความเป็นกรดมากกว่า 2.5 (Rosa et al., 2015)  ซ่ึง CFU มีค่าความเป็นกรดอยู่ที่ 2.3 ตามท่ี
บริษัทผู้ผลิตได้ให้ไว้   และถึงแม้ว่าการใช้กรดกัดก่อนอาจให้ค่าการยึดติดที่มากกว่า ดังที่คาดว่าการใช้กรด
ก่อนจะไปท้าให้เกิด demineralized dentin ที่ลึกข้ึนเพ่ือที่จะท้าให้ hybrid layer ที่หนาและ resin tag ยาว
ขึ้น (Koutsi, Noonan, Horner, Simpson, Matthews, & Puhley, 1994)  แต่ถึงอย่างไรก็ตามตัวเรซิน โม-
โนเมอร์จากสารยึดติด CFU นี้เองก็ไม่สามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปใน dematerialized collagen fibrils ได้
อย่างสมบูรณ์ เป็นผลให้ค่าการยึดติดไม่แตกต่างกับการไม่ใช้กรดกัดก่อน (Hashimoto, Ohno, Endo, Kaga, 
Sano, & Oguchi, 2000) 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าค่าการยึดติดของสารยึดติดทั้ง 4 ระบบมีค่าไม่แตกต่างกันทาง
สถิติ และพบว่าสารยึดติดระบบยูนิเวอร์ซอลทั้งที่ใช้กรดกัดก่อนและไม่ใช้กรดกัดต่างก็ไม่พบความแตกต่างของ
ค่าการยึดติดในฟันน้้านม นอกจากนี้แล้วยังพบว่าสารยึดติดทั้ง 4 ระบบมีรูปแบบการแตกหักแบบ adhesive 
failure มากที่สุด 

อย่างไรก็ตามการวิจัยนี้เป็นการศึกษาในห้องปฏิบัติการ  และเป็นผลหลังจากบูรณะฟันไปแล้ว 24 
ชั่วโมง จึงควรมีศึกษาต่อของการคงอยู่ของค่าการยึดติดของสารยึดติดในระยะเวลาที่นานขึ้น เพ่ือน้ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานทางคลินิกต่อไป 
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คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Brand Equity Related to Consumers’ Purchase Intension of Suzuki’s  Car in Bangkok 

Areas. 
หาญณรงค์  ประดิษฐ์กุลเจริญ1 

ทรงพร หาญสันติ2 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1)  เพ่ือศึกษาถึงระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซู
กิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  2) เพ่ือศึกษาถึงระดับในการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 3)  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ ระดับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 4)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิกับการ
ตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการวิจัยเชิง
พรรณนาและการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีความ
สนใจซื้อรถยนต์ซูซูกิในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 ชุด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐาน ได้แก่  ค่า t – test, ค่า F – test, ค่า LSD (Least Significant Difference) และการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน(Pearson Correlation) ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 

 ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ให้ความส าคัญกับระดับคุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิใน
กรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับมาก การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับปานกลาง การทดสอบ
สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ส่งผลต่อระดับในการตั้งใจ
ซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ได้ และด้านทรัพย์สิน
ประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคทุกด้าน นอกจากนี้ด้าน
การตระหนักถึงตราสินค้ามีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคด้านข้อก าหนดในการซื้อ
และด้านช่วงเวลาการซื้อ และท้ายที่สุดด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์
ซูซูกิของผู้บริโภคด้านจุดประสงค์ในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม และด้านช่วงเวลาการซื้อ 

 ค าส าคัญ: คุณค่าตราสินค้า, การตั้งใจซื้อ, รถยนต์ซูซูกิ  

1นาย สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โครงการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 10900 

2ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ โครงการศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
10900 
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Abstract 

 The Objectives of this research were to study (1) the level of brand equity of 
Suzuki’s Car in Bangkok. (2) to explore level of consumer purchase intention of Suzuki’s Car 
in Bangkok.(3) to compare the level of consumer purchase intention of Suzuki’s Car in 
Bangkok subject to different personal characteristics. (4) to study relationships between 
brand equity and consumer purchase intention of Suzuki’s Car in Bangkok.  

 This research is quantitative research. Using survey research techniques and 
descriptive research method. The questionnaires were deployed to collect data from 
sample population who interested to purchase Suzuki cars in Bangkok. Total numbers of 385 
sample population were surveyed. The statistics were used to analysis data including 
percentage, frequency, mean and standard deviation. Statistic deployed to test 
hypothesises, were t – test, One Way ANOVA(F - test), LSD (Least Significant Difference) and 
Pearson’s sample correlation coefficient at the 0.05 level 

 Results of the research sample population gave high level of brand equity of 
Suzuki’s Car in Bangkok; and had moderate level of purchase intention of Suzuki’s Car in 
Bangkok. The priority hypothesises by gender, status, age and level of education had 
significantly contributed to different level of consumer purchase intention of Suzuki’s Car in 
Bangkok. The 3 aspects of brand equity of Suzuki’s Car in Bangkok including brand loyalty, 
perceive quality and other priority brand assets were significantly related to all consumer 
purchase intention of Suzuki’s Car in Bangkok. Moreover brand awareness was significantly 
terms and time of purchase. Lastly brand association was significantly related to consumer 
purchase intention of Suzuki’s Cars in term of purchase objective, environment context and 
time of purchase.  

 Keywords:  Brand Equity, Purchase Intention and Suzuki cars 
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บทน า  

 ในปัจจุบันการคมนาคมมีความส าคัญในการใช้ชีวิตประจ าวันเป็นอยากมาก โดยเฉพาะการคมนาคม
ทางถนน โดยในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณการเดินทางถนนประมาณ 2.4 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน และคาดว่าในปี 
พ.ศ. 2563 แนวโน้มปริมาณการเดินทาง และการขนส่งสินค้าทางถนนจะเพ่ิมสูงขึ้นถึงร้อยละ 21 .84 หรือคิด
เป็น 3.07 ล้านคนต่อเที่ยวต่อวัน ส่งผลต่อปริมาณการจราจรในอนาคต โดยรอบกรุงเทพมหานคและปริมณฑล 
(ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร, 2557)  ดังนั้นรถยนต์จึงมีความส าคัญต่อชีวิตของคนเรามาก
ยิ่งขึ้น โดยผู้ผลิตรถยนต์ที่อยู่ในประเทศไทยจะมีอยู่ 2 บริษัทใหญ่ๆ คือรถยนต์ยุโรปและรถยนต์ญี่ปุ่น แต่
รถยนต์ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นรถยนต์ญี่ปุ่น โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดมากถึงร้อยละ 
88.19 (TOYOTA, 2559) ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารถยนต์ญี่ปุ่นจะมีการแข่งขันที่สูงมากในการท าการตลาดใน
ประเทศไทย และจากสถิติยอดจ าหน่ายรถยนต์ ปี พ.ศ. 2554 ดังนี้ 

 

 ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย

ของ TOYOTA 
78.04 53.64 12.78 -8.38 

อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย

ของ HONDA 
103.93 153.9 26.83 33.62 

อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย

ของ ISUZU 
61.4 55.99 21.24 9.14 

อัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย

ของ SUZUKI 
154.79 367.5 108.32 119.7 

 

ตารางท่ี 1: เปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย 

 ที่มา: TOYOTA, 2559 

 จากตารางที่ 1 จะเห็นได้ว่าอัตราการเจริญเติบโตของยอดขายของทุกบริษัทเพ่ิมสูงขึ้นจากปี พ.ศ. 
2554 แต่เมื่อมีการเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโตของยอดจ าหน่ายของรถค่ายญี่ปุ่นทั้งหมดแล้วรถยนต์
ยี่ห้อ SUZUKI  มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงที่สุด  

บริษัทซูซูกิมอเตอร์ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 ที่เมืองฮามามัตสึในประเทศญี่ปุ่น เดิมท าธุรกิจผลิต
เครื่องทอผ้าจ าหน่ายแก่บริษัทผลิตผ้าไหม แต่ธุรกิจสิ่งทอของญี่ปุ่นได้ประสบกับวิกฤติเมื่อปี พ.ศ. 2494 ดังนั้น
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บริษัทซูซูกิมอเตอร์ได้พยายามแสวงหาธุรกิจใหม่เพ่ือหารายได้เสริม และเริ่มผลิตจ าหน่ายรถจัก รยานยนต์
ตั้งแต่ปี 2495 เป็นต้นมา จากนั้นในปี พ.ศ. 2498 บริษัทซูซูกิได้ขยายขอบข่ายธุรกิจไปถึงการผลิตรถยนต์ 
(ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, 2551) 

 

 ดังนั้นจึงมีข้อสังเกตว่าบริษัทซูซูกิจึงเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหม่ที่เพ่ิงเข้ามาในตลาดรถยนต์และจากการ
ที่การแข่งขันในตลาดรถยนต์มีการแข่งกันที่สูงมากท่ีมียอดจ าหน่ายในประเทศไทยรวม 799,594 คันในปี พ.ศ. 
2558 (บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจ ากัด, 2559) เพราะฉะนั้น แต่ละบริษัทจึงพยายามที่จะแข่งขันใน
การสร้างคุณค่าตราสินค้า ดังนั้นคุณค่าตราสินค้ามีความส าคัญต่อแบรนด์สินค้าอย่างมากเพราะคุณค่าตรา
สินค้าท าให้สินค้ามีคุณค่าในสายตาผู้บริโภค และเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค (ปัทมพร จิ
ระบุญมา, 2556) การสร้างคุณค่าตราสินค่าจึงมีความส าคัญที่จะท าให้ผู้บริโภคมีความตั้งใจที่จะซื้อสินค้าหรือ
บริการ ผู้บริโภคจะมีความตั้งใจซื้อเกิดขึ้นโดยมีการเลือกใช้สินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นตัวเลือกแรก 
ซึ่งจ าท าให้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Zeithami, Berry and Parasuraman, 
1990) 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1)   เพื่อศึกษาถึงระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

2)  เพ่ือศึกษาถึงระดับในการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร  

3)  เพ่ือศึกษาถึงความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อ ระดับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร  

4)  เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิกับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภค
ในกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวความคิดและสมมติฐาน 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องถึงคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์ต่อการตั้งใจซื้อ
รถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครท าให้ผู้ศึกษาสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการศึกษาได้ดังนี้ 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณค่าตราสินค้า 

1.  ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ของ

ผูบ้ริโภค 

2.  การตระหนกัถึงตราสินคา้ 

3.  คุณภาพท่ีรับรู้ได ้

4.  การเช่ือมโยงกบัตราสินคา้ของผูบ้ริโภค 

5.  ทรัพยสิ์นประเภทอ่ืนๆของตราสินคา้ 

การตั้งใจซ้ือ 

1)  จุดประสงคใ์นการซ้ือ 

2)  ขอ้ก าหนดในการซ้ือ 

 3)  บริบทแวดลอ้ม   

4)  ช่วงเวลาการซ้ือ   
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สมมติฐานในการศึกษา 

 สมมติฐานในการศึกษา มีดังนี้ 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยเริ่มจากการวิจัยสืบค้น(Exploratory 
Research) ข้อมูลทุติยภูมิเหล่านี้มาจากต าราและงานวิจัย  และใช้วิธีการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive 
Research) และใช้เทคนิคการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) มีวิธีการโดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือหา
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับความตั้ งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร  จากกลุ่มตัวอย่าง  385  ชุด ด้วยแบบสอบถามประเภทให้ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกด้วย
ตนเอง (Self-Administration Questionnaires) และเมื่อได้รับแบบสอบถามกลับมาก็ท าการรวบรวมข้อมูล
ทั้งหมด และน ามาวิเคราะห์  โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบหาค่า  t – test, F – test, LSD และค่า
สหสัมพันธ์อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ตัวแปร ที่
ก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

 การวิจัยครั้งนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร จ านวน 385 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 53 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 62.3 อายุในช่วงต่ ากว่า 26 ปี ร้อยละ 34.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
ร้อยละ 67 ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 36.6 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 20,001 – 40,000 
บาท ร้อยละ 62.9 
 
 ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.445 หรืออยู่ใน
ระดับมาก ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.92 หรืออยู่ในระดับ
มาก ด้านคุณภาพที่สามารถรับรู้ได้ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.575 หรืออยู่ในระดับมาก 
ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ ย 3.43 หรืออยู่ในระดับมาก และ
ด้านทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.56 หรืออยู่ในระดับ
มาก 
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 ด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 2.91 หรืออยู่ในระดับ
ปานกลาง ด้านข้อก าหนดในการซื้อ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.6175หรืออยู่ในระดับมาก 
ด้านบริบทแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.515 หรืออยู่ในระดับมาก และด้าน
ช่วงเวลาการซื้อ กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับค่าเฉลี่ย 3.5325 หรืออยู่ในระดับมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 สมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิที่แตกต่างกันของ
ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ใช้การวิเคราะห์ ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปร 2 กลุ่มด้วย 
t – test ทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยระหว่างตัวแปรที่มีมากกว่า 2 กลุ่ม ด้วยค่า F – test และทดสอบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญน้อยที่สุดด้วยค่า LSD (Lest Significant Difference) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นไว้
ที่ร้อยละ 95 

 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
โดยรวมแตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศแตกต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิทุกด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้าน
ข้อก าหนดในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม และด้านช่วงเวลาการซื้อ กลุ่มตัวอย่างที่มีสถานภาพแตกต่างกัน ผล
ต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ 3 ด้าน คือ ด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้านข้อก าหนดในการซื้อ และด้าน
บริบทแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุแตกต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ ด้านจุดประสงค์ในการเลือก
ซื้อ ด้านข้อก าหนดในการซื้อ และด้านบริบทแวดล้อม กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อการ
ตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิทุกด้าน คือ ด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้านข้อก าหนดในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม 
และด้านช่วงเวลาการซื้อ กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิทุกด้าน คือ ด้าน
จุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้านข้อก าหนดในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม และด้านช่วงเวลาการซื้อ และกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีผลต่อการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ ด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ
และด้านข้อก าหนดในการซื้อ 

 สมมติฐานที่ 2 คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 ใช้การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสองกลุ่ม โดยใช้ค่าสหสัมพันธ์
อย่างง่ายเพียร์สัน (Pearson Correlation Coefficient) โดยก าหนดค่าความเชื่อม่ันที่ร้อยละ 95 

 พบว่า ความคิดเห็นต่อคุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 

ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านการตระหนักถึงตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ได้ ด้านการเชื่อมโยงกับ
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ตราสินค้า และด้านทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิทุกด้าน 

ได้แก่ ด้านจุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ด้านข้อก าหนดในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม และด้านช่วงเวลาการซื้อ 

อภิปรายผล  

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การศึกษาของปัทมพร  จิระบุญมา (2556) โดยการศึกษา
ถึง คุณค่าตราสินค้าที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ฮอนด้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  พบว่า โดย
ด้านการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ฮอนด้ามีความส าคัญต่อผู้แบบสอบถามโดยรวมอยู่ในระดับ
ค่อนข้างมาก  โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดได้แก่  ด้านความภักดีต่อแบรนด์ฮอนด้า  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยครั้งนี้ในประเด็นเรื่อง คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคัญกับ คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิ ได้แก่ ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านการรับรู้ในชื่อตรา
สินค้า  ด้านคุณภาพที่รับรู้ได้  ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า และทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆของตราสินค้าใน
ระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านการรับรู้ในชื่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การศึกษาของวิทวัส  ปานศุภวัชร (2553) โดยศึกษาถึง 
คุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อตราสินค้า และความตั้งใจซื้อรถยนต์นั่ง
ส่วนบุคคล พบว่า โดยคุณค่าตราสินค้ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลในด้านต่างๆมีความส าคัญต่อผู้ตอบแบบสอบถาม 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ในประเด็นเรื่อง คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งกลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับ คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิ ได้แก่ ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้าน
การรับรู้ในชื่อตราสินค้า  ด้านคุณภาพที่รับรู้ได้  ด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้า และทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆ
ของตราสินค้าในระดับมาก โดยมีปัจจัยด้านการรับรู้ในชื่อตราสินค้ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การศึกษาของ Nigam (2011) ได้ศึกษาถึง คุณค่าตรา
สินค้ามีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเมืองฮารียานาประเทศอินเดีย พบว่า คุณค่าตรา
สินค้ามีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในเมืองฮารียานาประเทศอินเดียอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ในประเด็นเรื่อง คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิของผู้ บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร เพราะการตั้งใจ
ซื้อเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 

 จากผลการศึกษาครั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ การศึกษาของ Mo (2012) ได้ศึกษาถึง การตั้งใจซื้อ
รถยนต์ของผู้บริโภคในเมืองลอสเองเจอริสในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า อายุ และรายได้มีความสัมพันธ์กับ
การตั้งใจซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยครั้งนี้ในประเด็นเรื่อง อายุและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร โดยอายุมี
ความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ 3 เหตุผล คือ จุดประสงค์ในการเลือกซื้อ ข้อก าหนดในการซื้อ บริบท
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แวดล้อม และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ 2 เหตุผล คือ จุดประสงค์ในการ
เลือกซื้อ ขอ้ก าหนดในการซื้อ  

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

             ผลจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญกับระดับคุณค่าตราสินค้ารถยนต์ซูซูกิใน

กรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับมาก การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิในกรุงเทพมหานครอยู่ที่ระดับปานกลาง การทดสอบ

สมมติฐานพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ และระดับการศึกษา ส่งผลต่อระดับในการตั้งใจ

ซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 3 ด้าน ได้แก่  ด้านความจงรักภักดีต่อตราสินค้า ด้านคุณภาพที่รับรู้ได้ และด้านทรัพย์สิน

ประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า มีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคทุกด้าน นอกจากนี้ด้าน

การตระหนักถึงตราสินค้ามีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิของผู้บริโภคด้านข้อก าหนดในการซื้อ

และด้านช่วงเวลาการซื้อ และท้ายที่สุดด้านการเชื่อมโยงกับตราสินค้ามีความสัมพันธ์ กับ การตั้งใจซื้อรถยนต์

ซูซูกิของผู้บริโภคด้านจุดประสงค์ในการซื้อ ด้านบริบทแวดล้อม และด้านช่วงเวลาการซื้อ  

ตารางท่ี 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ 

1.
 จ

ุดป
ระ

สง
ค์ใ

นก
าร

เล
ือก

ซื้อ
 

 2.
ข้อ

ก า
หน

ดใ
นก

าร
ซื้อ

 

3.
บร

ิบท
แว

ดล
้อม

 

4.
ช่ว

งเว
ลา

กา
รซ

ื้อ 

1.  เพศ     

2.  สถานภาพ     

3.  อาย ุ     

4.  ระดบัการศึกษา     

5.  อาชีพ     

6.  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน     

                หมายเหตุ: เครื่องหมาย   หมายถึง มีความสัมพันธ์กันที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 

 

 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

การตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิ 

1.
 จ

ุดป
ระ

สง
ค์ใ

นก
าร

เล
ือก

ซื้อ
 

 2.
ข้อ

ก า
หน

ดใ
นก

าร
ซื้อ

 

3.
บร

ิบท
แว

ดล
้อม

 

4.
ช่ว

งเว
ลา

กา
รซ

ื้อ 

1.  ความจงรักภักดตี่อตราสินค้า + - + + 

2.  การตระหนักถึงตราสินค้า  -  - 

3.  คุณภาพที่สามารถรบัรู้ได ้ + - + + 

4.  การเชื่อมโยงกบัตราสินค้า +  + + 

5.  ทรัพย์สินประเภทอ่ืนๆของตราสินค้า + + + + 

                 

หมายเหตุ: เครื่องหมาย +  หมายถึง มีความสัมพันธ์เชิงบวกท่ีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     เครื่องหมาย -  หมายถึง มีความสัมพันธ์แบบผกผันที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

 1.  ควรมีการศึกษาวัดระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าของผู้ที่ใช้รถยนต์เปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ซูซู
กิ กับรถยนต์รายอ่ืนๆ เพ่ือที่จะเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขัน และน ามาพัฒนากลยุทธ์ในการสร้าง
คุณค่าตราสินค้าของรถยนต์ซูซูกิให้เหนือกว่าคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ 

 2.  ควรมีการศึกษาวัดระดับการตั้งใจซื้อของผู้ที่ใช้รถยนต์เปรียบเทียบระหว่างรถยนต์ซูซูกิ กับรถยนต์
รายอื่นๆ เพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไขจุดผิดพลาด เพ่ือที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิมากกว่า
รถยนต์ของคู่แข่งขันรายอ่ืนๆ 

 3.  ควรมีการศึกษาระดับการรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่มีความสัมพันธ์กับการตั้งใจซื้อรถยนต์ซูซูกิกับ
รถยนต์รายอ่ืนๆ เพิ่มเติม เพื่อที่จะสามารถรู้ได้ว่ามีคุณค่าตราสินค้าด้านใด ที่จะท าให้ผู้บริโภคเกิดการตั้งใจซื้อ
รถยนต์ซูซูกิได้ และจะได้น าผลที่ได้ไปปรับปรุงการรับรู้คุณค่าตราสินค้ารถยนต์ด้านนั้นๆ เพ่ือให้เกิดการตั้งใจ
ซื้อรถยนต์ซูซูกิให้ได้มากท่ีสุด และจะส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อรถยนต์ซูซูกิในอนาคต 
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กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงมาได้ด้วยความกรุณาอย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงพร  หาญ
สันติ  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาให้ค าแนะน าปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ การเก็บข้อมูล 
ตรวจสอบรวมถึงคอยปรับแก้ไขและแนะน าในการท าวิทยานิพนธ์และบทความฉบับนี้มาโดยตลอดด้วยความใส่
ใจอย่างดียิ่ง  ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

 ขอขอบพระคุณ ผู้ที่ให้ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าทุกท่าน  ที่มอบความกรุณาและเสียสละเวลา
ช่วยเหลือในการท าแบบสอบถามเพ่ือน าไปวิเคราะห์ในล าดับต่อไป รวมถึงเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิตศึกษา 
และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทุกท่านที่สละเวลาให้เพ่ืออ านวยความสะดวก
ด้านอ านวยการ และการประสานงานในการท าวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยมาโดยตลอดจึงส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับนี้จะมีประโยชน์อยู่ไม่น้อย จึงขอมอบส่วนดีเหล่านี้ให้แก่เหล่า
คณาจารย์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนส่งผลให้งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป และขอมอบความ
กตัญญูกตเวทิตาคุณ แด่บิดา มารดา และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีพระคุณทุกท่าน ส าหรับข้อบกพร่องต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดเพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังค าแนะน าจากท่านที่จะเข้ามาศึกษาทุกท่าน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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ชนิดจุลินทรีย์และความสามารถต้านอนุมูลอิสระของน ้าหมักชีวภาพผลมะขามป้อม 
Microorganism Identification and Antioxidant Capacity of  

The Biological Fermented Juice from Emblic Fruit 

ทัศนีย์  วงศ์มณีโรจน์1 
พัฒนา  เต็งอ านวย2 

ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์  ศุกระฤกษ³ 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาคุณสมบัติของน้ าหมักชีวภาพผลมะขามป้อมที่ผลิตตามกรรมวิธีภูมิปัญญา
ชาวบ้าน โดยศึกษาชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อมที่ช่วงระยะเวลาการหมักตั้งแต่ 10-
365 วัน และศึกษาความสามารถต้านอนุมูลอิสระของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อมที่หมักครบ 1 เดือน 3 เดือน 
6 เดือน และ 2 ปี 
 การวิจัยท าโดยการทดลอง  น ามะขามป้อมหมักกับน้ าผึ้งตามกรรมวิธีภูมิปัญญาชาวบ้าน  จากนั้นเก็บ

ตัวอย่างน้ าหมักที่ะด้  เพ่ือวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ รวมถึง จุลินทรีย์ ก่อโรค  ปริมาณ
แอลกอฮอล์ และความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธีการ Oxygen Radical Absorbance Capacity 
(ORAC)  ผลการศึกษา พบจุลินทรีย์กลุ่มโพระบโอติคสายพันธุ์ Lactobacillus paracasei subsp. tolerans 
และ Lactobacillus casei  ในช่วงเวลาการหมักตั้งแต่ 10-90 วัน มีปริมาณระหว่าง 108-1011 CFU/ml  
หลังจากนั้นตรวจะม่พบ  และพบยีสต์ในสกุล Saccharomyces sp. ในช่วงเวลาการหมักตั้งแต่ 10-365 วัน มี
ปริมาณระหว่าง 106-1011 CFU/ml ะม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค ะม่มีเมทิลแอลกอฮอล์ แต่พบเอทิลแอลกอฮอล์ 
และมีค่าความเป็นกรดอยู่ระหว่าง 2.6-2.8  ผลการหาค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ พบว่า น้ าหมัก
ชีวภาพมะขามป้อมที่หมักครบ 6 เดือน มีค่า ORAC เท่ากับ 12,029.52 mole TE/100g  ซึ่งสูงกว่าน้ าหมักที่
หมักครบ 1 เดือน 3 เดือน และ 2 ปี  แสดงว่า ระยะเวลาการหมักที่สั้นเกินะปอาจมีผลท าให้ะด้สารต้านอนุมูล
อิสระะม่มากพอ และการหมักที่ระยะเวลานานเกินะป อาจมีผลให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ะด้แต่แรกเสื่อมสภาพ

                                                      
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวทิยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธรุกิจ
บัณฑิตย ์
2อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์
3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑติย ์
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ลง นอกจากนี้ยังพบว่าน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อมที่หมักครบ 6 เดือน  มีค่า ORAC มากกว่า ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์ น้ าตรีผลา น้ ามะขามป้อมเข้มข้น น้ าแอปเปิละซเดอร์วีนีก้าร์  และน้ าผึ้ง  แต่มีค่า ORAC น้อยกว่า 
น้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง เและ น้ าชามะขามป้อมตากแห้ง 
ค้าส้าคัญ: น้ าหมักชีวภาพ   ผลมะขามป้อม   Lactobacillus   Saccharomyces   ORAC 
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ABSTRACT 
 In this research, the biological fermented juice made of law emblic fruit and honey 
using Thai traditional fermentation method was investigated to determine (a) quantity and 
characteristics of microorganisms in the fermented juice aged from 10 to 365 days, (b) 
antioxidant capacity in the fermented juice aged 1 month, 3 month, 6 month and 2 years. 
 The study was conducted by collecting samples from different age of the fermented 
juice to assess quantity and characteristics of microorganisms including pathogens, and to 
determine alcohol content and antioxidant levels using Oxygen Radical Absorbance Capacity 
(ORAC) method. 

 As a result, 108-1011 CFU/ml of Lactobacillus paracasei subsp. tolerans and 
Lactobacillus casei were found in the fermented juice aged between 10 and 90 days. 106-
1011 CFU/ml of Saccharomyces sp. were found in the fermented juice aged between 10 and 
365 days.  None of pathogens was found.  Ethanol but not methanol was also found.  The 
pH value of the fermented juice at any age was in the range from 2.6 to 2.8.  Moreover, the 
fermented juice aged 6 months had ORAC value of 12,029.52 mole TE/100g., which was 
higher than any of the fermented juice at age 1 month 3 months or 2 years. This implies that 
short fermentation period leads to small content of antioxidant, and after reaching a certain 
fermented period or threshold, the antioxidant content was lost.  In addition, the fermented 
juice aged 6 months has ORAC value higher than Triphala  ,emblic juice and apple cider 
vinegar but lower than dried emblic fruit soup and dried emblic fruit tea.  
 
Keywords:  fermented juice ,  emblic fruit , Lactobacillus ,  Saccharomyces ,  ORAC 
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1. บทน้า 

น้ าหมักชีวภาพเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่เกิดจากการน าเอาส่วนของพืชหรือสัตว์ หมักกับน้ าตาลผสม
น้ าสะอาด  ท าให้เกิดขบวนการ Plasmolysis  ของเหลวภายในเซลล์พืชหรือสัตว์ ซึ่งเป็นสารประกอบอินทรีย์ 
จึงะหลออกมาสู่ภายนอกเซลล์ จุลินทรีย์ในธรรมชาติและที่ติดมากับพืชหรือสัตว์ที่น ามาหมัก ก็จะเจริญเติบโต
ด้วยการใช้น้ าตาลและ สารประกอบอินทรีย์ที่ะหลออกมานั้นเป็นแหล่งอาหารและพลังงาน โดยจุลินทรีย์เหล่านี้
จะย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ที่น ามาหมัก ให้มีขนาดโมเลกุลเล็กลงตามล าดับ และปลดปล่อยธาตุอาหารส าคัญ
ออกมาในรูปที่สามารถดูดซึมน าะปใช้ประโยชน์ะด้ (ออมทรัพย์ นพอมรบดี และ คณะ, 2547) 

ปัจจุบันน้ าหมักชีวภาพมีการใช้กันอย่างแพร่หลาย มีสูตรการผลิตมากมาย และมีการวางจ าหน่ายใน
ท้องตลาด ส าหรับน้ าหมักชีวภาพที่ใช้บริโภคนั้น จะใช้พืชสมุนะพรหรือผักผละม้ที่รับประทานะด้เป็นวัตถุดิบใน
การหมัก การใช้เศษของพืชหรือสัตว์มาท าการหมักนั้น น้ าหมักชีวภาพที่ะด้จะน าะปใช้เพ่ือการเกษตรและการ
รักษาสิ่งแวดล้อม  การบริโภคน้ าหมักชีวภาพส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพ่ือบ ารุงร่างกาย ฟ้ืนฟูสุขภาพหรือ
บรรเทาโรคเรื้อรังต่างๆ และ น าะปใช้ในกรณีอ่ืนๆ เช่น ใช้ล้างสารพิษในอาหาร ใช้แทนวัตถุกันเสีย รักษาแผล
สด แผละฟะหม้ น้ าร้อนลวก ใช้ล้างตา บ ารุงผิวพรรณ รักษาสิว รักษาโรคผิวหนังต่างๆ ผสมในน้ ายาล้างจาน 
แชมพูสระผม สบู่ เป็นต้น 

ความนิยมบริโภคน้ าหมักชีวภาพที่มีเพ่ิมสูงขึ้น และมีการผลิตออกจ าหน่ายเป็นสินค้าชุมชน ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ) จึงะด้ก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน มผช. 481/2547 ขึ้น เพ่ือ
ควบคุมการผลิตให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และถือเป็นเครื่องดื่มชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “น้ าหมักพืช” โดย
อธิบายกรรมวิธีการผลิตน้ าหมักพืช ว่าหมายถึง “การหมักพืชหรือการสกัดน้ าจากพืชด้วยจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด
กรดแลกติก เป็นส่วนประกอบหลัก เช่น Lactobacillus delbrueckii subsp bulgaricus , Lactobacillus 
casei, Lactobacillus acidophilus , Bifidobacterium  หรือจุลินทรีย์อ่ืนที่สามารถใช้ในการผลิตน้ าหมัก
พืช” 

อย่างะรก็ตาม ผู้บริโภคน้ าหมักชีวภาพมักนิยมผลิตน้ าหมักขึ้นด้วยตนเอง มากกว่าการซื้อผลิตภัณฑ์
จากท้องตลาด เพราะการบริโภคน้ าหมักชีวภาพเปลี่ยนะปจากเดิม ซึ่งเดิมบริโภคน้ าหมักชนิดใดชนิดหนึ่ง 
เปลี่ยนเป็นการบริโภคน้ าหมักที่เกิดจากผสมน้ าหมักจากพืชชนิดต่างๆ เข้าด้วยกัน อาจผสมกัน 2 ชนิดขึ้นะป
จนถึง 10 ชนิด และพบว่าน้ าหมักที่ผลิตจากผลมะขามป้อมเป็นที่นิยมมาก ในการน าะปผสมกับน้ าหมักจาก
สมุนะพรและผละม้อ่ืนๆ นอกจากนี้ผู้ที่ผลิตน้ าหมักด้วยตนเอง ยังต้องการส่วนที่เรียกว่า  “วุ้น” ซึ่งเกิดขึ้นบน
ผิวหน้าของถังหมัก ส่วนใหญ่เชื่อกันว่าเป็นเชื้อที่ดีมีผลท าให้สุขภาพแข็งแรง และน าะปเป็นหัวเชื้อขยายน้ าหมัก
ชีวภาพะด้  ด้วยการน าน้ าหมักส่วนหนึ่ง รวมกับ “วุ้น” ที่ะด้ หมักกับน้ าตาลผสมน้ าสะอาด โดยะม่ต้องใส่ผละม้
หรือสมุนะพรเป็นวัตถุดิบในการหมักอีกต่อะป ซึ่งจะะด้น้ าหมักท่ีเรียกว่า “น้ าหมักส่วนขยาย” ะว้บริโภค 
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 ด้วยเหตุที่มีผู้คนจ านวนมากหลากหลายอาชีพ สนใจการท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือการบริโภคด้วยตนเอง 
เพราะต้นทุนในการผลิตะม่สูง ประชาชนเข้าถึงะด้ง่าย แต่งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังมีะม่มากนัก 
การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาคุณลักษณะของน้ าหมักชีวภาพที่ผลิตขึ้นตามกรรมวิธีแบบภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เพ่ือให้ทราบถึง ชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้น ความปลอดภัยต่อการบริโภค และ
ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม เพ่ือก่อให้เกิดความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิทยาศาสตร์ และน าข้อมูลที่ะด้ะปพัฒนากรรมวิธีหมักแบบภูมิปัญญาชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้นต่อะป 
 มะขามป้อม ที่ใช้เป็นวัตถุดิบส าหรับทดลองในครั้งนี้ มีชื่อเรียกทางวิทยาศาสตร์ ว่า Phyllanthus 
emblica Linn.อยู่ในวงศ์ EUPHORBIACEAE ลักษณะผลมีรูปร่างกลม เนื้อหนา รสเปรี้ยวฝาดขม คุณค่าทาง
อาหารที่ส าคัญในเนื้อมะขามป้อม 100 กรัม (บุษบา สมร่าง และ คณะ, 2553) คือ มีวิตามินบี 2  20 มิลลิกรัม  
วิตามินซี 19 มิลลิกรัม และแคลเซียม 18 มิลลิกรัม ตามต ารายาแผนโบราณ (ชยันต์ พิเชียรสุนทร,  แม้นมาศ 
ชวลิต, และวิเชียร จีรวงศ์, 2558) ผลมะขามป้อมมีสรรพคุณ แก้ะขเจือลม แก้ะอ แก้เสมหะ ขับปัสสาวะ บ ารุง
หัวใจ แก้ท้องเสีย ช่วยย่อยอาหาร และเป็นเครื่องยาหนึ่งในยาแผนโบราณ “ตรีผลา” ซึ่งประกอบด้วย สมอ
ะทย สมอพิเภก และมะขามป้อม   นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากการศึกษาวิจัยพบว่า สารกลุ่ม 
ฟีนอลกิในผลมะขามป้อมที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ส่วนใหญ่เป็นสารแทนนิน  สารสกัดจากมะขามป้อมสามารถ
ป้องกันและช่วยขับสารพิษ   ต้านโรคมะเร็ง  และต้านเชื้อแบคทีเรียบางชนิด (คณะอนุกรรมการจัดท าต ารา
อ้างอิงยาสมุนะพระทย, 2558) 

การศึกษาครั้งนี้ เลือกใช้ น้ าผึ้ง แทนน้ าตาลในการหมักเนื่องจากมีผู้ผลิตน้ าหมักชีวภาพบางกลุ่มนิยม
ใช้ เพราะต้องการให้น้ าหมักที่ะด้มีสรรพคุณในการฟ้ืนฟูสุขภาพดียิ่งขึ้น  โดยต ารายาแผนโบราณ (ชยันต์ 
พิเชียรสุนทร และ คณะ, 2558) ใช้น้ าผึ้งเป็นกระสายในการเตรียมยาลูกกลอน หรือใช้เป็นส่วนประกอบในต า
หรับยา  มีสรรพคุณบ ารุงก าลัง รักษาอาการอ่อนเพลีย แก้สะอึก แก้ะข้  เป็นยาอายุวัฒนะ  

 
2. อุปกรณ์และวิธีการ 
 2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง  ประกอบด้วย ภาชนะพลาสติกส าหรับใส่อาหารมีฝาปิดล๊อคสนิท -
ขนาดปริมาตร 10 ลิตร จ านวน 15 ภาชนะ 
 2.2 วัตถุดิบและตัวอย่างที่น ามาศึกษา ะด้แก่ ผลมะขามป้อมสด น้ าผึ้ง น้ ากรองสะอาด ผลมะขามป้อม
ตากแห้ง  ผลิตภัณฑ์น้ ามะขามป้อมเข้มข้น  ผลิตภัณฑ์น้ าตรีผลาเข้มข้น  ผลิตภัณฑ์น้ าแอปเปิ้ละซเดอร์วีนีการ์ 
และผลิตภัณฑ์ชาผงมะขามป้อม 
 2.3 การเตรียมตัวอย่างน้ าหมักชีวภาพเพ่ือใช้ในการทดลอง  จัดเตรียมน้ าหมักมะขามป้อม โดยใช้ผล
มะขามป้อมสด 1.50 กิโลกรัม น้ าผึ้ง 500 กรัม น้ าสะอาด 2.5 กิโลกรัม (คิดเป็นอัตราส่วน 3:1:5)  และหัวเชื้อ
น้ าหมัก 75 กรัม (5% ของ นน. ผลมะขามป้อม) หัวเชื้อน้ าหมักท่ีใช้ในการทดลองนี้ ะด้จากน้ าหมักมะขามป้อม
ส่วนขยายที่เติมน้ าตาลเลี้ยงหัวเชื้อะว้ทุก 6 เดือน  วิธีการหมัก คือ น าผลมะขามป้อมมาล้างให้สะอาด จากนั้น
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เทส่วนผสมทั้งหมดใส่ลงในภาชนะพลาสติก แล้วคนให้น้ าผึ้งละลายเข้ากับน้ าเป็นอย่างดี  ปิดฝาล็อคให้สนิท 
เก็บะว้ในอุณหภูมิห้อง และเก็บให้พ้นจากแมลง 
 2.4 การเก็บตัวอย่างและวิธีการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของจุลินทรีย์ในน้ าหมักมะขามป้อม 

เก็บตัวอย่างน้ าหมักที่เตรียมะว้ ในวันที่ 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90, 120, 150,180 และ 365 ของ
การหมัก โดยเริ่มจากภาชนะที่ 1 ถึงภาชนะที่ 11 ตามล าดับ ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา บริษัท 
เซลแทค จ ากัด เพ่ือวัดค่าความเป็นกรด-ด่างด้วยเครื่องวัด pH-221 และท าการวิเคราะห์ปริมาณจุลินทรีย์ โดย
วิธี Standard Plate Count เทคนิคการ Spread Plate  (Casla, D., Requena, T., & Gomez, R., 1996) 
นับและค านวณจ านวนโคโลนีที่ะด้รายงานผลเป็น Colony Forming per Unit (CFU)/ml  น าตัวอย่างโคโลนี่
ที่เกิดขึ้น ตรวจสอบคุณสมบัติการติดสีแกรม เพ่ือตรวจดูลักษณะรูปร่างเซลล์ และการจัดเรียงตัว  ด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ รวมทั้งตรวจสอบการสร้างเอนะซม์คะตะเลส (Catalase) ด้วยสารละลายะฮโดรเจนเพอร์ออกะซด์ 
(H2O2) เข้มข้น 3 % (Garbutt, J., 1997)  เมื่อจ าแนกชนิดโคโลนีะด้แล้ว น าตัวอย่างส่งวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ล าดับนิวคลีโอะทด์ ที่งานบริการจ าแนกแบคทีเรียและยีสต์ ห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวม สายพันธุ์จุลินทรีย์  
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)  
 2.5  การเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ก่อโรค ปริมาณแอลกอฮอล์ และวิเคราะห์ความ 

สามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม 

 เก็บตัวอย่างน้ าหมักจากภาชนะที่ 12 เมื่อหมักครบ 1 เดือน , .ภาชนะที่ 13  เมื่อหมักครบ 3 เดือน , 

ภาชนะท่ี 14 เมื่อหมักครบ 6 เดือนและภาชนะท่ี 15 เมื่อหมักครบ 2 ปี ส่งตรวจที่ ศูนย์บริการประกันคุณภาพ

อาหาร (FQA) สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เพ่ือวิเคราะห์หา

จุลินทรีย์ก่อโรค ปริมาณแอลกอฮอล์  และส่งตรวจที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือตรวจ

วิเคราะห์ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการ Oxygen Radical Absorbance Capacity 

(ORAC)  (Cao, G., Alessio, H.M., & Cutler, R.G., 1993) 

 2.6  การเตรียมและเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากท้องตลาด เพ่ือตรวจวิเคราะห์ความสามารถในการต้าน
อนุมูลอิสระ ด้วยวิธีการ ORAC  ผลิตภัณฑ์ที่น ามาศึกษา ะด้แก่  ผลมะขามป้อมตากแห้ง ชาผงมะขามป้อมตาก
แห้ง น้ ามะขามป้อมเข้มข้น น้ าตรีผลา น้ าแอปเปิละซเดอร์วีนีการ์ และน้ าผึ้ง โดยมีวิธีการเตรียมและเก็บ
ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้ 
 2.6.1 การเตรียมตัวอย่างน้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง น าผลมะขามป้อมตากแห้งต้มในน้ าสะอาด โดย
ใช้อัตราส่วน 1: 6 ต้มจนเดือด แล้วเคี่ยวด้วยะฟอ่อนต่อะปอีกนาน 30 นาที เก็บตัวอย่างท่ีะด้ส่งตรวจ 
 2.6.2 การเตรียมตัวอย่างน้ าชาผงมะขามป้อมตากแห้ง น าผลิตภัณฑ์ถุงชามะขามป้อมที่จ าหน่ายใน
ท้องตลาดมา 1 ผลิตภัณฑ์  ฉีกถุงชาออก แล้วเทผงมะขามป้อมที่อยู่ในถุงลงแช่ในน้ าเดือดจัด โดยใช้อัตราส่วน 
1: 6 แช่ทิ้งะว้นาน 30 นาที  เก็บตัวอย่างท่ีะด้ส่งตรวจ 
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 2.6.3 การเก็บตัวอย่างน้ ามะขามป้อมเข้มข้น ที่มีจ าหน่ายในตลาด ฉลากสินค้าระบุว่า มีส่วนประกอบ
ของน้ ามะขามป้อมสด 90 % น้ าตาลอ้อย 8 % เกลือะอโอดีน 2 % เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 1 ผลิตภัณฑ์ 
 2.6.4 การเก็บตัวอย่างน้ าตรีผลาที่มีจ าหน่ายในตลาด ฉลากสินค้าระบุว่ามีส่วนประกอบของน้ า
มะขามป้อม 40 %  น้ าสมอะทย 30 %  และน้ าสมอพิเภก 30 %  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 1 ผลิตภัณฑ์ 
 2.6.5 การเก็บตัวอย่างน้ าผึ้ง น าสินค้าน้ าผึ้งแท้ ซึ่งผลิตจากน้ าหวานของดอกะม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ 
จากตลาดมา 1 ผลิตภัณฑ์ เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 
 2.6.6  การเก็บตัวอย่างแอปเปิ้ละซเดอร์วีนีการ์ ฉลากสินค้าระบุว่า เป็นน้ าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล
เกษตรอินทรีย์ 100% (ปริมาณกรดน้ าส้ม 5%) ผลิตจากต่างประเทศ  เก็บตัวอย่างส่งตรวจ 1 ผลิตภัณฑ์ 

 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 1 ผลมะขามป้อมสด ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ                ภาพที่ 2 ผลมะขามป้อมตากแห้ง ที่ใช้เป็นวัตถุดิบ              
           ในการท าน้ าหมักชีวภาพ                                       ในการท าน้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง 

 
   
 
 
 
 
 ภาพที่ 3 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ถุงชามะขามป้อม               ภาพที ่4  ผงชามะขามป้อม ทีเ่ทออกจาก 
              ผลิตภัณฑ์ถุงชาในภาพที่ 3 

 
 

                                                       ภาพที ่5 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  น้ าตรีผลา  
                                                            น้ าแอปเปิละซเดอร์วีนีก้าร์ และ น้ าผึ้ง 
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              ภาพที่ 6 ตัวอย่างน้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง น้ าชาผงมะขามป้อม น้ ามะขามป้อมเข้มข้น 
                         น้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม ที่หมักครบ 6 เดือน และ หมักครบ 2 ปี 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 3.1 ชนิดและปริมาณจุลินทรีย์ในน ้าหมักชีวภาพผลมะขามป้อม  ตั้งแต่การหมักครบ 10, 20, 
30, 40, 50, 70, 90, 120, 150, 180 และ 365 วัน พบโคโลนี  2 ชนิด คือ 
 ชนิดที่ 1 โคโลนีมีลักษณะ ขนาดใหญ่ กลมนูน หน้าแห้ง ขอบเรียบ สีน้ าตาล  ผลการติดสีแกรม 
เป็นแกรมบวก  รูปร่างขนาดใหญ่  กลมรี และสร้างเอ็นะซม์คะตะเลส   ในช่วงการหมักตั้งแต่ 10 - 120 วัน   
มามีปริณโคโลนีอยู่ระหว่าง 109 - 1011  CFU/ml  หลังจากนั้นปริมาณลดลง  และเมื่อหมักครบ 365 วัน  
ตรวจพบโคโลนีมีปริมาณ  106  CFU/ml 
 ผลการจ าแนกจุลินทรีย์ของโคโลนีชนิดที่ 1 ด้วยวิธีวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอะทด์   D1/D2 domain 
of 26S ribosomal RNA sequence  (Kurtzman, and Robnett, 1998)  พบว่าเป็นยีสต์สกุล  
Saccharomyces sp.  จากการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลล าดับนิวคลีโอะทด์ ใน GenBank  พบว่าใกล้เคียง
ที่สุดกับยีสต์สปีชีส์ Saccharomyces cerevisiae NRRL Y-12632T  โดยมีนิวคลีโอะทด์แตกต่างกัน 4 
ต าแหน่ง (0.7%)    

ชนิดที่ 2  โคโลนีมีลักษณะ   ขนาดกลาง   กลมนูน   ขอบเรียบ   สีขาว  ผลการติดสีแกรมเป็นแกรม
บวก  รูปร่างแท่งสั้น  เรียงตัวสวย ะม่สร้างเอนะซม์คะตะเลส แสดงผลว่าเป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก
(Wood, B. J. B. and W. H. Holzapfel, 1997).   ระยะการหมักตั้งแต่ 10 - 90 วัน  มีปริมาณโคโลนีอยู่
ระหว่าง 108 - 1011 CFU/ml  หลังจากนั้นตรวจะม่พบ  

ผลการจ าแนกชนิดจุลินทรีย์ของโคโลนีชนิดที่ 2   ด้วยวิธีวิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอะทด์ 16S rDNA 
sequencing (Brosius, Dull, Sleeter, and Noller, 1981) (Kim et al., 2012) (Yamada et al., 2000)  
พบว่า มีล าดับนิวคลีโอะทด์เหมือนกับแบคทีเรีย Lactobacillus paracasei subsp. tolerans  และ 
Lactobacillus casei มากที่สุด 100 %   
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   ภาพที่ 7 แสดงจ านวนโคโลนีที่พบจากตัวอย่างน้ าหมักชีวภาพผลมะขามป้อม ในระยะเวลาการหมักต่าง ๆ 
                   
   แบคทีเรียที่พบในการทดลองนี้ ทั้ง L. paracasei subsp. tolerans ,  L. casei  และยีสต์สาย
พันธุ์ใกล้เคียง  S. cerevisiae  เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกาย เรียกว่า จุลินทรีย์กลุ่มโพร
ะบโอติก(Probiotics)  (อุทัย เก้าเอ้ียน , 2549) 

 เมื่อกระบวนการหมักผ่านะปประมาณ 20 วัน สังเกตบริเวณผิวหน้าของน้ าหมักในภาชนะ เริ่มมี 
“วุ้นน้ าหมัก” เกิดขึ้น มีลักษณะคล้ายแผ่นเยื่อบาง ๆ เมื่อการหมักนานขึ้นแผ่นเยื่อนี้ก็หนาและเหนียวอัดแน่น
ยี่งขึ้น ทั้งนี้มีงานศึกษาวิจัย (Furukawa, S., Watanabe, T., Toyama, H., & Morinaga Y., 2013) พบว่า 
กระบวนการหมักแบบะม่ใช้ออกซิเจน ที่มีสภาพแวดล้อมเป็นกรดสูง จะท าให้แบคทีเรียกรดแลคติกและยีสต์มี
การเกาะเกี่ยวยึดติดกัน และเกิดการสร้าง Biofilm ขึ้น เพื่อช่วยในการเจริญเติบโตและด ารงชีพแบบอยู่ร่วมกัน 
(Symbiosis) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้ คือ กระบวนการท าน้ าหมักชีวภาพ เป็นการหมักแบบะม่ใช้
ออกซิเจน พบทั้งยีสต์และแบคทีเรียกรดแลคติก เจริญเติบโตในน้ าหมักที่มีความเป็นกรดสูง ซึ่งน้ าหมักในทุก
ภาชนะท่ีท าการทดลอง มีค่า pH วัดะด้อยู่ระหว่าง 2.6 – 2.9  
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 ภาพที่ 8 แผ่นวุ้นที่ขึ้นบนผิวหน้าของน้ าหมักมะขามป้อมที่มีอายุการหมัก 30 วัน ถูกเขี่ยให้จมลง 
 

 
 

 ภาพที ่9 แผ่นวุ้นบนผิวหน้าของน้ าหมักมะขามป้อมที่มีอายุการหมัก 6 เดือน มีลักษณะเหนียวแน่นมากขึ้น 
 
 3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์จุลินทรีย์ก่อโรค  โดยเก็บตัวอย่างน้ าหมักมะขามป้อมภาชนะที่ 12 ถึง 15 
เมื่อหมักครบ 1 เดือน  3  เดือน  6  เดือน และ 2 ปี ตามล าดับ  ท าการตรวจวิเคราะห์ตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานชุมชน เรื่อง น้ าหมักพืช (มผช . 481/2547) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐาน
อาหารด้านจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค พ.ศ. 2556   วิธีทดสอบอ้างอิงจาก Bateriological Analytical 
Manual(BAM) และ Internationnal Organization for Standardization(ISO) พบว่า น้ าหมักชีวภาพผล 
มะขามป้อมที่หมักครบ 2 ปี ะม่พบเชื้อรา ยีสต์ และจุลินทรีย์ก่อโรค ตามที่ก าหนดะว้  ส่วนน้ าหมักที่หมักครบ 
1 เดือน ตรวจพบเชื้อรา แต่ะม่พบจุลินทรีย์ก่อโรค  น้ าหมักที่หมักครบ 3 เดือน และ 6 เดือน ะม่พบจุลินทรีย์
ก่อโรค ะม่พบรา แต่พบยีสต์  ซึ่งสอดคล้องกับผลการทดลองที่ตรวจพบโคโลนีชนิดที่ 1 เป็น ยีสต์ สกุล 
Saccharomyces sp. . 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบจุลินทรีย์ก่อโรคในน้ าหมักผลมะขามป้อม ที่มรีะยะเวลาการหมักต่างกัน 
 

 
ชนิดของจุลนิทรีย์ก่อโรค 

ระยะเวลาการหมัก 
1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 2 ปี 

Yeast           CFU/ml น้อยกว่า 1 
ะม่พบ 

* 1.4x106 * 1.2x106 น้อยกว่า 1 
ะม่พบ 

Mould          CFU/ml * 2.8x106 น้อยกว่า 1   
 ะม่พบ 

น้อยกว่า 1    
ะม่พบ 

น้อยกว่า 1   
 ะม่พบ 

MPN Coliform      /ml น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 
MPN E. Coli        /ml น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 น้อยกว่า 3 
Clostridium perfringens  CFU/ml น้อยกว่า 1    

ะม่พบ 
น้อยกว่า 1    

ะม่พบ 
น้อยกว่า 1   

 ะม่พบ 
น้อยกว่า 1   

 ะม่พบ 
Staphylococcus aureus  CFU/ml น้อยกว่า 1   

 ะม่พบ 
น้อยกว่า 1   

ะม่พบ 
น้อยกว่า 1   

ะม่พบ 
น้อยกว่า 1    

ะม่พบ 
Salmonella spp.           /25ml ะม่พบ ะม่พบ ะม่พบ ะม่พบ 
Bacillus cereus             CFU/ml 4 น้อยกว่า 1   

 ะม่พบ 
น้อยกว่า 1   

 ะม่พบ 
น้อยกว่า 1    

ะม่พบ 

 
 3.3  ผลการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณแอลกอฮอล์ในน ้าหมักมะขามป้อม วิธีทดสอบอ้างอิงจาก 
AOAC International ตรวจะม่พบเมทิลแอลกอฮอล์  แต่พบเอทิลแอลกอฮอล์มีปริมาณสูงที่สุด เมื่อหมักครบ  
3 เดือน  หลังจากนั้นปริมาณลดลงและมีค่าคงที่ประมาณ 4 % 

ตารางท่ี 2  ผลทดสอบปริมาณแอลกอฮอล์ในน้ าหมักมะขามป้อม ที่มีระยะเวลาการหมักต่างกัน 

 
 3.4   ผลการทดสอบความสามารถต้านอนุมูลอิสระของน ้าหมักชีวภาพมะขามป้อม ที่มีระยะเวลา
หมักครบ 1 เดือน  3 เดือน  6  เดือน และ 2 ปี ด้วยวิธีการหาค่า ORAC  ผลที่ะด้คือน้ าหมักมะขามป้อม หมัก
ครบ 1 เดือน มีค่า ORAC น้อยที่สุด  น้ าหมักมะขามป้อม หมักครบ 6 เดือน มีค่า ORAC สูงที่สุด และพบว่า 
น้ าหมักมะขามป้อม หมักครบ 2 ปี ค่า ORAC  ที่ะด้กลับลดลงจนมีค่าใกล้เคียงกับน้ าหมักมะขามป้อมทีห่มัก  
ครบ 3 เดือน แสดงว่าระยะเวลาในการหมักมีความส าคัญต่อการย่อยสลายสารต้านอนุมูลอิสระที่มีในพืช  

 

ชนิดของปริมาณแอลกอฮอล์ 
ระยะเวลาการหมัก 

1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 2  ปี 
ปริมาณเอทิลแอลกอฮอล์ % v/v 3.70 7.11 4.08 3.90 

ปริมาณเมทิลแอลกอฮอล์ %v/v 0.00 0.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3  แสดงค่าความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ORAC ของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม 
              ที่มีระยะเวลาการหมักต่างกัน 

 

ชนิดของน ้าหมักมะขามป้อม 
Total antioxidant activity 

ORAC   (µmoles TE /100 g) 
น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ  1  เดือน   (100 ml = 101.1 g)                 4,822.10  

น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ  3  เดือน   (100 ml = 101.4 g)                 9,801.00  

น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ  6  เดือน   (100 ml = 101.0 g)               12,029.52  
น้ าหมักมะขามป้อม หมักครบ  2 ปี       (100 ml = 109.5 g)                 9,711.00  

 
 3.5 ผลการทดสอบความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ORAC ของตัวอย่างผลิตภัณฑ์อ่ืนๆ  
ะด้แก่ น้ าผึ้ง น้ ามะขามป้อมเข้มข้น น้ าแอปเปิละซเดอร์วีนีการ์ น้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง และน้ าชาผง
มะขามป้อมตากแห้ง  ผลที่ะด้คือ น้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง มีค่า ORAC สูงที่สุด รองลงมาคือ น้ าชาผง
มะขามป้อมตากแห้ง ซึ่งค่า ORAC ที่ะด้มีค่ามากกว่าน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม  แต่น้ าหมักชีวภาพ
มะขามป้อมที่หมักครบ 3 เดือน  6 เดือน และ 2 ปี ก็มีค่า ORAC สูงกว่า น้ าตรีผลา น้ ามะขามป้อมเข้มข้น น้ า
แอปเปิละซเดอร์วีนีการ์ และน้ าผึ้ง   
 
ตารางท่ี 4  แสดงค่าความสามารถต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี ORAC ของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม  
              และผลิตภัณฑ์ตัวอย่างอ่ืน ๆ 

 

ชนิดของน ้าหมักมะขามป้อมและผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 
Total antioxidant activity 
ORAC   (µmoles TE /100 g) 

1. น้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง (100 ml =108.2 g) 32,255.85 
2. น้ าชาผงมะขามป้อมตากแห้ง (100 ml = 107.4 g) 21,704.33 

3. น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ 6 เดือน (100 ml = 101.0 g) 12,029.52 

4. น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ 3 เดือน (100 ml = 101.4 g) 9,801.00 
5. น้ าหมักมะขามป้อม หมักครบ  2  ปี (100 ml = 109.5 g) 9,711.00 

6. น้ าตรีผลา (100 ml = 101.4 g) 8,854.80 

7. น้ าหมักมะขามป้อมหมักครบ 1  เดือน (100 ml =101.1 g) 4,822.10 
8. น้ ามะขามป้อมเข้มข้น (100 ml = 119.7 g) 4,419.70 

9. น้ าแอปเปิละซเดอร์วีนีการ ์ (100ml = 100.8 g) 755.19 
10. น้ าผึ้ง (100ml = 100.0 g) 279.25 
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 ผลการทดลองที่ะด้จากน้ าหมักชีวภาพผลมะขามป้อม สอดคล้องกับงานวิจัยทางด้านน้ าหมักชีวภาพ
เพ่ือการบริโภคท่ีผ่านมา (ะชยวัฒน์ ะชยสุต และคณะ, 2548) (ศศิธร สิริลุน และคณะ, 2549) (อรสา สุกสว่าง, 
2554)  คือ น้ าหมักชีวภาพมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ก่อโรค แต่อาจพบเชื้อราและยีสต์ะด้ซึ่งปนเปื้อนมา
จากพืชและสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ  และมีความเป็นกรดสูง  ะม่พบเมทิลแอลกอฮอล์ แต่พบเอทิลแอลกอฮอล์   
เมื่อน าผลของการทดลองครั้งนี้ มาพิจารณาควบคู่กับพฤติกรรมของผู้บริโภคน้ าหมักชีวภาพ ซึ่งนิยมบริโภคน้ า
หมักชีวภาพที่หมักนาน 1 ปีขึ้นะป รวมถึงบริโภคส่วนที่เรียกว่า “วุ้นน้ าหมัก”นั้น จึงเท่ากับบริโภคจุลินทรีย์โพร
กะบโอติ ทั้งในรูปของจุลินทรีย์ทีม่ีชีวิตและอาจะม่มีชีวิตแล้ว  การบริโภคจุลินทรีย์ที่เป็นเซลล์ตายนั้น มีงานวิจัย
พบว่า ผลของแบคทีเรีย Lactobacillus หลายสายพันธุ์ที่เป็นเซลล์ตาย สามารถส่งเสริมสุขภาพะด้ดีใกล้เคียง
กันกับเซลล์ที่มีชีวิต และเซลล์ตายยังเป็นพรีะบโอตกิ ซึ่งเป็นอาหารให้แก่จุลินทรีย์ชนิดดีในล าะส้ (ะชยวัฒน์ ะชย
สุต , 2556)  สามารถกระตุ้นการท างานของภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้น (Murosaki. S., et al.,1998) (Sashihara, T., 
Sueki, N., & Ikegami, S., 2006) (Izumo. T., et al., 2011) 
 ผลการศึกษาครั้งนี้ พบแบคทีเรียสายพันธุ์  L. paracasei  และ  L. casei  อาจมีชีวิตอยู่ในน้ าหมัก
ชีวภาพมะขามป้อมะด้ะม่เกิน 90 วัน  แบคทีเรียทั้งสองสายพันธุ์นี้ ะด้มีการน าะปทดลองวิจัย  โดยการท าให้เป็น
เซลล์ตาย ด้วยการผ่านความร้อน แล้วน าะปฉีดให้แก่หนู พบว่า สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรคปอด
อักเสบะด้  (Almada,  G.,  et al., 2015). (Vintini, E. O., & Medina, M.S., 2011) สามารถต่อต้านเชื้อ
แบคทีเรียที่ท าให้เกิดโรคเหงือกอักเสบเรื้อรังหรือโรคปริทันต์ (Tanaka, H., et al., 2010) และยังสามารถช่วย 
หนูที่โดนอาบรังสีให้มีภูมิต้านทานดีขึ้น เพ่ิมอัตราการรอดชีวิต (Tanaka, I., et al., 2010)  ส่วนยีสต์สกุล  
Saccharomyces sp. ที่พบว่าใกล้เคียงกับยีสต์สปีชีส์ S. cerevisiae   นั้น สามารถมีชีวิตอยู่รอดในน้ าหมัก
ชีวภาพมะขามป้อมะด้แม้ว่าระยะเวลาการหมักผ่านะปถึง 1 ปี  ยีสต์ S. cerevisiae  นิยมใช้กันอย่างกว้างขวาง
ในอุตสาหกรรมอาหาร และมีงานวิจัยที่น ายีสต์ชนิดนี้ผสมลงในอาหารสัตว์ พบว่า สามารถส่งเสริมอัตราการ
เจริญเติบโตของสัตว์ะด้ดีขึ้น และมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น (เกศินี จันทรโสภณ และสัมฤทธิ์ ประวิทย์ธนา, 2557) 
(ปรีชา มูลสาร และยิ่งลักษณ์ มูลสาร, 2011) 
 นอกจากนี้ ผู้บริโภคน้ าหมักชีวภาพยังะด้ประโยชน์จากธาตุอาหารและสารฟีนอลิกต่างๆ จากพืชที่ใช้
เป็นวัตถุดิบในขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ซึ่งร่างกายสามารถดูดซึมหรือย่อยสลายะด้ง่ายขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพะด้มากขึ้น แต่สารต่างๆ ที่มีในพืชจะมีอยู่ในน้ าหมักปริมาณมากน้อยเพียงใด  ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ใช้
ในการหมัก  ผลการทดลองหาค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อมในครั้งนี้ 
อาจพอสรุปะด้ว่า ถ้าใช้ระยะเวลาในการหมักสั้นเกินะปจุลินทรีย์จะย่อยสลายสารฟีนอลิกที่เป็นสารต้านอนุมูล
อิสระในพืชออกมาะด้น้อย  แต่หากใช้เวลาหมักนานเกินะป สารต้านอนุมูลอิสระที่ย่อยสลายออกมาตั้งแต่แรก
แล้วนั้นก็อาจเสื่อมสภาพลงะด้ 
 การทดลองครั้งนี้ พบว่า น้ าต้มมะขามป้อมตากแห้ง  และน้ าชาผงมะขามป้อม มีค่าความสามารถต้าน
อนุมูลอิสระ ด้วยวิธี ORAC สูงกว่าน้ าหมักชีวภาพมะขามป้อม แสดงว่า วิธีการต้มและวิธีการชง สามารถดึงเอา
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สารต้านอนุมูลอิสระออกมาะด้เป็นอย่างดี  ในกรณีเช่นนี้ การน าเอาน้ าต้มหรือน้ าชงชาสมุนะพรตากแห้ง มาใช้
เพ่ือผลิต น้ าหมักชีวภาพ ในส่วนที่เรียกว่า “น้ าหมักส่วนขยาย” ก็จะท าให้น้ าหมักส่วนขยายมีประโยชน์มากขึ้น 
ทั้งประโยชน์จากจุลินทรีย์โพระบโอติก และจากสารส าคัญต่างๆ ของพืชสมุนะพร  โดยะม่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การหมักนานเท่ากับการหมักครั้งแรก 
 
4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 การท าน้ าหมักชีวภาพเพ่ือการบริโภคตามกรรมวิธีแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน น้ าหมักชีวภาพที่ะด้มีความ
ปลอดภัยในการบริโภค มีประโยชน์จากจุลินทรีย์โพระบโอติกทั้งในรูปแบบมีชีวิตและะม่มีชีวิต รวมถึงประโยชน์
จากสารต้านอนุมูลอิสระที่ะด้จากวัตถุดิบที่น ามาหมัก ในขนาดโมเลกุลที่เล็กลง ซึ่งง่ายต่อการดูดซึมและ
น าะปใช้ ระยะเวลาที่ใช้ในการหมักก็มีความส าคัญ ส่งผลต่อคุณภาพของน้ าหมักที่ะด้มา การท าน้ าหมักชีวภาพ
แต่ละครั้ง  จึงควรท าในปริมาณที่ะม่มากจนเกินะป สามารถบริโภคหมดะด้ในช่วงเวลาที่ะม่นานนัก หากทิ้งะว้
หรือเก็บน้ าหมักชีวภาพที่ะด้ะว้นานหลายปี  สารอาหารหรือธาตุส าคัญที่ะด้จากพืชซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่
ดีจะเสื่อมสภาพลงะด้ รวมทั้งวิธีการเก็บและการเลี้ยงหัวเชื้อน้ าหมักก็มีส่วนส าคัญ หากสามารถเก็บหัวเชื้อน้ า
หมักจากพืชต่างชนิดกัน แล้วน ามาเลี้ยงรวมกันะว้ เพ่ือให้หัวเชื้อมีจุลินทรีย์โพระบโอติกหลากหลายสายพันธุ์
มากขึ้น ก็จะเพ่ิมคุณประโยชน์ของน้ าหมักชีวภาพมากขึ้น  ซึ่งควรมีการศึกษาทดลองวิจัยต่อะป 
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แนวคิดในการจ าลองรูปแบบค่าสินไหมทดแทนและการก าหนดเบี้ยประกันภยั ด้วยรูปแบบ
ผสมไม่จ ากัดของข้อมูลรายเดี่ยว 

The Concept of Claim Modeling and Insurance Pricing with Infinite Mixture 
Model of Individual Data  

 

ศศิธร  อนันตโสภณ1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาหารูปแบบการจ าลองของค่าสินไหมทดแทนของการประกัน
วินาศภัยและน ารูปแบบที่ได้นั้นไปก าหนดเบี้ยประกันภัย  

รูปแบบการจ าลองของค่าสินไหมทดแทน: งานวิจัยนี้ใช้ข้อมูลรายเดี่ยวของการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
ของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ในปี พ.ศ. 2552 ของบริษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งในประเทศไทย 
โดยใช้รูปแบบของการแจกแจงแบบดั้งเดิม (Basic distributions) และการแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด (Infinite 
Mixture distribution) ใช้วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ คือ วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (Maximum Likelihood 
Estimate : MLE) การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี (GOF) คือ โคโมโกรอฟ-สไมร์นอฟ (Kolmogorov-Smirnov 
test : K-S test) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลมีลักษณะไม่สอดคล้องกับการแจกแจงแบบดั้งเดิม ในขณะที่ข้อมูล
มีความสอดคล้องเหมาะสมกับการแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด ด้วยระดับความมีนัยส าคัญท่ี 0.01 

การก าหนดเบี้ยประกันภัย : ได้มีการเสนอหลักการสร้างสมการเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป (Generalized 
Linear Model : GLM) กับตัวแปรตอบสนองที่อยู่ในรูปแบบการแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด ตัวแปรร่วมคือ 
อายุและเพศของผู้เอาประกันภัย ใช้วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์คือ MLE และหาค่ากลางของความ
คลาดเคลื่อนสัมบรูณ ์(Mean Absolute Error : MAE) ผลการศึกษาพบว่า เมื่อพิจารณาทั้งอายุและเพศของผู้
เอาประกันภัย จะให้ค่า MAE น้อยที่สุด ดังนั้นเราจะพิจารณาทั้งอายุและเพศของผู้เอาประกันภัยในการ
ค านวณค่าเบี้ยประกันภัย เพ่ือให้ได้ค่าเบี้ยประกันภัยที่ยุติธรรมซึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะเฉพาะของแต่ละผู้เอา
ประกันภัย 

 

ค าส าคัญ: การแจกแจงค่าสินไหมทดแทน  สมการเชิงเส้นโดยนัยทั่วไป  เบี้ยประกันภัย   
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Abstract  
 The objective of this study is to find the claim model of non-life insurance and apply 
the model to price the insurance premium. 

 The modeling of claim: The individual claim data of voluntary motor insurance for 
the year 2009 of a non - life insurance company in Thailand is used in this research. The 
model of basic distributions and infinite mixture distribution are considered. The parameter 
estimation is the Maximum Likelihood Estimate (MLE). The goodness of fit (GOF) test is the 
Kolmogorov-Smirnov test (K-S test). The study results: we found that the data cannot be 
fitted by basic distribution while it can be fitted by the infinite mixture distribution with a 
significance level of 0.01.  

 The insurance pricing: The Generalized Linear Model (GLM) is proposed when the 
response variable is modeled by infinite mixture distribution. The covariate variables are age 
and gender of insured. The parameter estimation is the MLE and calculated the Mean 
Absolute Error (MAE). The study results: the minimum of MAE is found when we consider 
both age and gender of insured. Therefore, we take both age and gender of insured into the 
account for premiums calculation that it is provided for fair premium depending on the 
characteristic of each insured.  

Keywords: Claim distribution, Generalized Liner Model, Premium 
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บทน า 
สิ่งส าคัญอันดับแรกของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่จะประสบผลส าเร็จก็คือ การประยุกต์เทคนิคทาง

คณิตศาสตร์และสถิติมาใช้กับข้อมูลการสูญเสียด้านประกันภัย เพ่ือน ามาใช้ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
รูปแบบของความสูญเสียจัดว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญท่ีสุดส าหรับการประมาณค่าความสูญเสีย เนื่องจากการประมาณ
ค่าความสูญเสียที่ดีก็จะน ามาซึ่งการก าหนดราคาเบี้ยประกันที่ดี (Insurance Pricing)  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษา 2 ส่วนที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์ประกันภัย คือ รูปแบบของความสูญเสีย (Claim Modeling) และการ
ก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย (Insurance Pricing) 

รูปแบบของความสูญเสีย หมายถึง ความสามารถท่ีจะคาดการณค์วามเป็นไปได้ของความสูญเสียอย่าง
เที่ยงตรงเพ่ือที่จะประมาณค่าความรับผิดชอบของบริษ์ทในอนาคต รูปแบบของความสูญเสียประกอบไปด้วย 
ค่าสินไหมทดแทน (Claim Severity) และจ านวนความถี่ของค่าสินไหมทดแทน (Claim Frequency) ค่า
สินไหมทดแทน คือ จ านวนเงินที่จะต้องจ่ายให้กับความสูญเสีย โดยปกติจะมีรูปแบบตัวแปรสุ่ม  ที่เป็นบวก
แบบต่อเนื่อง ซึ่งจะเหมาะกับการแจกแจงแบบผสม (Tes, 2009) ในขณะที่จ านวนครั้งของความสูญเสียจะเป็น
ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นการแจกแจงแบบดั้งเดิมจะไม่เหมาะสมกับข้อมูลของความสูญเสีย 

โดยทั่วไปรูปแบบผสม (Mixture Models) ประกอบไปด้วย รูปแบบผสมแบบจ ากัด (finite mixture)
และแบบไม่จ ากัด (infinite mixture) รูปแบบผสมเป็นวิธีหนึ่งในการสร้างรูปแบบใหม่ ซึ่งเหมาะส าหรับข้อมูล
ที่มีความแตกต่างกันมากๆ (Noriszura, 2010) ได้ใช้รูปแบบผสมแบบจ ากัดที่ประกอบไปด้วยการแจกแจงปัว
ซอง-พาเรโต (Poisson-Pareto distribution) มาใช้กับข้อมูลการสูญเสียรวม (Aggregate Claims) ซึ่งผลที่ได้
สอดคล้องกับข้อมูล (Sattayathan, Talangtan, 2012) ใช้รูปแบบผสมแบบจ ากัดของการแจกแจงลอกนอร์
มอล กับข้อมูลการสูญเสียของรถ (Motor insurance claims) ในประเทศไทย  

รูปแบบการแจกแจงแบบผสมจะมีข้อจ ากัดในเรื่องของ k ส่วนประกอบ (k components) ซึ่งก็จะ
ขึ้นอยู่กับจ านวนกลุ่มที่แบ่ง และความหมายของแต่ละกลุ่ม ท าให้ยากต่อการแบ่งจ านวนกลุ่มที่เหมาะสม 
เพ่ือที่จะแก้ปัญหานี้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะใช้การแจกแจงผสมแบบไม่จ ากัด และอีกเหตุผลหนึ่ง คือ สามารถที่จะ
ใช้ได้กับการแจกแจงที่ไม่ทราบค่าพารามิเตอร์ จึงท าให้ง่ายกว่าการแจกแจงแบบจ ากัด 

รูปแบบของความสูญเสีย จะน ามาซึ่งการก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย มีหลายวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ใน
การก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย เช่น ค่าคาดหวัง (expected value) ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard 
deviation) ความแปรปรวน (Variance) และ Wang transform 

โดยปกติแล้วค่าเฉลี่ย (mean) ของความสูญเสียจะถูกน ามาใช้ในการหาค่าเบี้ยประกันภัย ซึ่งก็จะได้
ค่าเบี้ยประกันแบบเดียว (Single insurance premium) จึงไม่ยุติธรรมส าหรับลูกค้าส่วนมาก เนื่องจากปัจจัย
ความเสี่ยง (อายุคนขับ เพศ สถานภาพ ชนิดของรถ และอายุรถ) มีความแตกต่างกัน เพ่ือแก้ปัญหานี้ บริษัท
ประกันภัยจึงก าหนดค่าเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกัน เพ่ือที่จะรักษาลูกค้าเดิมและจูงใจลูกค้าใหม่ โดยให้
ความส าคัญกับปัจจัยความเสี่ยง 
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บริษัทประกันภัยส่วนมากจะใช้ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป (Generalized Linear Model : GLM) 
ส าหรับการก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย ทฤษฏี GLM จะถูกอธิบายและยกตัวอย่างการใช้ในหนังสือของ 
McCullagh and Nelder (1989), Jonge and Heller (2008)  

 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
  รูปแบบการสูญเสีย : มีผูวิจัยหลายท่านได้ท าการศึกษาการแจกแจงผสมแบบไม่จ ากัด เพ่ือน ามาใช้
กับค่าสินไหมทดแทน เช่น (Frangos, Karlis, 2004) ใช้การแจกแจงเอ็กซ์โพเนนเชียล-อินเวอร์สเกาส์เซียน                      
(Exponential-inverse Gaussian) กับข้อมูลรถยนต์ในบริษัทประกันภัยประเทศกรีซ (Emilio, Jose, 
Enrique, 2008) ใช้การแจกแจงเน็กกาทีฟไปโนเมี่ยน อินเวอร์สเกาเซียน (negative binomial inverse 
Gaussin : NBIG) เมื่อเร็วๆนี้ (Pacakova, Zapletal, 2013) ใช้การแจกแจงแบบพาราโต กับข้อมูลประกันภัย
คุ้มครองประเภทที่ 3 ในประเทศเช็ก 
 การก าหนดเบี้ยประกันภัย : มีผู้วิจัยหลายท่านได้ศึกษาปัจจัยความเสี่ยงของการประกันภัยรถยนต์ 
เพ่ือที่จะน ามาก าหนดเบี้ยประกันภัยอย่างเหมาะสม (Arthur, 1994) ใช้ GLM กับข้อมูลการสูญเสียประกันภัย
รถยนต์ ในบริษัทประกันภัยในประเทศอังกฤษ (Silvie, Lenka, 2014) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจ านวนครั้งของ
ความสูญเสียส าหรับรถยนต์ โดยใช้ GLM ซึ่งปัจจัยที่มีผลคือ อายุของคนขับ อายุของรถ และสถานที่ใช้งาน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจะแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 : การสร้างรูปแบบของความสูญเสีย ซึ่ง
สร้างมาจากรูปแบบผสมไม่จ ากัด ส่วนที่ 2 : ก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย น าเสนอการสร้าง GLM โดยใช้
รูปแบบผสมแบบไม่จ ากัดเป็นตัวแปรตอบสนอง  

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยเพื่อสร้างรูปแบบค่าสินไหมทดแทนแบบใหม่ โดยใช้การแจกแจงแบบผสมไม่
จ ากัด ส าหรับข้อมูลรายเดี่ยวและใช้รูปแบบนั้นในการก าหนดราคาเบี้ยประกันรถยนต์ 

 
ส่วนที1่ : รูปแบบของความสูญเสีย 
วิธีการวิจัย 
 ผู้วิจัยจะใช้ข้อมูลการสูญเสียประกันภัยรถยนต์ บริษัทประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย จ านวน 
1,296 ข้อมูล มาทดสอบกับการแจกแจงแบบดั้งเดิม 3 การแจกแจง คือ เอ็กซ์โพเนนเชียล อินเวอร์สเอ็กซ์
โพเนนเชียล และลอกนอร์มอล ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้ MLE และทดสอบทางสถิติโดย K-S test 
 รูปแบบสถิติ : ให้ , 1,2,iX i   เป็นจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายค่าความสูญเสียครั้งที่ i   
                    ให้ 

1 2, , , nX X X  แต่ละตัวเป็นอิสระกันและมีการแจกแจงเหมือนกัน  
                                 (independent and identically distribution: iid)  
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ตารางที่ 1 แสดงค่าการทดสอบของการแจกแจงแบบดั้งเดิมกับข้อมูล จะพบว่าไม่มีการแจกแจงใดที่
เหมาะสมกับข้อมูล เนืองจากค่า P value น้อยกว่า 0.01 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีของการแจกแจงแบบดั้งเดิม
    

 
 

การแจกแจง K-S tests    การประมาณค่า 
  D value P value พารามิเตอร์ 
เอ็กซ์โพเนนเชียล      0.1961      0.0100       4ˆ 1.766 10    

อินเวอร์สเอ็กซ์โพเนนเชียล      0.0795     0.0100      3ˆ 4.190 10    

ลอกนอร์มอล      0.0466     0.0100     ˆ 1.1804   

         ˆ 8.9672   
 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะสร้างการแจกแจงแบบอ่ืนๆ ให้เหมาะสมกับข้อมูล ซึ่งการแจกแจงแบบผสม
ไม่จ ากัดเป็นสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจ  

 

รูปแบบ : ให้  Xf x   เป็น pdf ของจ านวนเงินที่จะต้องจ่ายค่าสูญเสีย พารามิเตอร์ คือ    ข้อมูล 

   ประกันภัยจะมีพารามิเตอร์   ที่หลากหลาย 
   ให้   ( )G P    เป็น cdf ของ   ซ่ึง   เป็นพารามิเตอร์เสี่ยง (risk parameter) ซึ่งก็คือ  
             ตัวแปรสุ่ม และเราจะเรียก  G   ว่า mixing distribution 
   ให้  g   เป็น pdf ของ   ดังนั้นจะได้  

  

      , ,X X

R

h x f x g d x R  


     

เป็น pdf แบบไม่มีเงื่อนไขของ X  

  รูปแบบผสมไม่จ ากัดประกอบด้วย การแจกแจงแบบแกมม่า (mixig) และการแจกแจงอินเวอร์สเอ็กซ์
โพเนนเชียล (mixed) ให้ X  เป็นตัวแปรสุ่มของอินเวอร์สเอ็กซ์โพเนนเชียล มีพารามิเตอร์   เราต้องการผสม
การแจกแจงอินเวอร์สเอ็กซ์โพเนนเชียล แบบไม่จ ากัด ซึ่งจะมีความแตกต่างกันของ   ให้ mixing ของการ
แจกแจง เป็น pdf ของ   ซึ่งก็คือ แกมม่า มีพารามิเตอร์   และ    
 
ดังนั้นรูปแบบผสมไม่จ ากัดคือ 

        

 
 

 1

2

0

exp expXh x d
x x
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  ซึ่งก็คือ pdf ของ อินเวอร์สพาราโต (inverse Pareto) หรือ 1
,IPa 


 
 
 

  

  ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้ MLE และน าระเบียนวิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson) มาใช้ใน
การแก้สมการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
  ตาราง 2 แสดงค่าการทดสอบทางสถิติ และพารามิเตอร์ ผลจากการทดสอบ K-S test จะพบว่า ค่า
P value ส าหรับการแจกแจงอินเวอร์สพาเรโต คือ 0.0482  ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.01 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า 
ข้อมูลสอดคล้องกับการแจกแจงอินเวอร์สพาเรโต ด้วยระดับความเชื่อมั่น 99% 
 

ตารางท่ี 2 แสดงการทดสอบภาวะสารูปสนิทดีของการแจกแจงผสมแบบไม่จ ากัด
  

 
   

การแจกแจง K-S test การประมาณค่า 

  D value P value พารามิเตอร์ 
อินเวอร์สพาเรโต 

   0.0381     0.0482       ˆ 4.7260   

          
4ˆ 8.787 10    

 

  การแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด มีประโยชน์อย่างมากกับข้อมูลที่มีความแตกต่างกันมากๆ และช่วยลด
ปัญหาจ านวนส่วนประกอบ k (k components) ที่เหมาะสม ในรูปแบบการแจกแจงแบบผสมจ ากัด 
 
ส่วนที2่ : การก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย 
วิธีการวิจัย 

การก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย ประกอบไปด้วยเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง (pure premium) และ 
ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายในการสูญเสียคาดหมาย (expense loading) ในงานวิจัยนี้เราจะศึกษา
เฉพาะค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ซึ่งการก าหนดค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงนั้น ขึ้นอยู่กับ 2 ส่วนประกอบคือ 
ค่าสินไหมทดแทน และค่าความถี่ของค่าสินไหมทดแทน ในการค านวณค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง คือผลคูณ
ของค่าคาดหวัง (Expected Value) ของทั้ง 2 ส่วน   

ในการงานวิจัยนี้ ข้อมูลจะประกอบไปด้วย จ านวนเงินของความสูญเสีย ส าหรับแต่ละกรมธรรม์ ซึ่งมี
ความแตกต่างกันในเรื่องของอายุและเพศ ในแต่ละกรมธรรม์จะสมมติให้มีการสูญเสียเพียง 1 ครั้ง ดังนั้นค่า
คาดหวัง ของจ านวนครั้งของความสูญเสียเท่ากับ 1 (   1iE Y  ) เราจะใช้ GLM ในการหาค่าคาดหวังของ
จ านวนเงินของความสูญเสีย โดยมีปัจจัยคือ อายุและเพศ 

การหาค่าคาดหวัง โดยใช้ GLM นั้นตามหลักการ ตัวแปรตอบสนอง X  จะมีการแจกแจงที่อยู่ใน
ตะกูลเอ็กซ์โพเนนเชียล (exponential family) และขบวนการหาค าตอบจะใช้ software เช่น GLIM, SAS,    
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S-PLUS, R เป็นต้น ส าหรับงานวิจัยนี้ข้อมูลของความสูญเสียมีความสอดคล้องกับการแจกแจงอินเวอร์สพา

เรโต
 

1
,IPa 


 
 
 

 ซึ่งไม่อยู่ในตะกูลเอ็กซ์โพเนนเชียล ดังนั้นจะอาศัยนิยามในการสร้าง GLM 

 

นิยาม (Klugman et al., 2008) 
ให้การแจกแจงพาราเมตริกซ์ มีพารามิเตอร์   และ   ซึ่ง   คือ ค่าเฉลี่ย และ   เป็นเวกเตอร์

ของพารามิเตอร์ เขียนในรูป CDF ได้คือ  ,F x    

ให้ z  เป็นเวกเตอร์ของตัวแปรร่วม  
      เป็นเวกเตอร์ของสัมประสิทธิ์ และให้     และ  c y  เป็นฟังก์ชัน 

ดังนั้น GLM ตัวแปรสุ่ม X  มีการแจกแจงฟังกัชันคือ 

   , , ,F x F x  z  

ซ่ึง   คือ    .Tc   z  
 

รูปแบบ :  
   

1
,X IPa 
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E X k




 

   
       

 

 

ประมาณค่า  E X  ด้วย kE X    เมื่อ 1k    

และ 0.1,0.2, , 0.9, 0.91, , 0.99.k   
 

ในงานวิจัยนี้จะแสดงตัวอย่างค่า 0.95k   
 

จะได้ 
            

   

 
0.95

0.95

0.95 1 0.95
E X



 

   
    

 

 

ประมาณค่า  0.95   ด้วย  1   เมื่อ  0.001, 2  จะได้ค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.01 

ในงานวิจัยนี้ให้      
0.95

0.05





  

ดังนั้น pdf คือ 
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โดยนิยาม  n    และ    expT Tc z z   
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ให้    Tn c z   แล้ว  exp .T z   
 

ก าหนดให้   (a). 
 1, , nX X  เป็นจ านวนเงินของการสูญเสียครั้งที่ n ซึ่งเป็นอิสระกัน 

      (b).  2iz  เป็น อายุของคนขับ 
               (c).  3iz

  
เป็น เพศของคนขับ (นั้นคือ 3 1iz  เมื่อคนที่ i  เป็นผู้หญิง และ 0 ถ้าเป็นผู้ชาย) 

โดย GLM ค่าคาดหวังของ iX  คือ   
1

exp
p

T

i i j ij

j

E X z 


 
   

 
  

 

ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อจ านวนเงินของความสูญเสียส าหรับแต่ละกรมธรรม์  โดยแบ่ง
การพิจารณาเป็น 3 กรณี คือ 
กรณีที1 : พิจารณาเฉพาะอายุของคนขับ  2iz  โดยแทน  1 1 2 2expi i iz z     
กรณีที2 : พิจารณาเฉพาะเพศของคนขับ  3iz  โดยแทน  1 1 3 3expi i iz z     
กรณีที3 : พิจารณาทั้งอายุ  2iz  และเพศของคนขับ

 
 3iz โดยแทน  1 1 2 2 3 3expi i i iz z z       

  ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยใช้ MLE และน าระเบียนวิธีนิวตัน-ราฟสัน (Newton-Raphson) มาใช้ใน
การแก้สมการ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ตาราง 3 แสดงค่า MAE ของจ านวนเงินของความสูญเสีย ส าหรับกรณีที่1, 2 และ 3 
เราจะพบว่า กรณีที่ 3 ที่เลือกทั้งอายุและเพศของคนขับ จะให้ค่า MAE น้อยที่สุด ส าหรับทุกค่าของ k 

และมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด แล้วก็ตามมาด้วยกรณีที่ 1 และกรณีที่ 2 ดังนั้นอายุของคนขับมีผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินที่สูญเสียมากกว่าเพศของคนขับ ในการศึกษาครั้งนี้ค่า k ที่เหมาะสมส าหรับ GLM โดยใช้การ
แจกแจงอินเวอร์สพาเรโต คือ 0.08k   เนื่องจากค่า MAE น้อยที่สุด 

เราจะพบว่าถ้าเราเพ่ิมจ านวนปัจจัยความเสี่ยง จะท าให้ค่า MAE น้อยลง ดังนั้น เราจะใช้ค่าคาดหวัง
ของจ านวนเงินที่สูญเสีย ในกรณีที่ 3 มาค านวณค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง 
ดังนั้น 
  ค่าคาดหวังของจ านวนครั้งของความสูญเสีย   iE Y

 
คือ 1  

  ค่าคาดหวังของจ านวนเงินของความสูญเสีย   iE X  คือ exp
p

ij j

j

z 
 
 
 
  

  ค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงคือ     exp
p

i i ij j

j

E Y E X z 
 

   
 
  

     

 

       ดังนั้น จะพบว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง จะเท่ากับค่าคาดหวังของจ านวนเงินที่สูญเสีย เนื่องจาก
จ านวนครั้งของความสูญเสียมีค่าเท่ากับ 1  
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ตาราง   3 ค่า MAE ของจ านวนเงินของความสูญเสีย 

K กรณี MAE K กรณี MAE 

0.10 อายุ 36,920.83 0.91 อายุ 32,491.71 
  เพศ 50,023.01  เพศ 162,299.46 
  อายุและเพศ 17,582.09  อายุและเพศ 30,370.19 

0.20 อายุ 36,942.83 0.92 อายุ 36,820.03 
  เพศ 50,044.04  เพศ 38,745.14 
  อายุและเพศ 17,654.76  อายุและเพศ 32,748.17 

0.30 อายุ 36,986.88 0.93 อายุ 58,752.85 
  เพศ 50,094.68  เพศ 72,331.06 
  อายุและเพศ 16,119.54  อายุและเพศ 43,247.88 

0.40 อายุ 37,067.78 0.94 อายุ 48,530.74 
  เพศ 50,168.44  เพศ 58,920.98 
  อายุและเพศ 15,427.74  อายุและเพศ 30,903.19 

0.50 อายุ 37,193.16 0.95 อายุ 58,612.64 
  เพศ 138,040.81  เพศ 67,884.14 
  อายุและเพศ 17,411.51  อายุและเพศ 54,944.42 

0.60 อายุ 29,692.20 0.96 อายุ 123,498.90 
  เพศ 50,695.81  เพศ 198,268.71 
  อายุและเพศ 14,951.17  อายุและเพศ 81,015.73 

0.70 อายุ 38,341.00 0.97 อายุ 191,154.76 
  เพศ 51,478.93  เพศ 224,745.77 
  อายุและเพศ 14,033.38  อายุและเพศ 119,973.57 

0.80 อายุ 36,159.76 0.98 อายุ 220,535.69 
  เพศ 37,326.78  เพศ 275,246.23 
  อายุและเพศ 14,023.00  อายุและเพศ 187,461.80 

0.90 อายุ 30,205.84 0.99 อายุ 481,480.94 
  เพศ 63,236.71  เพศ 706,064.88 
  อายุและเพศ 24,123.82  อายุและเพศ 392,352.66 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
ส่วนที1่ : รูปแบบของความสูญเสีย 
 การแจกแจงแบบดั้งเดิม ที่ใช้กับขอมูลจริง ไม่สามารถที่จะสอดคล้องกับข้อมูล โดยใช้การทดสอบ K-S 
test ดังนั้นจะแก้ปัญหานี้โดยการสร้างการแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด ซึ่งผลที่ได้คือการแจกแจงอินเวอร์สพา
เรโต ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจริง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ดังนั้นการแจกแจงแบบดั้งเดิมไม่สอดคล้องกับข้อมูล
จ านวนเงินของความสูญเสีย แต่การแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัดสอดคล้องดีมาก 
 ในการวิจัยครั้งต่อไป เราสามารถน าการแจกแจงแบบผสมไม่จ ากัด ไปประยุกต์ใช้กับงานด้านอ่ืนๆได้ 
เช่น ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลหุ้น เป็นต้น และสามารถที่จะสร้างการแจกแจงแบบใหม่ๆ โดยใช้หลักการสร้าง
แบบผสมไม่จ ากัด 
 

ส่วนที2่ : การก าหนดราคาเบี้ยประกันภัย 
 การค านวณราคาเบี้ยประกัน โดยใช้ GLM จะเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัยความเสี่ยง เราพบว่าถ้าเพ่ิม
จ านวนปัจจัยความเสี่ยง ผลของ MAE จะลดลง ดังนั้นค่าคาดหวังของจ านวนเงินของความสูญเสียจะพิจารณา
ทั้ง อายุและเพศของคนขับ เพื่อน ามาใช้ในการค านวณราคาเบี้ยประกันภัยที่แท้จริง ค่าคาดหวังของจ านวนครั้ง
ของความสูญเสียมีค่าเท่ากับ 1 ดังนั้นราคาเบี้ยประกันภัยที่แท้จริงจะเท่ากับค่าคาดหวังของจ านวนเงินความ
สูญเสีย 

ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรสร้าง GLM ใช้กับการแจกแจงแบบต่างๆ โดยการแจกแจงนั้นไม่อยู่ใน
ตระกูลเอ็กซ์โพเนนเชียล 
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แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร 
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF  

THE RECREATION AREAS OF  
THE SIGNAL DEPARTMENT OF THE ROYAL THAI ARMY 

 

ภาวิณี  เลิศนวลจันทร ์1 
สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ์ 2 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพ่ือให้ทราบแนวทางการพัฒนาพื้นที่นันทนาการของกรมการทหาร
สื่อสาร การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกึ่งโครงสร้าง ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างโดย
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 2 คน เจ้าหน้าที่และบุคลากร จ านวน 7 คน และ
ผู้ใช้บริการพื้นท่ีนันทนาการของกรมการทหารสื่อสารจ านวน 120 คน  แบ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการภายในพ้ืนที่ 
จ านวน 60 คน และกลุ่มผู้ใช้บริการจากภายนอก 60 คน โดยใช้การส ารวจสภาพ ปัญหาและการจัดการพ้ืนที่
โดยทั่วไปและใช้แบบสัมภาษณ์ ที่มีการก าหนดขอบเขตแบบสัมภาษณ์ไว้ จ านวนทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
การบริหารจัดการ  ด้านบุคลากรและผู้ให้บริการ  ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวกด้านพ้ืนที่
ทางนันทนาการ จากการศึกษาพบว่า 

ด้านการบริหารจัดการ ของพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการทหารสื่อสาร ควรมีการวางแผน
แผนการบริหารจัดการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงในส่วนที่พ้ืนที่ให้บริการ
นันทนาการต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ ทันสมัย และสามารถบริหารจัดการพื้นที่ที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีวางแผนการจัดการพ้ืนที่ต่างๆในนโยบายในปีงบประมาณต่อๆไป ช่วยให้ด้านการบริหารจัดการพื้นที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ด้านบุคลากรและผู้ให้บริการ ของพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการทหารสื่อสารเจ้าหน้าที่และ
บุคลากรต้องมคีวามรู้ความเข้าใจในพ้ืนที่นันทนาการ สามารถให้บริการ แนะน า ดูแลกฎระเบียบข้อบังคับ 
ดูแลพื้นที่ทางนันทนาการให้ด าเนินไปอย่างเหมาะสม 

ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก ควรเน้นการบริหารวัสดุในการด าเนินงานพื้นที่
ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสาร ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่กับงบประมาณ มีการปรับปรุง ซ่อมแซม ให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์ โดยการวางแผนนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

ด้านการบริหารเงินพ้ืนที่ทางนันทนาการ ของพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการทหารสื่อสาร 
ต้องมีแผนและนโยบายบริหารจัดการงบประมาณที่มีให้ครอบคลุม เน้นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดเก็บค่าบริการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

 
ค าส าคัญ : พัฒนา แนวทาง นันทนาการ พ้ืนที่ 
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Abstract 
The purposes of the research were to suggest guidelines for development of the recreation 
areas of the Signal Department of the Royal Thai Army. This study was qualitative research 
withsemi – structured interviews. The sample subjects were chosen by random sampling 
from the Recreation Area Management Department consisting of two executives and seven 
officers, and one hundred and twenty customers of the recreation areas consisting of sixty 
internal customers and another sixty from the 
 

 
1.นิสิตปริญญาโท สาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพมหานคร 10110 
2.อาจารย์ที่ปรกึษาปริญญานิพนธ์ ดร. สาขาการกีฬา นันทนาการและการท่องเท่ียว คณะพลศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร 10110 

outside. The questionnaires were used to collect information about the conditions of the 
areas to create guidelines to develop the recreation areas of the Signal Department. They 
were designed to collect four fields: 1) management, 2) officers and service providers, 3) 
areas, materials and facilities, and 4) money. The results are listed as follows. 
In terms of recreation area management, the executive should provide short-term and long-
term plans emphasizing on the area facility development and continuous maintenance, as 
well as plans for the next fiscal year for maximum efficiency in area management. 
In the field of the officers and service providers of the recreation area in the Signal 
Department, each staff member must fully understand and be skillful in specific areas to 
perform recreational activity supervision and enforce regulations at the areas as well as 
providing customer satisfaction. 
 In the field of the areas, materials and facilities, the Signal Department should 
emphasize managing any materials in recreation areas to conform with the budget by focusing 
on the regular maintenance under the budget in order to get the most out of it. 
For money management in the recreation areas, the Signal Department should provide a 
suitable budget administration plan focusing on improving the areas and purchasing additional 
materials to meet the expectations of customer. The department can also consider adjusting 
the entrance fees to comply with each location. 
 
Keywords :  Development ,Guidelines,Recreation,Area 
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บทน า 
สภาพแวดล้อมของสังคมในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอิทธิพลของกระแสทุนนิยมท าให้ ผู้คนแสวงหา

ความสุขจากวัตถุมากขึ้น ก่อให้เกิดการแก่งแย่งชิงดีทั้งด้านอาชีพการงาน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
สังคมโลกมีแนวโน้มแย่งชิงทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด มีการแข่งขันสูง ประกอบกับสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน
ถูกท าลายอย่างต่อเนื่อง สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต    ของบุคคลท าให้เกิดความเครียด 
เกิดโรคภัยไข้เจ็บและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรุนแรงมากข้ึน คุณภาพชีวิตของบุคคลเกิดจากการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข ซึ่งประกอบด้วย ความสุข ทั้งทางกาย และทางจิต    ดังค ากล่าวที่ว่า จิตใจที่สดใสย่อมอยู่ในร่างกาย
ที่สมบูรณ์ ดังนั้น การรักษา สมดุลทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจึงเป็นสิ่งจ าเป็น การใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ด้วยนันทนาการจะช่วยรักษาสมดุลท าให้บุคคลสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ เนื่องจากนันทนาการ
เป็นกลไกที่ส าคัญของชีวิต เป็นกิจกรรมที่กระท าในยามว่างด้วยความสมัครใจ เกิดจากแรงจูงใจภายในท าให้
เกิดความพึงพอใจในชีวิต ก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ (กรมพลศึกษา. 2555) 

การเลือกใช้เวลาว่างหรือการเลือกท ากิจกรรมนันทนาการของประชากรเปลี่ยนไปตามยุคสมัย พบว่า
คนไทยมีเวลาว่างเฉลี่ยคนละ 3.6 ชั่วโมงต่อวัน โดยผู้ชายจะมีเวลาว่างมากกว่าผู้หญิงประมาณ   25 นาทีต่อ
วัน ส าหรับประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใช้เวลาว่างเฉลี่ยมากที่สุดถึงวันละ 4.3 ชั่วโมง รองลงมาเป็นภาค
กลาง 4.0 ชั่วโมง ส่วนภาคเหนือ ใช้เวลาน้อยที่สุดวันละ 3.5 ชั่วโมง ส าหรับกิจกรรมยามว่างที่คนไทยใช้เวลา
ไปมากท่ีสุด คือ การดูโทรทัศน์ รองลงมา คือการดูวีดีโอ ดีวีดี วีซีดี การเข้าร่วมกลุ่มสังคม - ชุมชน การฟังวิทยุ 
การฟังสื่อทางเสียงช่องทางและการอ่านหนังสือ-สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ (ส านักงานสถิติแห่งชาติ. 2557) ปัจจุบัน
เทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามามีส่วนในการใช้เวลาว่าง ในยุคของโลกข่าวสารในปัจจุบัน สังคมต้องเผชิญปัญหา
กับกิจกรรมนันทนาการรูปแบบใหม่ของผู้คนในยุคนี้ การใช้เวลาในการประกอบกิจกรรมต่างๆของแต่ละคนใน
แต่ละวัน เป็นสิ่งที่ส าคัญ กิจกรรมส่วนใหญ่ในหนึ่งวันของคนไทยจะอยู่ในรูปของกิจกรรมส่วนตัว รองลงมา คือ 
การท างาน หรือการศึกษา และพักผ่อน ตามล าดับ ดังนั้น เมื่อเวลาถูกใช้ไปกับกิจกรรมเหล่านั้น จึงท าให้เวลา
ว่างที่จะมาท ากิจกรรมนันทนาการในชุมชนร่วมกันจึงลดน้อยลงไปด้วย แนวทางท่ีดี คือ  ควรมีการให้
การศึกษา ความรู้ ปัญญาแก่คนในสังคม สามารถเลือกใช้กิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัวและสังคม 

นันทนาการ หมายถึง กิจกรรม ต่างๆ ที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วม
ด้วยความสมัครใจ มีผลก่อให้เกิดการพัฒนาอารมณ์สุข สนุกสนานหรือความสุขสงบ และกิจกรรมนั้นๆ จะต้อง
เป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหลาย ส่งเสริมให้เกิดความสุข ความพอใจ ผู้ที่จะ
เขา้ร่วมในกิจกรรมนันทนาการชนิดใดนั้น ย่อมพอใจในกิจกรรมนั้น ผลที่ได้รับท าให้เขามีความสุขสดชื่น 
เพลิดเพลิน สนุกสนาน พอใจในชีวิตและสังคม กิจกรรมนันทนาการเป็นเครื่องมือในการสร้างฐานรากของ
สังคม สร้างความปรองดองในชาติเป็นสังคมแห่งคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคน ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม ให้เป็นแกนหลักของสังคมไทยและท าให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการใช้กิจกรรม
นันทนาการอย่างยั่งยืนเพ่ือเป็นกลไกการพัฒนาสังคมและพัฒนาชาติ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
นันทนาการ ได้แก่ อุปกรณ์ สถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก ให้มีคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือ
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รองรับการร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาสังคม และวัฒนธรรมอาเซียน ส่งเสริมประชาชนให้
ประกอบกิจกรรมนันทนาการเพ่ือพัฒนาสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนส่งเสริม อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยให้ด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน สร้างและพัฒนามาตรฐานนันทนาการแห่งชาติ ได้แก่ มาตรฐาน
ด้านบุคลากร ด้านการบริหาร ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก (กรมพลศึกษา.2555) ภาครัฐ
จึงต้องเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วม สร้างกิจกรรมนันทนาการ จัดหาพื้นที่ส าหรับท ากิจกรรมนันทนาการ ที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ 

พ้ืนที่นันทนาการ พื้นที่พักผ่อนหย่อนใจหรือเป็นสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการ เป็นพื้นที่ท่ีจะ
ให้ผู้คนมาผ่อนคลาย หลังจากท างานหนักมาท้ังวัน เช่น สนามเด็กเล่น หรือสวนสาธารณะขนาดเล็ก ลานกีฬา 
โดยมีบริเวณท่ีสามารถใช้สอยร่วมกัน เพ่ือให้ประชากรพบปะซึ่งกันและกันในลักษณะช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์
ทางสังคม  เพราะปกติบุคคลจะใช้เวลาการท างาน และศึกษาเล่าเรียน   8-10 ชั่วโมง เวลาในการพักผ่อนอีก 
6-8 ชั่วโมง ท าให้บุคคลมีเวลาว่างอีกประมาณ 2-4 ชั่วโมง ต่อวัน พ้ืนที่นันทนาการจึงมีบทบาทส าคัญที่จะช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิต และชุมชนให้มีความน่าอยู่ (คัชญศิลป์ บุญพิทักษ์สกุล. 2558: 17) แนวทางการพัฒนา
พ้ืนที่ทางนันทนาการ คือ การหาวิธีสร้าง ปรับปรุง แก้ไข หรือพัฒนาองค์ประกอบของการจัดการพื้นที่
นันทนาการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยใช้องค์ประกอบหลายด้านมาประกอบ เพื่อสามารถ
บริหารจัดการพืน้ที่นันทนาการต่างๆให้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้ามาใช้บริการและมีการจัดการพื้นที่
นันทนาการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ยิ่งๆขึ้นไป 

กรมการทหารสื่อสาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม แขวงถนนนครไชยศรี    เขตดุสิต 
กรุงเทพ ภารกิจหน้าที่ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน แนะน า ก ากับการ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิต
จัดหา ส่งก าลัง ซ่อมบ ารุงบริการในกิจการของเหล่าทหารสื่อสาร อุปกรณ์สายสื่อสาร สนับสนุนระบบควบคุม
บังคับบัญชา และการสื่อสาร ตลอดจนการสงครามข่าวสารของกองทัพบก กรมการทหารสื่อสาร เป็น
หน่วยงานราชการ ที่มีการจัดพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการส าหรับบุคลากร  มีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมนันทนาการ มี
สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย เช่น โรงยิมเนเซียม สนามฟุตบอล สนามเปตอง สนามเทนนิส สระว่ายน้ า ศูนย์
ออกก าลังกาย เป็นต้น ไว้เพ่ือรองรับความต้องการทางด้านนันทนาการของข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่ 
รวมไปถึงข้าราชการที่พักอาศัย บุตรหลานครอบครัวข้าราชการ ประชาชนทั่วไป เนื่องจากประชากรที่อาศัยใน
พ้ืนมีเป็นจ านวนมาก ท าให้มีความต้องการพ้ืนที่และกิจกรรมนันทนาการที่หลากหลาย จะท าอย่างไรให้พ้ืนที่
สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มคนหลายกลุ่ม มีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมมากข้ึน เกิดการกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจให้เลือกใช้เวลาว่างเข้ามาใช้พ้ืนที่ให้บริการทางนันทนาการ เกิดการพัฒนาทางท่ีเหมาะสม เกิด
ความพึงพอใจ เกิดความเจริญงอกงามของบุคคล อันได้แก่ความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถใช้ชีวิตอยู่รวมกันได้อย่างมีสุขต่อไป 

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจในการท าวิจัยเพื่อ
ศึกษา “แนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร” เพ่ือเป็น แนวทางการให้กรมการ
ทหารสื่อสารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทราบแนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ทางนันทนาการให้สอดคล้องกับ นโยบายการ
พัฒนา อุปกรณ์สถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกทางนันทนาการตามแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ ฉบับที่ 
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2(พ.ศ.2555-2559) น าข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุง แก้ไข จัดสรรพื้นที่ทางนันทนาการให้มีคุณภาพ เหมาะสม ได้
มาตรฐาน ตรงตามเป้าหมายที่วางไว้  ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าใช้บริการที่หลากหลาย เป็นการจูง
ใจให้ประชาชนเลือกเข้ามาใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ 
สติปัญญา  และเป็นแนวทางในการวางแผนระบบการบริหารการจัดการของหน่วยงานอ่ืนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นไป 

 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร มีความมุ่งหมาย ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาสภาพ ปัญหา และการจัดการบริหารพ้ืนที่ทางนันทนาการ กรมการทหารสื่อสาร 
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร 
 

ความส าคัญของงานวิจัย 
ผลการวิจัยครั้งนี้ท าให้ทราบถึงสภาพ ปัญหา การจัดการบริหารพื้นที่ทางนันทนาการ ของกรมการ

ทหารสื่อสาร เพื่อเป็นแนวในการพัฒนาการบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ สามารถสร้างแรงจูงใจให้มีการเลือกใช้บริการพื้นที่ทางนันทนาการท ากิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ 
และสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางในการวางแผน ก าหนดนโยบาย เพ่ือพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้ง
จัดสรรพื้นที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสารให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากนี้ยังเป็นข้อมูลใน
การศึกษาค้นคว้าส าหรับผู้ท าวิจัยและผู้สนใจต่อไป 

 
วิธีการวิจัย 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
โดยประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ข้าราชการ ผู้พักอาศัย ผู้ใช้บริการพ้ืนที่ทางนันทนาการของ

กรมการทหารสื่อสาร กรุงเทพมหานคร จ านวน 2,435 คน (ข้อมูลจากกรมการทหารสื่อสารส ารวจ เดือน
พฤษภาคม 2559) 

 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการส ารวจสภาพพ้ืนที่และสัมภาษณ์สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

เจ้าหน้าที่/บุคลากรฝ่ายบริการจัดการดูแลพื้นที่ทางนันทนาการ และผู้ใช้บริการพ้ืนที่นันทนาการของกรมการ
ทหารสื่อสาร  โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ส าหรับในการสัมภาษณ์ได้แก่ 

1. ผู้บริหาร จ านวน 2 คน 
2. เจ้าหน้าที่/บุคลากรในหน่วยงาน จ านวน 7 คน 
3. ผู้ใช้บริการพื้นท่ีนันทนาการของกรมการทหารสื่อสารจ านวน 120 คน  โดยแบ่งออกเป็น 
3.1 กลุ่มผู้ใช้บริการภายในพ้ืนที่ จ านวน 60 คน 
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3.2 กลุ่มผู้ใช้บริการจากภายนอก จ านวน 60 คน 
การสัมภาษณ์จนกระทั่งข้อมูลที่ได้ไม่มีการแปรผันเลือกตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) 
 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามความมุ่งหมายของการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพ ปัญหา และการจัดการบริหารพื้นที่ทางนันทนาการ กรมการทหารสื่อสาร โดยแบ่ง
ตามองค์ประกอบการบริหารประกอบด้วย 4M’s 

ด้านบริการการจัดการ (Management) พ้ืนที่ให้บริการนันทนาการมีเพียงพอต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยแบ่งส่วนพื้นที่ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการและเก็บค่าบริการ ได้แก่ ห้องออก
ก าลังกายศูนย์ออกก าลังกายและห้องซาวน่า สนามฟุตบอล สนามแบดมินตัน สนามเทนนิส และสระว่ายน้ า 
และส่วนของบุคลากรภายในกรมการสื่อสารสามารถใช้บริการฟรีในทุกพ้ืนที่สถานที่ออกก าลังกายภายใน
กรมการทหารสื่อสาร เนื่องจากเป็นนโยบายของผู้บริหาร เวลาการให้บริการ ห้องออกก าลังกายศูนย์ออกก าลัง
กายและห้องซาวน่า วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 
09.00-21.00 น.  สนามฟุตบอล วันราชการ เวลา 15.00-18.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
เวลา 09.00-18.00 น. วันพุธ (ส าหรับก าลังพลของกรมการสื่อสารเท่านั้น) เวลา 13.00-18.00 น. วันจันทร์งด
ใช้สนาม เนื่องจากปรับปรุงซ่อมแซม สนามแบดมินตัน วันราชการ เวลา 09.00-20.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์ 
และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-20.00 น. วันพุธ (ส าหรับก าลังพลกรมการสื่อสารเท่านั้น) เวลา 13.00-
20.00 น. และมีการแบ่งการใสนามส าหรับการเล่น โดยสนามที่ 1 ส าหรับผู้หัดใหม่และเยาวชน สนามท่ี 2 
ส าหรับนายทหารผู้ใหญ่และแขกรับเชิญ สนามที่ 3 - 4 ส าหรับผู้ใช้บริการทั่วไป สระว่ายน้ า วันราชการ เวลา 
09.00-20.00 น. วันเสาร-์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 07.00-20.00 น. ใช้ระเบียบกรมการสื่อสาร 
เป็นระเบียบปฏิบัติ ประกอบด้วยระเบียบกรมการสื่อสาร ว่าด้วยการด าเนินการและการบริหารสนามกีฬาฯ 
พ.ศ. 2555 และระเบียบกรมการสื่อสาร ว่าด้วยการด าเนินการและการบริหารสนามกีฬาฯ พ.ศ. 2542 การ
บริหารการจราจรเข้า-ออกพ้ืนที่นันทนาการอาจมีปัญหาติดขัดบ้าง 

ด้านบุคลากรและผู้ให้บริการ (Man) บริหารก าลังคนพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสาร 
ด้วยการใช้ก าลังพลของนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็นผู้บริหารวางนโยบายพื้นที่ให้บริการนันทนาการ ใช้ก าลังพลของ
ทหารชั้นประทวนในการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลในส่วนของพื้นที่ให้บริการนันทนาการ ประกอบด้วย สนามฟุตบอล 
โรงยิมพลศึกษา  (วอลเล่ย์บอล,บาสเกตบอล,แบดมินตัน) สนามเทนนิส สระว่ายน้ า ศูนย์ออกก าลังกายและ
ห้องซาวน่า โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าหน้าที่โรงยิมพลศึกษาเจ้าหน้าที่จะต้องท าหน้าที่ในการดูแลสลับ
ปรับเปลี่ยนการใช้สนาม สนามวอลเล่ย์บอล,สนามบาสเกตบอล, และสนามแบดมินตัน และในส่วนของศูนย์
ออกก าลังกาย เจ้าหน้าที่จะท าหน้าที่ในการคิดสร้างสรรค์กิจกรรมนันทนาการ ตรวจเช็คความพร้อมการใช้งาน
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อุปกรณ์เครื่องเล่นภายในศูนย์ออกก าลังกาย พร้อมทั้งการจัดท าแผนการเพ่ิมอุปกรณ์เครื่องเล่นให้เพียงพอต่อ
ผู้ใช้บริการ 

ด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Materials) เปิดสนามฟุตบอล โรงยิมพลศึกษา  
สนามเทนนิส สระว่ายน้ า ศูนย์ออกก าลังกายและห้องซาวน่า ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชน
ทั่วไปได้มีโอกาสได้ใช้สนามที่มีขนาดมาตรฐาน ซึ่งพื้นที่ใจกลางเมืองจะหาสนามที่มีขนาดมาตรฐานได้
ยากล าบาก และการใช้โรงยิมพลศึกษา เป็นสนามที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็นสนามท่ีสามารถเล่นกีฬาได้ 3 ชนิด
กีฬา ประกอบด้วยสนามวอลเล่ย์บอล,บาสเกตบอล และแบดมินตัน มีจุดบริการที่นั่งพัก จุดบริการขายน้ า-
อาหาร แต่พ้ืนที่ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสารก็มีปัญหาบางประการในเรื่องของความเก่าแก่ของ
สนาม จ านวนของสนามที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เนื่องจากเป็นสนามที่อยู่ใจกลางเมือง
และเป็นสนามที่มีขนาดมาตรฐานจึงเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก เช่น ระบบน้ าภายในห้องน้ าของ
สนามต่าง ๆ ช ารุด หลังคารั่วซึม พ้ืนสนามต่าง ๆ เก่าหลุดร่อน อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างไม่เพียงพอ มีกลิ่นของ
น้ าเน่าเสีย ไม่มีระบบการยืม-คืนอุปกรณ์ พ้ืนที่ของศูนย์ออกก าลังกายมีขนาดเล็กไปเมื่อเทียบกับความต้องการ
ในการใช้และอุปกรณ์ท่ีมี 

ด้านการบริหารเงินพ้ืนที่ทางนันทนาการ (Money) มีงบประมาณในการดูแลและจัดสรรพ้ืนที่
ให้บริการทางนันทนาการในงบประมาณประจ าปี แต่เนื่องด้วยเป็นในลักษณะหน่วยงานราชการ การจัดสรร
งบประมาณจะเป็นไปตามในแต่ปีงบประมาณนั้นๆ ท าให้ในบางส่วนงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดสรร หรือ 
ดูแลปรับปรุงพัฒนาพ้ืนที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร ท าให้พื้นที่บางส่วนทรุดโทรม ไม่ทันสมัย 
หรือไม่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในบางส่วน มีการเก็บค่าบริการ พ้ืนที่ให้บริการนันทนาการของ
กรมการสื่อสาร กับประชาชนทั่วไป โดยแยกการเก็บค่าบริการตามแต่ละสนาม โดยค่าบริการที่เรียกเก็บเป็น
ค่าบริการที่เรียกเก็บถูก เมื่อเทียบกับการบริการที่ได้รับ 

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร โดยแบ่งตามองค์ประกอบ
การบริหาร 

ประกอบด้วย 4M’s 
แนวทางการพัฒนาด้านบริการการจัดการ (Management) เน้นกระบวนการพัฒนาการจัดการ

บริหารควบคุมพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการสื่อสาร เพื่อใช้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เกดิประสิทธิผลอย่างเต็มที่ แนวนโยบายของผู้บริหารเน้นการจัดการพื้นที่ให้บริการนันทนาการ กรมการ
สื่อสาร ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการ ส าหรับก าลังพลทหารเพ่ือฝึกสมรรถภาพความแข็งแรง
อย่างสม่ าเสมอ และเนื่องด้วยพื้นที่อันจ ากัดของกรมทหารสื่อสารที่ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ จึงใช้การบริหาร
จัดการในการใช้สนามเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแกผู้ใช้บริการอย่างท่ัวถึง 

แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรและผู้ให้บริการ (Man) เน้นการบริหารก าลังคนพ้ืนที่ให้บริการ
นันทนาการของกรมการสื่อสาร การใช้คนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากที่สุด โดยการเน้น
พ้ืนที่ภายในกรมทหารสื่อสารให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสได้ออกก าลังกาย ฝึกความแข็งแรง โดยใช้กิจกรรม
นันทนาการที่หลากหลายที่มีในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรอย่างสูงสุด โดยเป็นสวัสดิการและขวัญ
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ก าลังใจให้แก่บุคลากรและไม่มีเก็บค่าบริการใดใดทั้งสิ้น อีกท้ังยังเน้นความส าคัญโดยก าหนดวันที่ให้บริการแก่
บุคลากรภายในโดยเฉพาะ 

แนวทางการพัฒนาด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Materials) เน้นการบริหารวัสดุ
ในการด าเนินงานพื้นที่ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสาร การท าให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการปรับปรุง ซ่อมแซม อย่างสม่ าเสมอ โดยการตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษาเป็น
ประจ าทุก ๆ ปีงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่ง
ของก าลังพล 

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารเงินพ้ืนที่ทางนันทนาการ (Money) เน้นการบริหารเงิน การเก็บ
ค่าบริการ การจัดสรรเงินให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยท่ีสุดและให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดยกรมการทหารสื่อสาร ไม่เพียงแต่ตั้งของบประมาณจากราชการเพียงอย่างเดียวในการปรับปรุงซ่อมแซม
พ้ืนที่ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสาร แต่กรมทหารสื่อสารยังมีการบริหารจัดการในส่วนของการเก็บ
ค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายนอก เพ่ือน าเงินที่ได้รับจากการเก็บค่าบริการแยกตามสนามข้างต้น มาเป็นส่วน
หนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงสนาม ซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม ก่อให้เกิดความทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการใช้
ของผู้ใช้บริการ โดยค่าบริการที่เก็บนั้นถึงว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในอัตราที่ต่ าหากเทียบกับสถานที่ให้บริการของ
หน่วยงานอื่นทัว่ไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร สมารถอภิปราย
ผลการวิจัย ได้ดังนี้ 
แนวทางการพัฒนาด้านบริการการจัดการ (Management) ของพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการสื่อสาร ที่
เน้นกระบวนการพัฒนาการจัดการบริหารควบคุม เพื่อใช้งานทั้งหมดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นแนวนโยบายของผู้บริหารเน้นการจัดการพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ กรมการ
สื่อสาร ให้มีความหลากหลายของกิจกรรมนันทนาการส าหรับก าลังพลทหารเพ่ือฝึกสมรรถภาพความแข็งแรง
อย่างสม่ าเสมอ และเนื่องด้วยพื้นที่อันจ ากัด ที่อยู่ใจกลางเมืองของกรมทหารสื่อสารที่ไม่สามารถขยายพ้ืนที่ได้ 
จึงใช้การบริหารจัดการในการใช้สนามเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2553: 15-19) ที่กล่าวว่า แนวความคิดของการพัฒนาชุมชนเกิดข้ึน
ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะในชนบทของประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย ยังยากจน
ข้นแค้น มีความด้อยทั้งในทางสุขภาพ ร่างกายและฐานะทางสังคม ภาระหน้าที่ของงานพัฒนาชุมชน คือการ
ขจัดปัดเป่าแก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชน หรืออีกนัยหนึ่ง ปรับปรุงชุมชนชนบทให้พ้นจากความยากจนโรคภัย
ไข้เจ็บ และความไม่รู้ต่างๆโดยมุ่งหวังจะให้ชาวชุมชนชนบทได้มีความผาสุกดังที่ชาวเมืองก าลังได้รับอยู่ในเวลา
นี้บ้าง และสอดคล้องกับงานวิจัยของเธียรรัตน์ ฦๅชา และ ธนาวุฒิ บุญเหลือ (2556) ศึกษา พื้นที่นันทนาการที่
เหมาะสมของนิสิตที่อยู่อาศัยในพื้นที่โดยรอบ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพ้ืนที่ขามเรียงในพ้ืนศึกษาควรมี
การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่นันทนาการเพ่ือให้รองรับความต้องการและตอบสนองต่อรูปแบบของกิจกรรมได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแนวทางในการพัฒนาพื้นที่นันทนาการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ควร
เป็นสวนสาธารณะระดับย่านที่มีขนาด 30-75 ไร่ ตั้งอยู่ใกล้บริเวณชุมชนหอพักในพ้ืนที่ท่าขอนยาง เนื่องจากมี
ความหนาแน่นของหอพักมากกว่า และควรเน้นพื้นที่ส าหรับการออกกาลังกายและจัดให้มีลานกีฬากลางแจ้ง
หลายประเภท รวมถึงพ้ืนที่สาหรับการพักผ่อนที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม และจัดให้มีที่จอดรถจักรยานยนต์มาก
ที่สุด เพราะนิสิตส่วนใหญ่ใช้จักรยานยนต์ในการเดินทาง และควรให้ความส าคัญกับระบบแสงสว่างอย่างทั่วถึง 
เนื่องจากนิสิตส่วนใหญ่จะมาท ากิจกรรมในช่วงเย็น โดยจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี จึงจะเป็นพ้ืนที่ที่
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

แนวทางการพัฒนาด้านบุคลากรและผู้ให้บริการ (Man) ของพื้นที่ให้บริการนันทนาการ กรมการ
สื่อสาร ที่เน้นการบริหารก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับงานให้มากท่ีสุด โดยการให้บุคลากร
ภายในได้มีโอกาสได้ออกก าลังกาย ฝึกความแข็งแรง โดยใช้กิจกรรมนันทนาการที่หลากหลายที่มีในพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์แก่บุคลากรอย่างสูงสุด และเป็นสวัสดิการและขวัญก าลังใจให้แก่บุคลากรและไม่มีเก็บค่าบริการใดใด
ทั้งสิ้น อีกทั้งยังเน้นความส าคัญโดยก าหนดวันที่ให้บริการแก่บุคลากรภายในโดยเฉพาะ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ จีรพรรณ กาญจนะจิตรา (2553: 15-19) แนวความคิดของการพัฒนาชุมชน ต้องการที่จะ
เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ชุมชน โดยมีแนวความคิดพ้ืนฐานของการพัฒนาชุมชน ด้านความ
สมดุลในการพัฒนา (Balanced Development) ในการพัฒนาความต้องการของชุมชนนั้นจะต้องระลึกถึงขีด
ความสามารถของรัฐในการสนองตอบ รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงค์แห่งรัฐด้วยเพราะเป็นธรรมดาอยู่เองที่
ความต้องการของประชาชนนั้นมีอยู่มากมาย เกินขอบเขตความสามารถของรัฐที่จะจัดหาทรัพยากรมา
สนองตอบได้หมด จึงมีแนวความคิดที่ส าคัญยิ่งกว่าความต้องการของประชาชนนั้น จะต้องได้รับการน า
ทรรศนะไปในทิศทางที่ความต้องการนั้นจะต้องได้รับการน าทรรศนะไปในทิศทางที่ความต้องการนั้นจะต้อง
ได้รับการบ าบัดด้วยพลังความสามารถของชุมชนเอง บวกกับขีดความสามารถของรัฐ และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยแนวคิดเก่ียวกับความต้องการของสุชา จันทร์หอม (เสริมพงศ์ พงศ์ทองเมือง 2548: 8 อ้างอิงจาก สุชา 
จันทร์หอม 2529 : 105) ได้ให้ความหมายของความต้องการว่า มนุษย์เรามีความต้องการตามธรรมชาติ ถ้าได้
บรรลุความต้องการตามความประสงค์ก็จะรู้สึกนิยมชมชื่นและมีความเชื่อมั่นในตนเอง ความต้องการเป็น
เครื่องกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ ออกมาเพ่ือสนองความต้องการหรือความจ าเป็นให้จงได้ โดยแบ่ง
ความต้องการของมนุษย์ออกเป็นชนิดใหญ่ๆ ได้ 3 ประการ คือ 1ความต้องการทางด้านร่างกาย ประกอบด้วย 
ความต้องการทางด้านอาหาร น้ า อากาศ หายใจ การขับถ่าย การเคลื่อนไหว การพักผ่อน เป็นต้น 2 ความ
ต้องการทางด้านอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย ความต้องการความรัก ความปลอดภัย ต าแหน่งทางสังคม 
อิสรภาพ และความส าเร็จ 3ความต้องการทางสติปัญญา 

แนวทางการพัฒนาด้านสถานที่ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก (Materials) ของพ้ืนที่ให้บริการ
นันทนาการ กรมการสื่อสาร ที่เน้นการบริหารวัสดุในการด าเนินงานพื้นที่ให้บริการนันทนาการของกรมการ
สื่อสาร การท าให้สิ้นเปลืองน้อยที่สุด หรือเกิดประโยชน์สูงสุด โดยเน้นการปรับปรุง ซ่อมแซม อย่างสม่ าเสมอ 
โดยการตั้งงบประมาณในการบ ารุงรักษาเป็นประจ าทุก ๆ ปีงบประมาณ ซึ่งผู้บริหารให้การสนับสนุนเป็นอย่าง
ดี เนื่องจากเห็นว่าเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งของก าลังพล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีประเภทพ้ืนที่นันทนาการของ 
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Clawson และคณะ (2542) พ้ืนที่นันทนาการแบบเน้นผู้ใช้ประโยชน์ (User oriented recreation areas) มี
ลักษณะเด่นอยู่ที่ความสะดวกในการเข้าถึง เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งชุมชน มีการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวก
แบบครบครัน เปิดโอกาสให้เข้าใช้ประโยชน์ในเวลากลางวัน หลังจากภารกิจต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ สนาม
เด็กเล่น สนามกีฬา หรือสวนสัตว์ เป็นต้น ลักษณะของกิจกรรมได้แก่ การเดินเล่น หรือการปิกนิกใน
สวนสาธารณะ การเล่นเครื่องเล่นของเด็ก หรือการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ในสนามกีฬา และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กฤช อัจฉริยาภิรมย์ (2550) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้บริการนันทนาการของสวนวชิร
เบญจทัศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการ
ให้บริการนันทนาการของสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพทาง
สังคม และเศรษฐกิจกับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการนันทนาการของสวนวชิรเบญจทัศ กรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการนันทนาการในระดับมาก ด้านที่พึงพอใจมากที่สุด 
ได้แก่ ด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ รองลงมา คือ ด้านข้อมูลและกิจกรรม ด้านบุคลากร และ
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ตามล าดับ 

แนวทางการพัฒนาด้านการบริหารเงินพ้ืนที่ทางนันทนาการ (Money) ของพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการ 
กรมการสื่อสาร ที่เน้นการบริหารเงิน การเก็บค่าบริการ การจัดสรรเงินให้ใช้จ่ายต้นทุนน้อยที่สุดและให้เกิด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลโดยกรมการทหารสื่อสาร ไม่เพียงแต่ตั้งของบประมาณจากราชการเพียงอย่าง
เดียวในการปรับปรุงซ่อมแซมพ้ืนที่ให้บริการนันทนาการของกรมการสื่อสาร แต่กรมทหารสื่อสารยังมีการ
บริหารจัดการในส่วนของการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้บริการภายนอก เพื่อน าเงินที่ได้รับจากการเก็บค่าบริการ
แยกตามสนามข้างต้น มาเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการปรับปรุงสนาม ซื้ออุปกรณ์เพ่ิมเติม ก่อให้เกิดความทันสมัย 
และเพียงพอต่อความต้องการใช้ของผู้ใช้บริการ โดยค่าบริการที่เก็บนั้นถึงว่าเป็นค่าบริการที่อยู่ในอัตราที่ต่ า
หากเทียบกับสถานที่ให้บริการของหน่วยงานอ่ืนทั่วไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศโรธร เร่งสมบูรณ์สุข (2555) 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการศูนย์กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า แนวทางการพัฒนาศูนย์
กีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรัพยากรในการจัดการด้านการจัดการการเงินและงบประมาณ ได้แก่ ศูนย์
กีฬาแห่งจุฬาฯ ต้องมีการชี้แจงและแจกแจงรายละเอียดของงบประมาณท่ีบริหาร และมีค่าสมัครสมาชิกที่มี
ความเหมาะสม อีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์และคณะ (2554 : 4-7) การ
จัดการถือเป็นสมองขององค์กรในการจัดองค์กรจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นต้อง
มีกระบวนการการจัดการที่ดี รวมทั้งต้องอาศัยการวางแผนและการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ ซึ่งพิจารณาจาก
ข้อมูลต่างๆ โดยทั่วไปการจัดการ หมายถึง การท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน และสามารถตอบสนองความ
ต้องการของเขาได้  ทั้งในรูปแบบของเงินเดือน ค่าตอบแทน และความคาดหวังในหน้าที่การงาน เพ่ือให้เกิด
ขวัญ และก าลังใจในการท างานในความหมายนี้องค์กรเป็นบุคคลที่ท าหน้าที่บริหารหรือจัดการกิจการต่างๆ ใน
องค์กรเป็นผู้ด าเนินการตัดสินใจก าหนดเป้าหมายขององค์กร และประสานงานให้กับสมาชิกในองค์กร  ด าเนิน
ไปในทิศทางที่เป็นเป้าหมายร่วมกันค าว่ากลุ่มของการจัดการนั้น บ่งบอกว่ามีผู้จัดการหลายคนมาร่วมกันทั้งนี้
ในองค์กรตา่งๆ จะมีการบริหารหลายระดับ ซึ่งมีผลต่อขอบเขตและความรับผิดชอบของแต่ละระดับนั้นๆ 
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 

ผู้บริหารควรมีการปรับภูมิทัศน์ และตัวอาคารของพ้ืนที่กิจกรรมนันทนาการภายในกรมการทหารสื่อสารให้มี
ความทันสมัย และเตรียมอุปกรณ์ในการให้เช่าเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการบริการจัดการด้านการเงินเพ่ิมเติม เนื่องจาก
พ้ืนที่แห่งนี้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่ใจกลางเมือง และประชาชนให้การตอบรับในการใช้บริการเป็นอย่างดี 
 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยความต้องการของผู้ใช้บริการในกรมการทหารสื่อสารเกี่ยวกับความต้องการใช้
บริการพื้นท่ีจัดกิจกรรมนันทนาการและต้องการให้ปรับปรุงในเรื่องใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพ้ืนที่ 

2. ควรศึกษารูปแบบโปรแกรมนันทนาการที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการในพ้ืนที่ของกรมการทหารสื่อสาร 
 
กิตติกรรมประกาศ 
  ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เพราะผู้วิจัยได้รับความเมตตากรุณาเป็นอย่างดียิ่ง  จาก
อาจารย์ ดร. สุมนรตรี  นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา แนะน า ช่วยเหลือ ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆด้วยความเข้าใจใส่เป็นอย่างดี และกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบปากเปล่า
ปริญญานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ  รัตนโรจนากุล รองศาสตราจารย์ เทเวศร์  พิริยะพฤนท์ จน
ผู้วิจัยสามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา 
ณ โอกาสนี้ 
  ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. อุษากร  พันธุ์วานิช อาจารย์ รศ.สมควร โพธิ์ทอง อาจารย์ 
ดร. อนันต์  มาลารัตน์ ซึ่งให้ความกรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแก้ไขแบบสอบถาม  รวมถึงคณาจารย์คณะ
พลศึกษาทุกท่าน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้วิจัยในการศึกษาและมีความสามารถท า
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้ส าเร็จ  
  ขอขอบพระคุณ ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือ ผศ. ชัยโรจน์  สายพันธ์ อ.ดร. อนันต์ มาลารัตน์ พันโท
หญิง มาริกา ปาลกะวงค์ ณ อยุธยา พันเอกนราวุฒิ พันโทไพรัตน์  หอมพรม  ทองม่วง รวมถึงข้าราชการทหาร 
และผู้ใช้บริการพ้ืนที่ทางนันทนาการของกรมการทหารสื่อสาร ที่ให้ความกรุณาและความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็นอย่างดี และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้ากรมการทหารสื่อสารที่ได้ให้ความอนุเคราะห์
สถานที่ให้ผู้วิจัยในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัวเลิศนวลจันทร์ ผู้ที่คอยให้ก าลังใจสนับสนุน
แนวคิดต่างๆ ช่วยส่งเสริมผลักดันและให้ความช่วยเหลือมาโดยเสมอมา  ขอขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น พ่ีๆ น้องๆใน
คณะพลศึกษา  เพ่ือนนันทนาการ รุ่น 25 และพ่ีๆเพ่ือนๆทุกคนที่เป็นก าลังใจ ให้พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือมา
โดยตลอด จนท าให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ดี 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นําที่เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคลตามลายผิววิทยา 
กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห(งหน่ึง 

LEADERSHIP DEVELOPMENT PRACTICE APPROPRIATE WITH PERSONAL 
POTENTIAL BY DERMATOGLYPHICS 

 
มนัสศิริ  นุตยกุล1 

เลิศชัย  สุธรรมานนท�2 

นพวรรณ  ศรีเกตุ3 

บทคัดย(อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมให+สอดคล+องกับ

ศักยภาพบุคคลตามผลการวิเคราะห�ลายผิว กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห1งหนึ่ง โดยการศึกษาวิจัยในครั้งใช+
แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข+องกับภาวะผู+นํา แนวทางการพัฒนา และลายผิววิทยาเป6นประเด็นหลักในการศึกษาวิจัย 
โดยมีกลุ1มเป8าหมายในการศึกษาคือผู+บริหารระดับสูงท่ีผ1านการวิเคราะห�ศักยภาพตามลายผิววิทยา โดยใช+
คําถามแบบปลายเป9ดในการสัมภาษณ�เชิงลึก กับกลุ1มตัวอย1างจํานวน 14 ท1าน เพ่ือค+นหาแนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมตามศักยภาพของเบญจวิหค (นก 5 ชนิด) และนํามาวิเคราะห�ร1วมกับศักยภาพท่ีติดตัว 10 ด+านของ
กลุ1มตัวอย1าง เพ่ือให+ได+แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและชัดเจนยิ่งข้ึน 
 ผลการวิจัยพบว1า แนวทางการพัฒนาตามศักยภาพของเบญจวิหค แบ1งเป6น 1)เหยี่ยวมีลักษณะการ
ทํางานท่ีมุ1งเป8าหมาย เน+นท่ีผลลัพธ�และไม1ชอบถูกควบคุม แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมต1อการพัฒนาภาวะ
ผู+นําของเหยี่ยว คือ 1.1)การ coach 1.2)การทํากิจกรรมกลุ1ม 1.3)การเรียนรู+จากการปฏิบัติ (assign project) 
2)ห1านปQา ลักษณะเด1นคือต+องการข+อมูลมากเพ่ือใช+ในการตัดสินใจ และลงรายละเอียดในการทํางาน ดังนั้นแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมกับห1านปQา คือ 2.1)การทํากิจกรรมกลุ1ม 2.2)การศึกษาดูงาน 2.3)การ coach 
2.4)ประชุมและได+เรียนรู+จากผู+บริหารระดับสูง 3)นกแก+ว มีลักษณะของการบูรณาการข+อมูล โดยต+องการข+อมูล
มากเพ่ือใช+ในการตัดสินใจ แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมต1อการพัฒนาภาวะผู+นําของนกแก+ว คือ การเรียนรู+
จากการปฏิบัติ (action learning) 4)นกกระจอกเทศ มีลักษณะท่ีเน+นการทํางานกับผู+อ่ืนอย1างประนีประนอม 
แนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสม คือ 4.1)การเรียนรู+จากการปฏิบัติ (action learning) 4.2)การเรียนรู+
จากผู+บริหารระดับสูง (role model) 5)นกยูง มีลักษณะท่ีเน+นความสัมพันธ�กับบุคคลในเชิงรุก ชอบบรรยากาศ
การทํางานท่ีสนุกสนานไม1กดดัน ดังนั้น แนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมกับนกยูง คือ 5.1)การศึกษาดู
งาน 5.2)การทํากิจกรรมกลุ1ม 

คําสําคัญ: ภาวะผู+นํา, แนวทางการพัฒนาภาวะผู+นํา, ลายผิววิทยา 

 

                                                 
1นางสาว\ สาขาวิชากลยุทธ�การบรหิารทรัพยากรมนุษย�และองค�การ\ คณะวิทยาการจัดการ\ สถาบันการจัดการปWญญา
ภิวัฒน�\ จังหวัดนนทบุรี\ 11120 
2ผู+ช1วยศาสตราจารย� ดอกเตอร�\ สาขาวิชากลยุทธ�การบรหิารทรัพยากรมนุษย�และองค�การ\ คณะวิทยาการจัดการ\ สถาบัน
การจัดการปWญญาภิวัฒน�\ จังหวัดนนทบุรี\ 11120 
3ดอกเตอร�\ สาขาวิชากลยุทธ�การบริหารทรัพยากรมนุษย�และองค�การ\ คณะวิทยาการจัดการ\ สถาบันการจัดการปWญญา
ภิวัฒน�\ จังหวัดนนทบุรี\ 11120 
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Abstract  
 This research aims to study leadership development guidelines that appropriate 
with individual potential based on dermatoglyphics analysis. This research is a case study of 
a private bank focusing on leadership-related theories, development guidelines, and 
dermatoglyphics. The target group of this research is senior executives who passed 
dermatoglyphics potential analysis. This analysis used an intensive interview with open-
ended questions on 14 individuals from a sample group to search for development 
guidelines that appropriate with potentials of five species of bird and use these data to 
analyze 10 innate potentials of participants for better and clearer development guidelines.  
 This research showed that potential development guidelines for five species of 
bird: 1) Falcon is goal-oriented, focusing on outcomes, and doesn’t like to be controlled so 
an appropriate development guidelines for falcon are 1.1) coaching 1.2) group activities 
participation 1.3) learning from practice (assign project); 2) Wild goose requires a lot of 
information to help in decision making and pay careful attention to detail so an appropriate 
development guidelines for wild goose are 2.1) group activities’ participation  2.2) company 
visit 2.3) coaching 2.4) meeting and learning from senior executive; 3) Parrot has information 
integration characteristic. Parrot requires a lot of information to help in decision making so 
an appropriate development guideline for parrot is learning from practice (action learning); 4) 
Ostrich tends to compromise with others when working so an appropriate development 
guidelines for ostrich are 4.1) learning from practice (action learning) 4.2) learning from senior 
executive (role model); 5) peacock tends to engage in relationship proactively and likes to 
work in fun and relaxed workplace so an appropriate development guidelines for peacock 
are 5.1) company visit 5.2) group activities’ participation. 

Keywords: Leadership, Leadership Development, Dermatoglyphics,  
 

บทนํา 
การท่ีธุรกิจจะดําเนินไปได+หรือขยายตัวได+ดีหรือไม1 หรือจะประสบความสําเร็จหรือไม1นั้น ล+วนข้ึนอยู1

กับบุคลากรหรือคนในองค�กรท้ังสิ้น เนื่องจากทุกอย1างล+วนมาจากคน เงินก็มาจากคน เทคโนโลยีก็มาจากคน 
ซ่ึงเรียกได+ว1าคนถือเป6นทรัพยากรท่ีสําคัญล้ําค1า และเป6นหัวใจของทุกองค�กร เราจึงต+องมีคนท่ีมีความ
รับผิดชอบสูง มีความมานะพยายาม มีความรู+ความสามารถ และมีความซ่ือสัตย�สุจริตในองค�กรมากๆ จึง
สามารถพาองค�กรไปสู1ความสําเร็จได+ (ทศ คณนาพร, 2553, หน+า 70) ดังนั้นปWจจัยสําคัญท่ีจะผลักดันให+การ
แข1งขันเป6นไปตามความคาดหวังขององค�กร คือ การสร+างความเป6นภาวะผู+นําให+เกิดข้ึนแก1คนในองค�กร เพ่ือให+
รู+จักมอง คิด และทําอย1างผู+นําในการขับเคลื่อนให+องค�กรสามารถแข1งขันได+ 

เนื่องจากองค�กรประกอบไปด+วยบุคคลท่ีหลากหลาย ในแต1ละตําแหน1งหน+าท่ี มีความแตกต1างกันอย1าง
มีลักษณะเฉพาะ ซ่ึงแต1ละส1วนนั้นก็มีความสําคัญท่ีแตกต1าง แต1สิ่งหนึ่งท่ีมีผลต1อการขับเคลื่อนองค�กรท่ีสําคัญ 
คือการมีผู+นําท่ีสามารถนําพาและขับเคลื่อนบุคลากรในองค�กรให+เป6นไปในทิศทางเดียวกัน มีเป8าหมายร1วมกัน
ได+ เช1นเดียวกันกับท่ี ชัยเสฏฐ�  พรหมศรี (2557, หน+า 14) ได+กล1าวว1า “ในบริบทของการบริหาร ภาวะผู+นําท่ีมี
ประสิทธิผลคือสิ่งสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ องค�กร หรือธุรกิจไปสู1ความสําเร็จ” ด+วยเหตุนี้องค�กรทุก
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ประเภทไม1ว1าเป6นองค�กรประเภทใด จึงต+องการได+มาซ่ึงผู+นําหรือการพัฒนาบุคลากรของตนให+เป6นผู+นําท่ีมี
ประสิทธิผล 

ดังนั้น ผู+นําจึงต+องมีการพัฒนาตนเองอยู1เสมอ เพ่ือให+สามารถนําองค�กร นําทีมงานให+บรรลุเป8าหมาย
ได+อย1างมีประสิทธิภาพ แต1การวางแนวทางการพัฒนาภาวะผู+นํานั้นมีหลากหลาย และผู+นําแต1ละคนจะมี
ลักษณะเฉพาะท่ีแตกต1างกัน จึงจําเป6นต+องมีการวิเคราะห�ตัวตน เพ่ือสามารถหาแนวทางและพัฒนาภาวะผู+นํา
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของตัวตน รวมไปถึงการบริหารงานท่ีแตกต1างนั้นได+  

ปWจจุบันมีเทคนิคทางวิทยาศาสตร�ซ่ึงมีท่ีมาจากการค+นคว+าวิจัย ท่ีสามารถอธิบายลักษณะของบุคคลได+
จากการวิเคราะห�ลายผิว หรือท่ีเรียกว1า ลายผิววิทยา (Dermatoglyphics) ลายผิววิทยา คือการศึกษาความ
เชื่อมโยงของลายผิว กับการทํางานของสมอง ระบบประสาท จิตวิทยา พันธุกรรมศาสตร� และพฤติกรรม
ศาสตร� ผลจากการวิเคราะห�ลายผิวสามารถบอกศักยภาพ ความสามารถ แรงจูงใจท่ีอยู1ในตัวของบุคคลได+ 
(ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2555) หลังจากทราบผลการวิเคราะห�ผู+เข+ารับการวิเคราะห�จะได+รู+
ศักยภาพท่ีติดตัวมาของตนเอง สามารถเข+าใจตนเองได+ว1าตัวเองมีความถนัดในด+านไหน มีความสามารถด+านใด
ท่ีสามารถต1อยอดและพัฒนาได+อย1างรวดเร็ว และในทางกลับกันก็สามารถค+นพบศักยภาพท่ีตนเองต+องพัฒนา
หรือเติมเต็ม ซ่ึงผลจากการวิเคราะห�นั้น บางส1วนอาจได+นําไปใช+ในการบริหารจัดการงานให+เหมาะสมกับตนเอง 
สร+างแนวทางในการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับตัวบุคคล  

ดังนั้น ผู+วิจัยจึงสนใจการนําการวิเคราะห�ลายผิวท่ีเป6นเครื่องมือวิเคราะห�ศักยภาพบุคคล โดย
ดําเนินการควบคู1ไปกับการใช+ผลจากการวิเคราะห�ลายผิวของผู+นํา มาศึกษาแนวทางในการพัฒนา ค+นหาไปถึง
สิ่งท่ีอยู1ภายในของบุคคลนั้นๆ อีกท้ังสามารถค+นพบได+ว1าแนวทางในการพัฒนาภาวะผู+นํานั้นเหมาะสมกับตัว
บุคคลนั้นหรือไม1 เพ่ือเป6นการสร+างแนวทางในการพัฒนาผู+นําท่ีมีลักษณะคล+ายคลึงหรือใกล+เคียงกัน เพ่ือใช+
ประโยชน�ต1ององค�กรในการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมต1อไปได+ 

 
วัตถุประสงคNในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมให+สอดคล+องกับศักยภาพบุคคลตามผลการ
วิเคราะห�ลายผิว กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห1งหนึ่ง 
 

กรอบแนวคิด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. เหยี่ยว 
2. นกยูง 
3. ห1านปQา 
4. นกกระจอกเทศ 
5. นกแก+ว 

 

 
 
 

ผู+บริหารของธนาคาร
เอกชนแห1งหนึ่ง 

 
 

 
- การสอนงาน 
- กิจกรรมกลุ1ม 
- เรียนรู+จากการปฏิบัต ิ
- ศึกษาดูงาน – ประชุม 
- เรียนรู+จากผู+บริหารระดับสูง 
- มอบหมายโครงการ 

 

นก 5 ประเภท 
(เบญจวิหค) 

สมรรถนะภาวะผู+นํา แนวทางการพัฒนา 
ภาวะผู+นําท่ีเหมาะสม 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษา ใช+แนวทางของการวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือให+ทราบถึงความต+องการจําเป6นท่ีเหมาะสมกับ

เบญจวิหค รวมท้ังการหาแนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมกับเบญจวิหค ผู+วิจัยได+ใช+การสัมภาษณ�เชิง
ลึกเพ่ือให+ได+ข+อมูลเชิงคุณภาพจากกลุ1มตัวอย1าง โดยมีกระบวนการดังต1อไปนี้ 

1. การศึกษาครั้งนี้มีหน1วยการศึกษาคือผู+บริหารของธนาคารเอกชนแห1งหนึ่ง ซ่ึงกลุ1มของผู+บริหารท่ี
คัดเลือกมาเป6นประชากรในงานวิจัยนี้ เป6นบุคคลท่ีได+รับการคัดเลือกเข+าร1วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู+นํา ซ่ึง
ผ1านการประเมินและคัดเลือกโดยมีกระบวนการตามข้ันตอน คือ การระบุตําแหน1งงานท่ีสําคัญตามหลักการ
บริหารความเสี่ยง การประเมินด+วย Leadership Competency ขององค�กร การประเมินด+วยแบบประเมิน
ภาวะผู+นํา หลังจากนั้นจึงถูกคัดเลือกและผ1านการสัมภาษณ�เชิงลึกจากคณะกรรมการ จึงได+เป6นกลุ1มเป8าหมาย
ท้ังหมด จํานวน 45 คน 

โดยคัดเลือกมาเป6นกลุ1มตัวอย1าง จํานวน 14 คน ซ่ึงผู+บริหารนั้นจะถูกจัดประเภทออกเป6นเบญจวิหค 
ตามผลการวิเคราะห�ลายผิว และคัดเลือกมาเป6นกลุ1มตัวอย1าง โดยแบ1งเป6นเหยี่ยว 4 คน นกยูง 1 คน ห1านปQา 
3 คน นกกระจอกเทศ 3 คน และนกแก+ว 3 คน 

2. ผู+วิจัยได+ใช+เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข+อมูล โดยเป6นไปตามหลักการของการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย 
การศึกษาค+นคว+าจากเอกสาร สร+างแนวคําถามท่ีใช+ในการสัมภาษณ� เป6นข+อคําถามในลักษณะคําถามปลายเป9ด 
และเครื่องบันทึกเสียง 
 3. ในการวิจัยครั้งนี้ผู+วิจัยใช+การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยเป6นข+อคําถาม
ปลายเป9ดแบบก่ึงโครงสร+าง โดยมีวิธีการในการเก็บรวบรวมข+อมูล คือ  
 ระยะท่ี 1 การศึกษาข+อมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวข+อง ได+แก1 แนวคิด/ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู+นํา และ
คุณลักษณะภาวะผู+นําขององค�กรกรณีศึกษา นอกจากนี้ยังศึกษาค+นคว+าเอกสารท่ีเก่ียวข+องกับลายผิววิทยา 
การแบ1งลักษณะของบุคคลออกเป6นเบญจวิหค พร+อมท้ังศึกษาเอกสารการได+รับการพัฒนาของกลุ1มตัวอย1าง
เพ่ือให+เป6นประโยชน�และเป6นพ้ืนฐานในการวิเคราะห�ข+อมูลต1อไปเพ่ือเป6นข+อมูลเบ้ืองต+นท่ีจะใช+ในการสัมภาษณ� 
 ระยะท่ี 2 เป6นการเก็บข+อมูลภาคสนามเชิงลึก โดยแบ1งเป6น  

- การสัมภาษณ�นักวิเคราะห�ศักยภาพ  
- การสัมภาษณ�กลุ1มตัวอย1างเป6นการสัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ1มตัวอย1าง โดยการสัมภาษณ�จะทําให+รู+ถึง

ท่ีมา รวมไปถึงสิ่งท่ีได+รับเพ่ือส1งเสริมภาวะผู+นําของกลุ1มตัวอย1าง และความต+องการในการพัฒนา  
- นําข+อมูลการวิเคราะห�ท่ีได+จากการสัมภาษณ� วิเคราะห�โดยใช+ลักษณะเด1น ลักษณะด+อยของนกแต1ละ

ประเภทเป6นจุดเชื่อมโยง และวิเคราะห�ร1วมกับศักยภาพย1อย 10 ด+าน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม  
4. ผู+วิจัยได+นําข+อมูลมาตรวจสอบความครบถ+วนถูกต+องแม1นยํา ข+อมูลท่ีได+จากการสัมภาษณ�ไม1

บิดเบือนไปจากความจริง โดยมีวิธีการดังนี้ 
   (1.) การยืนยันความถูกต+องของข+อมูล โดยการนําข+อมูลจากการสัมภาษณ� นํากลับไปให+
กลุ1มเป8าหมายยืนยันความถูกต+องของข+อมูล 
  (2.) ตรวจสอบความไว+วางใจของข+อมูล โดยการนําข+อมูลไปตรวจสอบกับอาจารย�ท่ีปรึกษา 
เพ่ือยืนยันความถูกต+องตามวัตถุประสงค�ท่ีต+องการศึกษา             

(3.) นําผลการวิจัยไปประยุกต�ใช+  
  (4.) การยืนยันผลการวิจัย โดยการท่ีผู+วิจัยจะเก็บเอกสารต1าง ๆ ท่ีเก่ียวข+องกับการวิจัยไว+เป6น
อย1างดี พร+อมสําหรับการตรวจสอบ เพ่ือยืนยันว1าข+อมูลท่ีได+ไม1มีความลําเอียงหรือเกิดจากการคิดข้ึนของผู+วิจัย  
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 5. การประมวลผลและการวิเคราะห�ข+อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพเป6นกระบวนการท่ีจัดทําร1วมไปกับ
การเก็บรวบรวมข+อมูลและการศึกษาจากเอกสาร โดยสามารถแบ1งการวิเคราะห�ข+อมูลได+ดังนี้ 

(1.) การวิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบ เป6นการนําข+อมูลท่ีได+จากการศึกษารูปแบบและประเภท
ของลักษณะบุคคคลท่ีแบ1งตามเบญจวิหคมาเปรียบเทียบกันกับข+อมูลของกลุ1มตัวอย1างท่ีเคยได+รับการพัฒนา 
มาวิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบ เพ่ือใช+เป6นแนวทางในการสัมภาษณ�และค+นหาแนวทางในการพัฒนาต1อไป 

(2.) การวิเคราะห�เนื้อหา เป6นการนําข+อมูลท่ีได+จากการสัมภาษณ�เชิงลึกกลุ1มตัวอย1างมา
วิเคราะห�เนื้อหา เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงและความสอดคล+องตามลักษณะของบุคคลท่ีแบ1งตามเบญจวิหค โดย
นําข+อมูลนั้นมาจําแนก จัดหมวดหมู1ให+เห็นความสอดคล+องกับบุคลิคลักษณะ เพ่ือให+เห็นเป6นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

(3.) คัดเลือกแนวทางการพัฒนาผู+นําโดยนําข+อมูลวิเคราะห�เชิงเปรียบเทียบข+างต+น มาเป6น
พ้ืนฐานในการวิเคราะห�เนื้อหาจากการสัมภาษณ� และวิเคราะห�ร1วมกับศักยภาพย1อย 10 ด+าน ท่ีเป6นผลจากการ
วิเคราะห�ของกลุ1มตัวอย1างแต1ละคน เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสม เพ่ือหาความสอดคล+อง และสรุป
แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมต1อการพัฒนาภาวะผู+นําของเบญจวิหค เพ่ือให+สอดคล+องต1อคุณลักษณะของผู+นํา
ท่ีพึงประสงค�ขององค�กร โดยใช+วิธีการ รูปแบบ/เครื่องมือในการพัฒนาภาวะผู+นํา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากการวิเคราะห�ข+อมูล  ผู+วิจัยสามารถสรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําตามศักยภาพของเบญจวิหค
ได+ ดังตารางต1อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบการพัฒนาท่ีได+รับและความต+องการพัฒนาเพ่ือส1งเสริมภาวะผู+นํา 

ประเภทของนก 
การพัฒนาท่ีได+รับตรงกับความต+องการและ

ส1งเสริมภาวะผู+นํา 
รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาและส1งเสริมภาวะผู+นํา 
เหยี่ยว 1 การเชิญวิทยากรผู+มีประสบการณ�มาพูด ทํา

ให+ได+นํามาพัฒนาตนเอง ทําให+มีความคิด
กว+างข้ึน 

ชอบฟWงคนท่ีมีแนวคิด คนท่ีมีประสบการณ� 
ส1งผลให+ตนเองมีความคิดท่ีกว+างข้ึน 

เหยี่ยว 2 ในการทํางาน ต+องมีการนําเสนอ ภาวะผู+นํา
ก็คือการท่ีนําเสนองาน นําเสนอแผน สิ่ง
เหล1านี้ถือเป6นเหมือนการสร+างตนเอง และ
ถือเป6นภาวะผู+นําแบบหนึ่ง 

ชอบลักษณะการพัฒนาท่ีได+รับการ Coach 
ได+พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

เหยี่ยว 3 ได+ใช+การพัฒนาในเรื่องการสร+างทีมงานให+
มองเป8าหมายไปด+วยกัน 

การ Working Group เหมาะสมท่ีสุด 
เพราะผู+เข+าร1วมได+ทลายกําแพงของตัวเอง
ลงไปขณะหนึ่ง และสิ่งท่ีชอบท่ีสุดคือการ
เรียนรู+และได+ลงมือทํา 

เหยี่ยว 4 การพัฒนาช1วยเปลี่ยนมุมมองให+ต1างจาก
เดิม ทําให+มองไปข+างหน+ามากข้ึน และ
คิดถึงวิธีการท่ี Coach และสอนลูกน+องต1อ 

ชอบการ Assign project ทําให+ได+ลองได+
ลงมือทําด+วยตัวเอง 

ห1านปQา 1 1. สิ่งท่ีได+รับการพัฒนาช1วยส1งเสริมภาวะ
ผู+นํามาก ท้ังเรื่องการทํางานเป6นทีม 

ชอบกิจกรรม Outdoor ข+างนอก เพราะ
ได+ปลดปล1อย สามารถท่ีจะออกความ
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ประเภทของนก 
การพัฒนาท่ีได+รับตรงกับความต+องการและ

ส1งเสริมภาวะผู+นํา 
รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาและส1งเสริมภาวะผู+นํา 
โดยเฉพาะเรื่อง Coaching เพราะเป6นการ
ดึงศักยภาพของแต1ละคนออกมา 
2. การแบ1งงานกันทําก็เป6นอีกทางหนึ่ง 
เพราะแต1ละ Project ยากและต+องใช+เวลา 
จึงได+พัฒนาตนเองตลอด 

คิดเห็นได+เต็มท่ี รองลงมาก็คือการไปดูงาน
ข+างนอก อย1างผู+นําท่ีเก1งเค+าทํางานอย1างไร 
สอนน+องอย1างไร ไปดูเหตุการณ�จริง 

ห1านปQา 2 การได+เข+าไปประชุม การแสดงความคิด จะ
ช1วยส1งเสริมเรื่องภาวะผู+นําได+มากกว1า 

1. ไม1ชอบจดแลคเชอร� แต1เรียนรู+จากการ
ฟWง จึงคิดว1าถ+าผู+บรรยายสามารถสื่อสารได+
สนุกก็จะจําได+ค1อนข+างดี จึงชอบการท่ีได+
นั่งแลกเปลี่ยน และแชร�ประสบการณ�กัน 
2. โดยปกติชอบทํางานเด่ียว แต1พอเข+า
กลุ1มก็ทําได+ แต1จะไม1ใช1ผู+นําเป6นผู+สนับสนุน 

ห1านปQา 3 เรื่องของการอบรมต1างๆช1วยส1งเสริมการ
พัฒนาภาวะผู+นําได+ เช1นการพัฒนาใน
หลักสูตร leadership ทําให+รู+สึกว1า
พนักงานได+เติบโตไปด+วยกัน รู+สึกประทับใจ
และสามารถนํามาใช+กับการทํางานได+ดี 

ชอบให+คนสร+าง inspire เพราะคิดว1าการ
สร+าง inspiration สําคัญมาก เพราะเวลา
ท่ีรู+สึกว1ามีแรงบันดาลใจอยู1ข+างใน จะส1งผล
ให+เราพยายาม มากกว1าปกติ 

นกแก+ว 1 คิดว1าสิ่งท่ีได+รับการพัฒนานั้นอยู1ท่ี 50 : 50 
เพราะคิดว1าผู+ใหญ1ผลักดันก็มีส1วน แต1อีก
ส1วนก็เป6นสิ่งท่ีได+เจอด+วยตัวเองและได+รับ
การพัฒนาด+วยตัวเอง 

ต+องมีท้ังทฤษฎี เพราะทฤษฎีจะถูกปรับไป
เรื่อยๆ แต1จะมาฟWงแต1ทฤษฎีไม1ได+ ต+องมี 
workshop ควบคู1กัน เพราะจะเป6นโจทย�
ให+เราสะท+อนไปกับทฤษฎี 

นกแก+ว 2 หากวัดจากตัวเองสิ่งท่ีได+รับการพัฒนาคิด
ว1าส1งเสริมภาวะผู+นํา เพราะตัวเองเปลี่ยนไป
เยอะ แต1ก1อนไม1ค1อยโฟกัสงาน ปWจจุบันก็
เริ่มตัดสินใจเริ่มเด็ดขาดมากข้ึน 

หากเป6นการอบรมชอบท่ีมีการบรรยาย
ครึ่งหนึ่ง แล+วจึงมี workshop ให+ทํา จะ
เข+าใจง1ายกว1าการไปนั่งฟWงท้ังวัน และได+
แสดงความคิดเห็นร1วมกันด+วย 

นกแก+ว 3 ช1วยส1งเสริมได+ อย1างเช1นความรู+ท่ีจะเป6น
ผู+บริหาร จากเดิมท่ีไม1มีเลย พอได+เรียนรู+ก็
ช1วยเสริมการพัฒนาได+มากข้ึน 

1.ชอบทํางานคนเดียว แต1พอได+เข+ากลุ1มทํา
ให+ได+ข+อมูลมากข้ึน ซ่ึงจะทําให+งานมี
ประสิทธิภาพมากกว1า ซ่ึงน1าจะเป6นการทํา 
project ร1วมกัน ให+แต1ละคนแบ1งงานกัน
ไปทํา แต1ละคนมาอภิปรายร1วมกัน แสดง
ความเห็นร1วมกัน สุดท+ายก็มีคนมาสรุป 
2. อีกส1วนท่ีชอบคือ On the job ได+
เรียนรู+ไปพร+อมกับการปฏิบัติ ไม1ชอบท่ีได+
อ1านแล+วไม1ได+ปฏิบัติ 

นกกระจอกเทศ 1 คิดว1าสิ่งท่ีได+รับช1วยส1งเสริมภาวะผู+นํา 
เพราะทําให+รู+จักต้ังคําถามมากข้ึน ว1าต+อง
ทําไปเพ่ืออะไร รู+จักหาเหตุผลในการกระทํา 

ชอบ know-how เนื่องจากตนเองอยู1กับท่ี
นานๆไม1ได+ ถ+าให+ไปนั่งเรียนเป6นวิชาการ
นานๆ จะอึดอัด แต1ถ+ายิ่งได+ลองทํายิ่งสนุก 
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ประเภทของนก 
การพัฒนาท่ีได+รับตรงกับความต+องการและ

ส1งเสริมภาวะผู+นํา 
รูปแบบการพัฒนาท่ีเหมาะสมในการ

พัฒนาและส1งเสริมภาวะผู+นํา 
นกกระจอกเทศ 2 การส1งเสริมนั้นอาจจะไม1ได+เกิดจากการท่ีมี

คนมาสอน แต1เกิดจากการท่ีได+ทํางาน ได+
ร1วมประชุม และทําให+ตนเองกลั่นกรองว1า
ควรจะเป6นอย1างไร และสามารถเกิดการ
เรียนรู+ด+วยตัวเองในระดับหนึ่งด+วย 

ค1อนข+างจะชอบการมีต+นแบบ การท่ีจะได+
ศึกษาจากคนอ่ืน แม+กระท่ังการประชุม ทํา
ให+คิดตามว1าทําไมคนนี้คิดอย1างนี้ แต1ไม1ใช1
ต+นแบบทุกเรื่อง แต1หยิบบางเรื่องของ
บุคคลนั้นๆมา 

นกกระจอกเทศ 3 คิดว1าช1วยส1งเสริมได+ อย1างเรื่องงานท่ีเรา
เรียนรู+มากับมัน สิ่งท่ีได+อันแรกเลยคือมัน
ทําให+เราเข+มแข็ง อย1างท่ีสองคือวิธีการ
จัดการกับปWญหา อย1างท่ีสาม เวลาท่ีมีน+อง
เข+ามา เราก็ต+องรู+วิธีการบริหารทีม 

ถ+าเรียนทฤษฎีไปแล+ว แล+วไม1ถูกนํามาใช+ 
ทฤษฎีมันก็หายไปกับกาลเวลา มันก็ควร
จะมีการปฏิบัติ และควรมีการฝ|กให+คิดให+
ทบทวน สิ่งท่ีเราแสดงออกมาเป6นสิ่งท่ี
แสดงว1าเราเรียนไป เรารับได+แบบนี้ เป6น
การสะท+อนความรู+ท่ีได+ 

นกยูง สิ่งท่ีได+รับส1งเสริมเรื่องภาวะผู+นํา เรื่องการ
ให+ความช1วยเหลือลูกน+อง เนื่องจากตอนนี้
ในทีมมีคนเยอะ ต+องแนะนําและให+
นโยบายได+ แต1บางครั้งตนใช+วิธีการถาม 
ถามเรื่องอ่ืนๆ ไม1ได+ถามเรื่องงาน เพ่ือรู+จัก
เค+าให+มากข้ึน 

ถ+าดูงานจะได+ผลเร็วมากท่ีสุด เพราะเป6นสิ่ง
ท่ีเค+าทํามาเสร็จเรียบร+อยแล+ว และเราไป
เก็บมาจากเค+าอีกที ทําให+เข+าใจและจดจํา
ได+ลึกกว1า เห็นภาพดีกว1า หรือการ on the 
job ก็เช1นเดียวกัน 

  
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู+นําท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบุคคลตามลายผิว

วิทยา กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห1งหนึ่ง สามารถอภิปรายผลการวิจัยโดยแบ1งตามนกแต1ละประเภทได+
ดังต1อไปนี้ 

1. เหยี่ยว 
พบว1า กรณีศึกษาได+แสดงความเห็นด+านความต+องการในการพัฒนาในหลายรูปแบบ แต1สิ่งท่ีเป6นจุด

ร1วมเดียวกัน คือการ coaching เพ่ือให+สามารถแลกเปลี่ยนทัศนคติ พูดคุยกัน นําไปสู1การสร+างแนวคิดท่ีเป6น
แนวทางให+กับผู+ได+รับการพัฒนาได+โดยตรง  โดยไม1ครอบงําความคิดโดยตรง แต1สร+างกระบวนการให+เกิดการ
คิดหาแนวทางท่ีเหมาะสมด+วยตัวเอง ดังท่ี  Bonnie Hagemann Saundra Stroope (2013, p.123-126) ได+
ศึกษาแนวทางการพัฒนาผู+นํารุ1นใหม1 ค+นพบว1าการ Coaching เป6นวิธีการท่ีสําคัญท่ีจะช1วยให+สามารถพัฒนา
ผู+นําได+ เนื่องจากวิธีการนี้เป6นแนวทางการพัฒนาเฉพาะของแต1ละบุคคล รูปแบบ ลักษณะก็เป6นไปตาม
ลักษณะเฉพาะของแต1ละบุคคลเท1านั้น ทําให+สามารถรู+จุดแข็ง จุดอ1อนของผู+ ท่ีต+องการพัฒนาได+อย1าง
เฉพาะเจาะจง ซ่ึงวิธีการดังกล1าวถือเป6นวิธีการท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะเด1นของเหยี่ยวท่ีมุ1งเน+นเป8าหมาย 
และเป6นตัวของตัวเอง  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาท่ีกรณีศึกษากล1าวถึงอีก คือ การ assign project ซ่ึงอาจไม1
ต1างจากการ coach มากนัก เพราะเป6นการพัฒนาท่ีเน+นผลลัพธ� ไม1เน+นท่ีกระบวนการและวิธีในการทํางาน
ตามลักษณะเด1นของเหยี่ยว แต1สิ่งท่ีน1าสนใจอย1างหนึ่งคือกรณีศึกษามีความเห็นว1า ต+องการทํา working 
group เพ่ือให+เกิดความสัมพันธ�ระหว1างบุคคลด+วย ซ่ึงไม1ใช1คุณลักษณะเด1นของเหยี่ยว แต1เม่ือดูผลการ
วิเคราะห�แล+วพบว1าเหยี่ยวนั้นมีบุคลิกภาพรองคือนกกระจอกเทศ ซ่ึงทําให+ต+องการสร+างความสัมพันธ�ระหว1าง
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บุคคลด+วย แต1ยังคงมีลักษณะเด1นของเหยี่ยวคือ การสร+างแรงบันดาลใจ จึงสามารถสรุปได+ว1าเหยี่ยวต+องการ
การพัฒนาท่ีสร+างแรงบันดาลใจ ได+เป9ดมุมมองความคิด และการ coaching 

ซ่ึงกลุ1มตัวอย1างท่ีเป6นเหยี่ยวนั้น ผลการจัดลําดับของศักยภาพท่ีติดตัว 10 ด+าน (ศูนย�วิเคราะห�
ศักยภาพปWญญธารา, 2556) จาก 3 ใน 4 คนของกลุ1มตัวอย1างท่ีเป6นเหยี่ยว มีผล 2 อันดับแรกเหมือนกัน คือ 
ลําดับแรกท่ีได+ชื่อว1าเป6นศักยภาพสูงสุดท่ีมีคือ ด+านการคิดริเริ่ม ความเป6นผู+นํา และกําหนดเป8าหมาย ลําดับท่ี
สอง คือ ด+านการเข+าใจตนเอง ซ่ึงท้ังสองด+านนี้เป6นสิ่งท่ีแสดงให+เห็นว1ากลุ1มตัวอย1างท้ัง 3 คน มีลักษณะภาวะ
ผู+นําติดตัวมาต้ังแต1กําเนิด รวมท้ังยังสามารถกําหนดความต+องการของตนเองได+ว1าตนเองต+องการได+รับการ
พัฒนาไปในแนวทางใด ซ่ึงกลุ1มตัวอย1างท้ัง 3 คนนี้มีความต+องการในการพัฒนาท่ีเหมือนกัน คือ ต+องการได+รับ
การ coaching เพ่ือให+ได+แนวคิดมาปรับใช+เป6นแนวทางของตนเอง  

ส1วนกลุ1มตัวอย1างอีกท1าน นอกจากผลการวิเคราะห�ท่ีเป6นเหยี่ยวแล+ว ผลการวิเคราะห�ศักยภาพท่ีติดตัว 
10 ด+าน ด+านท่ีมีลําดับสูงท่ีสุด คือด+านภาษาหรือความสามารถในการใช+ภาษา ต1อมาคือด+านการสังเกตหรือ
ความสามารถในการอ1าน ซ่ึงความต+องการในรูปแบบการพัฒนาของกลุ1มตัวอย1างท1านนี้ต+องการการพัฒนาท่ีได+
ลงมือปฏิบัติ ทํา working group และ assign project  

 
2. ห1านปQา 
พบว1ากรณีศึกษามีความเห็นในด+านการพัฒนาท่ีแตกต1างกัน เนื่องจากกรณีศึกษาแต1ละคนมีนกรอง

และคุณลักษณะเสริมท่ีแตกต1างกัน โดยมีความเห็นในการพัฒนา ท้ังการทํากิจกรรม outdoor เพ่ือให+ผู+เข+าร1วม
มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นได+อย1างเต็มท่ี และได+รับการพัฒนาสูงสุด โดยไม1ถูกการรบกวนจากงานอ่ืน 
การดูงานเพ่ือให+ได+เห็นองค�ความรู+จริง เห็นการทํางานจริง และมีต+นแบบเพ่ือนํากลับมาปรับใช+ได+ในงานของ
ตัวเองได+อย1างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ส1วนกรณีศึกษาอีกท1านหนึ่งมีความต+องการในการพัฒนาด+วยการแชร�
ประสบการณ� การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซ่ึงสอดคล+องกับกรณีศึกษาอีกท1านท่ีเห็นความสําคัญของ
การทํากิจกรรมกลุ1ม ทําโปรเจคร1วมกัน เพ่ือให+เกิดการแสดงออกทางความคิดท่ีหลากหลาย รวมท้ังยังเสนอให+
จัดกิจกรรมท่ีเกิดจากการมีส1วนร1วมของนกทุกประเภท ซ่ึงตรงกับลักษณะของห1านปQาเม่ืออยู1ในท่ีประชุม คือ 
มักเป6นคนวิเคราะห�ญัตติและชอบเสนอความเห็น (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2555) จึงสามารถสรุป
ได+ว1าห1านปQา ต+องการการพัฒนาท่ีได+แสดงความคิดเห็น นั่นคือการทํางานกลุ1ม การทํากิจกรรมกลุ1ม เพ่ือแชร�
ประสบการณ�และแสดงความคิดเห็นร1วมกัน รวมท้ังการดูงานด+วย 

และจากผลการวิเคราะห�ศักยภาพท่ีติดตัว 10 ด+าน (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2556) ของ
กลุ1มตัวอย1างมีแตกต1างกันไป แต1จุดร1วมท่ีมีเหมือนกันคือ ของกลุ1มตัวอย1าง 2 ใน 3 ศักยภาพท่ีติดตัวและผล
การวิเคราะห�อยู1ในสองลําดับแรก คือ ด+านการเข+าใจตนเองหรือการบริหารจัดการได+ ซ่ึงจากผลการวิเคราะห�นี้
จะทําให+กลุ1มตัวอย1างทราบถึงความต+องการการพัฒนาท่ีแท+จริงของตนเองได+มากท่ีสุดตามความถนัดท่ีตนเองมี 
ดังเช1นห1านปQาท1านแรก มีผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 10 ด+าน 3 ลําดับแรก คือ ด+านการเข+าใจตนเอง ด+านการใช+
กล+ามเนื้อมัดเล็ก ด+านการคิดเชิงเหตุและผล ตามลําดับ ผนวกกับ learning style ของห1านปQา1 คือการเรียนรู+
เป6นกลุ1ม การเรียนรู+เกิดจากสังคมและสภาพแวดล+อม ส1งผลให+ความต+องการในการพัฒนาของห1านปQา 1 คือ 
การได+ทํากิจกรรมกลุ1ม โดยเฉพาะการได+ไปทํากิจกรรม outdoor รวมท้ังการดูงาน เนื่องจากได+เห็น
สถานการณ�จริงและท่ีมาท่ีไปของความสําเร็จท่ีได+จากการศึกษา จึงทําให+ห1านปQา 1 เกิดการพัฒนาสูงสุด และ
เชื่อมโยงได+กับผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 

นอกจากการพัฒนาท่ีได+จากการทํากิจกรรมและศึกษาดูงานแล+ว จากผลการสัมภาษณ�และผลการ
วิเคราะห�ศักยภาพของกลุ1มตัวอย1างท่ีเป6นห1านปQาอีกท1าน ห1านปQา 2 มีศักยภาพท่ีติดตัว 3 ด+านแรก คือด+านการ
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สังเกต ด+านการมองภาพกว+างหรือการรับรู+ผ1านทางสายตา และด+านการเข+าใจตนเอง แต1ความต+องการของ
ห1านปQา 2 คือการได+เรียนรู+จากผู+บริหาร การได+แลกเปลี่ยนทัศนคติและนําสิ่งท่ีได+รับมาปรับใช+เป6นแนวทางของ
ตนเอง ท้ังยังมีความเห็นว1าการ coaching น1าจะเหมาะสม ด+วยเห็นว1าตนเองชอบการทํางานเด่ียว ดังนั้นการ 
coach จึงน1าจะเหมาะสม เพราะเป6นการพัฒนาตามลักษณะเฉพาะของแต1ละคน 

ส1วนห1านปQาท่ี 3 มีผลการวิเคราะห�ศักยภาพท่ีติดตัว 10 ด+าน ในสามลําดับแรก คือ ด+านการเข+าใจ
ตนเอง ด+านการคิดริเริ่มหรือการเป6นผู+นํา และด+านการใช+ภาษา ส1งผลให+ห1านปQา 3 คิดว1า การพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับตนเองมากท่ีสุด คือการ coach ด+วยเห็นว1าเป6นการพัฒนาบนความแตกต1างของบุคคล รวมท้ังผู+ท่ี
มีผลการวิเคราะห�ศักยภาพ ในลําดับท่ี 1 คือด+านการเข+าใจตนเอง จะทําให+การพัฒนาด+วยการ coach มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะผู+ได+รับการพัฒนาจะรู+ความต+องการของตนเองและสามารถดึงศักยภาพของ
ตนเองออกมาใช+ได+อย1างเต็มท่ี 

 
3. นกแก+ว 
พบว1ากรณีศึกษาแสดงความเห็นต1อการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน นั่นคือ การพัฒนาโดยให+ความรู+

เชิงทฤษฎี ควบคู1ไปกับการปฏิบัติ เนื่องจากให+ความเห็นว1า ทฤษฎีจะช1วยเพ่ิมองค�ความรู+ และสร+างแนวคิดให+
เข+าใจไปในทิศทางเดียวกัน และข+อมูลต1างๆมีการเปลี่ยนแปลงตลอด การอัพเดตทฤษฎีให+ทันต1อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก จะช1วยให+การบูรณาการข+อมูลได+ครอบคลุมมากข้ึน ซ่ึงเป6นไปตามลักษณะเด1นของ
นกแก+วท่ีต+องการข+อมูลมากในการตัดสินใจ และต+องการข+อมูลมากในการบูรณาการข+อมูล แต1นอกจากทฤษฎี
แล+ว กรณีศึกษาท่ีเป6นนกแก+วมีความเห็นตรงกันว1าควรนําข+อมูลท่ีได+เรียนรู+มาประยุกต�ใช+ได+ด+วย ดังนั้นต+องมี
การ  workshop ร1วมกัน การลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให+เกิดการประยุกต�ใช+ข+อมูลท่ีได+รับได+อย1างเป6นรูปธรรม 
และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู+ร1วมกัน  จึงขอสรุปว1าการพัฒนาท่ีนกแก+วต+องการคือการเรียนทฤษฎี ควบคู1กับ
การลงมือปฏิบัติ หรือการเรียนรู+แบบ action learning ดังท่ี  Michael J. Marquardt (2000, p.233 – 241) 
ได+พูดถึงการพัฒนาแบบ Action learning ไว+ว1า การเรียนรู+แบบ action learning จะช1วยให+การพัฒนาผู+นํา
ดําเนินการได+อย1างมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ�และทุกวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย เพราะเป6นการพัฒนาท่ีมี
ความยืดหยุ1นและสามารถปรับได+ตามลักษณะของบุคคล รวมท้ังยังเป6นการพัฒนาท่ีคํานึงถึงความแตกต1างและ
ประสบการณ�ของแต1ละคนด+วย 

จากผลการวิเคราะห�ศักยภาพติดตัว 10 ด+าน (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2556) ของกลุ1ม
ตัวอย1าง พบว1า ผลท่ีได+รับมีประเด็นท่ีคล+ายกันคือ ด+านการเข+าใจตนเอง ดังกลุ1มตัวอย1างนกแก+ว 1 ผลการ
วิเคราะห�สามลําดับแรก คือ ด+านการเข+าใจตนเอง ด+านการคิดริเริ่มหรือความเป6นผู+นํา และด+านภาษา 
ตามลําดับส1งผลให+ความต+องการในการพัฒนาของนกแก+ว 1 คือการพัฒนาท่ีได+เรียนรู+ทฤษฎีควบคู1กับการ
ปฏิบัติ ด+วยพ้ืนฐานลักษณะของนกแก+วท่ีต+องการข+อมูล ผนวกกับศักยภาพท่ีติดตัวมาทําให+การพัฒนาท่ีนกแก+ว 
1 ต+องการและคิดว1าเหมาะสมกับตนเองท่ีสุดคือการได+เรียนทฤษฎีควบคู1กับการลงมือปฏิบัติจริง เช1นเดียวกัน
กับนกแก+ว 3 ศักยภาพท่ีติดตัวมาในสามลําดับแรกของนกแก+ว 3 คือด+านการเข+าใจตนเอง ซ่ึงเหมือนกันกับ
นกแก+ว 1 ต1อมาคือด+านจินตนาการ และด+านภาษาตามลําดับ ดังนั้นการพัฒนาท่ีนกแก+ว 3 แสดงความเห็นว1า
เหมาะสมกับตนเอง คือ การได+ทํางานกิจกรรมกลุ1มร1วมกัน ทําให+เกิดการแบ1งงานกันทํา รวมท้ังการได+พัฒนาใน
ลักษณะของ on-the job training จุดร1วมของการพัฒนานี้คือการได+ลงมือปฏิบัติเพ่ือให+เห็นปWญหาและเกิด
การบูรณาการจริงจาการลงมือปฏิบัติ 
 ส1วนกลุ1มตัวอย1างนกแก+ว 2 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 3 ลําดับแรก คือ ด+านจินตนาการ ด+านศิลปะ
และดนตรี และด+านการคิดเชิงเหตุและผล ตามลําดับ ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ�ถึงแนวทางการพัฒนาท่ี
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เหมาะสมกับตนเอง นกแก+ว 2 ก็มีความเห็นท่ีสอดคล+องไปในแนวทาเดียวกันกับนกแก+ว 1และ นกแก+ว 3 คือ
การได+เรียนรู+ทฤษฎี นั่งฟWงบรรยายในห+องเรียน และให+มีการลงมือปฏิบัติ แสดงความคิดเห็น หรือ workshop 
ร1วมกัน 
 แสดงให+เห็นว1า แนวทางการพัฒนาของนกแก+วนั้นเป6นไปในแนวทางเดียวกัน แม+ศักยภาพท่ีติดตัวแต1
กําเนิดจะต1างกันก็ตาม 

 
4. นกกระจอกเทศ 
พบว1ากรณีศึกษาได+แสดงความเห็นในการพัฒนาแบ1งได+เป6น 2 แนวทางหลักๆ คือ การพัฒนาท่ีได+

เรียนรู+ทฤษฎี ควบคู1ไปกับการลงมือปฏิบัติ หรือ การทํา workshop เพ่ือเป6นการทบทวนสิ่งท่ีได+รับว1าสามารถ
รับได+แค1ไหน และมีความเห็นว1าการนําไปปฏิบัตินั้นจะช1วยให+เห็นภาพชัดมากข้ึน เพ่ือเป6นการทบทวนตนเอง
ด+วยว1าทฤษฎีหรือองค�ความรู+ท่ีได+รับมาเรารับได+แค1ไหน สิ่งท่ีแสดงออกจะเป6นสิ่งสะท+อนให+กับสิ่งท่ีเรารับรู+และ
ได+รับการพัฒนาไป อีกแนวทางหนึ่งคือการได+เรียนรู+จากต+นแบบท่ีดี กรณีศึกษาได+ให+ความเห็นว1า ถ+าหากอยาก
เก1งข้ึนจะต+องมีต+นแบบเยอะ มองหาจุดแข็ง จุดเด1น และความเก1งของต+นแบบนั้น ซ่ึงอาจจะไม1ใช1ทุกเรื่อง แต1
เป6นการเลือกบางเรื่องท่ีเราเห็นว1าน1าสนใจและเราอยากเรียนรู+จากผู+อ่ืน แล+วนําจุดนั้นมาประยุกต� มาปรับใช+ให+
เป6นตัวเรามากท่ีสุด จึงสรุปได+ว1าแนวทางการพัฒนาท่ีนกกระจอกเทศต+องการคือการ ควบคู1กับการลงมือ
ปฏิบัติ หรือการเรียนรู+แบบ action learning และ การเรียนรู+จากต+นแบบ (role model) 

ส1วนผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 10 ด+าน (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2556) ของกลุ1มตัวอย1าง
นกกระจอกเทศ 3 ลําดับแรกของผลการวิเคราะห�ท่ีเหมือนกัน คือ ด+านภาษา และการเข+าใจตนเอง ซ่ึงกลุ1ม
ตัวอย1างแต1ละคนก็มีประเด็นการพัฒนาท่ีหลากหลายตามผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 10 ด+าน 
 ผลการวิเคราะห�ศักยภาพของนกกระจอกเทศ 1 สามลําดับแรก คือ ด+านภาษา ด+านจินตนาการ และ
ด+านการเข+าใจตนเองตามลําดับ ส1งผลให+ความต+องการในการพัฒนาท่ีนกกระจอกเทศ 1 คิดว1าเหมาะสมกับ
ตนเอง คือ การได+ลงมือปฎิบัติและปฏิเสธการนั่งเรียนในห+องเรียนนานๆ โดยให+เหตุผลว1ารู+สึกอึดอัด ส1วนกลุ1ม
ตัวอย1างนกกระจอกเทศ 2 คือผลการวิเคราะห�ศักยภาพสามลําดับแรก คือ ด+านการคิดเชิงเหตุและผล ด+าน
ศิลปะและดนตรี และด+านการใช+ภาษา ตามลําดับ โดยนกกระจอกเทศ 2 ได+เสนอแนวทางการพัฒนาท่ี
เหมาะสมกับตนเอง คือการได+เรียนรู+จากต+นแบบและนําหลักการของต+นแบบท่ีเราคิดว1าเหมาะสมกับตนเองมา
ปรับใช+ รวมท้ังยังยืนยันว1าตนเองสามารถเรียนรู+และพัฒนาได+สูงสุดผ1านการฟWงและไม1ชอบการอ1าน ซ่ึง
สอดคล+องกับผลการวิเคราะห�ศักยภาพท่ีชี้ให+เห็นว1า ศักยภาพสูงสุด 3 ลําดับของนกกระจอกเทศ 2 มีทักษะ
การฟWงรวมอยู1ด+วย 
 ส1วนผลการวิเคราะห�ศักยภาพของนกกระจอกเทศ 3 สามลําดับแรก คือ ด+านศิลปะและดนตรี ด+าน
การเข+าใจตนเอง และด+านการใช+ภาษาตามลําดับ โดยจากการสัมภาษณ� นกกระจอกเทศ 3 แสดงความเห็นว1า
การพัฒนาท่ีเหมาะสมกับตนเอง คือ การได+รับข+อมูลเชิงทฤษฎี แล+วนําทฤษฎีท่ีได+รับนั้นมาใช+ในการทํางานหรือ
ลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือเป6นผลลัพธ�ท่ีแสดงออกว1าทฤษฎีท่ีได+รับนั้นสามารถรับได+มากน+อยเพียงใด 

 
5. นกยูง 
เนื่องจากกลุ1มเป8าหมายท่ีผ1านการวิเคราะห�ลายผิวว1าเป6นนกยูงมีเพียง 1 คน จากกลุ1มเป8าหมาย 45 

คน ทําให+ข+อมูลท่ีได+กรณีศึกษามีเพียงท1านเดียวเท1านั้น โดยมีความเห็นต1อแนวทางการพัฒนาคือ การดูงานและ 
on the job training เป6นแนวทางการพัฒนาท่ีต+องการและเหมาะสมต1อกรณีศึกษามากท่ีสุด เนื่องจากมี
ความเห็นว1า การดูงานเป6นการพัฒนาท่ีได+รับเร็ว เพราะเห็นสิ่งท่ีคนอ่ืนทํามาสําเร็จเรียบร+อยแล+ว สามารถนํา
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หลักการและแนวทางท่ีใช+มาประยุกต�ใช+กับงานของตนองได+เลย ทําให+เห็นภาพชัด และจดจําได+ลึกกว1าการ
พัฒนาในรูปแบบอ่ืนๆ รวมท้ังการพัฒนาท่ีเป6น on the job training ก็ถือว1าเห็นภาพเช1นเดียวกัน เพราะได+
เจอปWญหาจริงและได+ลงมือแก+ปWญหาไปในเวลาเดียวกัน สิ่งท่ีน1าสนใจ ความประทับใจจากการพัฒนาท่ีเคย
ได+รับของนกยูง คือ การทํากิจกรรมเชิงนันทนาการ การสร+างความสัมพันธ�ระหว1างบุคคล และเรียนรู+เกิดจาก
บรรยากาศท่ีสนุกสนาน ซ่ึงตรงกับลักษณะเด1นของนกยูง คือ เน+นความสัมพันธ�ระหว1างบุคคล และชอบ
บรรยากาศสนุกสนาน (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2555) 

และผลการวิเคราะห�ศักยภาพ 10 ด+านอีก (ศูนย�วิเคราะห�ศักยภาพปWญญธารา, 2556) ส1วนหนึ่งของ
นกยูง 3 ลําดับแรกท่ีมีศักยภาพมากท่ีสุด คือ ด+านศิลปะและดนตรี ด+านการมองภาพกว+าง ด+านการใช+
กล+ามเนื้อมัดใหญ1 ตามลําดับ ส1งผลให+การพัฒนาท่ีกลุ1มตัวอย1างนกยูงต+องการและคิดว1าเหมาะสมกับตนเอง คือ
การศึกษาดูงาน ซ่ึงตรงกับผลการวิเคราะห�ศักยภาพในด+านการมองภาพกว+างเพ่ือให+เห็นมุมมองในการทํางาน
และความสําเร็จจากการดูงานเพ่ือมาปรับใช+ในงาน รวมท้ังการทํากิจกรรมในบรรยากาศสนุกสนานซ่ึง
สอดคล+องกับพ้ืนฐานลักษณะของนกยูงท่ีชอบบรรยากาศการเรียนรู+ท่ีไม1ตึงเตรียด และสอดคล+องกับผลการ
วิเคราะห�ศักยภาพด+านกล+ามเนื้อมัดใหญ1 คือการได+ใช+งานกล+ามเนื้อเพ่ือเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมต1างๆ 
 
ผลสรุปและข�อเสนอแนะ 

จากการอภิปรายผลการวิจัยของนกท้ัง 5 ประเภท ดังกล1าวผู+วิจัยสามารถสรุปออกมาได+ดังภาพ
ต1อไปนี้ 

เหยี่ยว นกแก�ว

ห(านปQา นก
กระจอกเทศ

นกยูง

การพัฒนาด�วยการสร�างความสัมพันธN
•การเป6นพี่เลี้ยง
•การโค+ช
•การเรียนรู+เป6นคู1

•การสร+างตัวตน
• ชุมชนนักปฏิบัติ
•การทํากิจกรรมกลุ1ม

การพัฒนาด�วยการมอบหมายงาน

•การเปลี่ยนงาน
•การหมุนเวียนงาน
•การขยายขอบเขตความรับผดิชอบของงาน

•การมอบหมายงานช่ัวคราว
•การเรียนรู+จากการปฏิบัติ

กระบวนการสะท�อนกลับ
•การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
•การประเมิน 360 องศา 
• ศูนย�การประเมิน

หลักสูตรท่ีเปRนทางการ
•การศึกษาต1อ
•การฝ|กอบรมเพ่ิมทักษะ 
•การให+ข+อมูลสะท+อนกลับ

การพัฒนาด�วยตนเอง
•การอ1านหนังสือ
•การพูด
•การสัมมนา
•การประชุมใหญ1ขององค�กร, การพบผู+บริหารระดับสูง

ศักยภาพ 10 ด+าน
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

(1, 2, 3, 4, 5, 
ศักยภาพ 10 ด+าน ศักยภาพ 10 ด+าน

ศักยภาพ 10 ด+าน ศักยภาพ 10 ด+าน

6, 7, 8, 9, 10)
(1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10)

(1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10)

(1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10)

แนวทางการพัฒนาภาวะผู�นํา

การทํากิจกรรมกลุ(ม

การโค�ช

การเรียนรู�
จากการปฏิบัติ, รับผิดชอบโครงการ

การเรียนรู�จากการปฏิบัติ
(Action Learning)

การทํากิจกรรมกลุ(ม

การศึกษาดูงาน

การโค�ช
ประชุม/เรียนรู�จากผู�บริหาร

ระดับสูง

เรียนรู�จากผู�บริหารระดับสูง 
(Role Model)

การเรียนรู�จากการปฏิบัติ
(Action Learning)

การศึกษาดูงาน

การทํากิจกรรมกลุ(ม

รูปแบบการพัฒนาแนวทางการพัฒนา

 
 

ข+อเสนอแนะท่ีได+จากผลการศึกษาวิจัย ซ่ึงผู+วิจัยได+แบ1งออกเป6น 2 ด+าน คือ ด+านการนําผลวิจัยไปใช+ 
และด+านการศึกษาวิจัยในโอกาสต1อไป ดังนี้ 

การนําผลวิจัยไปใช+ 
ข+อเสนอแนะท่ีได+จากผลการศึกษาวิจัย ซ่ึงผู+วิจัยพบว1าจากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู+นํา

ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของบุคคลตามลายผิววิทยา กรณีศึกษาธนาคารเอกชนแห1งหนึ่ง กรณีศึกษาของนกแต1
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ละประเภทได+แสดงความเห็นและความต+องการต1อแนวทางในการพัฒนาเพ่ือส1งเสริมภาวะผู+นําท่ีสอดคล+องกับ
ลักษณะของนกประเภทนั้นๆไว+   

ในส1วนของการพัฒนาบุคลากร สามารถนําผลการวิจัยนี้เป6นท้ังแนวทางในการพัฒนาภาวะผู+นําให+
เหมาะสมกับศักยภาพของบุคคล รวมท้ังยังเป6นข+อมูลเพ่ือใช+ประกอบการบริหารคนภายในองค�กร ในกรณีท่ี
ต+องการเปลี่ยนงานให+แก1บุคลากร การหมุนเวียนงาน นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย�สามารถใช+ข+อมูล
จากงานวิจัยเป6นพ้ืนฐานเพ่ือให+ทราบข+อมูลในเบ้ืองต+นว1าบุคลากรท1านนี้เหมาะสมกับสายงานใด มีรูปแบบการ
เรียนรู+ในด+านใดท่ีจะก1อให+เกิดประโยชน�สูงสุด รวมท้ังยังสามารถออกแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม
เฉพาะตัวกับผู+นําท่ีผ1านการวิเคราะห�ลายผิว ซ่ึงหากเป6นกลุ1มเป8าหมายท่ีต+องการได+รับการพัฒนาและส1งเสริม
ภาวะผู+นําอย1างยิ่งยวดในการสืบทอดตําแหน1ง งานวิจัยนี้สามารถให+แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสูงสุดแก1กลุ1มเป8าหมายได+ 

ในส1วนของกลุ1มเป8าหมาย งานวิจัยชิ้นนี้จะทําให+กลุ1มเป8าหมายท่ีได+รับการสัมภาษณ�เห็นแนวทางการ
พัฒนาของตนเอง เกิดการเรียนรู+และสามารถขยายโอกาสการก+าวหน+าในหน+าท่ีการงาน การสร+าง
สภาพแวดล+อมท่ีเหมาะสมต1อการพัฒนาของตนเอง เพ่ือให+เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต1อท้ังตนเองและองค�กร
ต1อไป 

การศึกษาวิจัยในโอกาสต1อไป 
ผลท่ีได+จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เป6นการวิจัยเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาขององค�กรกรณีศึกษา 

อาจนํางานวิจัยนี้ไปต1อยอดในมิติอ่ืนนอกเหนือจากการพัฒนา เนื่องจากผลการวิเคราะห�ศักยภาพตามเบญจ
วิหคยังมีมิติอ่ืนท่ีใช+ในการวิเคราะห�ควบคู1กันนอกเหนือจากมิติของนกแต1ละประเภทด+วย ท้ังการสนใจการ
เรียนรู+ หรือวิธีการเรียนรู+ ก็จะทําให+ได+แนวทางการพัฒนาท่ีเฉพาะเจาะจงมากย่ิงข้ึน รวมท้ังสามารถนํางานวิจัย
นี้ไปต1อยอดใช+ในองค�กรอ่ืนท่ีมีการวิเคราะห�ศักยภาพของคนในองค�กร เพ่ือให+เห็นความต+องการและแนวทางท่ี
อาจเหมือนหรือแตกต1างจากงานวิจัยขององค�กรกรณีศึกษานี้ได+ 

 
กิตติกรรมประกาศ 

ลําดับแรกผู+วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.เลิศชัย  สุธรรมานนท� ผู+ช1วยอธิการบดีฝQายวางแผนและ
พัฒนาสถาบันการจัดการปWญญาภิวัฒน� ผู+เป6นท้ังท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ผู+สร+างแรงบันดาลใจ ผู+ขับเคลื่อน 
ผู+สนับสนุนช1วยเหลือ และทําให+งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ� งานวิจัยชิ้นนี้สําเร็จได+ด+วยความกรุณาจาก
ผู+เชี่ยวชาญและผู+ทรงคุณวุฒิหลายท1าน ท้ังผศ.ดร.เลิศชัย  สุธรรมานนท� ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ� ดร.นพวรรณ  
ศรีเกตุ อาจารย�ผู+เชี่ยวชาญงานวิจัยท่ีคอยให+คําปรึกษา ช1วยเหลือ และทําให+งานวิจัยนี้สําเร็จลุล1วงมาได+ ดร.วัชิ
ระ ชนะบุตร ประธานสอบป8องกันวิทยานิพนธ�ท่ีเสียสละเวลาอันมีค1า เพ่ือมาให+แง1คิดและมุมมองต1อ
วิทยานิพนธ�นี้ให+ดียิ่งข้ึน และอาจารย�ท1านอ่ืนๆท่ีเก่ียวข+องท้ังโดยตรงและโดยอ+อม ขอขอบพระคุณผู+สนับสนุน
ข+อมูลทุกท1าน ท้ังองค�กรท่ีผู+วิจัยใช+เป6นกรณีศึกษา ผู+เก่ียวข+องท่ีให+ข+อมูล และกรณีศึกษาทุกท1านท่ีให+ความ
อนุเคราะห�เสียสละเวลาในการให+สัมภาษณ�พร+อมให+ข+อมูลท่ีเป6นประโยชน�ด+วยไมตรีจิตทุกท1าน  
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บทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา 
The role of teacher in Thailand 4.0 with the development of the  

generation alpha learner  

ดร. พัชราภา ตันติชูเวช1 
 

บทคัดย่อ 

 บทความวิชาการเรื่องบทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา 
เขียนโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสาร มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญสามประการคือ 1) ศึกษาความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญใน
บริบทด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยยุค 4.0  2) ศึกษาลักษณะของผู้เรียนเจเนอเรชั่น
แอลฟา 3) วิเคราะห์บทบาทของครูในยุคการศึกษา 4.0 กับการพัฒนาผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา 

ประเทศไทย 4.0 เป็นยุคที่เน้นการเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบใหม่ที่เน้นนวัตกรรมเป็นหลัก
ความเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของประเทศไทยยุค 4.0 ผู้เขียนแบ่งเป็น 3 ด้านคือ ด้านเทคโนโลยี เป็นยุคที่เรียกว่า 
Internet of Things  ด้านเศรษฐกิจคือ เป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม และด้านสังคม เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การมีจ านวนประชากรมาก รูปแบบครอบครัว
เปลี่ยนแปลงไป พหุสังคม พหุวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคม  ด้านลักษณะของ
ผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาซึ่งเป็นผู้เรียนที่อยู่ในยุคประเทศไทย 4.0 มีลักษณะส าคัญ เช่น ความสามารถในการ
เข้าถึงเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างทันการณ์ได้มากกว่าในทุกเจเนอเรชั่น การยึดติดกับวัตถุนิยมมากกว่า
เจเนอเรชั่นที่ผ่านมา มีการเรียนรู้ที่เร็ว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกที่และทุกเวลาผ่านเทคโนโลยี และอยู่
ในระบบการศึกษาท่ียาวนานมากข้ึน เป็นต้น ดังนั้นบทบาทที่ส าคัญของครูในยุคการศึกษา 4.0 ประการที่หนึ่ง
คือ การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้เรียนให้สอดรับกับประเทศไทย 4.0 
สองคือการเป็นผู้อ านวยความสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน สามคือ การใช้สมาร์ทโฟนเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดการเรียนการสอน  และประการสุดท้ายคือ การปรับตัวของครูให้ทันสมัยต่อโลกในยุคประเทศไทย 4.0 และ
ผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา     

ค าส าคัญ: บทบาทของครู, ประเทศไทย 4.0, ผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา  
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Abstract  

 This academic article uses document research. This article aims to 1) study change of 
Thailand 4.0 in 3 contexts; technology, economic, and social context; 2) study characteristic 
of the generation alpha learner; and 3) analyze the role of teacher in Thailand 4.0 with the 
development of the generation alpha learner. 

 Thailand 4.0 is era of change in the economic system structure that is 
primarily focused on innovation. The researcher divided change of Thailand 4.0 into 3 
contexts. In technology context is era of Internet of Things. In economic context is the 
change of economic system structure to Value-Based economy. In social context, for 
example, aging society, overpopulation, change of family pattern, plural society, 
multicultural society, and change core values etc. Characteristic of generation alpha learner, 
for example, tech-savvy, materialistic, self-directed learning by using technology every place 
and every time, and longtime education etc. Therefore, the role of teacher in Thailand 4.0 
has 4 aspects; first, teacher is change agent in their students to suit for Thailand 4.0. Second, 
teacher is a facilitator or coach for learner. Third, using smartphone or mobile-learning in the 
learning process. Finally, adapting to the modern world of teacher in Thailand 4.0 and 
generation alpha learner. 

Keywords: The role of teacher, Thailand 4.0, the generation alpha learner  
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บทน า 
ปัจจุบันประเทศไทยก าลังอยู่ในยุคที่เรียกว่า “ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0” ซึ่งผู้อ่านหลาย

ท่านคงเคยได้ยินค านี้มาบ้างพอสมควร โดยจุดเน้นหลักของการเป็นประเทศไทย 4.0 มีหลายประการ อาทิ 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Valued-Based Economy) ซึ่งเน้นการ
ขับเคลื่อนในสามมิติคือ การเน้นสินค้าเชิงนวัตกรรม การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
แทนที่ภาคอุตสาหกรรม และการเน้นภาคบริการแทนการผลิตสินค้า (ไทยรัฐออนไลน์, 2559)  อย่างไรก็ตาม 
สิ่งส าคัญท่ีสุดในการที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสามารถเป็น  “ประเทศไทย 4.0”  ได้ตามท่ีคาดหวังไว้ได้นั้น
ก็คือ “ทรัพยากรมนุษย์” ของประเทศ ซึ่งทรัพยากรมนุษย์จะมีคุณภาพเป็นเช่นไรย่อมต้องมองกลับไปที่
คุณภาพการศึกษาของประเทศนั้น ทั้งนี้เพราะการศึกษาเป็นกระจกสะท้อนสังคม และคุณภาพการศึกษาก็
ขึ้นอยู่กับคุณภาพของคร ู

 ในบทความนี้เขียนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในสามประการด้วยกันคือ ประการที่หนึ่ง เพ่ือศึกษาความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ประการที่
สองคือ เพ่ือศึกษาลักษณะของผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา ซึ่งเป็นผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 และประการ
สุดท้ายคือ เพ่ือวิเคราะห์บทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา 

 
 

ประเทศไทย 4.0 คืออะไร 

 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0” ที่
เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 
3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ขณะที่ “ประเทศไทย 4.0” เป็นโมเดลที่เน้นในเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ือน าไปสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ขับเคลื่อนโดยใช้
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านกลไก “ประชารัฐ” (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) ทั้งนี้เพ่ือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจของประเทศจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยใช้การขับเคลื่อนในสาม
มิติที่ส าคัญคือ ประการที่หนึ่ง การเปลี่ยนสินค้าจาก “โภคภัณฑ์” เป็นสินค้าเชิง “นวัตกรรม” ประการที่สอง 
คือ เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประการที่สามคือ เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการ
มากขึ้น                 
 อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 ตามแนวคิดข้างต้น ผู้เขียนยังมี
ข้อคิดเห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่จะผลักดันประเทศไทยให้เป็นไปตามโมเดลดังกล่าว ทั้ งนี้เพราะความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายในประเทศ และปัจจัยนอกประเทศ  ความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชากรในประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ขณะที่
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ประชากรในประเทศยังไม่แน่ชัดว่าเป็นคนไทย 1.0 หรือ 4.0 ดังนั้นการเรียนรู้และรับมือกับความเปลี่ยนแปลง
ข้างต้นจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 

ความเปล่ียนแปลงในยุคประเทศไทย 4.0 

ความเปลี่ยนแปลงใหญ่ (mega trend) ของประเทศไทยในยุคประเทศไทย 4.0 ที่มีนัยส าคัญต่อการ
เรียนรู้ และการจัดการศึกษามีหลายประการ (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2556; ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2558; ไทยรัฐออนไลน์, 2559) ผู้เขียนสรุปเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
  เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และพลิกโฉมโลกในศตวรรษที่ 21 ให้แตกต่าง

จากศตวรรษที่ 20 อย่างสิ้นเชิงในการหลอมรวมวัฒนธรรมและประเพณีของคนทั่วโลกให้มีความเหมือนกันจน
สังคมโลกมีลักษณะเป็นพหุสังคม พหุวัฒนธรรม ขณะที่ด้านการติดต่อสื่อสารบุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
ทั่วถึงในทั่วทุกมุมโลกผ่านทางภาพและเสียงในระยะเวลาที่รวดเร็ว นอกจากนี้ในด้านของการพาณิชย์และภาค
ธุรกิจ ยังน าเอาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ือช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กลายเป็นรูปแบบการค้าที่มีบทบาทมากขึ้น มีการใช้ เทค โนโลยีที่ผสมผสานระหว่าง Information 
Technology กับ Operational Technology หรือที่เรียกว่า Internet of Things (IOT) คือการน า
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ ตู้เย็น โทรทัศน์ และ
อ่ืนๆ เข้าไว้ด้วยกันเพ่ือผลิตสินค้าตามความต้องการของผู้บริโภครายบุคคลมากยิ่งข้ึน  

  วิถีชีวิตประจ าวันของคนไทยที่เป็นผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่าง
เห็นได้ชัดเจน อาทิ การเรียกรถแท็กซี่ การท าธุรกรรมทางการเงิน การซื้อของอุปโภค บริโภค การดูภาพยนตร์
หรือละคร เป็นต้น ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ผู้เขียนเชื่อว่าผู้อ่านหลายท่านคงเคยกระท าผ่านแอพลิเคชั่นในสมาร์ท
โฟนมาแล้ว และผลกระทบที่จะเริ่มเกิดขึ้นบ้างแล้วในปัจจุบันและจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นคือ 
การใช้เทคโนโลยีหรือหุ่นยนต์เข้าแทนที่ก าลังแรงงานคน ส่งผลให้เกิดอัตราการว่างงานเพ่ิมมากขึ้น บริษัท
หลายบริษัทต้องปิดตัวลงหรือควบรวมกิจการ เช่น การทยอยปิดสาขาขนาดเล็กของธนาคารในหลายธนาคาร 
อันเป็นผลจากเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางการเงิน (financial technology) หรือที่ผู้อ่านหลายท่านรู้จักกันดีใน
นามของฟินเทค (FinTech) ที่เป็นที่นิยมกันในกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ (startups) ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
จากเทคโนโลยีจึงส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกเช่นกัน 

2. ความเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ 
 นอกจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในด้านเทคโนโลยีข้างต้นแล้ว ในยุคสมัย

ของประเทศไทย 4.0 ยังมีการรวมกลุ่มประเทศเพ่ือความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมมากขึ้น ความ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือการรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  (ASEAN 
Community) และการรวมกลุ่มของเอเชียตะวันออก (Regional Comprehensive Economic 
Partnership: RCEP) ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย
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เป็นอย่างมาก ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นเป็นผลที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกประเทศ และยังส่งผลต่อ
ประเทศไทยในยุค 4.0 อาทิ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี  

ผลจากความต้องการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศไทย 4.0 ยังส่งผลกระทบต่อกลุ่ม
อุตสาหกรรมอีก 5 กลุ่มหลักที่เป็นเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลง กลุ่มแรกคือ กลุ่มอาหาร เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ เน้นสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ (new startups) ทางด้านเทคโนโลยีการเกษตร และเทคโนโลยี
อาหาร กลุ่มที่สองคือ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เน้นสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ 
ทางด้านเทคโนโลยีสุขภาพ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสปา กลุ่มที่สามคือ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเลคทรอนิคส์ควบคุม เน้นสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 
กลุ่มที่สี่คือ กลุ่มดิจิทอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เน้นสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีทางการเงิน (FinTech) อี-มาร์เก็ตเพลส 
(E-Marketplace) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) และอุปกรณ์เชื่อมต่อ
ออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (Internet of Thing-IoT) และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เน้นสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริการ (Service Enhancing) (ไทยรัฐออนไลน์, 2559) 

 
 

3. ความเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม 
 ความเปลี่ยนแปลงส าคัญที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและประเทศไทยในด้านสังคมมีหลาย

ประการ อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (aging society) ของโลกและของสังคมไทย โดยองค์การสหประชาชาติ
ประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุเพราะจะมีประชากรอายุเกินกว่า 60 
ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรรวมทั่วโลก (สุรีย์พร พันพ่ึง และ มาลี สันภูวรรณ์, 2554)  การมี
ความเหลื่อมล้ าทางสังคมสูงทั้ งในด้านรายได้  การศึกษา และคุณภาพชีวิต การมีความเป็นเมือง 
(urbanization) เพ่ิมมากขึ้นโลก นอกจากนี้ยังมีการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลก ความก้าวหน้าในการ
ติดต่อสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ส่งผลต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ ค่านิยม รูปแบบการบริโภค และความเชื่อของบุคคล
ในสังคมท าให้รูปแบบการอุปโภค บริโภคของคนในสังคมโลกมีความใกล้เคียงกันเป็นสังคมเดียวกันจนเสมือน
คนทั้งโลกอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเป็นหมู่บ้านโลก (global village) สังคมมีความเป็นปัจเจกบุคคล 
( individualization) ใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่  และมีสังคมเพ่ือนในโลกออนไลน์มากขึ้นกว่าเพ่ือนใน
ชีวิตประจ าวัน 

 นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของค่านิยมหลักในสังคม (changing core values) จากจิตนิยม
เป็นวัตถุนิยม สมถะเป็นบริโภคนิยม ความดี ความจริง ความงาม เป็นความร่ ารวย อ านาจ จิตสาธารณะ จิต
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อาสา เป็นความเห็นแก่ตัว ความเห็นแก่พวกพ้อง จะมีผลต่อการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคคลในสังคม    
เป็นต้น  

ความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 4.0 ในมิติต่างๆ ข้างต้นสรุปได้ว่า เป็นยุคที่เทคโนโลยีมี
บทบาทในชีวิตประจ าวันของบุคคลมากขึ้นทั้งในด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกอาทิ ความสะดวกสบายใน
ทุกๆ ด้านของชีวิตประจ าวัน ความรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร อันเป็นผลจากความเจริญทางด้านเทคโนโลยี 
ในขณะเดียวกันผลกระทบที่เกิดขึ้นในด้านลบนั่นคือ การที่เทคโนโลยีกลายเป็นคู่แข่งทางด้านตลาดแรงงานที่
ส าคัญของมนุษย์ หลายอาชีพมีรูปแบบการท างานที่เปลี่ยนไปหรือต้องปิดตัวลงอันเป็นผลจากการที่เทคโนโลยี
สามารถท างานแทนที่มนุษย์ได ้

ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ไม่เพียงเปลี่ยนแค่บริบทด้านเศรษฐกิจ และสังคม เท่านั้น 
หากแต่ยังส่งผลต่อความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจัดการศึกษาที่รูปแบบการจัดการศึกษาต้องเปลี่ยนไป 
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนควรมุ่งเน้นผลิตผู้เรียนคุณภาพที่ตอบโจทย์ต่อการเป็นก าลังแรงงานใน
ยุคประเทศไทย 4.0 แทนที่ประเทศไทยยุคที่ผ่านมา นอกจากรูปแบบการจัดการศึกษาที่ควรเปลี่ยนตามบริบท
สังคมท่ีเปลี่ยนไปแล้ว ครูยังควรรู้จักกับผู้เรียนในยุคประเทศไทย 4.0 ว่ามีลักษณะแตกต่างไปจากผู้เรียนในยุค
ประเทศไทย 3.0 อย่างสิ้นเชิง การปรับบทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 นอกจากควรสอดคล้องกับบริบท
โลกที่เปลี่ยนไปยังควรสอดคล้องกับผู้เรียนที่เปลี่ยนตามเช่นกัน ดังนั้นจึงเกิดเป็นค าถามที่ว่าผู้เรียนในยุค
ประเทศไทย 4.0 มีลักษณะอย่างไร 
 
 
ลักษณะของผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา 

ค าว่า “เจเนอเรชั่นแอลฟา” หมายถึง ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553-2568 ผู้เรียนเจเนอเรชั่น
แอลฟา จึงหมายถึงผู้เรียนที่เกิดในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และถือเป็นผู้เรียนที่อยู่ในศตวรรษที่ 21 ที่เติบโตมา
พร้อมกับเทคโนโลยีอย่างแท้จริง คุณลักษณะส าคัญของผู้เรียนในเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจ าเป็นต้องรู้ เช่น ความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีและใช้เทคโนโลยีอย่างทันการณ์ (tech-savvy) 
ได้มากกว่าในทุกเจเนอเรชั่น เป็นเจเนอเรชั่นที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยีและมีเทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวัน  ยึดติดกับวัตถุนิยม (materialistic) มากกว่าเจเนอเรชั่นที่ผ่านมา ด้านพฤติกรรมการเรียน
พบว่า เจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีการเรียนรู้ที่เร็ว สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกที่และทุกเวลาผ่านเทคโนโลยี 
และอยู่ในระบบการศึกษาท่ียาวนานมากขึ้น (พัชราภา ตันติชูเวช, 2557) 
 นอกจากคุณลักษณะของผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา หรือผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จะมีคุณลักษณะที่
แตกต่างไปจากโลกในศตวรรษที่ 20 อย่างสิ้นเชิงแล้ว “ความรู้ และทักษะ” ที่สังคม “คาดหวัง” ให้เกิดขึ้นกับ
ผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟายังมีความแตกต่างไปจากเดิมอีกมาก ดังจะเห็นได้จากรายงานของ A Global Cities 
Education Network (Soland, Hamilton, and Stecher, 2013) ซึ่งเป็นเครือข่ายทางการศึกษาของ
โรงเรียนในประเทศอเมริกาเหนือ และเอเชีย ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ในยุคเจเนอเรชั่น
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แอลฟาว่าควรมีคุณลักษณะ 3 ประการคือ 1) ความสามารถทางด้านสติปัญญา (cognitive competencies) 
ประกอบไปด้วย ความรู้จริงในทางวิชาการ (academic mastery) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (critical 
thinking) และความคิดสร้างสรรค์ (creative) 2) ความสามารถทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal competencies) ประกอบไปด้วย ความสามารถในการท างานเป็นทีมและการสื่อสาร ความ
เป็นผู้น า และความตระหนักรู้ความเป็นไปในโลก และ 3) ความสามารถในการรู้จักและเข้าใจตนเอง 
(Intrapersonal competencies) ประกอบไปด้วย การรู้จุดมุ่งหมายของตนเอง การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ การ
มีแรงจูงใจภายในตนเอง และการมีความเพียรพยายาม 
 คุณลักษณะข้างต้นสอดคล้องกับการศึกษาจาก The National Education Association (NEA) 
(2015) องค์กรทางด้านการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา กล่าวถึงการจัดเตรียมระบบการศึกษาส าหรับ
นักเรียนในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟาเพ่ือเข้าสู่สังคมโลก (global society) ในอนาคตได้นั้นว่าจ าเป็นต้องให้
นักเรียนมีลักษณะที่ส าคัญคือ “Four 4Cs” ประกอบด้วย 1) critical thinking and problem solving หรือ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และความสามารถในการแก้ไขปัญหา 2) communication หรือ การสื่อสาร การ
สื่อสารในที่นี้หมายถึง การแสดงถึงความคิด ความต้องการของตนได้อย่างชัดเจน สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนเห็นถึง
สิ่งที่ตนต้องการจะสื่อสารผ่านการพูด (oral) เขียน (written) การฟังเพ่ือให้เข้าใจถึงเนื้อหา ความรู้ ค่านิยม 
ทัศนคติของผู้พูด และอวัจนภาษา (non-verbal communication skills) 3) collaboration หรือ 
ความสามารถในการท างานร่วมกัน หรือ การท างานเป็นทีม และ  4) creativity and innovation หรือ 
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของบุคคลในศตวรรษที่ 21 เพราะจะเป็นปัจจัย
หลักในการขับเคลื่อนของเศรษฐกิจโลก  

ในส่วนของประเทศไทย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2557) ได้
ศึกษาคุณลักษณะคนไทยที่พึงประสงค์ในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟาไว้เช่นกัน โดยพบว่าคนไทยที่พึงประสงค์ในยุค 
เจเนอเรชั่นแอลฟาจะต้องมีความรู้ความสามารถที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) กลุ่มของจิต มีลักษณะที่ส าคัญคือ 
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาแต่ก็มีการเปิดกว้างทางความคิด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม
จริยธรรม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 2) กลุ่มทักษะที่จ าเป็น มีลักษณะส าคัญคือ ความสามารถในการคิด
สังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา ความรู้ในการใช้ข้อมูลและสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะในการ
ท างานและความก้าวหน้าในอาชีพ ทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 3) องค์ความรู้ที่ส าคัญที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิต
ในศตวรรษท่ี 21 เช่น ความรู้ในวิชาแกน ความรู้ในการเป็นพลเมืองที่ดีเป็นต้น 
 เช่นเดียวกันกับการศึกษาของคณะผู้วิจัยเครื่องมือเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (ส านักงาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557) ได้น าเสนอว่าบุคคลในศตวรรษที่ 21 หรือบุคคลใน
ยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา นอกจากความรู้ในกลุ่มสาระวิชาแกน ความรู้พื้นฐาน และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อาทิ 
การเรียนรู้และนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะชีวิตและการท างานแล้ว ยังควรมีลักษณะส าคัญที่
จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ในศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยคือ การใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจ
พอเพียง ความเป็นไทย และจิต 5 ประการคือ จิตเชี่ยวชาญ รู้สังเคราะห์ รู้สร้างสรรค์ รู้เคารพ และรู้จริยธรรม 

828828



          
  

 จากคุณลักษณะของผู้เรียนที่เปลี่ยนไป รวมถึงความรู้และทักษะที่สังคมคาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน  
เจเนอเรชั่นแอลฟาข้างต้น การเรียนการสอนและบทบาทของครูจึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามเพ่ือให้ผู้เรียน
เจเนเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ได้จริง 
 
บทบาทของครูในยุคประเทศไทย 4.0 กับการพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟา 

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับสังคมไทย และคุณลักษณะของผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาที่เปลี่ยนไปท า
ให้รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นการถ่ายทอดความรู้จากครูผู้สอนไปยังผู้เรียน (teacher to student) หรือที่
เรียกว่าการเรียนการสอนในระบบการศึกษา 1.0 (Education 1.0) เหมือนเช่นในอดีตไม่สามารถใช้ได้ใน
ปัจจุบัน ขณะที่การศึกษา 2.0 (Education 2.0) ผู้เรียนจะเริ่มมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้นในการเรียนรู้ และถึงแม้ว่า
จะเริ่มน าเทคโนโลยีมาใช้ในการค้นคว้าข้อมูล และใช้ในการเรียนการสอนมากขึ้นในระบบการศึกษา 3.0 หรือ 
(Education 3.0) แต่พบว่ายังคงไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับความต้องการพัฒนาประเทศไทยให้
เป็นประเทศไทย 4.0 ได้ ดังนั้นบทบาทของครูจึงต้องเปลี่ยนไปเพ่ือที่จะพัฒนาเจเนอเรชั่นแอลฟาให้มีความ
ทันสมัยกับยุคประเทศไทย 4.0 

เจเนอเรชั่นแอลฟาถือได้ว่าเป็นผู้เรียนที่มีลักษณะแตกต่างจากเจเนอเรชั่นที่ผ่านมา ในเรื่องของการ
เรียนรู้ โดยพบว่าเจเนอเรชั่นแอลฟาจะมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีที่ใกล้ตัว เช่น 
สมาร์ทโฟน และการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจะสามารถเกิดข้ึนได้ตลอดเวลาในทุกสถานที่โดยไม่จ ากัดแต่
เพียงในชั้นเรียน รวมถึงการเรียนรู้ของเจเนอเรชั่นแอลฟาจะเกิดขึ้นยาวนานมากกว่าเจเนอเรชั่นที่ผ่านมา     
(พัชราภา ตันติชูเวช, 2557) 

บทบาทของครูที่ตอบโจทย์กับผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา และเป็นการศึกษาในยุคประเทศไทย 4.0 จึง
ควรมีลักษณะดังนี ้

1. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง (change agent)  
   เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวของผู้เรียนให้สอดรับกับโลกในศตวรรษที่ 21 โดยบทบาทครูใน

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญเพ่ือให้ผู้เรียนปรับตัวเพ่ือการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 มี 5 ประการ คือ  
1.1 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนอัตลักษณ์ (Identity) คนไทย จากเดิมแต่ละคนมีสถานะเป็น

แค่เพียงพลเมืองไทย (Thai-Thai) สู่ความเป็นคนไทยที่เป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลก (Global-Thai) มี
จิตส านึกสาธารณะต่อส่วนรวม และเป็นส่วนหนึ่งในระบอบประชาธิปไตย 

1.2 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนจุดเน้น (Reorientation) จากการเน้นการสร้างคนเพ่ือป้อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจ (People for Growth) เพ่ือตอบโจทย์สังคมอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวไปสู่การเน้น
การสร้างการเติบโตเพ่ือรองรับการสร้างและปลดปล่อยศักยภาพของผู้คนในสังคม (Growth for People) เพ่ือ
ตอบโจทย์สังคมองค์ความรู้และการพัฒนาคนให้สามารถผลิตนวัตกรรมใหม่ในสังคม 
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1.3 การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm) จากความพยายามเอาชนะ
ธรรมชาติ (Controlling Nature) มาเป็นการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ (Living with Nature) การตระหนักถึง
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

1.4 การเป็นผู้น าในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม จากการผลิตคนให้มุ่ งเอาชนะผู้ อ่ืน 
(Competition-Driven) ผ่านระบบการศึกษาแบบแพ้คัดออก มาเป็นการเรียนรู้และท างานร่วมกับคนอ่ืนใน
ลักษณะเกื้อกูลแบ่งปัน (Collaborative-Culture) รวมถึงการปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคมผู้สูงอายุ 

1.5 การเป็นผู้น าในการสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความภูมิใจในความเป็นชาติ (Dignity of 
Nation) ท่ามกลางความเป็นพหุสังคม และพหุวัฒนธรรม ให้คนไทยมีความเข้าใจในประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมของชาติไทย มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าของความเป็นไทย ก่อเกิดเป็นความรักความภูมิใจ 
และท าประโยชน์เพื่อประเทศชาติอย่างแท้จริง 

2. การเป็นผู้อ านวยความสะดวก (coach) ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน   
 บทบาทของครูในข้อนี้มีผู้เขียนถึงไว้จ านวนมาก หากแต่การเป็นผู้อ านวยความสะดวกต่อการ

เรียนรู้ของผู้เรียนไม่ได้มีลักษณะเหมือนกันในทุกระดับชั้น ดังนั้นในบทความนี้ผู้เขียนจึงเขียนถึงบทบาทในการ
เป็นผู้อ านวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ที่มีความแตกต่างกันในแต่ละระดับชั้นของผู้เรียน 
อาทิ ในระดับปฐมวัย ครูควรมีอารมณ์ที่มั่นคง มีความคิดเชิงบวก อดทนและรับผิดชอบ สามารถสื่อสารท า
ความเข้าใจกับผู้ เรียนได้ มีเครื่องมือในการสอนที่สนุกสนานเพ่ือกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้  ใน
ระดับประถมศึกษา ครูควรมีความพร้อมและเข้าใจต่อพัฒนาการของเด็กวัยนี้ สร้างให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ เป็นผู้รับฟังที่ดี สร้างระบบเหตุและผล และมีบทบาทในการสร้างการท างานเป็น
ทีมให้กับผู้เรียนได้ ในระดับมัธยมศึกษา เนื่องจากเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ครูจึงมีบทบาทส าคัญมากในการ
ยืดหยุ่นต่อความคิดของผู้เรียน อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แบบสหวิชาชีพ กล่าวคือ รู้กว้างใน
ศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือจากศาสตร์เฉพาะของตน รวมถึงบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ได้ สามารถเข้าใจต่อ
ความคิด วัฒนธรรม ประเพณีที่แตกต่างโดยไม่ลืมความเป็นไทย สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขและพอเพียงได้ 
(ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน, 2557)   

3. การใช้ Mobile-Learning เป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนการสอน 
 บทบาทการเป็นผู้อ านวยความสะดวกของครูในศตวรรษที่ 21 ทั้งหมดที่กล่าวข้างต้นจะ

เกิดข้ึนได้ดี และสอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาคือ การน าสื่อเทคโนโลยีมาเป็น
ส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้นตอนการเรียนรู้จนถึงการประเมินผลการเรียนรู้ โดยสื่อการ
เรียนการสอนที่ใกล้ตัวผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาที่ทุกคนสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้นั่นคือสมาร์ท
โฟน โดยการศึกษาทางไกลผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร้สาย (Mobile-learning) เช่นสมาร์ทโฟน นอกจากครู
จะมีบทบาทในการเป็นผู้อ านวยความสะดวกแล้ว ครูควรมีบทบาทในการเป็นเพ่ือนร่วมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
เรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียน เพราะการเรียนรู้ในโลกปัจจุบันผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) และความรู้ที่ผู้เรียนพบจะเป็นข้อมูลที่หลากหลายจ านวนมากทั้งที่เชื่อถือได้และ
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ไม่ได้ ดังนั้นบทบาทของครูที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนผ่าน Mobile-learning 
พร้อมทั้งให้ข้อแนะน าในการเสพและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. การปรับตัวของครูให้ทันสมัยต่อประเทศไทย 4.0 และผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา 
  ครูควรปรับวิธีการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับเจเนอเรชั่นของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งใน

ด้านวัตถุประสงค์การจัดการศึกษา เนื้อหา หลักสูตร วิธีการสอน การวัดและประเมินผล โดยในทุกขั้นตอนของ
กระบวนการเรียนการสอนครูต้องน าเอาเทคโนโลยีมาเป็นส่วนส าคัญในการสอน อุปกรณ์การเรียนการสอน
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้เหมือนอยู่ในชั้นเรียน เช่น iPad จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ ครูและ
ศิษย์สามารถจัดการเรียนการสอนโดยใช้แอพลิเคชั่นในการเรียนรู้ได้ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน การมีแบบเรียนที่
สามารถมีปฏิสัมพันธ์ได้ (interactive textbooks) เกมการเรียนการสอน (educational games)  เป็นต้น  
(8 Important education trends in generation z, 2011) โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ได้ 

ด้านวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเจเนอเรชั่นแอลฟา เนื่องจากเจเนอเรชั่นแอลฟาเติบโตมาพร้อมกับสื่อ
การเรียนรู้ในรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีท้ังภาพและเสียง ดังนั้นรูปแบบการเรียนการสอนจึงควรเปลี่ยนแปลงไป
จากวิธีการเดิมๆจากศตวรรษที่ 20 เช่น การเน้นการอ่านหนังสือ ท่องจ าต าราผ่านข้อความหรือตัวอักษร แต่
วิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาในการพัฒนาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่จะพัฒนา
ประเทศต่อไปในยุคประเทศไทย 4.0  ได้แก่  การเน้นความสามารถทางการมองเห็น (visual ability) มากขึ้น 
(จินตนา สุจจานันท์, 2556) เช่น การใช้เว็บ การดาว์นโหลดข้อมูลต่างๆ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีลักษณะ
เหมือนเกมเพ่ือดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาเกิดการเรียนรู้  

นอกจากนี้รูปแบบการสอนควรเน้นที่ความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา (problem-base 
instruction) มากกว่าความสามารถในการจดจ าข้อมูลของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
ด้วยกระบวนการวิจัย (research-based instruction) เพ่ือสามารถพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องและตลอดชีวิต 
การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (case-based instruction) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ได้เองจากความรู้
พ้ืนฐานที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่ผู้ เรียนสนใจศึกษาเพ่ือน าไปสู่การสืบค้นต่อไป การสอนแบบเน้นผลงาน 
(productivity-based instruction) เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ตอบโจทย์ประเทศไทย 4.0 ได้ 
การสอนแบบเน้นการตกผลึก (crystal-based instruction) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้สร้างสรรค์ผลงานอัน
เกิดจากการตกผลึกทางความคิด ผู้เรียนมีบทบาทเชิงรุกในกระบวนการเรียนรู้  ตั้งแต่การรวบรวมการเรียนรู้  
การรวบรวม  การท าความเข้าใจ  การสรุป  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อความรู้ และถ่ายทอดออกมาเป็นงานเขียน
ด้วยตนเอง และการสอนแบบเน้นการท างาน (work-based instruction) เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งลักษณะส าคัญของสังคมไทยแบบพหุสังคม พหุวัฒนธรรมในยุคประเทศไทย 4.0 
และสิ่งส าคัญประการสุดท้ายที่จะท าให้บทบาทของครูในการจัดการเรียนการสอนประสบความส าเร็จได้ดีนั้น
ครอบครัว และชุมชนต้องมีส่วนร่วมกับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นตามแนวคิดของ “ปวงชน
เพ่ือการศึกษา” หรือ “All for education”  
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ด้านหลักสูตรและเนื้อหา ครูควรเน้นเนื้อหาให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้หรือบูรณาการ
ความรู้ทางทฤษฎีเข้ากับการด ารงชีวิตประจ าวันได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรและเนื้อหาวิชาควรจะต้อง
พัฒนาผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟาให้ตอบโจทย์กับกลุ่มอุตสาหกรรม 5 กลุ่มหลักข้างต้น คือกลุ่มอาหาร เกษตร 
และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้อิเลคทรอนิคส์ควบคุม กลุ่ม  ดิจิทอล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ และ
บังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว และกลุ่มสุดท้ายคือ กลุ่มอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง ซึ่งหากทิศทางการพัฒนาประเทศไทย 4.0 เป็นไปตามแนวทาง
ดังกล่าว เนื้อหาวิชาในหลักสูตรแกนกลางก็ควรปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกัน  นอกจากเนื้อหาที่ควรจะ
เปลี่ยนไปแล้ว การให้ความส าคัญกับทักษะการใช้ชีวิตในยุคเจเนอเรชั่นแอลฟา รวมถึงเน้นรูปแบบการการสอน
เพ่ือเข้าสู่ความรู้ทางด้านการฝึกวิชาชีพ มากกว่ามุ่งสู่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ าเป็นและ
ส าคัญเช่นกัน เพราะในอนาคตใบปริญญาและเกรดจะไม่มีความหมายส าหรับนายจ้างหรือผู้ประกอบการอีก
ต่อไป หากบัณฑิตที่จบมาไม่สามารถน าความรู้ที่มีมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ ไม่สามารถเรียนรู้เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ที่ใช้ในการท างาน รวมถึงไม่สามารถท างานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งในเรื่องของภาษา เชื้อชาติ 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

เทคนิคและรูปแบบวิธีการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปข้างต้น เป็นสิ่งที่ท้าทายกับบทบาทของ 
“คร”ู  ในยุคประเทศไทย 4.0 ทั้งในเรื่องของเทคนิค และรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีเทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือหลักในทุกขั้นตอนของการเรียนรู้สอดคล้องกับผู้เรียนเจเนอเรชั่นแอลฟา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาให้ผู้เรียน   
เจเนอเรชั่นแอลฟามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสามารถน าพาประเทศไทยให้ไปถึงเป้าหมายในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ได ้เช่น การเป็นผู้คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ได้ การเป็นนักสื่อสารที่ดี สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อื่นได้ รู้เท่าทันการใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น 

ผลลัพธ์ที่ได้จากปรับบทบาทของครูดังกล่าวจะได้ครูที่ทันสมัยในยุคประเทศไทย 4.0 มีหัวใจเป็น     
เจเนอเรชั่นแอลฟา รู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอน ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเป็นเครื่องมือกระตุ้นการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติมากกว่า
การท่องจ า และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้เป็นไปตามโมเดล 
“ประเทศไทย 4.0” ได้ภายในระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นแน่แท้ 
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บริบทการใช้ค า“一点儿”[yīdiǎnr] และ“有点儿”[yǒudiǎnr]ในภาษาจีน 

วันนิสา สุวรรณเนตร1 

บทคัดย่อ 

บทความเรื่องนี้จุดประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿”ใน

ภาษาจีน และเพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ท้ังนี้ผู้เขียนได้ศึกษาตาม

หลักไวยากรณ์จีน ทฤษฎีหลักการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿”แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ กลุ่มท่ี 1 ความหมาย

และรูปแบบการใช“้一点儿”กลุ่มท่ี 2ความหมายและรูปแบบการใช้“有点儿”และนอกจากนั้นยังได้มีการ

เปรียบเทียบการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿”เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความแตกต่างอันจะเป็นประโยชน์ต่อการ

เรียนการสอนภาษาจีน และช่วยลดปัญหาข้อผิดพลาดในการใช้“一点儿”และ“有点儿”ของผู้เรียนชาวไทยอีก

ท้ังยังสามารถน าไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาท่ีเรียนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอน

ภาษาต่างประเทศของผู้เรียนชาวไทยต่อไป 

 

ค าส าคัญ:ค า“一点儿”[yīdiǎnr]，“有点儿”[yǒudiǎnr] 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1อาจารย์ประจ าหลกัสตูรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 
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ABSTRACT 
 This article aims to provide understanding of the use of the “Yidianr” and “Youdianr” in Chinese ,and 
also to be used as a guidance for accurate and appropriate schooling .Notably an author has investigated and 
collected data to analyze in accordance with Chinese grammar .The theories for the use of the phrase “Yidianr” 
and “Youdianr” are categorized into two groups. The second group is definition and using pattern of “Yidianr” 
and “Youdianr” in addition , there is a comparison between the use of “Yidianr” and “Youdianr” which may be 
beneficial for Chinese teaching and may also decrease problems of using “Yidianr” and “Youdianr” wrongly in 
Thai students. Moreover , it could be applied to the lessons in the classroom to increase language learning for 
Thai students continually 
 
Keywords: “Yidianr” and “Youdianr” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

835835



บทน า 

           ภาษาจีนกลาง (Mandarin)เป็นภาษาท่ีมีคนพูดกันมากท่ีสุดในโลก และยังเป็นภาษาราชการของประเทศ

จีน ซึ่งเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจอันดับต้นๆ ของโลก ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภาษาจีนเป็นภาษาท่ีได้รับความสนใจมาก

อย่างต่อเนื่อง จากหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย ด้วย ภาษาจีนมีโครงสร้างทางไวยากรณ์  โดย

ประกอบด้วยภาคประธานและภาคแสดงซึ่งภาคแสดงอาจเป็นค ากริยาหรือค าคุณศัพท์ และกรรมจะอยู่หลังค ากริยา

นอกจากมีโครงสร้างไวยากรณ์แล้ว ยังมีเรื่องความหมายของค าและหลักการใช้ค านั้นๆซึ่งมีส่วนท่ีเหมือนและ

แตกต่างกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสันในการใช้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง“一点儿”，“有点儿”  

ในท่ีนี้ผู้เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะบริบทการใช้“一点儿”[yīdiǎnr]และ“有点儿”[yǒudiǎnr] 

ผู้เขียนมีความคิดเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องค าเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้

หลักการใช้ค า เช่น ภาษาจีน“一点儿”[yīdiǎnr]และ“有点儿”[yǒudiǎnr]เทียบเป็นภาษาไทยจะ

แปลว่า นิดหน่อยหรือเล็กน้อย แต่ในภาษาจีนสองค านี้มีรูปแบบการใช้ท่ีหลากหลาย แต่นักเรียนไทยส่วนใหญ่อาจ

ขาดความรู้และความเข้าใจในหลักการใช้และรูปแบบท่ีแท้จริง รวมท้ังสภาพแวดล้อมท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการฝึกฝน 

จึงท าใหก้ารพัฒนาประสิทธิภาพทางการเรียนภาษาจีนของผู้เรียนได้ไม่ดีเท่าที่ควร  

การใช้“一点儿”[yīdiǎnr]และ“有点儿”[yǒudiǎnr]ในภาษาจีน 

ผู้เขียนได้ศึกษาความหมายและรูปแบบการใช้“一点儿”และ“有点儿”ในภาษาจีนจากเอกสารและ

ต าราภาษาจีนและรวบรวมข้อมูลท้ังหมดมาวิเคราะห์ ทั้งนี้ได้น าเสนอเป็น 2กลุ่มคือ  

กลุ่มท่ี 1 ความหมายและรูปแบบการใช“้一点儿” 

กลุ่มท่ี 2ความหมายและรูปแบบการใช้“有点儿” 

 

กลุ่มท่ี 1 ความหมายและรูปแบบการใช้“一点儿” 

ความหมายของ“一点儿”หมายถึง ค าบอกปริมาณ  วางหน้าค านามท าหน้าที่ขยายค านาม หรือวางหลัง
กริยา ค าคุณศัพท์ ท าหน้าท่ีเป็นบทเสริม ท่ีผ่านมางานวิจัยหลายฉบับในจีนได้กล่าวถึงหลักการใช้ภาษาจีน“一点

儿”ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งถ้าพิจารณาตามพจนานุกรมของจีนปัจจุบัน《现代汉语词典》(2007)ได้ให้
ความหมายของค าว่า“一点儿” ไว้2ข้อได้แก่ 1)แสดงถึงค าบอกปริมาณท่ีไม่แน่นอน เช่น“给我一点儿

纸”(ขอกระดาษให้ฉันอีกนิดหนึ่ง) 2)แสดงถึงปริมาณ(จ านวน)นิดหน่อย เช่น“只有那么一点儿钱，不够

用”(ฉันมีเงินเพียงนิดหน่อยไม่พอใช้หรอก) 
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เมื่อกล่าวถึงการใช้“一点儿”มีการศึกษาเรื่องวิธีการใช้ไว้อย่างหลากหลาย เช่น 

Yang Congjie (1988) ได้กล่าวถึงวิธีการใช้“一点儿”โดยวิเคราะห์จากโครงสร้างประโยค เช่นการ

วิเคราะห์โครงสร้างที่ใช้ร่วมกับค าที่มีกริยา ค าคุณศัพท์ จากนั้นอธิบายความหมายของค า “一点儿”และรูปแบบ

การใช้ 

Lu Shuxiang (1999) ได้แบ่งการใช้“一点儿”ในภาษาจีนเป็น 3ประเภท คือ1)ค าบอกปริมาณน้อยหรือ

ค าบอกปริมาณที่ไม่แน่นอนเช่น “买了一点儿东西”(ซื้อของแล้วนิดหน่อย) 2)“一点儿”สามารถใช้ร่วมกับค า

“这么”、“那么”แสดงถึงจ านวนน้อยเช่น “就这么一点儿地，能盖起大楼吗？”(พื้นท่ีแค่นิดเดียว 

จะสมารถสร้างอาคารใหญ่ได้หรอ)3)“一点儿”วางหน้า“不”、“没”แสดงถึงรูปแบบประโยคการปฏิเสธ 

และบางครั้งตรงกลางประโยคระหว่าง“一点儿”และ“不”、“没”สามารถเพิ่มค า“也”、“都”ลงไป

เช่น“我跟他一点儿也不一样”(ฉันกับเขาไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียว) 

Li Yan (2008) ได้กล่าวถึงหลักการใช้ “一点儿” เมื่อท าหน้าท่ีขยายค านามจะแสดงถึงจ านวนน้อย เช่น 

“拿一点儿盐过来”(หยิบเกลือให้นิดหนึ่ง)นอกจากนี้ ยังสามารถใช้กับค ากริยาหรือค าคุณศัพท์ได้โดยวางไว้หลัง

ค าคุณศัพท์หรือค ากริยา จะแสดงถึงระดับน้อย นอกจากนี้“一点儿”ยังพบในประโยคเชิงเปรียบเทียบอยู่บ่อยๆ

เช่น“这件衣服比那件好看一点儿”(เสื้อตัวน้ีสวยกว่าเสื้อตัวน้ันนิดหน่อย) 

จากที่กล่าวมาข้างต้น สรุปได้ว่า“一点儿”หมายถึงค าบอกปริมาณ และค าบอกจ านวนท่ีไม่แน่นอน“一

点儿”มีหลักการใช้หลายรูปแบบ เช่น วางหน้าค านามเพื่อท าหน้าที่ขยายค านาม วางหลังค ากริยาหรือ ค าคุณศัพท์ 

เพื่อท าหน้าที่เป็นบทเสริมแสดงถึงค าบอกปริมาณน้อย  

1.1 “一点儿”ใช้กับค านามจะเป็นโครงสร้าง “一点儿”+ค านาม 

“一点儿”กับค านาม ท าหน้าท่ีเป็นประธาน  ภาคแสดง และกรรม แสดงถึงปริมาณจ านวนน้อยหรือ

จ านวนท่ีไม่แน่นอน ตัวอย่างเช่น 

 A:听说昨天你去做了染发，结果怎么样，颜色好不好看？ 

ได้ยินมาว่าเมื่อวานคุณไปท าสีผมมา เป็นอย่างไรบ้าง สีสวยไหม 

 B:一点儿也没变。     (ประธาน) 

                     ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยสักนิดเดียว  

 我把米饭吃光了，你再给我一点儿。   (กรรม) 

  ฉันกินข้าวหมดแล้ว คุณเพิ่มให้ฉันอีกนิดหนึง่ 

那件衣服价格很贵，我只有一点儿钱，买不起。 (ขยายค านาม) 

  เสื้อผ้าตัวนั้นราคาแพงมาก ฉันมีเงินนิดหน่อยซื้อไม่ไหวหรอก 
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     1.2“一点儿”ใช้กับค ากริยา 

“一点儿”วางหลังกริยา ท าหน้าท่ีเป็นบทเสริมกริยา สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 1)“กริยา+一点

儿”2) “กริยา +了+一点儿”3) “กริยา +着+一点儿”เช่น 

1.2.1 กริยา+“一点儿” 

รูปแบบน้ีสามารถใช้ในประโยคขอร้อง ค าสั่ง อ้อนวอน แสดงถึงระดับปริมาณน้อย เช่น 

少喝一点儿，明天还要上班。    (ขอร้อง) 

ด่ืมน้อยนิดหนึง่ พรุ่งนี้ยังต้องไปท างานอีก 

 盐放入一点儿就可以了。    (ค าสั่ง) 

ใส่เกลือลงไปนิดหน่อย ก็พอแล้ว 

 1.2.2  กริยา+了+ “一点儿” 

รูปแบบ“กริยา +了+一点儿”ใช้ในเชิงความหมายเปรียบเทียบหรือแสดงถึงการกระท าที่เสร็จสิ้นแล้ว โดย

“一点儿”อยู่หลังค ากริยาท าหน้าที่เป็นบทเสริม แสดงถึงการกระท านั้นเสร็จลุล่วงหรือเป็นจริงแล้ว เช่น 

我在咖啡里放了一点儿糖。    (การกระท าที่เสร็จสมบูรณ์) 

ฉันใส่น้ าตาลลงไปในกาแฟนิดหน่อย     

听他说了半天，现在我才明白了一点儿。  (เชิงความหมายเปรียบเทียบ) 

เขาพูดมาเป็นเวลานานแล้ว ตอนนี้ฉันเพิ่งจะเข้าใจนิดหน่อย 

 1.2.3  กริยา+着+ “一点儿” 

รูปแบบ “กริยา +着+一点儿”ในประโยคขอร้อง อ้อนวอน หรือออกค าสั่ง โดยแสดงถึงการกระท านั้น

ก าลังด าเนินการอยู่ เช่น 

你帮我看着一点儿他。    (ขอร้อง) 

  คุณช่วยฉันดูเขาหน่อย 

   1.3 “一点儿”ใช้กับค าคุณศัพท์ 

“一点儿”ใช้กับค าคุณศัพท์ท าหน้าที่เป็นบทเสริม แสดงถึงระดับปริมาณจ านวนน้อยมีรูปแบบการใช้แบ่ง

ออกได้เป็น 2รูปแบบคือ 1) “ค าคุณศัพท์+“一点儿”2)ค าคุณศัพท์+了+“一点儿” คือ 

                 1.3.1 ค าคุณศัพท์ +“一点儿” 

รูปแบบนี้สามารถสื่อความหมายได้3รูปแบบย่อยคือ1)รูปแบบเชิงความหมายเปรียบเทียบ2) รูปแบบ

เปรียบเทียบ 3) รูปแบบเชิงขอร้อง อ้อนวอน ออกค าสั่ง เช่น 

1) รูปแบบเชิงความหมายเปรียบเทียบ ถึงแม้จะไม่ใช่การเปรียบเทียบโดยตรง แต่แฝงไปด้วย

ความหมายการเปรียบเทียบ เช่น 
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  这件衣服小一点儿。 

เสื้อตัวน้ีเล็กนิดหนึง่ 

2) รูปแบบเปรียบเทียบ ส่วนมากใช้คู่กับ“比”แสดงถึงการเปรียบเทียบ เช่น 
姐姐比我高一点儿。 

  พี่สาวสูงกว่าฉันนิดหน่อย   

3) รูปแบบเชิงขอร้อง อ้อนวอน ออกค าสั่ง 
  快一点儿！大家都在等着呢。 

  เร็วหน่อยสิ ทุกคนก าลังรออยู่ 

 1.3.2 ค าคุณศัพท์+了+“一点儿” 

“ค าคุณศัพท์+了+一点儿ใช้เพื่อแสดงถึงความหมายเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
今天你来晚了一点儿。    

  วันนี้คุณมาช้าไปนิดหนึง่นะ  

1.4 รูปแบบการซ้ าค า“一点儿” 

“一点儿”วางหลังค ากริยา ค าคุณศัพท์ สามารถซ้ าค าได้เพื่อแสดงถึงการเน้นย้ าปริมาณเชิงน้อย เช่น  
这是我亲手做的，你就吃一点点儿吧。 

นี้ฉันท าเองกับมือ คุณกินหน่อยสิ 

1.5“一点儿”ในรูปแบบประโยคปฏิเสธ 

 “一点儿”ในรูปแบบประโยคปฏิเสธสามารถใช้ได้กับกริยาและค าคุณศัพท์ โดยมีโครงสร้างคือ“一点儿

+也/都+不/没”แสดงถึงการปฏิเสธโดยส้ินเชิงเช่น 
无论他说了什么，我一点儿也不在乎。 

ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตาม  ฉันไม่สนใจเขาเลยสักนิดเดียว 
总经理脾气很大，我一点儿都不怕。 

ผู้จัดการนิสัยขี้หงุดหงิด  ฉันไม่กลัวเขาแม้แต่นิด 

 

กลุ่มท่ี 2 หลักการใช“้有点儿” 

       ในความหมายพจนานุกรมจีนปัจจุบัน《现代汉语词典》(2007)และพจนานุกรมจีน800ค า Lu Shuxiang 

(1999)ได้กล่าวถึง“有点儿” ว่าเป็นค าวิเศษณ์ หมายถึง เล็กน้อย ใช้ร่วมกับค ากริยา ค าคุณศัพท์ ส่วนมากจะมี

ความหมายในเชิงลบ ความหมายไม่พึงพอใจ หรือไม่เป็นไปตามท่ีต้องการ  เมื่อ“有点儿”อยู่หน้าค ากริยานั้น

สามารถเพิ่มค า “太”ลงไปได้ เช่น “我有点儿太倒霉了吧”(ฉันดวงซวยเกินไปหน่อยแล้วนะ) 

ในด้านหลักการใช้“有点儿”นั้นMa Zhen(1989)ได้กล่าวถึงหลักการใช้“有点儿”ใน 2 รูปแบบคือ 

“有点儿”ใช้กับค ากริยา และ “有点儿”ใช้กับค าคุณศัพท์  
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Shi Weiguo (1997) ได้ศึกษาการใช้“有点儿”ว่าไม่สามารถขยายค ากริยาได้ เช่น“*我有点儿走”

ฉันเดินนิดหน่อยเป็นต้น นอกจากนี้“有点儿”ยังใชก้ับรูปแบบท่ีเกี่ยวข้องกับ อารมณ์  ความรู้สึกต่างๆซึ่งส่วนใหญ่

จะแสดงถึงความหมายในเชิงลบ เช่น โกรธ โมโห กลัว เป็นห่วง เป็นต้น   

สรุปได้ว่า ทัง้หมดมีความสอดคล้องกัน คือ“有点儿”คือค ากริยาวิเศษณ์ หมายถึง เล็กน้อย ซึ่งหาก“有

点儿” วางหน้าค ากริยาหรือค าคุณศัพท์ จะท าหน้าท่ีเป็นค าขยายกริยาหรือขยายค าคุณศัพท์ แสดงถึงจ านวน

เล็กน้อย และหาก“有点儿”ใช้กับค ากริยาหรือค าคุณศัพท์จะแสดงถึงความหมายไม่พึงพอใจ หรือไม่เป็นไปตามท่ี

ต้องการหรือแสดงถึงความหมายในเชิงลบ นอกจากท่ีกล่าวมานั้น “有点儿”ในภาษาจีนยังมีรูปแบบหลักการใช้ท่ี

หลากหลายและสามารถแบ่งรูปแบบการใช้ได้ดังนี้ 

2.1 “有点儿”+ค านาม 

ถึงแม้“有点儿”ไม่ใช่ค าบอกปริมาณที่ขยายค านาม แต่ไม่ได้หมายความว่า “有点儿”จะใช้กับค านาม

ไม่ได้ กล่าวคือ “有点儿”ใช้ร่วมกับค านามจะท าหน้าที่เป็นค ากริยา  “有”+จ านวน“点儿”อยู่ในประโยคท า

หน้าท่ีเป็นภาคแสดง “有点儿” ใช้กับค านามท่ีนับไม่ได้ เช่น 

这杯里还有点儿水。 

  ในแก้วยังมีน้ าอยู่นิดหน่อย 

我的冰箱里还有点儿食物，你拿着吧。 

ในตู้เย็นของฉันยังมีของกินอยู่นิดหน่อย คุณหยิบไปสิ 

จากตัวอย่างประโยคท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดง“水”(น้ า)、“食物” (ของกิน)คือค านามท่ีนับไม่ได้ วางหลัง

ค ากริยา “有点儿”เน้นถึงจ านวนปริมาณน้อย 

 2.2“有点儿”+ ค ากริยา 

 “有点儿”วางหน้ากริยาท าหน้าที่ขยายกริยา ค ากริยาท่ีอยู่หลัง“有点儿”ถ้าเกี่ยวข้องกับอารมณ์ หรือ

ความรู้สึก จะมีความหมายในเชิงลบ เช่น 
  他写作业，有点儿粗心。 

  เขาเขียนการบ้าน สะเพร่าไปนิดหนึง่ 

我有点儿讨厌他。 

  ฉันร าคาญเขานิดหน่อย 
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จากท่ีกล่าวมา“有点儿” ใช้กับค ากริยาท่ีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ หรือความรู้สึก（心里动词）จะมี

ความหมายในเชิงลบแต่บางครั้ง“有点儿”ก็สามารถแสดงถึงความหมายในเชิงบวกได้ เช่น  
我有点儿喜欢他。 

ฉันชอบเขานิดหน่อย 
他有点儿关心我。 

เขาสนใจฉันนิดหน่อย 

เนื่องจากแต่รูปแบบการใช้แบบน้ีมีไม่มาก ดังนั้นผู้ใช้ควรต้องระมัดระวังในการเลือกใช้ให้ถูกต้อง 

2.3“有点儿”+ค าคุณศัพท์ 

“有点儿” ใช้กับค าคุณศัพท์ จะแสดงถึงความไม่พึงพอใจ หรือไม่เป็นไปตามท่ีต้องการหรือแสดงถึง

ความหมายในเชิงลบ เช่น 

屋子里有点儿热。 

 ในห้องนี้ร้อนนิดหน่อย 

这课的生词有点儿难。 

 ค าศัพท์บทนี้ยากนิดหน่อย 

 2.4  “有点儿”ในรูปแบบปฏิเสธ 

“有点儿”ใช้ในรูปแบบปฏิเสธโดยมีโครงสร้างคือแสดงถึงการปฏิเสธโดยสิ้นเชิง และถ้าใช้รูปแบบท่ี

เกี่ยวข้องถึงอารมณ์ หรือความรู้สึก จะมีความหมายในเชิงลบเช่น 

我觉得你穿这件衣服有点儿不好看。 

 ฉันรู้สึกว่าคุณใส่เสื้อผ้าตัวนี้ไม่สวยสักนิดหนึง่ 

他对这个分数有点儿不满意。 

 เขาไม่พอใจในคะแนนของเขานิดหน่อย 

การเปรียบเทียบหลักการใช้ “一点儿”และ“有点儿” 

“一点儿”และ“有点儿”ในภาษาจีน ความหมายคล้ายคลึงกัน แต่ความเป็นจริงท้ังสองค านี้มีท้ัง

หลักการใช้ท่ีเหมือนกันและแตกต่างกันดังต่อไปน้ี 

1.หลักการใช้ท่ีเหมือนกันของ“一点儿”และ“有点儿” 

1.1 ด้านความหมาย“一点儿”และ“有点儿”มีความหมายท่ีคล้ายกันคือ แสดงถึงจ านวนน้อย เล็กน้อย 
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   1.2 หลักการใช้ “一点儿”และ“有点儿” สามารถใช้กับค านาม ค ากริยาหรือค าคุณศัพท์ได้โดย“一点

儿”ใช้กับค านามท าหน้าที่ขยายค านาม และสามารถท าหน้าที่เป็นประธานหรือกรรมของประโยคได้ แต่ไม่สามารถ
ท าหน้าท่ีเป็นภาคแสดงได้“有点儿”ใช้กับค านามท าหน้าท่ีเป็นได้แค่ภาคแสดงเพียงอย่างเดียว“一点儿”วาง
หลังค ากริยา ค าคุณศัพท์ หมายถึงค าบอกปริมาณหรือจ านวนท่ีไม่แน่นอน เช่น “哥哥比我高一点儿”(พี่ชายสูง
กว่าฉันนิดหน่อย) “一点儿” แต“่有点儿”วางหน้าค ากริยา ค าคุณศัพท์ หมายถึง เล็กน้อย 

2. ความแตกต่างทางความหมายของการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿” 

      2.1 “一点儿”เป็นค าบอกปริมาณ แสดงถึงจ านวนน้อย หรือจ านวนท่ีไม่แน่นอน หากใช้กับค ากริยาหรือ

ค าคุณศัพท์จะสามารถแสดงได้ท้ังความหมายในเชิงลบและเชิงบวก เช่น “他又高了一点儿”(เขาสูงขึ้นอีกนิด

หน่อย)“今天你来晚了一点儿”(วันนี้คุณมาช้าไปหน่อยนะ)เป็นต้น 

 แต่“有点儿”เป็นค าวิเศษณ์ หมายถึงเล็กน้อย หากใช้กับค ากริยาหรือ ค าคุณศัพท์จะแสดงความหมาย

ในเชิงลบ เช่น“这个人有点儿小气”(คนนีข้ี้งกไปหน่อย) 

    2.2 ความแตกต่างทางด้านการใช้ค าของ“一点儿”และ“有点儿” 

 “一点儿”และ“有点儿”สามารถใช้กับค าคุณศัพท์และค ากริยา แต่มีรูปแบบการใช้ท่ีแตกต่างกัน 

“一点儿”ใช้กับค าคุณศัพท์มี 2 รูปแบบคือ 1) “ค าคุณศัพท์+一点儿”2)“ค าคุณศัพท์+了一点儿”

เมื่อใช้ค ากริยามี 3 รูปแบบคือ 1)ค ากริยา+“一点儿” 2) “ค ากริยา+了+一点儿”3)“ค ากริยา+着+一点

儿”นอกจากนี้“一点儿”สามารถใช้ประโยคเปรียบเทียบและใช้ซ้ าค าได้ ส่วน“有点儿”ใช้กับค ากริยาและ

ค าคุณศัพท์มีเพียงรูปแบบเดียวคือ “有点儿”+ค ากริยา 

 จะเห็นได้ว่า หลักการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿”ในภาษาจีนนั้นมีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น

ด้านความหมาย หรือหลักการใช้ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 1 

 เพื่อง่ายต่อการท าความเข้าใจ ผู้เขียนจึงท าตารางเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบ

การใช้ “一点儿”และ“有点儿”ดังนี ้

ตารางที่ 1เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้ “一点儿”และ“有点儿” 

  

ค านาม 

 

ค ากริยา 

 

ค าคุณศัพท์ 

 

รูปแบบปฏิเสธ 

 

รูปแบบ

เปรียบเทียบ 

รูปแบบ

ความหมาย

เปรียบเทียบ 

 

การซ้ าค า 

“一点儿” + + + + + + + 

“有点儿”      + + + + - + - 

หมายเหตุ +หมายถึง ความเหมือนกัน/  -หมายถึงความแตกต่าง 

จากตารางท่ี 1 จะเห็นถึงความเหมือนและความแตกต่างของโครงสร้างภาษาจีน“一点儿”และ“有点

儿”และ ท้ังนี้จะเห็นได้ว่า“一点儿”มีหลักการใช้ หลากหลายมากกว่า“有点儿”ท้ังนี้“一点儿”นอกจาก
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สามารถใช้กับค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ แล้วยังสามารถใช้กับรูปแบบการเปรียบเทียบและรูปแบบการซ้ าค าเป็น
ต้น  

แต่กล่าวได้คือ “有点儿” ไม่สามารถใช้กับรูปแบบเชิงเปรียบเทียบ และรูปแบบการซ้ าค าดังตัวอย่าง
ตารางข้างบน   

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบโครงสร้างการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿” 

       ชนิดของค า          ค าที่ใช ้ โครงสร้าง เปรียบเทียบ 

 
ค านาม 

“一点儿” “一点儿”+ค านาม เหมือนกัน 

“有点儿” “有点儿” +ค านาม เหมือนกัน 

 
 
ค ากริยา 

 

“一点儿” 

1.กริยา+ “一点儿” แตกต่างกัน 

2. กริยา+ 了+“一点儿” แตกต่างกัน 

3. กริยา+ 着+“一点儿” แตกต่างกัน 

“有点儿” “有点儿”+ ค ากริยา แตกต่างกัน 

 
ค าคุณศัพท์ 

 

“一点儿” 

1.ค าคุณศัพท์ + “一点儿” แตกต่างกัน 

2.ค าคุณศัพท์+ 了+“一点儿” แตกต่างกัน 

“有点儿” “有点儿”+ ค าคุณศัพท์ แตกต่างกัน 

 
รูปแบบปฏิเสธ 

“一点儿” “一点儿”+（也/都）+不/没

+ค ากริยา/ค าคุณศัพท์ 
แตกต่างกัน 

“有点儿” “有点儿”+ 不+ค ากริยา/
ค าคุณศัพท์ 

แตกต่างกัน 

 
รูปแบบเปรียบเทียบ 

“一点儿” ค าคุณศัพท์+“一点儿” แตกต่างกัน 

“有点儿” ไม่มี แตกต่างกัน 

 
รูปแบบความหมาย
เปรียบเทียบ 

 

“一点儿” 
1.ค าคุณศัพท์+“一点儿” แตกต่างกัน 

2.ค าคุณศัพท์ + 了+“一点儿” แตกต่างกัน 

“有点儿” ไม่มี แตกต่างกัน 

 
การซ้ าค า 

“一点儿” ค ากริยา/ค าคุณศัพท์+“一点儿” แตกต่างกัน 

“有点儿” ไม่มี แตกต่างกัน 

 

 จากตารางท่ี2 เปรียบเทียบโครงสร้างการใช้ค า“一点儿”และ“有点儿” 

สามารถใช้กับค านาม ค ากริยา และค าคุณศัพท์ แสดงถึง จ านวน (นิดหน่อย,เล็กน้อย)ซึ่งรูปแบบการใช้ท่ีเหมือนกันมี

เพียงรูปเดียวกันคือ ใช้วางไว้หน้าค านาม  

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า“一点儿”และ“有点儿”ในภาษาจีนนั้นมีหลักการใช้ท่ีหลากหลาย  เวลาใช้ผู้เรียน

ควรเลือกใช้อย่างถูกต้อง  ผู้เขียนหวังว่าบทความจะเป็นประโยชน์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ค าภาษาจีน

“一点儿” และ“有点儿” เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ าและน าไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการสอนได้อย่าง

ถูกต้อง  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 
 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษานี้ คือ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) จ านวน 7 
กลุ่มอุตสาหกรรม รวม 46 บริษัท โดยท าการศึกษาตั้งแต่ปี 2554 ถึง ปี 2558 ตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) 
อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เงินปันผลต่อหุ้น 
(DIY) และตัวแปรตาม ได้แก่ มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS)   สถิติเชิงพรรณนาที่ใช้ได้แก่ ค่าต่ าสุด 
ค่าสูงสุด ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 ผลการศึกษา พบว่า ข้อมูลทางบัญชีที่มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญได้แก่ มูลค่าหุ้น
ตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) 
อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) และอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคา
ตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) อย่างมีนัยส าคัยทางสถติ ดังนั้น ข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันจะสามารถน าไปใช้ใน
การวิเคราะห์ประกอบการตันสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ได้  
 
ค าส าคัญ อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น เงินปันผลต่อหุ้น 
มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
 
 
 
                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธห์ลัก หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย์ 
3 อาจารย์ประจ า หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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Abstract 

The objective of the study was to analyze the relationships between accounting 
numbers and market value per common share of the Thai listed Companies in Market for 
Alternative Investment.  

The samples used were of the Thai listed Companies in Market for Alternative 
Investment. This study investigates 7 industrial groups, totaling 46 companies in total. Data 
were quarterly financial statement from 2011 to 2015.  There are 6 independent variables 
such as Market Price – Earnings Ratio (P/E), Book Value per Share (BVPS), Earning per Share 
(EPS), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) and Market value per common share 
(MVPS) of dependent variable. Descriptive statistics employed included minimum, maximum, 
average and standard deviation. Tests of hypotheses were conducted at the statistical 
significance level of 0.05 via multiple regression analysis. 
 The results showed that the relationships between accounting numbers and market 
value per common share related with the same direction were Book Value per Share (BVPS), 
Earnings per Share (EPS), Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE) and Dividend Yield 
(DIY). Also, Market value per common share (MVPS) has shown the relationship with Earnings 
Ratio (P/E). As a result, these variables can be used to analyze and make decision on an 
investment. 
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บทน า 

ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดทุน เป็นสถานที่ส าหรับระดมทุน ซื้อขายและแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระยะ
ยาวของบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ได้ออกจ าหน่ายให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปแล้วเท่านั้น โดยหลักทรัพย์ระยะยาว 
จะประกอบไปด้วยตราสารหนี้ และตราสารทุน ซึ่งตราสารทุนประกอบไปด้วย  หุ้นสามัญ หุ้น
บุริมสิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิแบบต่าง ๆ ใบส าคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์หุ้นกู้ และ หน่วยลงทุน เป็นต้น ตลาด
หลักทรัพย์จึงท าหน้าที่เป็นตลาดรอง (Secondary Market) เพ่ือซื้อขายและแลกเปลี่ยนตราสารทุนของบริษัท
ต่างๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจได้
โดยสะดวก 

ในปัจจุบันธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก หรือSMEs (Small and Medium – Sized Enterprises) 
มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยพัฒนา ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยศักยภาพที่เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าเพ่ือสนับสนุน
ธุรกิจขนาดใหญ่ ผลิตสินค้าเพ่ือทดแทนการน าเข้าและส่งออกจากต่างประเทศ น ารายได้เข้าสู่ประเทศเป็น
จ านวนมาก ธุรกิจ SMEs จึงมีโอกาสเจริญเติบโตสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ เนื่องจาก SMEs 
สามารถปรับธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม SMEs ยังเกิด
ปัญหาขาดสภาพคล่อง ขาดแหล่งเงินทุน เนื่องจากธุรกิจ SMEs มีต้นทุนทางการเงินทุนที่สูงกว่าธุรกิจขนาด
ใหญ่ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานและการขยายกิจการของธุรกิจ 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก ต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการจ้างงาน การเก็บภาษี รวมไปถึงการขยายการลงทุนไปยัง
ต่างประเทศ และความจ าเป็นที่สนับสนุนตลาดทุนให้เป็นกลไกส าคัญเพ่ือเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ที่มีต้นทุนและความเสี่ยงต่ าแก่ธุรกิจดังกล่าว จึงได้จัดตั้งตลาดรอง ที่ชื่อว่า ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ หรือ 
ตลาดหลักทรัพย์ MAI (Market for Alternative Investment –MAI) ขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 
เพ่ือช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนระยะยาวได้มากขึ้น เพ่ื อน าไปลงทุน 
ขยายกิจการโดยปราศจากดอกเบี้ย ที่จะช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวในการบริหารการเงิน รวมทั้งสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทให้เป็นที่น่าเชื่อถือ มีความโปร่งใส มีการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจต่อ
ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดี และยังช่วยสร้างความเชื่อม่ันแก่นักลงทุน  

การลงทุนของนักลงทุนในปัจจุบัน นักลงทุนเลือกน าเงินของตนมาลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เพ่ิม
สูงขึ้น เนื่องจากธุรกิจในตลาดดังกล่าว มีอัตราการเจริญเติบโตสูง และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนเป็นที่
น่าพอใจ ทั้งในผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลและในรูปของผลต่างราคาหลักทรัพย์ ที่มากกว่าดอกเบี้ยที่ได้รับ
จากการน าเงินไปฝากธนาคาร ถึงแม้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ MAI จะให้ผลตอบแทนที่สูง แต่การลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นก็มีความผันผวนและความเสี่ยงสูงเช่นกัน ซึ่งสังเกตได้จากหลักทรัพย์บางกลุ่มที่มีการ
เคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็ว จึงส่งผลให้นักลงทุนสามารถท าก าไรหรือ
ขาดทุนได้อย่างรวดเร็วเช่นกัน หากผู้ลงทุนตัดสินใจซื้อหลักทรัพย์นั้นโดยพิจารณาเพียงแค่ราคาตลาดของ
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หลักทรัพย์นั้นเพียงอย่างเดียวย่อมมีความเสี่ยงสูงกว่าการใช้ข้อมูลทางการบัญชีเป็นเครื่องมือช่วยวิเคราะห์
ประกอบการตัดสินใจ  

ข้อมูลทางบัญชีจึงมีความส าคัญต่อนักลงทุนเป็นอย่างมาก เนื่องจากข้อมูลทางบัญชีสะท้อนให้เห็นถึง
การด าเนินงานของกิจการ ดังนั้นผู้ลงทุนจึงต้องศึกษา วิเคราะห์ และติดตามข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ที่บริษัท
นั้นเสนอขายให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศทางบัญชี เช่น งบการเงินและค่า
อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ จากการประกาศผลการด าเนินงานของบริษัท ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือทางการเงินใน
การวิเคราะห์บริษัท เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ลดความเสี่ยงจากการลงทุนของหลักทรัพย์
นั้นๆ  และช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นให้แก่ผู้ลงทุนได้ 

ดังนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอ ไอ (MAI)  โดยศึกษาในส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับ
มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนความสัมพันธ์ของตัวเลขทางบัญชี
ในการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ โดยผลการศึกษาข้อมูลที่ได้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางการตัดสินใจ
ประกอบการลงทุนของหลักทรัพย์ที่สนใจลงทุนในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  
ภายหลังจากท่ีได้รับทราบการประกาศผลการด าเนินงาน 

 
วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 
1.  เพ่ือศึกษาประโยชน์ข้อมูลทางบัญชีเพ่ือการตัดสินใจของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
(MAI) ในช่วงเวลา ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทางบัญชีกับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในช่วงเวลา ไตรมาสที่ 1 ปี 2554 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2558 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตวัแปรอสิระ (ข้อมูลทางบัญชี) 

1. อตัราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุน้ (P/E) 

2. มูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ (BVPS) 

3. อตัราส่วนก าไรสุทธิต่อหุน้ (EPS) 

4. อตัราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย ์(ROA) 

5. อตัราส่วนผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) 

6. เงินปันผลต่อหุน้ (DIY) 

 

 

ตวัแปรตาม 

มู ล ค่ า ร า ค า ต ล า ด ต่ อ หุ้ น ส า มั ญ 

(MVPS) ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ (MAI) 
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สมมติฐาน 
สมมติฐานที ่1 

H0  : อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H1  : อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
สมมติฐานที ่2 
H0  : มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H2  : มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS)  มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 

สมมติฐานที ่3 
H0  : อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H3  : อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 

สมมติฐานที ่4 
H0  : อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H4  : อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 

สมมตฐิานที ่5 
H0  : อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H5  : อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 

สมมติฐานที ่6 
H0  : เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) ไม่มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
H6  : เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
 
วิธีการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 คือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  และมีการน าส่งรายงานทางการเงินครบถ้วน 
ถูกต้องตั้งแต่ ไตรมาสที่ 1 ปีพ.ศ. 2554 ถึง ไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ. 2558  จ านวน  46  บริษัท  ยกเว้นบริษัท
กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน (Financials Industry) เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเฉพาะในการ
ด าเนินธุรกิจและมีข้อจ ากัดในการเปิดเผยข้อมูล จึงเป็นธุรกิจที่แตกต่างไปจากกลุ่มบริษัทอ่ืนๆ ทั่วไปที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การศึกษาในครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากหลายแหล่ง โดยจัดท ากระดาษท าการ เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลทางบัญชี โดยสร้างกระดาษท าการ
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน และมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 

3. การวิเคราะห์ข้อมูล  

849849



 
 

1) การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป ที่ 
เก็บรวบรวมมาในขั้นต้นในรูปของการแจกแจงความถี่ ร้อยละ การวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง เช่น ค่าเฉลี่ย  
ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม และการวัดการกระจายของข้อมูลเช่น ค่าแปรปรวน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน  ( Inference Statistic) ใช้   การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 
(Correlation Analysis)  และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
จากการวิจัยพบว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ใน  7 กลุ่ม โดยบริษัทจด

ทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมมีจ านวนมากที่สุด จ านวน 15 บริษัท (ร้อยละ 32.61) รองลงมา
เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จ านวน 14 บริษัท (ร้อยละ 30.43)  กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
จ านวน 5 บริษัท (ร้อยละ 10.87) กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค จ านวน 4 บริษัท (ร้อยละ 8.70)  กลุ่ม
อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารและกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากรมีจ านวน 3 บริษัทเท่ากัน (ร้อยละ 
6.52)  และกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีจ านวนน้อยสุด จ านวน 2 บริษัท (ร้อยละ 4.34)   

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานภาพรวมของบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)  ระหว่างไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2554  –  ไตรมาสที่ 4  ปี พ.ศ. 2558 พบว่า 
  ค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) เท่ากับ 34.41 โดยมีค่าสูงสุด 3,573.34  จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558  ค่าต่ าสุด 0.15  จากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค ไตรมาส
ที่ 3 ปี 2554  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 192.57 
  มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) เท่ากับ 3.95 โดยมีค่าสูงสุด 39.49  จากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 3 ปี 2558  ค่าต่ าสุด 0.05  จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไตร
มาสที่  1 ปี 2555  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 6.42 
  อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) เท่ากับ 0.14 โดยมีค่าสูงสุด 9.27  จากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้า
อุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 1 ปี 2556  ค่าต่ าสุด -1.14  จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไตรมาสที่  1 ปี 2558  
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.46 
  อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) เท่ากับ 12.94 โดยมีค่าสูงสุด 54.20  จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมบริการ ไตรมาสที่ 3 ปี 2554  ค่าต่ าสุด -6.25  จากกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ ไตรมาสที่ 1 ปี 
2555  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 8.5 
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  อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 17.39 โดยมีค่าสูงสุด 124.68  จากกลุ่ม
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง ไตรมาสที่ 3 ปี 2555  ค่าต่ าสุด -18.85  จากกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 2 ปี 2555  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 14.14 
  เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) เท่ากับ 0.25 โดยมีค่าสูงสุด 2.00  จากกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม 
ทุกไตรมาส ปี 2555 - 2556  ค่าต่ าสุด 0.00  ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.25 
  มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) เท่ากับ 6.71 โดยมีค่าสูงสุด 59.25  จากกลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม ไตรมาสที่ 2 ปี 2556  ค่าต่ าสุด 0.12  จากกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง 
ไตรมาสที่ 4 ปี 2558  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 7.31 

 
การทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มีค่า Sig. = 0.765 > 0.05  
จึงปฏิเสธสมมติฐาน H1 หมายความว่า อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ไม่มีความสัมพันธ์ กับมูลค่าราคา
ตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS)ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 2 มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS)  มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน H2 หมายความว่า มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS)  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อ
หุ้นสามัญ (MVPS)ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 3 อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05  จึง
ยอมรับสมมติฐาน H3 หมายความว่า อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อ
หุ้นสามัญ (MVPS)ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.0 

สมมติฐานที่ 4 อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญ (MVPS) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA)  มีค่า Sig. = 0.000 < 
0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน H4 หมายความว่า อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์กับ
มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที่ 5 อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญ (MVPS) 
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 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) มีค่า Sig. = 0.000 < 
0.05  จึงยอมรับสมมติฐาน H5 หมายความว่า อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  มีความสัมพันธ์
กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

สมมติฐานที ่6 เงินปันผลต่อหุ้น (DIY)มีความสัมพันธ์มูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ(MVPS) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) มีค่า Sig. = 0.000 < 0.05  จึงยอมรับ
สมมติฐาน H6 หมายความว่า เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาท่ีได้จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งได้น าเสนอผลการศึกษาในบทที่ 4  โดย
มีการน าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงสนับสนุน หรือขัดแย้งกัน ดังนี้ 
  1.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญ (MVPS)  พบว่าอัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) มีความสัมพันธ์ กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) ที่พบว่าอัตราส่วนราคาตลาดต่อก าไรต่อ
หุ้นมีความสัมพันธ์กับราคาตลาดของหลักทรัพย์กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุภาวะดี 
รอดอ่อน (2550)  
 2.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญ (MVPS) พบว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS) ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนันทนา สุนทรบุรุษ (2545) ที่พบว่า
มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นของหลักทรัพย์กลุ่มการสื่อสาร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยของรพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) 
 3.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้น
สามัญ (MVPS)  พบว่าอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)  มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธัชวิน โอจรัสพร (2551) ที่พบว่า อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญของธนาคารพาณิชย์ ไทย 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของนันทนา สุนทรบุรุษ (2545) ที่พบว่าอัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นมีความสัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหุ้นซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของรพีพรรณ แสงสานนท์ (2548) ที่พบว่าอัตราส่วน
ราคาซื้อขายต่อมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ความสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดหลักทรัพย์มากและเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นอัตราส่วนดังกล่าวจึงสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของหลักทรัพย์ได้ 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Tharmila, K., & Nimalathasan, B. (2013) ซึ่งพบว่าก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) และ
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น (NAVPS) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าตลาดต่อหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 4.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) กับมูลค่าราคาตลาด
ต่อหุ้นสามัญ (MVPS)  พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาด
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ต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Dadd and Chen (1996), (อ้างถึงใน มลิวรรณ ปินทราย
มูล, 2551: 25-26) ที่พบว่าอัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์รวมสามารถอธิบายถึงผลตอบแทนจากหลักทรัพย์
ได้ดีที่สุดด้วยค่า R2 = 24.5% ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศจี ศรีสัตตบุตร (2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของ
อัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นในรูปแบบสมการเส้นตรงและไม่อยู่ในรูปสมการเส้นตรง ผล
การศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของหุ้นและ
งานวิจัยของ ทิพย์รัตน์ เลิศสุรวัฒน์ (2543) พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์มีความส าคัญกับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และมีอิทธิผลต่ออัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาหลักทรัพย์มากท่ีสุด  
 5.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) กับมูลค่าราคา
ตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS)  พบว่าอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ) มีความสัมพันธ์กับมูลค่า
ราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Omran (2004, อ้างถึงใน ไพสิฐ, 2553: 29-
30) พบว่ามีเพียงผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์แบบเส้นตรงกับผลตอบแทนจากการ
ซื้อและถือหลักทรัพย์และผลตอบแทนสะสมอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศจี ศรีสัตตบุตร 
(2548) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทางการเงินกับผลตอบแทนของหุ้นในรูปแบบสมการเส้นตรงและไม่
อยู่ในรูปสมการเส้นตรง ผลการศึกษาพบว่าอัตราผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกับผลตอบแทนของหุ้น เช่นเดียวกับงานวิจัยของ ธัชวิน โอจรัสพร (2551) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
อัตราส่วนทางการเงินหลักของธนาคารพาณิชย์กับราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ พบว่าอัตราส่วนทางการเงินที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญในกลุ่มธนาคาร
พาณิชย์นั้นมี 2 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้นและอัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นโดยมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นสามัญ  

6.  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของเงินปันผลต่อหุ้น (DIY) กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ 
(MVPS)  พบว่า เงินปันผลต่อหุ้น (DIY) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Gurgul, Mestel และ Schleicher (2003) ที่พบว่าอิทธิพลของข้อมูลที่มาจากการประกาศ
จ่ายเงินปันผล ที่เพ่ิมขึ้นเป็นการส่งสัญญาณทางบวกแก่ตลาดซึ่งมีผลท าให้ราคาหลักทรัพย์เพ่ิมสูงขึ้น และการ
จ่ายเงินปันผลที่ลดลงเป็นการส่งข้อมูลทางลบให้แก่ตลาดซึ่งส่งผลให้ราคาหลักทรัพย์ลดลง  เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของ Lewellen (2004) ที่พบว่าอัตราเงินปันผลเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา
หลักทรัพย์มากที่สุด 
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ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลทางบัญชีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุนของนักลงทุน ซึ่งตรงกับงานวิจัย
ของ Ball และ Brown (1968) ; Beaver (1968) และปัญญา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (2545) เนื่องจากข้อมูล
ทางบัญชีสะท้อนการด าเนินงานของกิจการ และยังสามารถบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ หากข้อมูลทางบัญชีมี
ความสัมพันธ์กับราคาตลาดต่อหุ้นสามัญมาก แสดงให้เห็นถึงผลการด าเนินงานของกิจการที่ดี ข้อมูลทางบัญชี
จึงมีความส าคัญต่อนักลงทุนในการพยากรณ์และการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของแต่ละกิจการ และข้อมูล
ทางบัญชียังช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางแผนในการก าหนดเป้าหมายและทิศทางต่อไปของกิจการได้ ซึ่งจะช่วย
ส่งผลให้การด าเนินงานของกิจการดีขึ้น 
 ผลจากการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น (BVPS) 
อัตราส่วนก าไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) อัตราส่วนผลตอบแทนของสินทรัพย์ (ROA) อัตราส่วนผลตอบแทนส่วนของผู้
ถือหุ้น (ROE) และเงินปันผลต่อหุ้น (DIY) มีความสัมพันธ์กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ (MVPS) ยกเว้น 
อัตราส่วนราคาต่อก าไรต่อหุ้น (P/E) ที่ไม่มีความสัมพันธ์  
 การศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างอื่น หรือศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ของต่างประเทศ เพื่อเปรียบเทียบใช้เป็นข้อมูลส าหรับการตัดสินใจ  ยิ่งกว่านั้นควรมีการศึกษาตัว
แปรของข้อมูลทางบัญชีอื่นๆ กับมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญ เพื่อสามารถเปรียบเทียบ และอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของมูลค่าราคาตลาดต่อหุ้นสามัญได้มากขึ้น 
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ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง:แนวคิดอ านาจชายเป็นใหญ่ 
Violence experiences of young girls in the family: Patriarchy Perspective 

พรพิรินทร์ อินโส1 
 

บทคัดย่อ 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ ต้องการท าความเข้าใจประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงที่ถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัว และศึกษาความสัมพันธ์เชิงอ านาจของระบบชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์การถูก
กระท ารุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ในแนวคิดอ านาจชายเป็นใหญ่ โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการ
สัมภาษณ์เชิงลึก ศึกษาเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงอายุระหว่าง 10-15 ปี ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวและ
อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ น่าน และอ านาจเจริญ ทั้งหมด 11 
ราย  

ผลการศึกษาพบว่าการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง มีรูปแบบการถูกกระท าความ
รุนแรงที่แตกต่างกัน โดยจัดแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม คือ 1)กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย เป็น
กลุ่มท่ีถูกกระท าความรุนแรงด้วยการเฆี่ยนตีด้วยร่างกายหรือใช้อาวุธในการท าร้าย โยนสิ่งของใส่ โดยบุคคลใน
ครอบครัว จนท าให้ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย เช่น รอยฟกช้ า รอยขีดข่วน  เนื่องจากการถูกระท าความรุนแรง
เด็กหญิงเองไม่สามารถปกป้องตัวเองด้วยก าลังทางร่างกายที่ผู้ใหญ่มีมากกว่าได้   ซึ่งการถูกกระท ารุนแรงทาง
ร่างกายท าให้ได้บาดแผลจากการถูกกระท ารุนแรงมีตั้งแต่บาดเจ็บเล็กน้อยไปจนกระทั่งต้องเข้ารับการรักษา
จากแพทย์     2)กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงทางจิตใจ เป็นกลุ่มที่ถูกกระท าความรุนแรงที่ส่งผล
กระทบต่อจิตใจของเด็กหญิงทั้งการที่เด็กหญิงรู้สึกหดหู่ เสียใจ เครียด และกดดัน เช่น การดุด่าด้วยถ้อยที่
หยาบคาย และรุนแรง การพูดประชดประชันเหน็บแนม  แม้ว่าการถูกกระท าด้วยความรุนแรงทางจิตใจ จะไม่
เห็นได้ชัดเจนเช่นเดียวกับบาดแผลทางร่างกาย แต่ก็ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก การกระท าและการ
แสดงออกของเด็กหญิงได้ค่อนข้างมาก ซึ่งเด็กไม่กล้าตอบโต้เพราะความกลัวว่าจะไม่ได้รับการเลี้ยงดู กลัวถูก
กระท าความรุนแรงที่มากขึ้น และความคิดของการเป็นเด็กที่ต้องไม่เถียงผู้ใหญ่  3)กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท า
ความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์ เป็นกลุ่มที่ถูกกระท าความรุนแรงที่ครอบคลุมทั้งการกอดจูบ ลูบคล า การพูดจา
หว่านล้อม ล่อลวงให้มีเพศสัมพันธ์ ซึ่งกระถูกกระท าความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งทาง
ร่างกาย และความรุนแรงต่อจิตใจได้ ซึ่งการถูกกระท าความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงเป็นลักษณะ
เฉพาะที่เกิดขึน้กับเด็กหญิง และส่งผลกระทบที่แตกต่างไปจากความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นในเด็กชาย เพราะ
ความรุนแรงทางเพศที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงโดยเฉพาะในช่วงวัยเจริญพันธุ์  ท าให้เด็กหญิงตั้งท้องโดยไม่พร้อม 
และส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเด็กหญิงค่อนข้างมาก  และ 4)กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงโดยการ

                                                           
1(นางสาว) สาขาสังคมและสุขภาพ คณะสังคมศาสตร์และมานุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหดิล  จังหวัดนครปฐม 73170 
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ละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ใส่ใจ เป็นกลุ่มที่ถูกกระท าความรุนแรงจากการที่ถูกละเลย ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จาก
ครอบครัวเท่าที่เด็กหญิงพึงได้รับการดูแลจากครอบครัวในวัยเด็ก ซึ่งการที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดี ส่งผล
ต่อสุขภาพอนามัย การเจ็บป่วย และส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กหญิงได้ ซึ่งเด็กหญิงก็ไม่กล้าที่จะเรียกร้อง
หรือต่อรองเพราะกลัวว่าจะยิ่งถูกละเลยมากกว่าเดิม  

ครอบครัวจึงต้องให้ความส าคัญกับเด็กหญิง ตระหนักถึงการเป็นครอบครัวที่มีสิทธิและอ านาจในการ
ดูแลและปกครองเด็ก โดยอยู่บนพ้ืนฐานของความรักและการดูแลเอาใจใส่ มากกว่าความคิดความเชื่อที่
เด็กหญิงเป็นสมบัติของครอบครัวมีอ านาจที่จะใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบกับเด็กหญิง  และสังคมรอบข้าง ทั้ง
คนในชุมชน หรือบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหญิงทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมก็ต้องตระหนักถึงปัญหาความรุนแรงในครอบครัวว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญและเข้าไปให้ความช่วยเหลือ
เด็กหญิง  ไม่ปล่อยให้เด็กหญิงต้องเผชิญปัญหาเพียงล าพัง และละเลยต่อปัญหาความรุนแรงที่ เกิดขึ้น  เพ่ือ
ขจัดปัญหาความรุนแรงและอคติทางเพศที่เริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กให้หมดไปจากสังคม 

ค าส าคัญ: ความรุนแรง, เด็กหญิง,ครอบครัว, อ านาจชายเป็นใหญ่ 
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Abstract  
This study objects to 1) understand domestic violence against young girls, and 2) to 

study the relationship between power relations of Patriarchal system and domestic violence 
against young girls. This is a qualitative study under the Patriarchal concept. The researcher 
had performed in-depth interviewed to 10 girls between 10 to 15 years old age who 
experienced the domestic violence and live in foster home in Bangkok, Samut Prakan, Nan 
and Amnat Charoen. 

Result of the study found that the domestic violence against young girls can be 
differentiated into 4 patterns including;  

1) Physical Violence: the girls were abused by hitting by hand or (weapon/stick) and 
throw stuffs into their body by their family’s members which leads to physical injury such as 
bruises and scratches. Due to the girls themselves have less strength than the adults so they 
could not protect themselves well enough which consequently brought them minor to 
major injuries that needed medication from the doctor. 

2) Emotional Violence: the girls who had got emotion abused would feel dismal, sad, 
stressed and pressurized. Emotional violence includes harsh or rude blaming, and 
sarcastically talks. Although this kind of violence is invisible to the eyes, it vastly effects the 
girls’ cognition, feeling, actions, and behavior. Moreover, they were afraid to give any 
negative reflection because they were afraid of being abandoned or got more harm, and 
they were suppressed by social norm that people in younger age are not supposed to argue 
with the adult.  

3) Sexual Violence: it includes hug, kiss, touch, and convince or cajole into sexual 
issues. The sexual violence effects the girls physically and mentally which the patterns of 
violence is specifically differ from the boys, because sexual abuse on girls who is in 
reproductive period could lead them to unwanted pregnancy and other concerning health 
issues. 

And 4) Neglect: the girls in this pattern of violence would being neglected, 
abandoned, and ignored by the family members since their young age. Neglecting causes 
problems in health and sanitation including some mental health concerns. Moreover, the 
girls could neither demand nor negotiate, for the reason that, they are afraid of the 
consequence of being more neglect.   
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From all above, the family members must concern about the rights of their children that 
they need proper love and care. Moreover, it is a huge mistaken to have an idea that a girl is 
family’s property and the family has the right to do any harm to them. Furthermore, it 
needs society, community, academic institute, and any institution to envision that the 
violence against young girls is a very crucial. The problem need to be solved promptly and 
do not allow the girls to encounter the problem by themselves or ignore any happening 
violence, for the purpose to end any forms of violence and also erase gender bias from the 
society. 

Keywords: Violence, Young girl, Family, Patriarchy 
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บทน า 
เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ความรุนแรงในครอบครัวที่

เกิดขึ้นต่อเด็กหญิงนั้นจึงถือเป็นภัยเงียบที่อยู่ภายในบ้าน พ้ืนที่ที่ปลอดภัยที่สุดส าหรับเด็กกลับกลายเป็นที่ที่
อันตรายที่สุดส าหรับเด็ก ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กนั้น พบว่าลักษณะความรุนแรงมีหลาย
รูปแบบ เช่น การลงโทษอย่างรุนแรงด้วยการดุด่า การลงโทษด้วยการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรง การลงโทษด้วย
อารมณ์โกรธเมื่อลูกท าผิด การละเลยต่อลูก ไม่มีเวลาให้กับลูก เป็นต้น (นาถฤดี เด่นดวง และ สุพจน์ เด่นดวง , 
2558) ซึ่งจะเห็นได้ว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเด็กนั้น เป็นความรุนแรงที่เด็กต้องถูกลงโทษจากการกระท าผิด 
หรือเป็นการระบายอารมณ์โกรธ ไม่พอใจ ต่อเด็กโดยที่เด็กไม่ได้กระท าความผิด หรือการละเลยเพิกเฉย จาก
การที่คนในครอบครัวไม่สามารถให้เวลากับเด็กได้ จึงเกิดเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กเป็นผู้ที่ถูกกระท า
ความรุนแรง  

บุคคลในครอบครัวนั้นก็จะมีการคาดหวังต่อเด็กหญิงและเด็กชายที่แตกต่างกัน ตามที่สังคมก าหนด 
เช่น เด็กชายก็จะถูกปลูกฝังให้มีความเป็นผู้น า เป็นผู้ที่ท างานหาเลี้ยงครอบครัว ต้องเข้าสังคม ส่วนเด็กหญิงก็
จะได้รับการปลูกฝังให้มีความเป็นกุลสตรี มีกิริยาท่าทางเรียบร้อย เชื่อฟังพ่อแม่ มีความสามารถด้านงานบ้าน
งานเรือน การปลูกฝังค่านิยมต่อเด็กจึงมีความแตกต่างกัน ในขณะเดียวกัน ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิด
ขึ้นกับเด็กจึงมีความแตกต่างกันระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย เด็กหญิงถูกเลี้ยงดูให้อยู่ในพ้ืนที่บ้าน ช่วยเหลือ
งานของพ่อแม่ในบ้าน ขณะที่เด็กชายสามารถมีอิสระที่จะออกไปในพ้ืนที่สาธารณะมากกว่า ท าให้ความรุนแรง
ในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงมีสัดส่วนสูงกว่าความรุนแรงที่เกิดกับเด็กชาย และนอกจากนี้ยังมีรูปแบบของ
ความรุนแรงที่กระท าต่อเด็กหญิงและเด็กชายที่แตกต่างกัน คือ เด็กหญิงมีความเปราะบางต่อความรุนแรงทาง
เพศมากกว่าเด็กชาย ท าให้สัดส่วนความรุนแรงของเด็กหญิงมีสัดส่วนที่สูงกว่าเด็กชาย  (Kendall-Tackett & 
Simon, 1987 อ้างใน Renzetti et al., 2001) ซึ่งสอดคล้องกับรายงานการเก็บข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาใน
การศึกษาความรุนแรงในเด็กและการละเลย (The third National Incidence Study of Child Abuse and 
Neglect:NIS-3) (Sedlak & Broadhurst,1996) เป็นรายงานเกี่ยวกับแบบประเมินตัวเอง(Self-reported) ใน
ผู้ใหญ่ถึงประวัติการถูกทารุณในวัยเด็ก  พบว่าการถูกท าร้ายร่างกายในวัยเด็กของผู้ชายพบในสัดส่วนร้อยละ 
10-31 ผู้หญิงในสัดส่วนร้อยละ 6-40 และการถูกท ารุนแรงทางเพศ พบว่า เด็กชายมีสัดส่วนร้อยละ 3-29 ใน
ผู้หญิงมีสัดส่วนร้อยละ 7-36 เห็นได้ว่าการถูกกระท ารุนแรงในวัยเด็กของชายและหญิงมีความแตกต่างกัน 
นอกจากลักษณะความรุนแรงทางร่างกายและทางเพศแล้ว เด็กหญิงยังถูกกระท าความรุนแรงจากการถูก
ละเลย ทอดทิ้ง และเลือกปฏิบัติ จากความเป็นหญิงในวัฒนธรรมต่างๆ  

ดังนั้นความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงจึงมีลักษณะของความรุนแรงที่แตกต่างกับเด็กชาย ที่เด็กหญิง
เป็นผู้ที่ถูกกระท าความรุนแรงสูงกว่า โดยเฉพาะความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในครอบครัว ซึ่งผู้กระท าเป็นบุคคลที่
เด็กหญิงมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ทั้งความสัมพันธ์ทางสายเลือด หรือเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กหญิงใน
ครอบครัว แต่บุคคลเหล่านี้กลับเป็นผู้ที่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง และความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นก็มี
แนวโน้มที่เด็กหญิงจะถูกกระท าอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากครอบครัวเป็นพ้ืนที่ที่เด็กหญิงต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมด้วย
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มากที่สุด และยังต้องพ่ึงพาความช่วยเหลือจากบุคคลในครอบครัว โดยที่เด็กหญิงไม่มีอ านาจที่จะต่อรอง ท าให้
เด็กหญิงไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงได้ และความรุนแรงในครอบครัวที่กระท าต่อ
เด็กหญิงนั้น ส่งผลกระทบต่อตัวของเด็กหญิงเอง  
 ในสังคมไทยนั้น รับรู้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิงค่อนข้างน้อย เนื่องจากการถูกกระท า
ความรุนแรงของเด็กหญิงในครอบครัวนั้น มักไม่ได้มีการเปิดเผยเรื่องราวการถูกกระท าของเด็กหญิงสู่สังคม
ภายนอก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว และผู้ที่กระท าความรุนแรงของเด็กหญิงก็เป็นบุคคลใน
ครอบครัว ที่เด็กหญิงให้ความไว้ใจหรือยังต้องพ่ึงพาความช่วยเหลืออยู่ และที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ปัญหา
ในครอบครัวเป็นเรื่องที่คนภายนอกหรือคนในสังคมรับรู้ แต่ไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยว บ่อยครั้งที่ความรุนแรงที่
กระท าต่อเด็กหญิงนั้นจะถูกคนในสังคมมองว่า เป็นการอบรมสั่งสอน และลงโทษเด็ก ความเชื่อในสังคมไทยใน
การมองและให้คุณค่าต่อเด็กหญิงและเยาวชน คือลักษณะการปกครองแบบพ่อกับลูก ซึ่งพ่อแม่เป็นเจ้าของ มี
อ านาจเหนือลูก พ่อแม่มีสิทธิที่จะท าอะไรกับลูกก็ได้ ท าให้เด็กหญิงและเยาวชนหญิงจ านวนมากไม่ได้รับการ
คุ้มครองสิทธิในฐานะความเป็นคนหนึ่งในสังคม (จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ และคณะ ,2548)  ท าให้ปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัวที่เด็กหญิงเป็นผู้ที่ถูกกระท ามักถูกละเลยจากคนในสังคม หรือถ้าได้รับการช่วยเหลือก็
เป็นความรุนแรงที่อยู่ในขั้นวิกฤติ เช่น ถูกท าร้ายอย่างรุนแรง ถูกล่วงละเมิดทางเพศ เป็นต้น  

การศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวที่เน้นศึกษาเฉพาะเด็กหญิงมีค่อนข้างน้อย โดยส่วนใหญ่เป็น
งานที่ศึกษาความรุนแรงของเด็กในภาพรวมทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย  ไม่เห็นถึงความรู้สึกนึกคิด หรือสะท้อน
ความแตกต่างของความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเด็กหญิงกับเด็กชาย ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาความรุนแรง
ในครอบครัวที่กระท าต่อเด็กหญิง โดยผู้วิจัยได้เลือกใช้แนวคิดสตรีนิยม ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีเปิดโอกาสให้ผู้หญิง ได้
บอกเล่าเรื่องราว การถูกกดขี่ เอาเปรียบในชีวิตของผู้หญิง  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา ความรุนแรงใน
ครอบครัวที่กระท าต่อเด็กหญิง ที่ต้องการเผยให้เห็นถึงการถูกกดขี่ เอาเปรียบ จากอ านาจของชายเป็นใหญ่ที่
กระท าต่อเด็กหญิง ซึ่งเป็นผู้หญิงในอีกมิติหนึ่ง คือความอ่อนวัย ความเป็นเด็ก ซึ่งปัญหาความรุนแรงต่อ
เด็กหญิงนั้น ก็เป็นปัญหาที่สร้างความทุกข์ให้แก่เด็กหญิงเช่นกัน  ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึง
ประสบการณ์ชีวิตของเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว โดยใช้แนวคิดความสัมพันธ์เชิงอ านาจ
แบบชายเป็นใหญ่ที่ครอบง าเด็กหญิง เพ่ือให้เข้าใจชีวิตของเด็กหญิงว่า เหตุใดเด็กหญิงจึงถูกกระท าความ
รุนแรงในครอบครัว การกระท าความรุนแรงนั้นเกิดขึ้นอย่างไร และเด็กหญิงมีการจัดการแก้ปัญหาการถูก
กระท าความรุนแรงนั้นอย่างไร 
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพ่ือศึกษาและอธิบายถึงประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง  

 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย ชนชั้น และอายุ ภายใต้อ านาจชายเป็นใหญ่ กับ
ประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง ผ่านมิติชีวิตของเด็กหญิง ได้แก่ มิติเชิงระบบ
เศรษฐกิจ มิติเชิงอุดมการณ์ มิติเชิงระบบเพศสัมพันธ์ และมิติเชิงความรัก  
  
กรอบแนวคิด 

การท าวิจัยเรื่องนี้ ได้ใช้กรอบแนวคิดตามทฤษฎีสตรีนิยม ซึ่งให้ความส าคัญกับประสบการณ์ของ
ผู้หญิงและเด็กหญิง ที่ถ่ายทอดจากมุมมองของเด็กหญิง ท าความเข้าใจการกดขี่เด็กหญิง และเปิดเผยด้านมืดที่
ยังไม่เคยเปิดเผยมาก่อน  โดยได้น าแนวคิดเรื่องอ านาจชายเป็นใหญ่มาสร้างเป็นกรอบแนวคิด อ านาจในที่นี้จึง
กล่าวถึง อ านาจที่เป็นความสัมพันธ์ที่มีความไม่เสมอภาคระหว่างผู้ที่มีอ านาจกับผู้ที่ไร้ซึ่งอ านาจ ซึ่งในทฤษฎี
แนวคิดสตรีนิยม ที่ว่าด้วยการกดขี่ ขูดรีด และความไม่เป็นธรรมระหว่างหญิงชายนั้น ก็เป็นการกล่าวถึงเรื่อง 
“อ านาจ” เป็นเครื่องมือที่ผู้ชายสามารถกดขี่ ขูดรีด เอาเปรียบผู้หญิง แต่จากทฤษฎีแนวคิดสตรีนิยม ที่มีความ
หลากหลายและมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้นแนวคิดเรื่อง “อ านาจ” จากงานของ เอมี เอเลน(Amy Allen) (Amy 
Allen, 1999) จึงได้แบ่งอ านาจชายใหญ่เป็น 3 กลุ่ม คือ  

1. อ านาจเป็นทรัพยากร (Power as resource) 
 ในแนวคิดนี้ กล่าวถึงอ านาจในเชิงบวก ว่าอ านาจเป็นสิ่งที่สามารถแจกจ่ายได้ และผู้หญิงสามารถมี
อ านาจได้เท่ากับผู้ชาย  การที่แจกจ่ายอ านาจไม่เท่ากันระหว่างหญิงกับชายจึงเป็นปัญหา แนวคิดนี้เริ่มมาจาก
จอฮ์น สต๊วต มิลล์(John Stuart Mill)  และได้พัฒนาต่อมาโดยนักสตรีนิยมสายเสรีนิยม(Liberal) ที่เรียกร้อง
ให้ผู้หญิงได้เข้าถึงทรัพยากรเท่าเทียมกับผู้ชาย เพราะผู้หญิงถูกแยกออกจากอ านาจ เช่น พ้ืนที่ทางการเมือง 
การมีต าแหน่งส าคัญทางการเมือง การออกเสียงต่างๆ    

โดยสรุปก็คือ หญิงและชายควรได้รับความเสมอภาค สามารถตัดสินใจในชีวิตของตนได้โดยอิสระ หาก
การตัดสินใจนั้นไม่กระทบต่อสิทธิของบุคคลอ่ืน สังคมต้องไม่ปิดโอกาสของทั้งหญิงและชาย และให้โอกาสโดย
ไม่เลือกปฏิบัติในการพัฒนาศักยภาพ แต่การจะเข้าถึงโอกาสได้เสมอภาคหรือไม่นั้น ก็ให้เป็นเรื่องของศักยภาพ
และความสามารถของบุคคล(นาถฤดี เด่นดวง, 2553)  
 2. อ านาจเป็นการครอบง า (Power as domination) 

ผู้หญิงนั้นถูกกดข่ีโดยระบบสังคมชายเป็นใหญ่ และถูกกดขี่เป็นกลุ่มแรก การกดขี่ผู้หญิงนั้นมีอยู่ทั่วไป
ในทุกสังคมและขจัดได้ยากที่สุด ผู้หญิงจึงต้องทุกข์ทรมานจากภาวะการเป็นเหยื่อ และก็ไม่ค่อยมีใครเห็น 
ความเข้าใจการกดขี่ของระบบชายเป็นใหญ่จะท าให้เกิดความเข้าใจ หรือเป็นพ้ืนฐานอธิบายถึงการกดขี่ใน
รูปแบบอ่ืนๆ ซึ่งได้แก่ การกดขี่ทางชนชั้น และเชื้อชาติด้วย(นาถฤดี เด่นดวง , 2552 :23)  ในงานของซิลเวีย 
วาลบี(Sylvia Walby) ได้กล่าวถึงระบบชายเป็นใหญ่ว่าครอบง าผู้หญิงอยู่ในทุกโครงสร้างสังคม ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างทางเศรษฐกิจ โครงสร้างรัฐ หรือโครงสร้างอ่ืนๆในสังคม (Sylvia Walby, 1990)   
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 อ านาจเป็นการครอบง า (Power as domination)นั้น อธิบายถึงว่าผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงอ านาจนั้น
ได้ เพราะอ านาจนั้นผูกขาดกับระบบชายเป็นใหญ่ที่ครอบง าในโครงสร้างสังคม  การที่จะสามารถปลดปล่อย
ผู้หญิงจากการถูกกดข่ีได้คือ ต้องรื้อระบบของการครอบง าทั้งหมด 
 3. อ านาจเป็นการเสริมสร้างอ านาจ (Power as Empowerment)  
 ในแนวคิดนี้ยอมรับถึงการมีอ านาจที่เหนือกว่าของผู้ชาย แต่ต้องการเน้นที่การเสริมอ านาจ ว่าผู้หญิงมี
ทักษะพิเศษแต่ถูกท าให้ลดคุณค่าลง การเสริมอ านาจ(Empowerment) เป็นสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของผู้หญิง แต่
ถูกกดทับไว้ ซึ่งนักสตรีในแนวคิดนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากงานของฟูโกต์ ในการวิเคราะห์เรื่อง อ านาจ และได้มี
การพัฒนาต่อมาอย่างต่อเนื่องโดยนักสตรีนิยมสายหลังทันสมัยเช่น Judith Butler , Hannah Arendt และ
อ่ืนๆ  
 ดังนั้นสตรีนิยมสายนี้จึงเชื่อในอ านาจในตัวเอง(Agency) ของผู้หญิงที่สามารถต่อสู้ได้ ไม่ได้ถูกครอบง า
อย่างเดียว อ านาจมีอยู่แล้วในตัวของผู้หญิง การที่ผู้หญิงจะได้รับการปลดปล่อย จากการกดขี่ และเอาเปรียบ
ได้นั้น ผู้หญิงจะต้องเสริมสร้างพลังที่มีในตัวผู้หญิงเอง จึงจะเป็นอ านาจที่ผู้ หญิงจะสามารถต่อสู้ได้ นั้นคือ 
อ านาจคือการเสริมสร้างอ านาจ(Power as empowerment)  

จากงานของเอมี เอเลน (Amy Allen) ที่ได้มีการแบ่งอ านาจชายเป็นใหญ่จากทฤษฏีสตรีนิยมออกเป็น 
3 กลุ่ม คือ 1. อ านาจเป็นทรัพยากร (Power as resource) 2. อ านาจเป็นการครอบง า (Power as 
domination) 3. อ านาจเป็นการเสริมสร้างอ านาจ (Power as Empowerment)  มีการอธิบายอ านาจที่
แตกต่างกัน และยังอธิบายถึงสาเหตุการกดข่ี ขูดรีด และเอาเปรียบผู้หญิงที่แตกต่างกันด้วย ซึ่งจากการทบทวน
อ านาจในแต่ละแนวคิดแล้ว ผู้วิจัยเห็นด้วยกับการมองอ านาจเป็นการครอบง า(Power as domination) ซึ่ง
เป็นการให้ความหมายของอ านาจที่แสดงถึงการกดขี่ต่อผู้หญิงและเด็กหญิงได้ชัดเจนที่สุด ว่าผู้หญิงและ
เด็กหญิงยังถูกอ านาจที่เหนือกว่าครอบง าทั้งจากตัวบุคคล โครงสร้างสังคม และอุดมการณ์ความคิดของผู้หญิง
และเด็กผู้หญิงเอง ทุกๆโครงสร้างชีวิตของผู้หญิงและเด็กหญิงจึงยังถูกกดขี่ ขูดรีด เอาเปรียบอยู่อย่างต่อเนื่อง 

 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้กรอบแนวคิดสตรีนิยมสาย
สังคมนิยม เพ่ือศึกษาประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง และอ านาจ
ความสัมพันธ์ชายหญิงที่ท าให้เกิดการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวผ่านโครงสร้างชีวิตด้านเศรษฐกิจ งาน
บ้าน อุดมการณ์ ที่สะท้อนให้เห็นถึงการถูกกระท ารุนแรง ผ่านประสบการณ์ ความคิด อุดมการณ์ของเด็กหญิง
ที่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-15 ปี จ านวน 11 ราย ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ น่าน และ
อ านาจเจริญ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบลึก  
 วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างของผู้วิจัยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่หนึ่งเป็น
กลุ่มที่เด็กหญิงยังอาศัยอยู่กับครอบครัว ผู้วิจัยได้ขอความช่วยเหลือจากคนรู้จักแนะน าเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ใน
ครอบครัวที่กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงเนื่องจากความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาที่มักถูกปกปิดจากใน
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คนครอบครัวผู้วิจัยจึงต้องสอบถามและขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดที่รู้จักหรือเคยพบเห็นเด็กที่เคยถูก
กระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวเพ่ือเข้าไปติดต่อพูดคุยกับเด็กหญิงและใช้วิธีการสโนวบอลร่วมด้วย จึง
มีกลุ่มตัวอย่างที่มาจากหลายพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นบริบทครอบครัวและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันที่น าไปสู่การ
กระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิง และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มเด็กหญิงที่อาศัยอยู่ในสถานสงเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้
ประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์หลายแห่ง เพ่ือติดต่อของเข้าสัมภาษณ์เด็กหญิงที่อยู่ใน
กลุ่มเป้าหมายของผู้วิจัย ซึ่งมีท้ังสถานสงเคราะห์ที่ปฏิเสธและสถานสงเคราะห์ที่อนุญาตให้ผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูล 
เมื่อได้รับอนุญาตจากสถานสงเคราะห์ในการเข้าเก็บข้อมูลกับเด็กหญิงแล้ว ผู้วิจัยก็ได้พูดคุยท าความรู้จักกับ
เด็กหญิง และขออนุญาตในการสัมภาษณ์เด็กหญิงอีกครั้ง เมื่อได้รับความยินยอมจึงเริ่มพูดคุยสัมภาษณ์
เด็กหญิง  จากกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ผู้วิจัยได้ผู้เข้าร่วมวิจัย จ านวน 11 ราย ที่มีความสมัครใจ ยินดีและให้
ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และตอบค าถามของผู้วิจัย สถานที่ในการสัมภาษณ์ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมวิจัยอาศัย
อยู่กับครอบครัวก็จะเน้นความสะดวกของผู้เข้าร่วมวิจัย มีความเป็นส่วนตัว เช่นช่วงเย็นหลังเลิกเรียน หรือใน
วันหยุดเสาร์อาทิตย์ โดยให้สัมภาษณ์ในโรงเรียน และในกรณีที่สัมภาษณ์ผู้เข้าร่วมวิจัยที่อาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์ ก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่เพ่ือขอสัมภาษณ์ในพ้ืนที่ที่มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด และไม่เป็นจุด
สังเกตจนเกินไป เพ่ือไม่ให้ผู้เข้าร่วมวิจัยรู้สึกอึดอัด  
 ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยพยายามชวนคุยมากกว่าคาดคั้นเอาค าตอบ เพ่ือไม่ให้คุกคามอารมณ์
ความรู้สึก และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมวิจัยได้แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เพ่ือให้ข้อมูลมีความ
ต่อเนื่องกัน จึงไม่เรียงล าดับก่อนหลังตามแนวค าถาม และเพ่ือไม่ให้เป็นการตัดบทสนทนา จึงได้ปล่อยให้การ
สัมภาษณ์เป็นไปอย่างธรรมชาติ ใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาทีต่อครั้ง และมีการนัดสัมภาษณ์อีก 2 ครั้ง เมื่อ
พบว่าข้อมูลที่ได้ยังไม่ครบถ้วน ซึ่งผู้ร่วมวิจัยก็ยินดีให้สัมภาษณ์ เมื่อเก็บข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผู้วิจัยจึงท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) ในการอ้างอิงค าพูด(Quotation) แล้ว
จัดเก็บข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ โดยการอ้างอิงค าพูด(Quotation) ได้ท าไปตามประเด็นในกรอบแนวคิดการวิจัย 
เพ่ืออธิบายประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง สรุปประเด็นตามวัตถุประสงค์
การวิจัย หาความแตกต่างของประสบการณ์แล้วแบ่งกลุ่มความแตกต่างนั้น และประมวลความคิดที่ได้จาก
ข้อมูลเป็นบทสรุป แล้วน าเสนอโดยใช้นามสมมติ 
 
ผลการวิจัย 
 การศึกษาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงทั้ง 11 ราย มีการถูกกระท ารุนแรงจาก
คนในครอบครัวในรูปแบบที่แตกต่างกัน เนื่องจากเด็กหญิงแต่ละคนมีโครงสร้างชีวิตที่แตกต่างกัน ผู้วิจัย
น าเสนอรูปแบบการถูกกระท าความรุนแรงของเด็กหญิงจากคนในครอบครัวทั้ง 11 ราย  ออกเป็น 4 รูปแบบ 
ดังนี้ 
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 1. กลุ่มเด็กหญิงท่ีถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายจากคนในครอบครัว จากการศึกษาเด็กกลุ่มนี้ถูกท า
ร้ายร่างกายจากบุคคลในครอบครัว ที่ส่งผลต่อการบาดเจ็บทางร่างกาย และมักจะถูกกระท าความรุนแรงทาง
ร่างกายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีสาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย 4 สาเหตุ ดังนี้  
  1.1 ถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายเพราะเด็กหญิงเป็นสมบัติของครอบครัว  
  เด็กหญิงมักถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย เนื่องจากคนในครอบครัวคิดว่าเด็กหญิงเป็น
สมบัติที่ครอบครัวสามารถจัดการอย่างไรก็ได้ การใช้ความรุนแรงต่อเด็กหญิงจึงเป็นสิ่งที่คนในครอบครัวคิดว่า
สามารถท าได้  
  “ที่ป้าตีหนู เพราะป้าเป็นผู้ใหญ่ เขาเลี้ยงเรามาแต่เด็ก” (ปิงปอง อายุ 13ปี) 
  1.2 ถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายเพราะขัดค าสั่ง ไม่เชื่อฟัง  
  เด็กหญิงมักจะถูกคาดหวังจากคนในครอบครัวว่าต้องเชื่อฟังและท าตามค าสั่งของคนใน
ครอบครัว เพราะผู้ใหญ่มีอ านาจที่จะควบคุมเด็กหญิง เมื่อเด็กหญิงไม่ท าตามค าสั่งก็มักจะถูกลงโทษด้วยการท า
ร้ายร่างกาย  
 “พ่อก็บอกว่า รู้ไหมว่าท าไมพ่อถึงตี เพราะว่ามิ้นไม่เชื่อฟัง ไม่ท าตามท่ีพ่อบอก” (มิ้น อายุ 11 ปี) 
  1.3 ถูกท าร้ายร่างกายเพื่อบังคับมีเพศสัมพันธ์ 
  การที่เด็กหญิงถูกคนในครอบครัว ซึ่งให้ความไว้ใจ การมีเพศสัมพันธ์จึงเกิดจากการที่คนใน
ครอบครัวล่อลวง และบีบบังคับเพ่ือที่จะล่วงละเมิดทางเพศ จึงใช้ก าลังที่มีมากกว่าท าร้ายร่างกายบังคับในการ
ร่วมเพศกับเด็กหญิง โดยที่เด็กหญิงไม่สามารถปกป้องตัวเองได้  
 “พ่อไม่ได้พูดอะไรเลย อยู่ๆพ่อก็ข้ึนมาค่อมหนู หนูก็เอาเท้ายัน แล้วพ่อก็บอกว่าถ้าขัดขืนพ่อจะท าร้าย 
หนูก็พยายามเอาเท้ายัน” (เบ อายุ 15 ปี) 
 
  1.4 ถูกท าร้ายร่างกายเพราะไม่ต้องการดูแล  
  เด็กหญิงท่ีไม่ได้เกิดจากความรัก หรือการอาศัยอยู่ในครอบครัวกับคนที่ไม่ได้มีความผูกพันกัน
แต่ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกัน ก็เป็นสาเหตุที่ท าให้เด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกายจากคนใน
ครอบครัว เช่น พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง หรือ การอาศัยอยู่กับญาติ เป็นต้น 
 “หนูเกลียด หนูไม่ชอบพ่อใหม่ เพราะเขาไม่เคยชอบหนูเลย เขาชอบตี แล้วก็ด่า แล้วเขาก็มาท าร้าย
น้องหนูด้วย” (ยวน อายุ 12ปี) 
 2. เด็กหญิงที่ถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจจากคนในครอบครัว จากการศึกษาเด็กหญิงกลุ่มนี้ถูก
กระท ารุนแรงทางจิตใจ ที่ส่งผลต่อความรู้สึกทางจิตใจ ซึ่งมีสาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจ 5 สาเหตุ 
ดังนี้  
  2.1 ถูกท าร้ายจิตใจด้วยค าพูด  
  การใช้ค าพูดที่รุนแรง หยาบคาย ประชดประชัน และการกล่าวโทษกล่าวถึงตัวเด็กหญิงหรือ
คนที่เด็กหญิงรักเป็นการกระท าความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจของเด็กหญิง ซึ่งเด็กหญิงไม่ สามารถที่จะ
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ตอบโต้หรือโต้แย้งได้ เพราะกลัวว่าจะไม่ได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวและกลัวว่าจะกลายเป็นความ
รุนแรงทางร่างกายต่อไป 
 “แม่จะด่าว่าไอ้เหี้ย ไอ้สัตว์ ไม่ยอมช่วยงานพ่อแม่เลย แต่หนูก็ช่วยแม่ทุกวัน” (ยวน อายุ 12 ปี) 
  2.2 ถูกท าร้ายจิตใจเพราะคิดว่าเป็นเจ้าของชีวิตของเด็กหญิง 
  การที่คนในครอบครัวให้มีความคิดความเชื่อที่เป็นเจ้าของชีวิตของเด็กหญิง สามารถให้
เด็กหญิงท าในสิ่งที่คนในครอบครัวต้องการ เพราะคิดว่าเป็นสิ่งที่เด็กควรท าเพ่ือตอบแทนการที่คนในครอบครัว
ท าหน้าที่เลี้ยงดูเด็กหญิง  
  “เวลามีอะไรย่าก็จะใช้แต่เรา ย่าบอกว่าถ้าไม่ใช้เราจะไปใช้ใคร แกบอกว่าเลี้ยงมาเพ่ือให้ใช้” (เบ็น 
อายุ 14 ปี)  
  2.3ถูกท าร้ายจิตใจด้วยการถูกกีดกันไม่ให้ได้ในสิ่งท่ีต้องการ  
  การที่เด็กหญิงถูกกีดกันไม่ได้รับในสิ่งที่ต้องการ เช่นการถูกกีดกันไม่ไห้พูดหรือแสดงความ
คิดเห็น ความเป็นเด็กไม่สามารถพูดคุยต่อรองกับผู้ใหญ่ได้  ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กหญิงไม่กล้าที่จะขัดขืนหรือไม่
สามารถต่อรองกับคนในครอบครัวได้ 
 “บางครั้งก็ถูกห้ามไม่ให้พูด บางครั้งก็โดนดุ ก็ว่าพูดไม่ถูกเรื่อง” (เบนเซ่ อายุ 14 ปี) 
  2.4 ถูกท าร้ายจิตใจด้วยการข่มขู่หรือไล่ไปอยู่ท่ีอ่ืน 
  เด็กหญิงในช่วงวัยเด็กยังเป็นช่วงที่ต้องการการดูแลจากคนในครอบครัว การถูกข่มขู่และขับ
ไล่ให้เด็กหญิงต้องไปอยู่ท่ีอ่ืน เป็นการใช้อ านาจเพื่อให้เด็กหญิงเชื่อฟังคนในครอบครัว เป็นความรุนแรงที่ส่งผล
ต่อจิตใจ และต้องรู้สึกหวาดกลัวไม่ได้รับการดูแล  
 “ตอนที่น้าเมา เขาจะพูดให้เราไปอยู่กับแม่”(พลอย อายุ 13 ปี) 
  2.5 ถูกท าร้ายจิตใจจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัว 
  ในบางครั้งความรุนแรงทางจิตใจที่มาจากการกระท าของบุคคลในครอบครัวไม่ได้กระท ากับ
เด็กหญิงโดยตรง แต่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในครอบครัวก็สามารถส่งผลกระทบกับจิตใจของเด็กหญิงได้
เช่นกัน เช่น การต้องอยู่ในครอบครัวที่ทะเลาะ และใช้ความรุนแรงต่อกัน หรือการที่ต้องเห็นแม่มีความสัมพันธ์
ทางเพศกับผู้ชายไม่ซ้ าหน้า เป็นต้น  
  “ป้ากับลุงทะเลาะกัน ก็บอกให้ทั้งสองคนหยุดทะเลาะกัน หยุดไปสักพักก็ทะเลาะกันใหม่ อึด
อัดมาก” (ปิงปอง อายุ 13 ปี)  
 3. กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์จากบุคคลในครอบครัว  จากการศึกษา
เด็กหญิงในกลุ่มนี้ถูกกระท ารุนแรงทางเพศสัมพันธ์ ที่ส่งผลให้เด็กหญิงหวาดกลัว ถูกบังคับข่มขู่ และถูกล่วง
ละเมิดทางเพศโดยบุคคลในครอบครัวที่ไว้ใจ ซึ่งมีสาเหตุของการถูกกระท ารุนแรงทางเพศสัมพันธ์ 2 สาเหตุ 
ดังนี้  
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  3.1 เข้ามาหาในห้องส่วนตัว เพราะมีสิทธิ์ในบ้าน 
  การที่เด็กหญิงต้องอาศัยอยู่กับครอบครัว โดยเฉพาะในครอบครัวใหญ่ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
หลายคน ต้องอยู่กับคนในครอบครัวที่เด็กหญิงไม่ค่อยสนิทสนมหรือให้ความไว้ใจ แต่การที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน
ในบ้าน ท าให้เด็กหญิงหวาดระแวง เมื่อคนในครอบครัวที่เด็กหญิงไม่ไว้ใจเข้ามาในพ้ืนที่ส่วนตัว โดยที่เด็กหญิง
ไม่สามารถปฏิเสธได้  

“ลุงชอบกินเหล้า เวลาเมาก็กลัวว่าเขาจะเข้ามาในห้องหนู หนูรู้สึกไม่ปลอดภัย” (เบนเซ่ 
อายุ 14 ปี) 

  3.2 เพราะเขาเป็นพ่อ จะท าอะไรก็ได้  
  ในบางกรณีแม้ว่าเด็กหญิงจะไม่ได้มีความผูกพันกับพ่อที่ไม่เคยดูแลเลี้ยงดู แต่เพราะความเป็น
พ่อลูกที่คนทั่วไปคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่มีความผูกพันกัน จึงทอดทิ้งให้เด็กหญิงต้องอยู่ตาม
ล าพังกับพ่อ ซึ่งผู้เป็นพ่อมองความสัมพันธ์กับเด็กหญิงเป็นเพียงความสัมพันธ์ชายหญิง ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบ
พ่อลูก ท าให้เด็กหญิงถูกล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัวได้  

“พ่อไม่ได้พูดอะไรเลย อยู่ๆก็เข้ามาค่อมหนู หนูก็เอาเท้ายัน แล้วพ่อก็บอกว่าถ้าขัดขืนพ่อจะท าร้าย 
หนูก็พยายามเอาเท้ายัน” (เบ อายุ 15 ปี) 
4. กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงด้วยการละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ใส่ใจดูแล  จากการศึกษา

เด็กหญิงในกลุ่มนี้ถูกกระท ารุนแรงโดยการถูกละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ได้รับการใส่ใจดูแลจากคนในครอบครัว ซึ่ง
ส่วนใหญ่เด็กหญิงในกลุ่มนี้มักจะไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่โดยตรง ต้องอาศัยอยู่กับญาติใกล้ชิด ซึ่งสาเหตุของ
การถูกกระท ารุนแรงโดยการละเลย/ทอดท้ิง/ไม่ใส่ใจดูแลจากคนในครอบครัวมี 2 สาเหตุ ดังนี้ 
  4.1 ถูกเปรียบเทียบและได้รับการดูแลเอาใจใส่น้อยกว่าคนอ่ืนในครอบครัว 
  การที่เด็กหญิงถูกละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครอบครัว เป็นเพราะ
โครงสร้างชีวิตของเด็กหญิงที่ต้องอาศัยอยู่กับครอบครัวที่เด็กหญิงไม่เป็นที่ต้องการ และคนในครอบครัวรักและ
ให้ความส าคัญกับคนอ่ืนในครอบครัวมากกว่า เช่น การเป็นเด็กที่ถูกฝากเลี้ยง หรือการที่ต้องไปอาศั ยใน
ครอบครัวที่ให้ความส าคัญกับลูกมากกว่าตัวเด็กหญิงเอง เป็นต้น   
  “เหมือนเขาไม่ได้เอาใจใส่เรา เขาก็รักลูกของเขามากกว่า ลูกเขาคนหนึ่งก็อายุเท่าหนู อีกคน
ก็ 6 ขวบ” (เบ อายุ 15 ปี) 
  4.2 ถูกละเลยเพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจ 
  ปัจจัยทางเศรษฐกิจในครอบครัวส่งผลท าให้เด็กหญิงไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดูจากคนใน
ครอบครัว เด็กหญิงกลายเป็นภาระที่คนในครอบครัวไม่อยากที่จะรับผิดชอบดูแล ซึ่งสามารถน าไปสู่การที่
เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงในรูปแบบอื่นได้อีกด้วย  
  “ยายบอกว่าเพราะไม่มีใครเลี้ยงเขาก็ต้องเลี้ยง เขาบอกว่าจะเอาไปให้ใครช่วยเลี้ยงก็ไม่มี” 
(พลอย อายุ 13 ปี) 
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ผลสรุป  
จากผลการศึกษาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง พบว่า  อ านาจชายเป็นใหญ่ที่

ครอบง าอยู่ ท าให้เด็กหญิงต้องมีประสบการณ์ที่ถูกกระท าความรุนแรงจากบุคคลในครอบครัว  การที่ต้องคอย
พ่ึงพารายได้จากครอบครัว  ความเป็นผู้น าในครอบครัว และ อุดมการณ์ความคิดทั้งคนในครอบครัว  ตัว
เด็กหญิงเอง และคนในสังคม ที่ยอมรับอ านาจชายเป็นใหญ่ ท าให้เด็กหญิงต้องตกอยู่ภายใต้ความรุนแรงใน
ครอบครัวทุกรูปแบบ โดยประสบการณ์ความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิงมี 4 แบบ โดยสรุปดังนี้  

1. ประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงทางร่างกายจากคนในครอบครัว มักเกิดขึ้นกับเด็กหญิง
อย่างต่อเนื่องซ้ าและซ้ าอีก 

กลุ่มเด็กหญิงที่เคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว มักจะมีประสบการณ์ของ
การถูกกระท าความรุนแรงมาหลายครั้งแล้ว ตั้งแต่ที่จ าความได้ก็ถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัวมา
โดยตลอด ส่วนใหญ่ผู้ที่กระท าความรุนแรงก็จะเป็นบุคคลเดิมที่มักจะกระท าความรุนแรงต่อ เด็กหญิง โดยที่
เด็กหญิงไม่สามารถต่อสู้หรือปกป้องตัวเองได้ การกระท าความรุนแรงต่อเด็กหญิงก็จะเกิดขึ้นอย่างซ้ าๆ อย่าง
ต่อเนื่อง  

2. ประสบการณ์การถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจ มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะเก็บกด กดดัน เพราะไม่
สามารถตอบโต้หรือต่อรองกับคนในครอบครัวได้   

กลุ่มเด็กหญิงที่เคยมีประสบการณ์ถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจโดยคนในครอบครัว ส่วนใหญ่เกิดจาก
การกระท าของคนในครอบครัวที่ส่งผลกระทบทางจิตใจต่อเด็กหญิง  เช่นการดุด้วยค าพูดที่รุนแรง  การใช้
ค าพูดที่หยาบคาย  เสียดสี  ประชดประชัน  และการข่มขู่ขับไล่ให้ไปอยู่ที่อ่ืน  ซึ่งการถูกกระท าความรุนแรง
ทางจิตใจ ไม่สามารถเห็นได้ชัดเจนเหมือนกับการถูกกระท ารุนแรงทางร่างกาย  โดยส่วนใหญ่การที่เด็กหญิงถูก
กระท าความรุนแรงที่ส่งผลกระทบทางจิตใจ  ก็มักจะเก็บความรู้สึกเสียใจ น้อยใจ อึดอัดใจที่ไม่สามารถบอก
เล่าให้ใครฟังได้ หรือเลือกที่จะเก็บไว้เอง ไม่อยากให้ใครรับรู้  เพราะคิดว่าไม่สามารถที่จะตอบโต้กับคนใน
ครอบครัวได้ เพราะยังต้องพ่ึงพาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวอยู่   

 
3. ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์เป็นกลุ่มที่ตกอยู่ภายใต้อ านาจ

ความสัมพันธ์หญิงชาย 
เด็กหญิงท่ีเคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงทางเพศจากคนในครอบครัว มักจะเป็นบุคคล

ใกล้ชิดทั้งท่ีตัวเด็กหญิงให้ความไว้ใจ และคนในครอบครัวหรือึนรอบข้างก็ไว้ใจ ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน  
แต่อย่างไรก็ตามเด็กหญิงก็ยังตกอยู่ภายใต้อ านาจความสัมพันธ์หญิงชาย การกดขี่ทางเพศ  ที่ผู้ชายมีอ านาจ
เหนือกว่าผู้หญิง การมีอคติทางเพศที่ท าให้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือสนองความต้องการทางเพศของผู้ชาย ซึ่งก็
น าไปสู่ความรุนแรงทางเพศท่ีบุคคลในครอบครัวโดยเฉพาะผู้ชายที่กระท าความรุนแรงทางเพศต่อเด็กหญิง เช่น 
การลวนลามทางสายตา การสัมผัสร่างกาย และการบังคับข่มขืน  ที่สามารถเป็นทั้งการกระท ารุนแรงทาง
ร่างกาย และการบีบบังคับกระท าความรุนแรงทางจิตใจต่อเด็กหญิงอีกด้วย  

869869



          
  

4. ประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงโดยการละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ใส่ใจมีความเสี่ยงที่จะ ถูก
ทอดทิ้งให้เป็นภาระของสังคม 

กลุ่มเด็กหญิงที่เคยมีประสบการณ์การถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการถูกละเลย ทอดทิ้ง 
ไม่ได้รับการใส่ใจดูแลที่ดี  ส่วนใหญ่เด็กหญิงกลุ่มนี้เป็นเด็กที่ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ ถูกพ่อแม่ฝากเลี้ยง ต้อง
อาศัยอยู่กับญาติ หรือเป็นเด็กหญิงที่เกิดจากความไม่พร้อมของพ่อแม่ หรือพ่อแม่มีปัญหาแยกทางกัน จึงไม่
เต็มใจที่จะดูแลเลี้ยงดูเด็กหญิง เพราะเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ การเลี้ยงดูจึงเป็นการละเลย ทอดทิ้ง ไม่ดูแล
เอาใจใส่เท่าที่เด็กหญิงพึ่งได้รับจากครอบครัว  ซึ่งการที่คนในครอบครัวละเลย ไม่ให้ความใส่ใจดูแลคอยอบรม
สั่งสอน  หรือไม่ได้รับการดูแลที่ดี  ท าให้เด็กรู้สึกไม่เป็นที่ต้องการจากคนในครอบครัว จึงแสวงหาความรักและ
การดูแลเอาใจใส่จากสังคมอ่ืน  หรือกลายเป็นเด็กที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวไม่มีใครให้ความส าคัญ  ผลักไสให้
เด็กหญิงต้องไปอยู่ท่ีอ่ืน กลายเป็นปัญหาที่สถาบันอ่ืนๆ ต้องคอยเข้ามาดูแลช่วยเหลือ  
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

การศึกษานี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ต้องการน าเสนอเสียงสะท้อนของเด็กหญิงที่มีประสบการณ์การถูก
กระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว  เพ่ือแสดงให้เห็นถึงพ้ืนที่ในครอบครัวที่เป็นสังคมแรกของเด็กหญิง
เป็นพ้ืนที่ที่ควรจะปลอดภัยที่สุดและได้รับการดูแลโดยพ้ืนฐานที่ดีส าหรับเด็กหญิง แต่ก็สามารถเป็นพ้ืนที่ที่
อันตรายไม่มีความปลอดภัยและถูกละเลยในมุมมองของเด็กหญิง ท าให้เด็กหญิงต้องเผชิญกับความรุนแรง
ตั้งแต่วัยเด็กโดยล าพัง เพราะในสังคมยังมองว่าพื้นที่ในครอบครัวเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อยากเข้าไปยุ่งเกี่ยว และ
พ่อแม่หรือคนในครอบครัวก็มีสิทธิ มีอ านาจที่จะกระท าต่อเด็กหญิง ดังนั้นเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึงได้
อภิปรายผลและขอเสนอแนะไปในคราวเดียวกัน ดังนี้  

1.การเลี้ยงดูเด็กหญิงที่คิดว่าเป็นสมบัติของครอบครัว  
ระบบความคิดความเชื่อที่คิดว่าพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นผู้ให้ก าเนิดต้องรับภาระดูแล เลี้ยงดู

เด็กหญิงมาตั้งแต่ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  คนในครอบครัวเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือและอบรมสั่ง
สอนเด็กหญิงทุกอย่าง จึงคิดว่าเด็กหญิงเป็นสมบัติของคนในครอบครัว สามารถที่จะควบคุมและคาดหวังให้
เด็กหญิงท าในสิ่งที่คนในครอบครัวต้องการได้ เด็กหญิงไม่มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้ง ซึ่งก็สามารถน าไปสู่การใช้ความ
รุนแรงเพ่ือควบคุมให้เด็กหญิงอยู่ในกรอบ และต้องท าตามในสิ่งที่คนในครอบครัวคาดหวัง  เช่น ต้องท างาน
บ้านช่วยเหลือครอบครัว ต้องท าตามค าสั่ง ไม่โต้เถียง  และการกระท าความรุนแรงนั้นก็ สามารถเกิดขึ้นได้
หลายรูปแบบทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางเพศสัมพันธ์ รวมไปถึงการละเลยทอดทิ้งไม่ใส่ใจดูแล ไม่ให้ได้รับ
การดูแลเลี้ยงดูที่ดี  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเด็กหญิงท้ังทางร่างกาย และจิตใจ  

ข้อเสนอแนะ : ทุกคนในครอบครัวควรมีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน  โดยเฉพาะผู้ที่คอยดูแล
เลี้ยงดูเด็กหญิงควรท าความเข้าใจพัฒนาการในช่วงวัยเด็ก มีความอดทนในการอบรมสั่งสอนอย่างมีเหตุมีผล  
ไม่ใช่ความรุนแรงในการแก้ปัญหาต่อเด็กหญิง  เพราะเด็กหญิงในช่วงวัยนี้ก็มีพฤติกรรมและความรู้ความเข้าใจ
มาจากการเลี้ยงดูของผู้ใหญ่ในครอบครัว และคนในครอบครัวก็ไม่ควรที่จะมองว่าเด็กเป็นสมบัติของครอบครัว
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ที่จะท าอะไรกับเด็กหญิงก็ได้ ต้องให้ความเคารพในตัวเด็กหญิง ไม่บีบบังคับ หรือละเลยจนเกินไป ท าให้
ครอบครัวเป็นพื้นที่ท่ีปลอดภัยและสบายใจของเด็กหญิง 

2.อุดมการณ์ที่ท าให้เด็กหญิงยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
นอกจากความคิดความเชื่อที่ผู้ ใหญ่มองว่าเด็กหญิงเป็นสมบัติของครอบครัวสามารถที่จะใช้ความ

รุนแรงกับเด็กได้แล้ว  ตัวเด็กเองก็ถูกปลูกฝังความคิดความเชื่อที่ว่า ลูกต้องเชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ที่เลี้ยงดู ลูกที่
เถียงพ่อแม่หรือคนในครอบครัวเป็นเด็กที่อกตัญญู หรือการยอมรับว่าการถูกเฆ่ียนตี ดุด่า เป็นเรื่องปกติที่คนใน
ครอบครัวใช้ในการอบรมสั่งสอน  ท าให้เด็กยอมรับการถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว ซึ่งเมื่อ
เปรียบกับการถูกระท าความรุนแรงจากบุคคลอื่น เด็กหญิงกลับปฏิเสธไม่ยอมรับการกระท าเหล่านั้น เช่นถูกครู
ตี  ถูกเพ่ือนท าร้ายร่างกาย เด็กหญิงมองว่าเป็นกากระท าที่รุนแรงและไม่ยอมรับ แต่เมื่อคนในครอบครัว
กระท าในรูปแบบเดียวกันเด็กกลับยอมรับ และเลือกที่จะไม่ตอบโต้ เพราะอุดมการณ์ของการเป็นลูกที่ต้องเชื่อ
ฟังพ่อแม่หรือคนในครอบครัว  
 ข้อเสนอแนะ: เด็กหญิงต้องรู้เท่าทันการถูกเอาเปรียบ และการถูกกดขี่ด้วยการใช้ความรุนแรงจากคน
ในครอบครัว  ทั้งนี้ก็ต้องมาจากครอบครัวที่ไม่ยัดเยียดและปลูกฝังความคิดความเชื่อของเด็กให้ยอมรับการถูก
กระท าการรุนแรงว่าเป็นการอบรมสั่งสอน หรือเป็นการกระท าที่เกิดมาจากความรัก ที่ท าให้เด็กต้องตกอยู่
ภายใต้อ านาจโดยการถูกกระท าความรุนแรง  

3.เด็กหญิงตกอยู่ใต้อ านาจภายในครอบครัว เพราะต้องพึ่งรายได้ทางเศรษฐกิจจากครอบครัว 
การที่เด็กหญิงในช่วงวัย 10-15 ปี เป็นช่วงวัยที่สามารถจะดูแลช่วยเหลือตัวเองได้ และยังสามารถ

ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของคนในครอบครัวได้ แต่เด็กหญิงก็ไม่มีอ านาจในการต่อรองกับคนในครอบครัวได้ 
เพราะแม้ว่าเด็กหญิงจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ แต่ก็ยังต้องพ่ึงพารายได้หรือปัจจัยสนับสนุนทางเศรษฐกิจ
จากครอบครัว ทั้งค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวัน  ค่าเล่าเรียน  ค่าอาหารการกิน และอ่ืนๆ ที่เด็กยังไม่สามารถหา
ได้ด้วยตัวเอง ดังนั้นเด็กจึงต้องตกอยู่ภายใต้อ านาจและการควบคุมจากคนในครอบครัว ต้องถูกกระท าความ
รุนแรงโดยที่ไม่สามารถโต้แย้งหรือขัดขืนได้ แม้ว่าเด็กจะอึดอัด ไม่สบายใจ หรือ อยากที่จะหนีไปอยู่ที่อ่ืนแต่ก็
ไม่สามารถท าได้ เพราะกลัวว่าจะไม่มีใครเลี้ยงดูด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

ข้อเสนอแนะ: คนในครอบครัวต้องไม่ใช้อ านาจทางเศรษฐกิจที่เหนือกว่าเป็นข้อต่อรองกับเด็กหญิง  
คนในครอบครัวควรตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงดูเด็กหน้าว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน และอบรมสั่งสอน
ให้เด็กหญิงเติบโตมาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคม ไม่ใช้ปัจจัยทางเศรษฐกิจมาเป็นข้อต่อรองที่จะกระท า
ความรุนแรงต่อเด็ก ต้องดูแลเด็กหญิงด้วยความรักและความเข้าใจ  

4.ความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิง เป็นเรื่องในครอบครัวที่คนนอกไม่อยากเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว   

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดขึ้นกับเด็กหญิง มักถูกละเลยจากคนรอบข้าง ทั้งญาติใกล้ชิด 
เพ่ือนบ้าน และคนในชุมชน เพราะความคิดที่ว่าเรื่องในครอบครัวก็ต้องให้คนในครอบครัวจัดการคนนอกไม่
ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้เด็กหญิงถูกกระท าความรุนแรงมาอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่มีใครอยากที่

871871



          
  

จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะความรุนแรงที่คนในสังคมยอมรับว่าเป็นเรื่องปกติในครอบครัว เช่นการ
ดุด่า เป็นลักษณะของการอบรมสั่งสอน  การเฆี่ยนตีในเวลาที่เด็กดื้อหรือไม่เชื่อฟัง  ไปจนถึงความรุนแรงที่
กระท าต่อเด็กหญิงจนกระทั่งต้องได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์  ก็ยิ่งท าให้คนรอบข้างไม่กล้าที่จะเข้าไปยุ่ง
เกี่ยว  ซึ่งเด็กหญิงที่ถูกกระท ารุนแรงจากคนในครอบครัวส่วนหนึ่งที่ถูกกระท ารุนแรงในขั้นที่ร้ายแรง ก็มักจะมี
หน่วยงานเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐ และเอกชนเข้ามาให้ความช่วยเหลือมากกว่า  

ข้อเสนอแนะ: นอกจากบุคคลในครอบครัวเป็นสังคมแรกของเด็กหญิงแล้ว คนรอบข้างที่ใกล้ชิดและมี
ความสัมพันธ์กับเด็กหญิงก็เป็นสังคมที่เด็กหญิงต้องเผชิญเป็นสังคมแรกๆในช่วงวัยเด็ก การที่เด็กหญิงถูก
กระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว คนรอบข้างก็ควรที่จะเข้าไปให้ความช่วย เหลือ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมโดยการแจ้งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือ ไม่ละเลยหรือปล่อยให้เด็กหญิง
ต้องเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวเพียงล าพัง   

5.กลุ่มเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงทางร่างกาย มักจะถูกกระท าความรุนแรงซ้ าแล้วซ้ าอีก  
การที่เด็กหญิงต้องอาศัยอยู่ในครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงทางร่างกาย  ส่วนใหญ่เด็กก็มักจะถูกกระท า

ความรุนแรงซ้ าๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน และผู้ที่กระท าความรุนแรงก็มักจะเป็นบุคคลเดิมๆ ที่มัก
ใช้ความรุนแรงกับเด็กหญิงเป็นประจ า โดยที่เด็กหญิงไม่มีอ านาจในการต่อรอง ตอบโต้ หรือสามารถที่จะ
ป้องกันตัวเองได้  เพราะนอกจากการที่คนในครอบครัวมีอ านาจในการควบคุมเด็กหญิงแล้ว ยังมีลักษณะทาง
กายภาพคือร่างกายที่แข็งแรงกว่าเด็กในช่วงวัยนี้ จึงมักกระท าความรุนแรงกับเด็กหญิงทางร่างกายอยู่เป็น
ประจ า  เป็นการกระท าจากคนในครอบครัวฝ่ายเดียว เด็กไม่ต่อสู้ขัดขืน  หรือเป็นความรุนแรงที่คนใน
ครอบครัวเป็นฝ่ายกระท า และเด็กพยายามที่จะป้องกันตัว แต่ก็ไม่สามารถท าได้ เพราะมีรูปร่างที่เล็กกว่า  

ข้อเสนอแนะ:  คนในครอบครัวต้องตระหนักถึงการที่มีลักษณะทางกายภาพที่แข็งแรงมากกว่า
เด็กหญิงไม่ได้หมายถึงการกระท ารุนแรงกับเด็กหญิงได้ ต้องยอมรับในสิทธิเนื้อตัวร่างกายของเด็กหญิง ไม่
ละเมิดโดยการใช้ความรุนแรง ไม่ท าให้เด็กหญิงรู้สึกหวาดกลัว หรือต้องยอมเชื่อฟัง ท าตามค าสั่งเพราะถูก
ควบคุมด้วยความรุนแรงทางร่างกาย  

6.กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท ารุนแรงทางจิตใจ มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะเก็บกด กดดัน เพราะไม่
สามารถตอบโต้หรือต่อรองกับคนในครอบครัวได้   

ความรุนแรงจากคนในครอบครัวที่กระท าต่อเด็กหญิงโดยเป็นความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อเด็กหญิง
ทางจิตใจ เป็นความรุนแรงที่ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึกของเด็กหญิง ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อจิตใจ 
ความรู้สึกของเด็กหญิง ส่วนใหญ่จะมาจากการดุด่าด้วยถ้อยท าที่รุนแรง  ค าหยาบคาย การประชดประชด พูด
กระทบถึงคนหรือสิ่งของอันเป็นที่รัก   รวมไปถึงการขับไล่ให้ไปอยู่ที่อ่ืน  เป็นการใช้ความรุนแรงเพ่ือตอกย้ าให้
เด็กตกอยู่ในสถานะที่ด้อยกว่าคนในครอบครัว ไม่สามารถที่จะเรียกร้อง หรือต่อรองในสิ่งที่ต้องการได้  ต้องตก
อยู่ภายใต้อ านาจและต้องเชื่อฟังคนในครอบครัว  

ข้อเสนอแนะ: คนในครอบครัวต้องตระหนักถึงการใช้ค าพูด หรือการกระท าท่ีจะส่งผลกระทบต่อจิตใจ
ของเด็กว่าเป็นความรุนแรงที่สามารถส่งผลกระทบต่อเด็กหญิง  ทั้งการกระท าความรุนแรงทางตรงต่อเด็ก ด้วย
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การดุด่า ต่อว่า  ประชดประชัน หรือจะเป็นการกระท าความรุนแรงทางอ้อมที่เกิดจากปัญหาความขัดแย้งของ
คนในครอบครัว ที่ท าให้เด็กหญิงต้องอยู่ภายในครอบครัวด้วยความรู้สึกอึดอัด ไม่สบายใจ  การกระท าใดๆต้อง
ค านึงถึงจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของเด็กหญิงด้วย  และเด็กหญิงเองก็ควรปลดปล่อย บอกเล่าความรู้สึกให้
คนในครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจใกล้ชิดได้รับรู้ จะได้เป็นแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงตามความต้องการของเด็กหญิง
ด้วย  

7.กลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงทางเพศสัมพันธ์โดยคนในครอบครัว เป็นกลุ่มที่ตกอยู่
ภายใต้อ านาจความสัมพันธ์หญิงชาย  

การที่เด็กหญิงต้องถูกกระท าความรุนแรงด้วยการล่วงละเมิดทางเพศจากคนในครอบครัว เป็นการถูก
กดขี่ที่เด็กหญิงตกอยู่ใต้อ านาจของความสัมพันธ์หญิงชาย ที่ผู้ชายมีอ านาจทั้งทางร่างกายที่แข็งแรงกว่า และ
อ านาจของความเป็นชายที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเพศเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ชาย ซึ่งเด็กหญิงมักจะตก
เป็นเหยื่อของความรุนแรงทางเพศ และเป็นความรุนแรงที่มีสัดส่วนที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเด็กหญิง
กับเด็กชาย   

ข้อเสนอแนะ:  ต้องขจัดอ านาจชายเป็นใหญ่ที่ใช้ความสัมพันธ์ทางเพศเป็นการกดขี่ผู้หญิงในทุกมิติ  
ไม่ให้ผู้หญิงตกเป็นวัตถุทางเพศของผู้ชาย ทั้งในครอบครัว โรงเรียน ภาครัฐ และสื่อต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่การขจัด
อคติทางเพศในสังคม  ไม่ให้ผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อโดยเฉพาะจากคนในครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เด็กหญิงให้
ความไว้ใจมากที่สุด  

8.กลุ่มเด็กหญิงท่ีถูกกระท าความรุนแรงในรูปแบบของการถูกละเลย/ทอดทิ้ง/ไม่ดูแลเอาใจใส่ จาก
คนในครอบครัว มีความเสี่ยงที่จะถูกทอดทิ้งให้เป็นภาระของสังคม  

เด็กหญิงต้องทนอยู่ในครอบครัวที่ต้องถูกละเลย เพราะไม่มีที่พ่ึงอ่ืน  การไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่ต้องการ
ก็ยิ่งท าให้อ านาจของเด็กหญิงในการต่อรองน้อยลง   การที่เด็กหญิงถูกละเลย ทอดทิ้ง ไม่ดูแลเอาใจใส่จาก
บุคคลในครอบครัวที่เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กหญิงมากที่สุด ก็ยิ่งท าให้เด็กไม่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่
ดี  ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากคนในครอบครัว และถูกกระท ารุนแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ก็มี
แนวโน้มที่เด็กจะเข้าสู่สังคมภายนอกอย่างไม่มีคุณภาพ และมีความเสี่ยงที่จะมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาต่อสังคม  

ข้อเสนอแนะ: คนในครอบครัวต้องให้ความส าคัญกับการดูแลเด็กหญิง ให้ความรักการดูแลเอาใจใส่ที่
เด็กหญิงพึงควรได้รับจากครอบครัวอย่างเต็มที่  และที่ส าคัญคือการที่คนในครอบครัวตระหนักถึงการตั้งครรภ์
ที่มีความพร้อม เพ่ือให้เตรียมพร้อมที่จะรับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กหญิง ไม่ท าให้เด็กหญิงต้องเติบโตมาโดยการถูก
ละเลยทอดท้ิง และกลายเป็นภาระของสังคม 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1.ควรเพ่ิมจ านวนกลุ่มเด็กหญิงที่ถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวที่ท าการศึกษา เพ่ือให้เห็นถึง
ความหลากหลายของประสบการณ์ได้อย่างชัดเจน 

2.ควรท าการศึกษาการถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัวของกลุ่มเด็กชาย เพ่ือให้เห็นความแตกต่าง
รูปแบบและลักษณะของการถูกกระท าความรุนแรงระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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3.ควรศึกษาผู้หญิงในช่วงวัยรุ่นหรือวัยท างานที่เคยถูกกระท าความรุนแรงในวัยเด็ก เพ่ือให้เห็น
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการถูกกระท าความรุนแรงในวัยเด็กของผู้หญิงในวัยรุ่นหรือวัยท างานต่อไป  
 
กิตติกรรมประกาศ 
 ความส าเร็จและประโยชน์อันเกิดจากการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณรอง
ศาสตราจารย์นาถฤดี เด่นดวง และรองศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เด่นดวง  ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้  คอย
แนะน าให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาที่ศึกษาและท าวิจัย และคอยสนับสนุนให้ได้รับโอกาสที่ดีในทุกๆด้าน  
และขอขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาสังคมศาสตร์สุขภาพทุกท่านส าหรับค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อ
งานวิจัยนี้  

ขอขอบคุณคุณณรงค์ และคุณสายพิณ อินโส ผู้เป็นบิดามารดาของข้าพเจ้าส าหรับความรักความเป็น
ห่วง การดูแลเอาใจใส่ที่มีให้ตลอดมา และดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาเล่าเรียน  ขอบคุณ
คุณณพงศ์ มาลีหอม ส าหรับความห่วงใย คอยให้ก าลังใจ และคอยให้ความช่วยเหลือเสมอมา  

ขอบคุณผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือทั้งเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ และผู้ที่คอยประสานงานและ
อ านวยความสะดวกในระหว่างการเก็บข้อมูล ช่วงให้เข้าถึงตัวเด็กหญิงที่ถูกระท าความรุนแรงในครอบครัว 
และขอบคุณเพ่ือนๆทุกคนทั้งเพ่ือนในภาควิชาสังคมและสุขภาพ และเพ่ือนทุกๆนที่คอยรับฟังและให้ก าลังใจใน
การท างานวิจัยนี้  

ขอขอบคุณเด็กหญิงท้ัง 10 คน ที่ยอมเปิดเผยเรื่องราวการถูกกระท าความรุนแรงจากคนในครอบครัว 
ให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับรู้ถึงเรื่องราวและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิต ทั้งเรื่องราวที่เป็นทุกข์  เรื่องราว
ความสุข และความคาดหวังในชีวิต  ที่เกิดขึ้นในชีวิตของแต่ละคน  ขอเป็นก าลังใจให้เด็กหญิงที่ถ่ายทอด
เรื่องราวการถูกกระท าความรุนแรง และเด็กหญิงทุกคนที่ต้องเผชิญกับการถูกกระท าความรุนแรงในทุกรูปแบบ 
ให้สามารถผ่านช่วงเวลาอันยากล าบากไปด้วยกายและใจที่เข้มแข็ง 
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ประสิทธิผลของขมิ้นชันในการลดความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง 

THE EFFICACY OF ORAL CURCUMIN ON DECREASE BLOOD PRESSURE IN 

PREHYPERTENSION 

รักษ์ ภูษณสุวรรณศรี 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นายแพทย์ จรัสพล รินทระ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ส านักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดขมิ้นชันในการลดระดับความดัน

โลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง (ระดับความดันโลหิตซิสโทลิกอยู่ในช่วง 120-139 มม.ปรอท 

และ/หรือ ระดับความดันโลหิตไดแอสโทลิกอยู่ในช่วง 80-89 มม.ปรอท) โดยท าการศึกษาในอาสาสมัครอายุ 25-60 

ปี ที่มีสุขภาพแข็งแรงดีและเพศหญิงที่ไม่ได้อยู่ในระหว่างการตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรจ านวน 26 คนและมีระดับ

ความดันโลหิตเข้าเกณฑ์ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง แบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่มโดยการสุ่ม โดยกลุ่ม

ทดลองให้รับประทานสารสกัดขมิ้นชันขนาด 1000 มก./วัน ทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เทียบกับกลุ่ม

ยาหลอกในระยะเวลาเท่ากัน 

จากผลการทดลองพบว่าเมื่อครบ 8 สัปดาห์ กลุ่มทดลองที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชันมีระดับความดันโลหิตซิส

โทลิกลดลงเหลือ 122.54 ± 7.28 มม.ปรอท จาก 131.92 ± 5.36 มม.ปรอทอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p-

value < 0.05  และระดับความดันโลหิตไดแอสโทลิกมีค่าลดลงโดยแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และ

พบว่าสารสกัดขม้ินชันไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงหรืออาการผิดปกติที่เป็นอันตราย มีเพียงอาสาสมัคร 1 รายเท่านั้นที่มี

อาการท้องเสียเล็กน้อยในช่วง 3 วันแรกของการทดลอง 

ค าส าคัญ: สารสกัดขมิ้นชัน/ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง/ความดันโลหิตซิสโทลิก/ความดัน โลหิตได-      

แอสโทลิก 
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Abstract 

 This research studied on the efficacy of oral curcumin on decrease blood pressure in 

prehypertension subjects.(Systolic Blood Pressure between 120-139 mmHg and/or Diastolic Blood 

Pressure between 80-89 mmHg). In this study, 26 participants were randomly divided into 2 

groups of 13 peoples. Placebo and oral curcumin 1000 mg./day were given in controlled group 

and experimental group respectively. Both groups were assigned to take supplement for 8 weeks. 

It appeared that after 8 weeks in experimental group, Systolic Blood Pressure was decreased 

from 131.92 ± 5.36 mmHg to 122.54 ± 7.28 mmHg with statistical significant (p-value < 0.05) and 

Diastolic Blood Pressure was tended to decrease but no statistical significant. Oral curcumin did 

not have any serious side effect, just 1 subject had mild degree of diarrhea for 3 days after taking 

oral curcumin. 

Keywords: Curcumin/Prehypertension/Systolic Blood Pressure/Diastolic Blood Pressure 

บทน า 

 โรคความดันโลหิตสูง (Hypertension) เป็นโรคที่ส าคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรค
เรื้อรังท่ีพบได้บ่อยทั้งในประเทศไทยและท่ัวโลก ทั้งยังมีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆในทุกปี จากข้อมูล
ขององค์การอนามัยโลก (WHO)  พบว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการเสียชีวิตทั่วโลกสูงถึง 7.5 ล้านคน หรือ
ร้อยละ 12.8 ของสาเหตุการตายทั้งหมด หนึ่งในสาเหตุที่ไม่สามารถควบคุมความดันโลหิตได้เนื่องจาก ผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นโรค หรือมีความเสี่ยงที่จะเป็นแต่ไม่ได้รับการรักษาป้องกันตั้งแต่ระยะเริ่มแรก      ในสภาพ
สังคมปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งเศรษฐกิจและสังคม  ท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป  
ปัจจัยหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนเปลี่ยนไป  ความเร่งรีบท าให้โอกาสในการเลือก
รับประทานที่มีประโยชน์น้อยลง  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยตรง  เห็นได้จากผู้ป่วยความดันโลหิตสูงมีเพ่ิมขึ้นทุกปี
และจะท าให้มีโอกาสที่จะป่วยด้วยโรคอ่ืนๆตามมา เช่นโรคหลอดเลือดหัวใจ  เบาหวาน  มะเร็ง   ดังนั้นการป้องกัน
ไม่ให้เกิดโรคดังกล่าวน่าจะเป็นหนทางที่ปลอดภัยและประหยัดงบประมาณได้มากกว่าการรักษา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในกลุ่มท่ีมีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง (Prehypertension) ซึ่งตรวจพบว่ามีระดับความดันซิสโทลิกในช่วง 
120-139 มม.ปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโทลิก 80-89 มม.ปรอท (แนวทางการรักษาโรคความดันโลหิตสูงใน
เวชปฏิบัติทั่วไป, สมาคมความดันโลหิตสูงแห่งประเทศไทย ฉบับปรับปรุง 2558) จะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสพัฒนาไปเป็น
โรคความดันโลหิตได้สูงมาก 
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ขมิ้นชัน เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่คนไทยคุ้นเคยกันดี  เนื่องจากพบได้ทั่วไปในแถบร้อนของทวีปเอเชีย หาซื้อ

ได้ง่าย และราคาไม่แพง  ส่วนที่น ามาสกัดใช้คือ เหง้าสดและแห้ง  ขมิ้นชันได้ถูกน ามาใช้เป็นยารักษาโรคมาอย่าง

ยาวนานจนถึงปัจจุบัน  ส าหรับในต ารายาแผนโบราณของไทย ขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค

หลายประการ เช่น แก้ไข้เรื้อรัง ผอมเหลือง แก้โรคผิวหนัง แก้เสมหะ แก้ท้องร่วง สมานแผล รักษาอาการท้องอืด

ท้องเฟ้อ และรักษาแผลในกระเพาะอาหาร เป็นต้น (โสมนัส ศิริจารุกุล, 2550) นอกจากนี้ยังมีการศึกษาที่พบว่า

ขมิ้นชันช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือดในผู้ป่วยโรคเบาหวาน และลดความดันโลหิตในหนูทดลองได้  (Saowanee 

Nakmareong และคณะ, 2011)  ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะท าการค้นคว้าเพ่ิมเติมเกี่ยวกับผล

ของขม้ินชันต่อการลดระดับความดันโลหิตในคน 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของสารสกัดจากขมิ้นชันในการลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสูงต่อโรค

ความดันโลหิตสูง 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง (Prehypertension)  

ขม้ินชันมีฤทธิ์เป็น antioxidant กระตุ้นการปล่อย     

 Nitric oxide ท าให้เกิดภาวะ vasorelaxation ได้ 

ความดันโลหิตลดลงอยู่ในระดับปกติ 

 ตัวแปรต้น ( Independent Variable) คือ ภาวะเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูง (Prehypertension) 

 ตัวแปรตาม ( Dependent Variable) คือ ระดับความดันโลหิตที่เปลี่ยนแปลงไป 

สมมติฐานการวิจัย 

 การรับประทานสารสกัดขมิ้นชันช่วยลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้ 

วิธีการวิจัย 

รูปแบบการวิจัย  :  Double-blinded, Randomized-Controlled Trial 
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 กลุ่มประชากร คือ ผู้ป่วยที่มารับบริการที่กานต์ชนกคลินิก กรุงเทพมหานคร 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ คัดเลือกจากผู้ป่วยที่มีระดับความดันโลหิตซิสโทลิกในช่วง 120-139 มม.
ปรอท และ/หรือ ความดันไดแอสโทลิกในช่วง 80-89 มม.ปรอท 
 เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร 
 - Inclusion criteria : 1) เพศชายและหญิงที่มีอายุระหว่าง 25-60 ปี 
    2) สุขภาพแข็งแรงดี ไม่เคยมีโรคประจ าตัวใดๆมาก่อน 
    3) วัดความดัน SBP ได้ในช่วง 120-139 มม.ปรอท และ/หรือ DBP ได้ในช่วง80-89  
        มม.ปรอท 
    4) ไม่ได้รับประทานยาหรืออาหารเสริมใดๆท่ีมีผลต่อระดับความดันโลหิต 

    5) ผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการด้วยความเต็มใจ ได้รับทราบข้อมูลโครงการทั้งข้อดี      
สาสา    และข้อเสียอย่างละเอียด   แล้วจึงลงลายมือชื่อในเอกสารแสดงความยินยอมเข้า 
นสา     ร่วมโครงการ 

 - Exclusion criteria : 1) เพศหญิงที่ตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร 
     2) ผู้ที่มีประวัติแพ้ขม้ินชัน และสารที่ใช้ในการทดลอง 
     3) ผู้ที่เคยมีประวัติเกี่ยวกับโรคนิ่วในถุงน้ าดีหรือทางเดินน้ าดีอุดตัน 
     4) ผู้ที่มีประวัติโรคเลือดออกง่าย หรือรับประทานยาที่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือด 
 

การค านวณขนาดตัวอย่าง 

 เมื่อก าหนดระดับความเชื่อมั่น (1-α) ใช้กับสถิติพรรณนา 

 เลือกใช้สูตร               n    =    Zα 
2 PQ 

                  d2   

  ก าหนด   α = 0.05 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% จะได้ค่า Zα = 1.96 
  อ้างอิงจากการศึกษาของ Saowanee Nakmareong และคณะ เพ่ือใช้ค่าเฉลี่ยและความ
แปรปรวนของระดับ SBP ในกลุ่มทดลอง 
  P  =  อัตราของตัวแปรที่สนใจที่พบในข้อมูลประชากร  =  0.93 
  Q  =  1- P  =  0.07 

ก าหนด  d  =  15%P  =  0.14 
  แทนค่าสูตร            n   =  (1.96)2 (0.93)(0.07) 
                     (0.14)2 
              =  13 
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 ดังนั้นต้องใช้ขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 13 คน  และ drop out อีก 20%  เพ่ือป้องกันการสูญหายระหว่างการ

ทดลอง (เพ่ิมอีก 3 คน)  ดังนั้นจึงเป็นขนาดตัวอย่างกลุ่มละ 16 คน รวมสองกลุ่มเป็น 32 คน 

วิธีการทดสอบ  
 1.  ผู้วิจัยท าการแบ่งกลุ่มอาสาสมัครโดยวิธีการสุ่ม (Random Sampling) ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มทดลองจะได้รับสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล และกลุ่มควบคุมจะได้รับยาหลอก โดยที่
อาสาสมัครและผู้ท าการทดลองไม่ทราบว่าอาสาสมัครอยู่ในกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มทดลอง (Double-blind control) 

2.  อาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่มจะต้องชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและวัดความดันโลหิตก่อนท าการทดลอง 
 3.  กลุ่มทดลองจะได้รับสารสกัดขมิ้นชันแคปซูล ปริมาณแคปซูลละ 250 มก.รับประทานครั้งละ 2 เม็ด  
หลังอาหารเช้าและเย็น รวม 4 เม็ดต่อวัน และกลุ่มควบคุมจะได้รับยาหลอกในปริมาณเท่ากันโดยรับประทาน
ติดต่อกันทุกวันเป็นเวลา 8 สัปดาห์    

4.  อาสาสมัครทุกกลุ่มจะต้องชั่งน้ าหนักและวัดความดันโลหิต ที่สัปดาห์ที่ 4 และ 8 
 5.  สอบถามอาการทั่วไปของอาสาสมัคร พร้อมให้อาสาสมัครจดบันทึกไว้ถ้ามีผลข้างเคียงเกิดขึ้นจากการ
รับประทานยาที่ต้องการทดสอบ 
 6.  ประเมินและสรุปผลการทดลอง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วยถูกน าเสนอในรูปของร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยสถิติพรรณนา  
(Descriptive analysis) 
 2.  เปรียบเทียบระดับความดันโลหิตซิสโทลิกและไดแอสโทลิกระหว่างสองกลุ่มทดลองที่เป็นแบบ Two-
Independent sample test โดยใช้สถิติแบบ Paired t-test ในกรณีที่เป็นการแจกแจงแบบปกติ และใช้สถิติแบบ 
Mann-Whitney U test ในกรณีที่เป็นการแจกแจงแบบไม่ปกติ 
 3. เปรียบเทียบระดับความดันโลหิตซิสโทลิกและไดแอสโทลิกภายในกลุ่มเดียวกัน ก่อนและหลังการทดลอง
ที่ 4 และ 8 สัปดาห์ โดยใช้สถิติแบบ Repeated measures ANOVA 

 4.  ก าหนดค่าระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95  ( α = 0.05 ) 
ผลการวิจัย 

1. การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัคร 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของอาสาสมัคร 

ข้อมูลทั่วไป ขมิ้นชัน (curcumin) ยาหลอก (Placebo) 

เพศ ชาย 5 4 

 
หญิง 8 9 

  รวม 13 13 

อาย ุ 25-35 ปี 10 7 

 
36-50 ปี 1 3 

 
51-60 ปี 2 3 

 
รวม 13 13 

  
 

เฉลี่ย 34.15 ,  S.D.=11.37 เฉลี่ย 39.00 ,  S.D.=11.43 

ส่วนสูง น้อยกว่า 160 ซม. 3 6 

 
160-170 ซม. 5 3 

 
สูงกว่า 170 ซม. 5 4 

 
รวม 13 13 

    เฉลี่ย 165.15 ,  S.D.= 8.15 เฉลี่ย 162.23 ,  S.D.= 8.09 

n=26 
 

4.2 การศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลก่อนเริ่มการทดลองระหว่างสองกลุ่ม 
จากข้อมูลพบว่า ที่ก่อนการทดลองกลุ่มขมิ้นชันมีความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) เท่ากับ 131.92±5.36 มม.

ปรอท ในขณะที่กลุ่มยาหลอกมีความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) เท่ากับ 129.92±5.19 มม.ปรอท (p = 0.411) นั่นคือ
แตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 

ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) ขณะเริ่มทดลองของกลุ่มขมิ้นชันเท่ากับ 83.54±5.64 มม.ปรอท 
ในขณะที่กลุ่มยาหลอกมีความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) เท่ากับ 81.92±5.20  มม.ปรอท  (p= 0.338) นั่นคือ
แตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ 

ขณะเริ่มทดลอง กลุ่มขมิ้นชันมีค่าเฉลี่ยน้ าหนักตัว 69.14±19.25 กก. ในขณะที่กลุ่มยาหลอกมีค่าเฉลี่ย
น้ าหนักตัว เท่ากับ 61.30±10.38 กก.(p = 0.369) นั่นคือแตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ  
 
4.3 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงค่าความดันโลหิตเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง  
  4.3.1 Systolic Blood Pressure (SBP) 

การเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน  
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ผลการศึกษาพบว่า ความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) ในกลุ่มขมิ้นชันมีความแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ (p<0.05) ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2 การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) 

Systolic Blood 
Pressure (SBP) 

เร่ิมทดลอง 
หลังทดลอง  
4 สัปดาห์ 

หลังทดลอง  
8 สัปดาห์ p-value 

ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าเฉลี่ย  S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ขมิ้นชัน 131.92 5.36 125.85 6.41 122.54 7.28 0.026* 

ยาหลอก 129.92 5.19 127.38 5.42 127.77 5.54 0.183 

*p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทีละคู่ พบว่า ขมิ้นชันให้ความดันโลหิตซิสโทลิก  (SBP) แตกต่างกันอย่างมี

นัยส าคัญทางสถิติ  เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเริ่มทดลองกับหลังทดลอง 4 สัปดาห์และเริ่มทดลองกับหลังทดลอง 8 
สัปดาห์ ในขณะที่หลังทดลอง 4 สัปดาห์กับหลังทดลอง 8 สัปดาห์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตาราง
ที่ 3 
 
ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) ของกลุ่มขมิ้นชันท่ีเริ่มทดลอง,หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4  
               และสัปดาห์ที่ 8 ตามล าดับ 

ความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) 

 ค่าเฉลี่ย S.D.  ค่าเฉลี่ย S.D. Mean 
difference 

p-value 

เริ่มทดลอง 131.92 5.36 สัปดาห์ที่ 4 125.85 6.41 6.07 0.021* 
   สัปดาห์ที่ 8 122.54 7.28 9.38 0.006** 

สัปดาห์ที่ 4 125.85 6.41 เริ่มทดลอง 131.92 5.36 -6.07 0.021* 
   สัปดาห์ที่ 8 122.54 7.28 3.30 0.083 

สัปดาห์ที่ 8 122.54 7.28 เริ่มทดลอง 131.92 5.36 -9.38 0.006** 
   สัปดาห์ที่ 4 125.85 6.41 -3.30 0.083 

*p-value สถิติทดสอบ Paired T-Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
**p-value สถิติทดสอบ Paired T-Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01  

 
ในขณะที่กลุ่มยาหลอก ความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) ในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง

สถิติ ดังตารางที่ 2 และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทีละคู่ ก็พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ
เช่นกัน ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบระดับความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) ของกลุ่มยาหลอกที่เริ่มทดลอง,หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4 และ  
             สัปดาห์ที่ 8 ตามล าดับ 

ความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) 

 ค่าเฉลี่ย S.D.  ค่าเฉลี่ย S.D. Mean 
difference 

p-value 

เริ่มทดลอง 129.92 5.19 สัปดาห์ที่ 4 127.38 5.42 2.54 0.066 
   สัปดาห์ที่ 8 127.77 5.54 2.15 0.084 

สัปดาห์ที่ 4 127.38 5.42 เริ่มทดลอง 129.92 5.19 -2.54 0.066 
   สัปดาห์ที่ 8 127.77 5.54 -0.38 0.641 

สัปดาห์ที่ 8 127.77 5.54 เริ่มทดลอง 129.92 5.19 -2.15 0.084 
   สัปดาห์ที่ 4 127.38 5.42 0.38 0.641 

p-value สถิติทดสอบ Paired T-Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มขมิ้นชันและยาหลอก โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของก่อนและหลัง

การทดลอง (สัปดาห์ที่ 8 เทียบกับเริ่มทดลอง) พบว่า การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตซิสโทลิก (SBP) แตกต่างกัน
อย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างขมิ้นชันและยาหลอก  ดังตารางที่ 5  
 
ตารางที่ 5 การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตซิสโทลิก (มม.ปรอท) เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการทดลอง 

Systolic Blood Pressure (SBP) 
ขมิ้นชัน ยาหลอก p-value 

-7.11 % -1.65 %      0.076 

p-value สถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

4.3.2 Diastolic Blood Pressure (DBP) 
การเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน  
ผลการศึกษาพบว่า ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) ในกลุ่มขมิ้นชันแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์อย่างไม่มี

นัยส าคัญทางสถิติ (p < 0.05) ดังตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) 

Diastolic Blood 
Pressure (DBP) 

เร่ิมทดลอง 
หลังทดลอง  
4 สัปดาห์ 

หลังทดลอง  
8 สัปดาห์  p-value 

ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. ค่าเฉลี่ย ค่า S.D. 

ขมิ้นชัน 83.54 5.64 82.46 4.74 80.15 5.11 0.104 

ยาหลอก 81.92 5.20 79.77 4.19 78.46 3.13 0.072 

p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบทีละคู่ พบว่าขมิ้นชันให้ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ  ในทุกคู่ที่ท าการเปรียบเทียบกัน ดังตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  การเปรียบเทียบระดบัความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) ของกลุ่มขมิ้นชันท่ีเริ่มทดลอง, หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4    
              และสัปดาห์ที่ 8 ตามล าดับ 

ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) 
 ค่าเฉลี่ย S.D.  ค่าเฉลี่ย S.D. Mean 

difference 
p-value 

เริ่มทดลอง 83.54 5.64 สัปดาห์ที่ 4 82.46 4.74 1.07 0.535 
   สัปดาห์ที่ 8 80.15 5.11 3.38 0.054 

สัปดาห์ที่ 4 82.46 4.74 เริ่มทดลอง 83.54 5.64 -1.07 0.535 
   สัปดาห์ที่ 8 80.15 5.11 2.30 0.167 

สัปดาห์ที่ 8 80.15 5.11 เริ่มทดลอง 83.54 5.64 -3.38 0.054 
   สัปดาห์ที่ 4 82.46 4.74 -2.30 0.167 

p-value สถิติทดสอบ Paired T-Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

เมื่อพิจารณากลุ่มยาหลอก ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) ในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 8  
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบระดบัความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) ของกลุ่มยาหลอกที่เริ่มทดลอง, หลังทดลองสัปดาห์ที่ 4   
              และสัปดาห์ที่ 8 ตามล าดับ 

ความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) 

 ค่าเฉลี่ย S.D.  ค่าเฉลี่ย S.D. Mean 
difference 

p-value 

เริ่มทดลอง 81.92 5.20 สัปดาห์ที่ 4 79.77 4.19 2.15 0.122 
   สัปดาห์ที่ 8 78.46 3.13 3.46 0.091 

สัปดาห์ที่ 4 79.77 4.19 เริ่มทดลอง 81.92 5.20 -2.15 0.122 
   สัปดาห์ที่ 8 78.46 3.13 1.30 0.309 

สัปดาห์ที่ 8 78.46 3.13 เริ่มทดลอง 81.92 5.20 -3.46 0.091 
   สัปดาห์ที่ 4 79.77 4.19 -1.30 0.309 

p-value สถิติทดสอบ Paired T-Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
 

การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม   
เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มขมิ้นชันและยาหลอก โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของก่อนและหลัง

การทดลอง (สัปดาห์ที่ 8 เทียบกับเริ่มทดลอง) พบว่า การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตไดแอสโทลิก (DBP) แตกต่าง
กันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติระหว่างขมิ้นชันและยาหลอก ดังตารางที่ 9  

 
ตารางที่ 9 การเปลี่ยนแปลงความดันโลหิตไดแอสโทลิก (มม.ปรอท) เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการทดลอง 

Diastolic Blood Pressure (DBP) 
ขมิ้นชัน ยาหลอก p-value 

-4.06 % -4.22 % 0.976 

p-value สถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
4.4 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก ก่อนและหลังการทดลอง 

การเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกัน  
ผลการศึกษาพบว่า น้ าหนักในกลุ่มขมิ้นชันแตกต่างกันในแต่ละสัปดาห์อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ   

เช่นเดียวกับกลุ่มยาหลอก ทีน่้ าหนักในแต่ละสัปดาห์แตกต่างกันอย่างไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 10  
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ตารางที่ 10  การเปลี่ยนแปลงน้ าหนักของแต่ละกลุ่ม 

น้ าหนัก (ก.ก.) 
เร่ิมทดลอง หลังทดลอง 4 สัปดาห ์ หลังทดลอง 8 สัปดาห ์

p-value 
ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. ค่าเฉลี่ย S.D. 

ขมิ้นชัน 69.14 19.25 69.18 19.55 69.10 19.75 0.927 

ยาหลอก 61.30 10.38 61.36 10.80 61.35 10.80 0.943 

p-value สถิติทดสอบ Repeated measure ANOVA ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
การเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 
เมื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มขมิ้นชันและยาหลอก โดยเปรียบเทียบความแตกต่างของก่อนและหลัง

การทดลอง (สัปดาห์ที่ 8 เทียบกับเริ่มทดลอง) พบว่า การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติระหว่างขมิ้นชันและยาหลอก ดังตารางที่ 11  

 
ตารางที่ 11  การเปลี่ยนแปลงน้ าหนัก เปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลอง 

การเปลี่ยนแปลงก่อน-หลังการทดลอง 

น้ าหนัก 
ขมิ้นชัน ยาหลอก p-value 

-0.06 % 0.08 % 0.008 

p-value สถิติทดสอบ Mann-Whitney U Test ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  

 
อภิปรายผลการวิจัย 
  ผลของการวิจัยเรื่องการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันขนาด 1000 มก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ มี

ส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตซิสโทลิกในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงซึ่งมีความสอดคล้องกับ

สมมติฐานของผู้วิจัยที่ตั้งไว้ในตอนแรกว่า การรับประทานสารสกัดขมิ้นชันจะช่วยลดระดับความดันโลหิตในผู้ที่มี

ความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้  โดยผลการวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับการวิจัยของ Nakmareong S.,2011 

ที่ได้ท าการทดลองในหนูทดลองที่มีความดันโลหิตสูง และเมื่อได้รับยา tetrahydrocurcumin ซึ่งเป็นอนุพันธ์หลัก

ของ curcumin ในขนาด 50 และ 100 มก./วัน จะมีระดับความดันโลหิตซิสโทลิกและไดแอสโทลิกลดลงอย่างมี

นัยส าคัญสถิติ และช่วยให้ระดับ oxidative stress ในร่างกายหนูทดลองลดลงอีกด้วย โดยเชื่อว่าเป็นผลจากการที่ 

curcumin มีฤทธิ์ในการเป็น strong antioxidant ซึ่งจะกระตุ้นการปล่อย สาร nitric oxide ออกมามากขึ้นท าให้

เกิดภาวะหลอดเลือดขยายตัวได้   
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จากผลการทดลองที่สารสกัดขมิ้นชันท าให้ความดันโลหิตซิสโทลิกลดลงโดยไม่ท าให้ความดันไดแอสโทลิ

กลดลงนี้ อาจมีประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะ isolated systolic hypertension (ISH) ได้ เนื่องจากปกติ

การได้รับยาลดความดันโลหิต จะท าให้ทั้งความดันซิสโทลิกและไดแอสโทลิกลดลง อาจท าให้เกิดภาวะ 

hypotension จากการที่ความดันไดแอสโทลิกลดลงมากเกินไปได้  โดยการที่ขมิ้นชันมีประสิทธิผลในการลดความ

ดันโลหิตซิสโทลิกนี้จึงมีความส าคัญในการลดภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

ผู้สูงอายุที่มักจะมีระดับความดันโลหิตซิสโทลิกสูงขึ้นมากกว่าความดันโลหิตไดแอสโทลิก 

 ส าหรับผลการวิจัยในเรื่องของน้ าหนักตัวที่เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลองภายในกลุ่ม

เดียวกันพบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ แต่เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างสองกลุ่มคือขมิ้นชันและยา

หลอก กลับพบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยขมิ้นชันเป็นกลุ่มที่น้ าหนักลดลงมากกว่า ทั้งนี้อาจ

เป็นเพราะกลุ่มขมิ้นชันมีน้ าหนักโดยเฉลี่ยลดลง แต่กลุ่มยาหลอกมีน้ าหนักโดยเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน เมื่อมาเปรียบเทียบกันจึง

ยิ่งมีความต่างกันมากขึ้น 

 ส าหรับผลข้างเคียงท่ีอาจเกิดข้ึนได้จากการรับประทานสารสกัดขมิ้นชัน มีอาสาสมัครเพียงรายเดียวเท่านั้น

ที่มีอาการผิดปกติคือ ท้องเสียในช่วง 3 วันแรกของการทดลอง แต่หลังจากนั้นก็ไม่มีอาการผิดปกติอีก และ

อาสาสมัครที่เหลือทั้งหมดก็ไม่พบอาการผิดปกติใดๆ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่องความเป็นพิษของขมิ้นชันของ 

Baum L.,2008 ที่ท าในคน โดยให้รับประทานสารสกัดขมิ้นชันสูงถึงวันละ 4000 มก. ติดต่อกัน 6 เดือนแล้วมีความ

ปลอดภัย เช่นเดียวกับการศึกษาของ Chueangsuman S.,2012 ที่ให้ขมิ้นชันขนาด 1500 มก./วันในผู้ป่วยก่อน

เบาหวานติดต่อกันเป็นเวลา 9 เดือน ก็ไม่พบผลข้างเคียงใดๆจาการทดลอง 

สรุปผลการวิจัย 

จากผลการทดลองเมื่อท าการเปรียบเทียบภายในกลุ่มที่ได้รับสารสกัดขมิ้นชันที่ก่อนและหลังสิ้นสุดการ

ทดลอง พบว่ามีเพียงค่าความดันโลหิตซิสโทลิกที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) โดยเริ่มลดลง

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติตั้งแต่สัปดาห์ที่ 4 ส่วนค่าความดันโลหิตไดแอสโทลิกและน้ าหนักตัวลดลงเล็กน้อย 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบภายในกลุ่มที่ได้รับยาหลอกที่ก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลอง พบว่าทั้งค่าความดัน

โลหิตซิสโทลิก ไดแอสโทลิก และน้ าหนักตัวแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 เมื่อท าการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโทลิกและไดแอสโทลิกของก่อนและ

หลังสิ้นสุดการทดลองระหว่างกลุ่มขมิ้นชันและกลุ่มยาหลอก พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ  แต่
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ค่าเฉลี่ยการเปลี่ยนแปลงของน้ าหนักตัวก่อนและหลังสิ้นสุดการทดลองระหว่างกลุ่มขมิ้นชันและยาหลอกมีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 สรุปว่าการรับประทานสารสกัดขมิ้นชันที่ขนาด 1000 มก./วัน ติดต่อกันเป็นเวลา 8 สัปดาห์ มีส่วนช่วยใน

การลดระดับความดันโลหิตซิสโทลิกในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคความดันโลหิตสูงได้ 

ข้อเสนอแนะ 

-ขนาดของสารสกัดขมิ้นชันที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ใช้เพียงขนาดเดียว ซึ่งเกิดจากการประยุกต์จากขนาดที่ใช้ในหนู

ทดลองที่เป็นความดันโลหิตสูงแล้ว แต่ไม่มากเกินขนาดสูงสุดที่เคยมีการทดลองในมนุษย์ในแง่ของประสิทธิผล

ทางด้านอ่ืนๆ ในการศึกษาครั้งต่อไปอาจใช้ขมิ้นชันในหลายๆขนาดเปรียบเทียบกัน เพ่ือดูว่าที่ขนาดเท่าไหร่จะได้

ประสิทธิผลที่ดีที่สุด 

 -การประเมินผลข้างเคียงจากการรับประทานสารที่ใช้ในการทดลอง อาจเพ่ิมการเจาะเลือดเพ่ือดูความ

สมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) การท างานของค่าไต (BUN, Cr) การท างานของตับ (LFTs) เป็นต้น ทั้งก่อนและหลัง

การทดลอง เพ่ือการประเมินที่แน่นอนกว่าการสอบถามอาการทั่วไปของอาสาสมัคร 

กิตติกรรมประกาศ 

 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ภัครวรรธน์ สิทธิประภาพร ที่กรุณาให้เกียรติเป็น

ประธานโดยมีอาจารย์ นายแพทย์ จรัสพล รินทระ และผู้ช่วยศาสตราจาย์ ดร.ทวี สายวิชัย เป็นกรรมการในการสอบ

วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  รวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักวิชาเวช

ศาสตร์ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอ านวยการ และประสานงาน ใน

การท าวิทยานิพนธ์ให้ผู้เขียนตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์ของผู้เขียนครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี 
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ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 
Economic Factors Affecting Unemployment of Thailand 

ชิดชนก แซ่เอา 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ ์ชาวงษ์2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาในการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของ
ประเทศไทย ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเป็นข้อมูลทุติยภูมิแบบอนุกรมเวลา (Time Series Data) โดยเป็นข้อมูล
รายไตรมาส ระหว่าง พ.ศ.2545 – พ.ศ.2559 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติของตัวแปรทางเศรษฐกิจ โดย
การวิเคราะห์ในรูปแบบสมการถอดถอยเชิงเส้น และประมาณค่าสมการด้วยวิธิก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary 
Least Squares OLS) ในรูป Natural Log 

จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย คือ 
ค่าจ้างขั้นต่ ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียว และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
ตรงกันข้าม ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของ
ประเทศไทย ดังนั้น เพ่ือเป็นการลดปัญหาการว่างของประเทศรัฐบาลจึงควรมีมาตรการในการดูแลควบคุม
ค่าจ้างขั้นต่ าอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาประเทศสร้างความมั่งคั่งในด้านต่างๆ เพ่ือท าให้ผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้นและท าให้การว่างงานของประเทศไทยลดต่ าลงในที่สุด 

ค าส าคัญ: ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การว่างงาน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
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Abstract  
The study was aimed to study the economic factors affecting the country's 

unemployment. The data used in this study is a secondary data time series Quarterly data 
by time between 2002 – 2016 A statistical analysis of the economic variables. By analyzing 
the model equations take step linear. And estimating equations by least squares methods. 
(Ordinary Least Squares OLS) of Natural Log. 

 
From the results of the study found that Economic factors related to Thailand's 

unemployment is minimum wage are associated in one direction. And the gross domestic 
product related in the opposite direction. At the statistical significance level 0.05. The 
consumer price index has no relationship with unemployment in Thailand. So in order to 
reduce the unemployment problem of the country. The Government, therefore, should 
have a section on minimum wage control, supervision and the development of the country, 
create wealth in various ways. To make gross domestic product has expanded even more, 
and the unemployment of Thailand down eventually. 

Keywords: Economic Factors, Unemployment 

 
บทน า 

การว่างงานเป็นปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศต่างๆ ทั้งประเทศที่มีการพัฒนา
แล้วในทวีปยุโรป เช่น กรีซ สเปน หรือในทวีปอเมริกา เช่น สหรัฐอเมริกา และประเทศที่ก าลังพัฒนา หรือ
ประเทศที่ด้อยพัฒนาต่างๆ ต้องประสบปัญหาการว่างงานเช่นเดียวกัน โดยการว่างงานก่อให้เกิดผลเสียทั้งใน
แง่ของบุคคลที่ว่างงาน และในแง่เศรษฐกิจส่วนรวม ส าหรับผลเสียต่อระดับบุคคลผู้ว่างงาน คือ ผู้ว่างงานจะ
สูญเสียรายได้ของตนเอง รายได้ครอบครัว มีภาวะตึงเครียดทางด้านจิตใจ สูญเสียความเชื่อมั่นตนเอง ส าหรับ
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม คือ การลดลงของผลผลิตโดยรวมของระบบเศรษฐกิจ การขาดรายได้
จากภาษีของรัฐบาลและรัฐต้องสูญเสียรายจ่ายเป็นเงินชดเชยหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับผู้ว่างงาน 
นอกจากผลเสียที่เกิดขึ้นในระดับบุคคลและระดับเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว ปัญหาการว่างงานในอัตราสูงและ
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานานยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมตามมาอีกด้วย โดยเฉพาะปัญหาความยากจน ซึ่ง
ปัญหานี้สามารถน าไปสู่ปัญหาทางด้านสังคมและอาชญากรรมต่างๆ กลายเป็นสิ่งบั่นทอนความอยู่ดีมีสุขของ
คนในสังคม 

ปัจจุบันปัญหาการว่างงานในประเทศไทยมีอัตราสูงขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย มีความ
ขัดแย้งทางการเมืองภายในประเทศเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และมีการปรับเปลี่ยนระบบรัฐบาล ยิ่งเป็นการเพ่ิม
สภาวะการว่างงานอย่างมากทั้งในส่วนอุตสาหกรรม เกษตรกรรม แรงงาน รวมถึงภาคเอกชนต่างๆ เนื่องจาก
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ภาวะเศรษฐกิจและรายได้ที่ไม่แน่นอนท าให้คนปรับพฤติกรรมการบริโภค ลดการใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ชะลอการ
ซื้อสินค้าใหม่โดยหันมาใช้การบ ารุงรักษาและซ่อมแซมเพ่ือยืดอายุการใช้งานแทน รวมทั้งเพ่ิมความระมัดระวัง
ในการสร้างหนี้ ซึ่งสาเหตุของการว่างงานส่วนใหญ่มาจากการว่างงานตามปกติในตลาดแรงงาน การว่างง าน
เนื่องจากโครงสร้าง การว่างงานเนื่องจากวัฎจักร และเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ เกิดจากการเพ่ิมของประชากร 
เกิดจากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วหรือการผลิตนักศึกษาออกมาเป็นจ านวนมากไม่
สอดคล้องกับตลาดแรงงาน เกิดจากการเลือกงาน และเกิดจากการว่างงานตามฤดูกาล ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศด้วย ซึ่ งในภาวะเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้การหดตัวของภาคอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการปรับลดก าลังแรงงานลง ท าให้เกิดการว่างงานเพ่ิมข้ึน แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจดูเบาบางลง 
แต่ควรที่จะให้ความส าคัญกับปัญหาการว่างงาน และหากย้อนถึงปัญหาด้านการว่างงาน อาจกล่าวได้ว่าเป็น
ปัญหาส าคัญของประเทศ คือ ยังไม่สามารถกระจายความเท่าเทียมทางอาชีพได้อย่างเต็มที่ท าให้เกิดปัญหาการ
ว่างงาน และมีภาระหนี้สิ้นเพิ่มมากขึ้น เมื่อมีปัญหาทางวิกฤตเศรษฐกิจเกิดขึ้น ท าให้คุณภาพชีวิตคนไทยตกต่ า
ลงอย่างเลี่ยงไม่ได้ (เก้ือ วงศ์บุญสิน,2547) 

ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจภาวะการท างานของประชากรไตรมาสที่ 1 พ.ศ. 2559 พบว่า 
จ านวนผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป 55.5 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงาน 38.3 ล้านคน (ประกอบด้วย ผู้มีงาน
ท า 37.7 ล้านคน ผู้ว่างงาน 3.7 แสนคน ผู้รอฤดูกาล 2.6 แสนคน) ส่วนผู้ที่อยู่นอกก าลังแรงงานหรือผู้ที่ไม่
พร้อมท างาน 17.2 ล้านคน (ประกอบด้วย ผู้ท างานบ้าน 5.0 ล้านคน ผู้เรียนหนังสือ 4.4 ล้านคน และอ่ืนๆ 
เช่น ชรา พิการจนท างานไม่ได้ เป็นต้น 7.8 ล้านคน) และหากพิจารณาอัตราการว่างงานในประเทศไทย ตั้งแต่ 
พ.ศ.2550 – พ.ศ.2559 พบว่า ใน พ.ศ.2552 มีอัตราการว่างงานสูงที่สุด และมีอัตราการว่างงานลดลงมา
เรื่อยๆ โดยมีอัตราการว่างงานต่ าที่สุดใน พ.ศ.2555 หลังจากนั้น อัตราการว่างงานเริ่มสูงขึ้น ส าหรับจ านวนผู้
ว่างงานในไตรมาสที่1 พ.ศ.2559 มีจ านวนทั้งสิ้น 3.7 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 1.0 ของ
ก าลังแรงงานรวม เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ พ.ศ.2558 ผู้ว่างงานเพ่ิมขึ้น 1.0 หมื่นคน (จาก 
3.6 แสนคน เป็น 3.7 แสนคน) ซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาการว่างงานในอนาคต 

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รายงานภาวะ
สังคมไทยไตรมาส 1 พ.ศ.2558 สรุปประเด็นที่ส าคัญ ได้แก่ 1)ผลกระทบต่อรายได้ จากภัยแล้งที่จะส่งผลต่อ
รายไดภ้าคการเกษตร ขณะที่ภาคการผลิตและภาคการบริการมีการลดชั่วโมงการท างาน และผู้มีงานท าต่ ากว่า
ระดับเพ่ิมขึ้น (ท างานต่ ากว่า 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้แรงงานนอกภาคการเกษตร 
2)แรงงานจบใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานในช่วงกลางปี 2558 3)ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพขณะที่
แรงงานระดับปฎิบัติงานมีแรงกดดันจากชั่วโมงการท างานที่ลดลง แนวโน้มการย้ายฐานการผลิตของผู้ผลิตและ
ผู้ประกอบการ บางธุรกิจไปยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการย้ายโรงงานไปพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือใช้ประโยชน์จาก
แรงงานที่มีอัตราค่าจ้างต่ ากว่า ท าให้มีการลดจ านวนพนักงานโดยเฉพาะพนักงานซับคอนแทรด หรือการมี
โครงสร้างเกษียณอายุก่อนก าหนด เป็นต้น และ 4) การเตรียมการผลิต ก าลังคนล่วงหน้าเพ่ือรองรับการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่จะเกิดขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ 
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ดังนั้น ในการศึกษานี้ จึงมุ่งที่จะศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 
เนื่องจากปัญหาการว่างงานถือเป็นปัญหาพ้ืนฐานทางด้านเศรษฐกิจที่ส าคัญและย่อมส่งผลกระทบต่อระดับ
บุคคลและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการว่างงานมีอยู่
หลายปัจจัย โดยแต่ละปัจจัยก็จะส่งผลกระทบต่อการว่างงานที่แตกต่างกันไปตามช่วงเวลาและช่วงเศรษฐกิจ 
ซึ่งปัญหาการว่างงานที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น การเพ่ิมขึ้นของแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท างานในประเทศ
ไทย ประสิทธิภาพของแรงงานไทย ทักษะภาษา อัตราค่าจ้าง และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เป็นต้น อาจจะ
ก่อให้เกิดปัญหาความยากจน ความไม่เท่าเทียมกันของคนในสังคม และการก่อหนี้ของภาครัฐมากขึ้นเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาว่างงานและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ าที่เกิดขึ้นในสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะได้มี
การศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าวหลายครั้ง แต่ก็ยังคงมีความจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจัย
แวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ท าให้ผลสรุปที่ได้แตกต่างออกไป โดย
การศึกษาอย่างต่อเนื่องจะท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ และน าข้อเท็จจริงที่ได้มาใช้ในการอธิบายสาเหตุของการ
ว่างงาน รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการด าเนินการในเรื่องต่างๆ ทั้งในด้านการจัดการนโยบาย แนว
ทางการพัฒนาผลิตภาพแรงงาน และมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 
 
ประโยชน์ของการวิจัย 

ทราบถึงปัจจัยด้านต่างๆที่ท าให้เกิดผลกระทบต่อการว่างงาน และใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือป้องกันปัญหา
การว่างงานที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

การว่างงาน 
(Unemployment) 

ตัวแปรตาม 

ดัชนีราคาผู้บริโภค 
(Consumer Price Index) 

ค่าจ้างข้ันต่ า 
(Minimum Wages) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Product) 

ตัวแปรอิสระ 
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ตัวแปรที่เลือกใช้มี 3 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ค่าจ้างขั้นต่ า(MINW) และผลิตภัณฑ์มวล
รวมภายในประเทศ(GDP) โดยผู้วิจัยศึกษาและก าหนดตัวแปรจากแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และการทบทวน
วรรณกรรม ซึ่งมีพ้ืนฐานเชิงทฤษฎีและมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับการว่างงาน(ตัวแปรอิสระ) โดยตัวแปร
แต่ละตัวแปรมีความตรงประเด็นในด้านเนื้อหาสาระ สามารถแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างชัดเจน มี
ความส าคัญต่อประเด็นที่ศึกษา และบางตัวแปรได้รวมหลายปจัจัยเข้าไว้ในตัวแปรเดียวกัน คือ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(GDP) ประกอบด้วย รายจ่ายเพ่ือบริโภค(C) การลงทุน(I) รายจ่ายภาครัฐ(G) 
การส่งออก(X) และการน าเข้า(M) ซ่ึงครอบคลุมและเก่ียวข้องกับการว่างงานของประเทศไทย 

สมมติฐานที่ 1 
H0: ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
สมมติฐานที่ 2 
H0: ค่าจ้างข้ันต่ าไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ค่าจ้างข้ันต่ ามีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
สมมติฐานที่ 3 
H0: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 

วิธีการวิจัย 
การศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประชากรในประเทศไทยซึ่งท าการศึกษา

ช่วงเวลาตั้งแต่ไตรมาส 1 พ.ศ.2545 – ไตรมาส 2 พ.ศ.2559 โดยมีวิธีด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่างๆ 
ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกใช้
เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในการทดสอบความสัมพันธ์ ด้วยวิธีก าลัง
สองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปของ Natural Log โดยศึกษาข้อมูลของดัชนีราคา
ผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดังนี้ 

LnUN =  β0 + β1LnCPI + β2LnMINW + β3LnGDP+εt 
ก าหนดให ้

 LnUN = การว่างงาน (ตัวแปรตาม) 

LnCPI = ดัชนีราคาผู้บริโภค 

LnMINW = ค่าจ้างข้ันต่ า 

β0  = ค่าคงที ่(Constant) 

β1, β2, β3 = ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัว (Coefficient) 

𝜀𝑡  = ค่าความคลาดเคลื่อน (Errors) 
โดย LnCPI, LnMINW และ LnGDP เป็นตัวแปรอิสระ และ LnUN เป็นตัวแปรตาม 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
จากผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกิจกับการว่างงานของประเทศไทยตาม

แบบจ าลองสมการถดถอยพหุคูณ(Multiple Regression) ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least 
Square) ในรูป Natural Log โดยก าหนดให้ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ เป็นตัวแปรอิสระ และการว่างงานเป็นตัวแปรตาม โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ได้สมการถดถอยพหุคูณซึ่งแสดงความสัมพันธ์ของปัจจัยทางเศรษฐกิจและการว่างงานของประเทศไทย ดังนี้ 

 

LnUN = 24.18 − 0.07LnCPI + 1.06LnMINW − 1.55LnGDP 
ค่า t- Stat  (9.108)*** (-0.234) (3.634)*** (-3.959)*** 
ค่า Prob.  (0.000) (0.816) (0.001) (0.000) 

ค่า R2  = 0.785  ค่า Adjust R2   = 0.773 
ค่า F – test  = 65.633 ค่า Durbin Watson  = 1.688 
***มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 โดยแบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษา เมื่อท าการทดสอบสหสัมพันธ์ของตัวคลาดเคลื่อนจะได้ค่า Durbin-
Watson เท่ากับ 1.688268 พบว่า ค่าอยู่ในช่วง (3-dL) เท่ากับ 1.45 และ (3-dU) เท่ากับ 1.68 (ได้จากตาราง 
ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ) ซึ่งแสดงว่าตัวแปรไม่มีปัญหาความคลาดเคลื่ อนมีความสัมพันธ์ 
(Autocorrelation) เมื่อท าการทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) โดยใช้วิธีการ 
Correlation Matrix ซึ่งค่า Determinant สหสัมพันธ์ควรมีค่ามากกว่า 0.0001 แสดงว่า ตัวแปรอิสระใน
แบบจ าลองมีสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) หรือ ค่า R2 มากกว่า 0.80 แสดงดังตาราง
ได้ ดังนี้ 
ตารางที่ 1 Correlation Matrix 

 
ดัชนีราคา

ผู้บริโภค(LnCPI) 
ค่าจ้างข้ันต่ า 
(LnMINW) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ(LnGDP) 

ดัชนีราคาผู้บริโภค(LnCPI) - 0.898 0.979 
ค่าจ้างข้ันต่ า(LnMINW) 0.898 - 0.896 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(LnGDP) 0.979 0.896 - 
 
อย่างไรก็ตาม การทดสอบสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity) สามารถทดสอบได้

ด้วยการทดสอบโดยใช้ค่า Tolerance (ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.10) และทดสอบโดยใช้ค่า Variance Inflation 
Factor หรือ VIF (ต้องมีค่าไม่เกิน 10) เพ่ือตรวจสอบภาวะความสัมพันธ์ของตัวแปรได้อย่างชัดเจน โดยจาก
การทดสอบพบว่า ค่าจ้างขั้นต่ า(LnMINW) มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.182 และค่า VIF เท่ากับ 5.358 ซึ่งอยู่
ในเกณฑ์ แสดงว่า ตัวแปรอิสระไมม่ีสหสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) หรือมีโอกาสเกิดสหสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระที่ต่ านั่นเอง ส่วนดัชนีราคาผู้บริโภค (LnCPI) มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.039 และค่า VIF เท่ากับ 
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25.800 และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(LnGDP) มีค่า Tolerance เท่ากับ 0.040 และค่า VIF เท่ากับ 
25.291 แม้ว่าจะมีปัญหาสหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระด้วยกัน แต่ ยังสามารถใช้ตัวแปรอิสระในการ
พยากรณ์ตัวแปรตามได้ ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

การใช้สถิติทดสอบ F-Stat ในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของทั้งสมการ ผลการค านวณจะได้ค่า F 
เท่ากับ 65.63347 และได้ค่านัยส าคัญทางสถิติ Prob(F-statistics) เท่ากับ 0.0000 ซึ่งค่านัยส าคัญทางสถิติที่
ค านวณได้นั้นน้อยกว่า 0.01 จึงส่งผลให้ปฎิเสธสมมติฐานหลัก H0 : ไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลกระทบต่อการ
ว่างงานของประเทศไทย ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 หลังจากนั้นจะใช้ t-stat ในการทดสอบ
ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามกับตัวแปรอิสระทีละคู่ โดยตัวแปรตาม คือ การว่างงาน และตัวแปรอิสระ ได้แก่ 
ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรที่อยู่ใน
สมการสามารถอธิบายถึงปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทยได้ร้อยละ 77.2818 ส่วนอีก
ร้อยละ 22.7182 มาจากปัจจัยอ่ืนๆ โดยมีตัวแปรที่มีนัยส าคัญทั้งหมด 2 ตัวแปร ได้แก่ ค่าจ้างขั้นต่ า และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ส่วนตัวแปรที่ไม่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 1 ตัวแปร ได้แก่ ดัชนี
ราคาผู้บริโภค จากค่าสถิติต่างๆ สามารถอธิบายแปรผลได้ดังนี้ 

1. ค่า R2 (ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ หรือ Coefficient of Determination : R Square) เท่ากับ 
0.784775 แสดงว่า ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การว่างงานได้ร้อยละ 78.4775 ส่วนอีก
ร้อยละ 21.5225 มาจากปัจจัยอื่นๆ ที่ไม่ได้น ามาศึกษา 

2. ค่า Adjust R2 (ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจที่ได้มีการปรับค่าแล้ว) เท่ากับ 0.772818 แสดงว่า ตัว
แปรอิสระ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ สามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงของตัวแปรตาม คือ การว่างงาน ได้ร้อยละ 77.2818 ส่วนอีกร้อยละ 22.7182 มาจากปัจจัยอ่ืนๆ 
ที่ไม่ได้น ามาศึกษา (ใช้พิจารณาความเหมาะสมของตัวแบบสมการถดถอยในกรณีที่ตัวแปรมีจ านวนมากและ
ข้อมูลมีจ านวนน้อย) 

3. ค่า Durbin Watson เท่ากับ 1.688268 แสดงว่า ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน (ถ้าค่า Durbin 
Watson อยู่ระหว่าง 1.5-2.5 แสดงว่า ค่าคลาดเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน) 

ค่าคงที่และค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (Coefficient)  
1. ค่าคงที่ มีค่าเท่ากับ 24.17536 แสดงว่า เมื่อดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และผลิตภัณฑ์มวล

รวมภายในประเทศ มีค่าเท่ากัน คือ เท่ากับ 0 การว่างงานจะเท่ากับ 24.17536 
2. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรค่าจ้างขั้นต่ า (LnMINW) เท่ากับ 1.058410 แสดงว่า ค่าจ้าง

ขั้นต่ ากับการว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ เมื่อค่าจ้างขั้นต่ า เปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 
ส่งผลให้การว่างงานเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1.058 ในทิศทางเดียวกัน 

3. ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (LnGDP) เท่ากับ            
-1.554940 แสดงว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศกับการว่างงานมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกั นข้าม 
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กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 ส่งผลให้การว่างงานเปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 1.555 ในทิศทางตรงกันข้าม 

 
การทดสอบสมมติฐานปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย มีดังนี้ 
1. ดัชนีราคาผู้บริโภค จากผลการศึกษาพบว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของ

ประเทศไทย โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.8156 
สมมติฐานที่ 1 
H0: ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ดัชนีราคาผู้บริโภคมีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาค่า Sig(Significance) จากผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 0.8156 ซึ่ง

มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ที่ก าหนด จึงยอมรับสมมติฐานหลัก H0 ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มี
ความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 

2. ค่าจ้างขั้นต่ า จากผลการศึกษาพบว่า ค่าจ้างขั้นต่ ามีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0006 

สมมติฐานที่ 2 
H0: ค่าจ้างข้ันต่ าไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ค่าจ้างข้ันต่ ามีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาค่า Sig(Significance) จากผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 0.0006 ซึ่งน้อย

กว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ที่ก าหนด จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ค่าจ้างขั้นต่ าไม่มีความสัมพันธ์กับ
การว่างงานของประเทศไทย 

3. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี
ความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย โดยมีระดับนัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ 0.0002 

สมมติฐานที่ 3 
H0: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
H1: ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
ผลการทดสอบสมมติฐานโดยพิจารณาค่า Sig(Significance) จากผลลัพธ์ มีค่าเท่ากับ 0.0002 ซึ่งน้อย

กว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ที่ก าหนด จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก H0 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศไม่
มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทยในช่วงไตรมาส 1 พ.ศ.2545 
– ไตรมาส 2 พ.ศ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานของประเทศไทย 
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ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นข้อมูลทุติยภูมิรายไตรมาส ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ค่าจ้างขั้นต่ า และ
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ โดยใช้เครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ Multiple Regression Analysis ในการ
ทดสอบความสัมพันธ์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Square : OLS) ในรูปของ Natural Log 
จากการศึกษาพบว่า ค่าจ้างขั้นต่ า (P-Value = 0.0006) มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย และ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (P-Value = 0.0002) มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยดัชนีราคาผู้บริโภค ไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย ณ 
ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 

 
 การอภิปรายผล 

1. ค่าจ้างข้ันต่ า มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย จากผลการศึกษา พบว่า ค่าจ้างขั้นต่ า 
มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทยในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐาน และเป็นไปตาม
ทฤษฎีการจ้างงานเต็มที่ (Full Employment) ของนักเศรษฐศาสตร์ส านักคลาสสิค กล่าวว่า การแก้ปัญหา
การว่างงานต้องใช้นโยบายค่าจ้าง คือ ลดอัตราค่าจ้างให้ต่ าลง นายจ้างจะจ้างแรงงานเพ่ิมขึ้นถึงระดับการจ้าง
งานเต็มที่ ท าให้การว่างงานลดลง หรือลดการแทรกแซงในตลาดแรงงานให้น้อยลง ซึ่งจะท าให้ตลาดแรงงานจะ
ปรับตัวเข้าหาจุดดุลยภาพ การว่างงานก็จะหมดไป 

2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย  จากผล
การศึกษา พบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทยในทิศทาง
ตรงกันข้าม ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานและเป็นไปตามทฤษฎีการจ้างงานและการว่างงานตามแนวคิดของเคนส์ 
กล่าวว่า ระดับรายได้ประชาชาติ หรือ อุปสงค์มวลรวม (Aggregate Demand) หรือการใช้จ่ายรวมของ
ประเทศ เป็นการใช้จ่ายเพ่ืออุปโภคบริโภคสินค้าและบริการ ถ้าอุปสงค์มวลรวมลดลง รายได้ของผู้ผลิตสินค้า
และบริการก็จะลดลงตามไปด้วย เมื่อรายได้ลดลงผู้ผลิตก็จะลดการผลิตและการจ้างงานลง แต่ถ้าอุปสงค์มวล
รวมเพ่ิมขึ้น ผู้ผลิตก็จะเพ่ิมการผลิตและการว่าจ้างท างาน เพ่ือสนองความต้องการอุปโภคบริโภคสินค้าและ
บริการที่สูงขึ้น ถ้าการใช้จ่ายมวลรวม (อุปสงค์มวลรวม) มีไม่เพียงพอหรือลดลง โดยใช้ทรัพยากรในระดั บที่
น้อยกว่าภาวะการจ้างงานเต็มที่ จึงท าให้เกิดการว่างงานในระบบเศรษฐกิจได้ ซึ่งสาเหตุของการว่างงาน คือ 
การที่อุปสงค์รวมน้อยกว่าอุปทานรวม ในระยะเศรษฐกิจฟ้ืนตัวการว่างงานจะลดลง และการว่างงานจะต่ ากว่า
ในระยะเศรษฐกิจรุ่งเรืองเพราะในระยะนั้น การผลิตและรายได้ประชาชาติขยายตัว การจับจ่ายใช้สอยมีมาก 
การขยายตัวของอุปสงค์รวมท าให้การผลิตและรายได้ประชาชาติยิ่งขยายตัวต่อไป ผู้ผลิตเพ่ิมปริมาณการผลิต 
จึงต้องจ้างงานเพ่ิมขึ้น ท าให้การว่างงานลดลง อีกทั้ง เป็นไปตามทฤษฎีผลิตภัณฑ์ตามศักยภาพตามแนวคิด
ของอาร์เธอร์ เอ็ม โอกุน (Arthur M. Okun) จากศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการว่างงานและช่องว่าง
ของผลิตภัณฑ์ พบว่า ในระยะใดที่ช่องว่างของผลิตภัณฑ์มีค่าติดลบ อัตราการว่างงานที่เกิดขึ้นในระยะนั้นจะ
เป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราการว่างงานตามธรรมชาติ แสดงว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะหดตัวหรือซบเซา  หรืออัตรา
การว่างงานที่ไม่ท าให้เกิดเงินเฟ้อ (The nonaccelerating Inflation Rate of Unemployment : NAIRU) 
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แต่ระยะใดที่ช่องว่างของผลิตภัณฑ์มีค่าเป็นบวก อัตราการว่างงานที่เกิดขึ้นในระยะนั้นจะเป็นอัตราที่ต่ ากว่า
อัตราการว่างงานตามธรรมชาติ แสดงว่า เศรษฐกิจอยู่ในภาวะรุ่งเรืองหรือขยายตัว และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  ปิยะ สุนทรา (2544) ศึกษาเรื่องผลกระทบของอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ออัตราการว่างงานภายใต้
กรอบการวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยในช่วง พ.ศ. 2525 - พ.ศ.2542 พบว่า การว่างงานและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กันในทิศทางตรงกันข้าม คือ ถ้าประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติเบื้องต้น
เท่ากับปีที่ผ่านมา (อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่ากับศูนย์) อัตราการว่างงานจะเพ่ิมขึ้น และเมื่อการเติบโต
ทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อัตราการว่างงานในประเทศไทยจะลดลง 

 
ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการว่างงานประเทศไทย ตั้งแต่ไตรมาส 1  พ.ศ.2545 – 

ไตรมาส 2 พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นประโยชน์ส าหรับการน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาก าลังแรงงาน วางแผนและ
เตรียมการเพ่ือรับมือกับปัญหาการว่างงานที่จะเกิดขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการว่างงานได้ และเป็นประโยชน์
ด้านการวิจัยต่อไป 

1. จากผลการศึกษาค่าจ้างข้ันต่ ามีความสัมพันธ์กับการว่างงาน กล่าวคือ ถ้ารัฐบาลขึ้นอัตราค่าจ้างขั้น
ต่ า จะท าให้เกิดการว่างงานเพ่ิมขึ้น ดังนั้น ถ้ารัฐบาลมีความกังวลเรื่องการว่างงาน หรือในขณะนั้นมีการ
ว่างงานสูงมากอยู่แล้วรัฐบาลก็ไม่ควรขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ า อีกทั้ง ค่าจ้างขั้นต่ าในแต่ละพ้ืนที่หรือแต่ละจังหวัด
ของประเทศไทยมีอัตราที่ไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งหากเป็นชุมชนเมืองจะมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่าชุมชนนอกเมือง จึง
ท าให้เกิดการกระจายรายได้ที่ไม่ทั่วถึง ดังนั้น ภาครัฐควรกระจายความเจริญและแหล่งงานไปยังภูมิภาคต่างๆ 
ให้ทั่วถึง เพ่ือก่อให้เกิดการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกัน ไม่เกิดการกระจุกตัวของแรงงานที่มากเกินไป และ
บรรเทาปัญหาการว่างงานได้ 

2. จากผลการศึกษาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมีความสัมพันธ์กับการว่างงาน โดยแรงงานถือ
เป็นปัจจัยที่สนับสนุนผลิตภาพภายในประเทศที่ก่อให้เกิดการผลิตสินค้าและบริการ เพ่ือน าไปสู่ความอยู่ดีกินดี
ของคนในประเทศ แม้ว่าการว่างงานของประเทศไทยจะอยู่ในระดับที่ต่ า แต่ยังคงต้องมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากรายได้สะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคน และส่งผลต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ดังนั้น 
รัฐบาลควรพัฒนาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาประสิทธิภาพของ
แรงงานทั้งทางด้านทักษะภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพ่ือสร้างโอกาสความก้าวหน้าและความมั่งคั่ง
โดยรวมของคนในประเทศ 

3. จากผลการศึกษา ดัชนีราคาผู้บริโภคไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงานของประเทศไทย และ
สอดคล้องกับทฤษฎีเส้นโค้งฟิลลิปส์ เนื่องจาก ตัวแปรที่น ามาใช้ในการทดสอบอาจจะมีความแตกต่างกัน
ทางด้านเวลา ด้านประชากรของแต่ละประเทศ และปัจจัยด้านต่างๆที่ส่งผลกระทบ อาทิ วิกฤตเศรษฐกิจ
แฮมเบอร์เกอร์ วิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป และปัญหาภายในของประเทศไทยด้วย  จึงอาจจะก่อให้เกิดความ
ผิดพลาด ไม่มีความสัมพันธ์กับการว่างงาน อย่างไรก็ตาม เราควรให้ความส าคัญกับดัชนีราคาผู้บริโภค และ
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รักษาระดับดัชนีราคาผู้บริโภคให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงจนเกินไป เพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎี
เส้นโค้งฟิลลิปส์และส่งผลให้การว่างงานลดลง 

 
กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จิราภรณ์ 
ชาวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงคณาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตทุกท่าน ที่ให้ความกรุณาแนะน า 
ตรวจทานแก้ไขเนื้อหา ตลอดจนการแนะน าแนวทางในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ รวมทั้งผู้ช่วยศาตร์จารย์ 
ดร.คมกริช ถาวรวันชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สืบพงศกร และ ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ  ปวีณวัฒน์ 
กรรมการในการสอบรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ ที่ให้ค าแนะน าทุกอย่างด้วยดีเสมอมา ผู้ศึกษา
ขอขอบพระคุณท่านเหล่านี้เป็นอย่างสูง  

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ - คุณแม่ ที่ให้ก าลังใจและสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และ
ขอบคุณเพ่ือนๆ ในชั้นเรียนทุกคนที่ให้ก าลังใจเสมอมาตลอดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้การอบรมสั่งสอน เผยแพร่ความรู้แก่ผู้ศึกษาจนท าให้สามารถ
ท าการศึกษาครั้งนี้ได้ส าเร็จ 

สุดท้ายนี้ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับท่านที่สนใจ 
เพ่ือสามารถน าไปใช้ในการประกอบความรู้ในอนาคต 
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ปัจจัยที่ก ำหนดปริมำณสินเชื่อเพื่อที่อยู่อำศัยของธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ 
 Factors Determining the Number of Loans for Accommodations 

: A Case Study of Government Housing Bank 
 

นางสาวปารณีย์ มณีภาค1   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถพล สืบพงศกร2 

 
 

บทคัดย่อ  
 

 วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ก็ เพ่ือศึกษาถึงปัจจัยที่ก าหนดปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์โดยใช้ทุติยภูมิ (Secondary data) แบบอนุกรมเวลา (time series data) รายไตร
มาสตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 32 ไตรมาสและท าการประมาณ
ค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจากแบบจ าลองด้วยจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares -- 
OLS) 

ผลการศึกษา พบว่าปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และนโยบายรัฐบาล มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยที่ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และนโยบายรัฐบาล มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ณ ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ 99 

จากผลการศึกษาสามารถเสนอแนะนโยบายได้ดังต่อไปนี้ รัฐบาลและธนาคารอาคารสงเคราะห์ควร
ส่งเสริมให้ระบบสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยมุ่งกระตุ้นให้เกิด “พฤติกรรมออมก่อนซื้อ” เพ่ือที่จะช่วยเหลือให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รู้จักการเก็บออมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่อาศัยในอนาคต 
 ค ำส ำคัญ : สินเชื่อ ธ.อ.ส 
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Abstract  
    The purpose of this study was to determine the factors that determine the amount of the 

Mortgage Bank by using the secondary and time series data data between quarter 1in 2008 

to quarter 4 in 2015 summation 32 quarter  By  The Ordinary Least Squares  (OLS) The study 

found that the amount of bank deposits, Government housing loan interest rates of 

Government Housing Bank, gross domestic product and Government policies affect the 

quantity of credit, and housing of the Government Housing Bank The deposits of the bank 

with the gross domestic product and Government policies have a relationship going in the 

same direction with the amount of the Mortgage Bank, at a confidence level of 99 percent. 

The interest rate of the Bank in relation to the amount in the opposite direction to the 

Mortgage Bank, at a confidence level of 99 percent. 

   From the results of the following policy suggestion The Government and the Bank should 

encourage the housing loan system was aimed at inducing. "Saving habits before you buy." 

for help low income citizens have known to keep saving the money to buy housing in the 

future. 

Keyword : GHB Loan  
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บทน ำ  
 

 เนื่องจากที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต ปัญหาที่ส าคัญมากปัญหาหนึ่งของประเทศ
ไทย คือเรื่องที่พักอาศัย เป็นเพราะว่าพ้ืนที่เท่าเดิมแต่ประชากรเพ่ิมมากขึ้นจึงส่งผลให้มีการสร้างที่พักอาศัย
มากขึ้นผลที่ตามมาคือราคาสูงขึ้นด้วย ดังนั้นผู้คนต่างๆ ก็ต้องท างานให้มีรายได้ท่ีมากขึ้น นั้นคือ ท างานมากขึ้น
และประหยัดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น เช่นค่าครองชีพ ค่าอาหาร ค่าเดินทางในการท างาน ยิ่งมากที่สุดคือมีบ้าน
ใกล้กับที่ท างาน เพราะจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุด อาทิ ค่าเดินทาง และเวลาในการเดินทาง และยิ่งไป
กว่านั้นสภาพของที่อยู่อาศัยย่อมแสดงถึงระดับการครองชีพของบุคคลนั้นๆ ดังนั้นความต้องการที่อยู่อาศัยมี
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้การอพยพของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองใหญ่ จากต่างจังหวัดจึงไหลเข้า
กรุงเทพมหานครเป็นจ านวนมาก และในปัจจุบันพฤติกรรมความต้องที่อยู่อาศัยเปลี่ยนไปจากเดิมคือ อ านาจ
การซื้อของประชาชนที่เพ่ิมข้ึน เพราะรายได้สูงขึ้น แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็สูงขึ้นตามมาเช่นกัน รวมทั้งสภาวะ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในแต่ละธนาคารด้วย ประชาชนทั่วไปจึงค้นหาธนาคารที่มีความเชี่ยวชาญ 
และมีประสบการณ์ทางด้านที่อยู่อาศัยมากที่สุด   
 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Specialized- 
Housing Finance institution) จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2496 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มี
บทบาทในการช่วยเหลือทางการเงินให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 
เป็นธนาคารที่ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานราชการและเอกชนเข้าด้วยกัน เพ่ือผลักดันให้มีการพัฒนาที่อยู่อาศัยอย่างเป็นระบบ และเพ่ือ
ยกระดับชีวิตทางสังคมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น จากภาพปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบ  
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สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยปล่อยใหม่ทั้งระบบ ในปี 2554 มีมูลค่าสินเชื่อทั้งสิ้น 375,535 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน
หน้า เนื่องจากเกิดอุทกภัยน้ าท่วม ส่งผลให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ลดลง ร้ออยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า  ปี 
2555 มีมูลค่าสินเชื่อทั้งสิ้น 464,848 ล้านบาท สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 23.8 เนื่องจากรัฐบาลมีการ
กระตุ้นเศรษฐกิจหลังเกิดอุทกภัยน้ าท่วม โดยการลดดอกเบี้ย และพักหนี้ให้ประชาชน   ณ สิ้นปี 2558 มีมูลค่า
สินเชื่อทั้งสิ้น 577,846 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 0.4 จากสิ้นปี 2557 ซึ่งปี 2559 คาดว่าจะสามารถเติบโต
ได้อย่างต่อเนื่องตามการขยายตัวของอุปทานที่อยู่อาศัย โดยมีแรงหนุนจากที่อยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนที่
เริ่มเข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องประกอบกับก าลังซื้อของผู้บริโภคและครัวเรือนบางส่วนเริ่มฟ้ืนตัว ท่ามกลาง
จังหวะการฟ้ืนตัวตามภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีการฟื้นตัว นอกจากนี้ยังมีแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจในภาพรวมจาก
การลงทุนขนาดใหญ่และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทั้งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลและภูมิภาคที่เริ่มมีความ
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มผู้บริโภคที่มีความพร้อมสูง   จาก
เหตุผลดังกล่าวเห็นว่าการศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นเรื่องส าคัญ
อย่างยิ่ง เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อตลอดจนทราบว่าปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการขยายสินเชื่อ
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการที่จะให้รัฐบาล และธนาคารอาคารสงเคราะห์ก าหนด
นโยบายสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยต่อไปในอนาคต 
 
 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  

 1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ก าหนดปริมาณการให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 2. เพ่ือการเสนอแนะนโยบายส าหรับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
 

ประโยชน์ของกำรวิจัย   
 1. เพ่ือทราบถึงปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ก าหนดปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยรวมถึง 
ความส าคัญของปัจจัยต่างๆเหล่านี้น ามาก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 

2. เพ่ือก าหนดทิศทางของการปล่อยสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย ตลอดจนควบคุมปริมาณการให้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้มีประสิทธิภาพ 

 

สมมติฐำนของกำรวิจัย  
   1) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบด้วย  
  1.1 ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ล้านบาท) 
  1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ล้านบาท) 
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 2) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบด้วย 
  2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (MRR) ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(ร้อยละ) 
 3) การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางโดยตรงกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ประกอบด้วย 
  3.1 นโยบายของรัฐบาล 

ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ศึกษาเกี่ยวกับสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เป็นตัวก าหนดปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคาร โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ประเภท
อนุกรมเวลา (time series data) รายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ.2551 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี พ.ศ.2558 
รวมทั้งสิ้น 32 ไตรมาส 

 
วิธีกำรวิจัย  
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ(Secondary data) ราย
ไตรมาส ประเภทอนุกรมเวลา (time series data) ในช่วง พ.ศ.2549-2558 น ามาสร้างเป็นสมการถดถอย 
เพ่ืออธิบายถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรในสมการ และท าการประมาณค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจาก
แบบจ าลองด้วยจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares -- OLS) 

 แบบจ าลองที่ใช้ในการศึกษาแบบจ าลองของสมการถดถอย (multiple regression analysis) โดยมี
ตัวแปรตามและตัวแปรอิสระดังนี้ 

 
      GHBt = b0 + b1DGt + b3MRRt + b4GDPt + b5GOV𝑡  + εt                 

 
ก าหนดให้ 
GHBt           คือ  ปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ล้านบาท) 
 DGt           คือ  ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ล้านบาท) 
 MRRt   คือ  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์(ร้อยละ) 
 GDPt    คือ  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ(ล้านบาท) 
 GOV𝑡             คือ  นโยบายรัฐบาล (Dummy variable เป็นการใช้ตัวแปรหุ่น ซึ่ง Dt=1เมื่อมีการ 
                          กระตุ้นปริมาณสินเชื่อ และ Dt=0เมื่อไม่มีการกระตุ้นปริมาณสินเชื่อ) 
 εt             คือ  ค่าความคาดเคลื่อน  
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ผลกำรวิจัยและอภิปรำยผล 
 ในการศึกษาปัจจัยที่ก าหนดปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ซึ่งเป็นอนุกรมเวลาในช่วง ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปี พ.ศ.2551 ถึงไตรมาสที่ 
4 ของปี พ.ศ.2558 รวมเป็นระยะเวลา 32 ไตรมาส โดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ ปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่
อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHBt) กับ ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( DGt)  

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ( MRRt)  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPt)  และ
นโยบายรัฐบาล ( GOVt ) โดยมีสมมติฐานว่า 
 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่คือปริมาณเงิน
ฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
 การเปลี่ยนแปลงของตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์คืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ การเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทิศทางโดยตรงกับปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์คือ 
นโยบายของรัฐบาล จากการศึกษาโดยแบบจ าลองด้วยจ าลองด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด  (Ordinary Least 
Squares -- OLS) ได้ผลดังนี้ 
 
สมการแสดงผลวิเคราะห์ 

GHB = 503661.2 + 0.480363DG −  31053.19MRR + 0.051635GDP   + 21541.60GOV  
           (11.17633) ∗∗∗ (14.50198) ∗∗∗  (−5.766644) ∗∗∗ (6.018985)  

                                     ***(5.887110) 

           
 R2                  =  0.984122                               AdjustedR2   =  0.981769                       
D. W.             =  1.614736                              F − statistic  =  418.3604  
 
หมายเหตุ: ค่าในวงเล็บหมายถึงค่า t statistic 
*** มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 

จากสมการดังกล่าวข้างต้น  แสดงให้เห็นว่าแบบจ าลองตัวแปรต่างๆ ซึ่งได้แก่ ปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่
อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และ นโยบายรัฐบาล  แสดงถึงการให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัยของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์ของตัวแปรอ่ืนๆ โดยสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ
ข้อมูล R2 ได้ถึงร้อยละ98.41 โดยมีค่า F − statistic  =  418.3604  ในระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 และ
จากการทดสอบค่าสหสัมพันธ์เชิงอนุกรมเวลา(Serial Correlation) ผลปรากฏว่าค่า D.W มีค่าเท่ากับ1.61  
และจากการเปิดตาราง Durbin-Watson  k=4 , n=32  ค่า dL=0.9878 dU=1.509 ซึ่งอยู่ในช่วงที่สรุปได้ว่า
ไม่เกิดปัญหาอัตตะสหสัมพันธ์ (Auto Correlation)  
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การศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHBt) กับ
ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (DG𝑡) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

(MRRt) ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDPt)  และ นโยบายรัฐบาล ( GOVt ) อธิบายค่าจากการ
ประมวลผลได้ดังนี้  
 
 ค่า Coefficient Of Determination-R2 มีค่าเท่ากับ 0.9841 แสดงว่าปริมาณเงินฝากของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ (DG𝑡) กับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (MRRt) กับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP𝑡)  กับนโยบายรัฐบาล ( GOV𝑡 ) สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสินเชื่อที่
อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHBt) ได้ร้อยละ98.41 และเมื่อพิจารณา Adjusted R-squared:R2

มีค่าเท่ากับ 0.9817 พบว่าปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์  (DGt) ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDPt)  และนโยบายรัฐบาล ( GOVt ) สามารถอธิบายปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ได้ร้อยละ 98.17 การใช้ตัวแปรอิสระทั้งหมด ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ มีความคลาดเคลื่อน (S.E. of regression) เท่ากับ 9397.090 และค่าF-statistic มีค่าเท่ากับ 
418.3604 ด้วยระดับความเชื่อมั่นที่99 ค่าสถิติ (Durbin-Watson) เท่ากับ 1.614736 อยู่ในช่วงที่แสดงว่า
แบบจ าลองนี้ไม่มีปัญหา Auto Correlation  ของปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
(GHBt) 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาปัจจัยที่ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งได้ศึกษาโดยใช้ตัวแปร
ดังนี้ คือปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และนโยบายรัฐบาล พบว่าปัจจัยทั้งหมด มีผลต่อปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่
อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยที่ปริมาณเงินฝากของธนาคารอาคารสงเคราะห์ กับผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ และนโยบายรัฐบาล มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน กับปริมาณการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย
ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 
99 ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามกับปริมาณการให้
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตรงตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับ
ความเชื่อมั่นร้อยละ 99 
 

กำรอภิปรำยผล 
จากผลการทดสอบค่านัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ มีปริมาณเงินฝากรวมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์

น าไปหาใช้ประโยชน์ได้ ( DGt) ปรากฏว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHBt) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่น
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ร้อยละ 99 แสดงว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์มีเงินทุนที่จะน ามาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น จึงท าให้ปริมาณของ
สินชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ิมขึ้นด้วย โดยเมื่อปริมาณเงินฝากรวมที่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์น าไปหาประโยชน์ได้เพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ท าให้ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 0.480363 ล้านบาท  และในทางกลับกันเมื่อปริมาณเงินฝากรวมที่ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์น าไปหาประโยชน์ ได้ลดลง 1 ล้านบาท ท าให้ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ลดลง 0.480363 ล้านบาท โดยที่ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ คงที่ ซึ่งจากผลการทดสอบค่านัยส าคัญของ
ค่าสัมประสิทธิ์ มีปริมาณเงินฝากรวมที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์  

ผลการทดสอบค่านัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์
(MRRt)อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกัน
ข้ามกับปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ค่าสัมประสิทธิ์ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้าราย
ย่อยชั้นดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์ เท่ากับ 31053.19 ซึ่งมีนัยส าคัญทางสถิติอยู่ที่ ณ ระดับความเชื่อมั่น
ร้อยละ 99 และสอดคล้องกับสมมติฐานที่ก าหนดไว้ โดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
มีค่าเพ่ิมขึ้น 1% จะท าให้ปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลง 31053.19 ในทาง
ตรงข้ามกันโดยเมื่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีค่าลงลง 1% จะท าให้ปริมาณสินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพิ่มขึ้น 31053.19 โดยที่ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่  ซึ่งจากผลการ
ทดสอบค่านัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (MRRt)อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีของธนาคารอาคารสงเคราะห์  
 

ผลการทดสอบค่านัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์  (GDP)𝑡 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 กล่าวคือ เมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 1 ล้านบาท ท าให้ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์เพ่ิมขึ้น 
0.051635ล้านบาท  และในทางกลับกันเมื่อเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ได้ลดลง 1 ล้านบาท ท าให้
ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ลดลง0.051635ล้านบาท โดยที่ก าหนดให้ปัจจัยอ่ืนๆ
คงที่  ซึ่งจากผลผลการทดสอบค่านัยส าคัญของค่าสัมประสิทธิ์ (GDP)𝑡 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์  

 
ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อนโยบายของ

รัฐบาล ( GOVt ) ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 99 มีค่า
เท่ากับ 21541.60หมายความว่าในกรณีที่ไม่มีนโยบายของรัฐบาลปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคาร
สงเคราะห์อัตโนมัติมีค่าเท่ากับ 503661.2 แต่ถ้ามีนโยบายของรัฐบาลที่เอ้ืออ านวยต่อการขยายสินเชื่อที่อยู่
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อาศัยจะท าให้ ปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีค่าเท่ากับ  525202.8  ซึ่งปริมาณ
สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อนโยบายของรัฐบาล ( GOVt )  

 
 ข้อเสนอแนะ  

1. จากผลการศึกษาพบว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ มีความส าคัญต่อการให้สินเชื่อเพ่ือที่อยู่
อาศัย หากรัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รัฐบาลต้องส่งเสริมให้ประชาชนมี
รายได้สูงขึ้นด้วย เพราะจะส่งผลดีต่อความต้องการและก าลังซื้อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพราะรายได้ของผู้กู้จะมี
ความส าคัญทั้งทางด้านอุปสงค์และอุปทานในการให้สินเชื่อ 
 2. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ควรพิจารณาก าหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย ให้สอดคล้องกับกลไกตลาด 
และอยู่ในระดับที่เหมาะสม และค านึงถึงตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ ระดับเงินเฟ้อและมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญมากกว่าตัวแปรอ่ืน เพราะอัตราดอกเบี้ยมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามภาวะเศรษฐกิจและอัตราดอกเบี้ยยังเป็นเครื่องมือในการแข่งขันของธนาคารถ้า
อัตราดอกเบี้ยสูงก็จะส่งผลให้ลูกค้าใช้บริการธนาคารอ่ืนที่ดอกเบี้ยต่ ากว่าท าให้ปริมาณสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัย
ลดลงในขณะเดียวกันถ้าระบบเศรษฐกิจมีระดับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นในระดับปกติท่ีไม่มากเกินไปตามกลไก
ตลาดและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เพ่ิมข้ึน แสดงว่าขณะนั้นระบบเศรษฐกิจก าลังขยายตัว มีการใช้
จ่ายจากภาคเอกชนมากข้ึน ความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะเพ่ิมข้ึนด้วย ธนาคารก็ควรมีแนวทางส่งเสริมและ
ขยายสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยเพ่ิมรายได้ให้ธนาคาร ซึ่งจะส่งผลในรูปก าไรจาการประกอบการและถ้ามีรายได้
เพ่ิมข้ึนก็สามารถแข่งขันได้อย่างเข้มแข็ง 

3. รัฐบาลและธนาคารอาคารสงเคราะห์ควรส่งเสริมให้ระบบสินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยมุ่งกระตุ้นให้เกิด 
“พฤติกรรมออมก่อนซื้อ” เพ่ือที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รู้จักการเก็บออมเงินเพ่ือซื้อที่อยู่
อาศัยในอนาคต 

4. ในการศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาในลักษณะกว้างๆ ดังนั้นในการศึกษาครั้งต่อไป อาจจะท าได้ละเอียด
มากยิ่งขึ้น กล่าวคือ การศึกษาในครั้งนี้ได้ศึกษาเฉพาะปัจจัยทางด้านอุปทาน (Supply) ที่มีผลต่อการให้สินเชื่อ
เพ่ือที่อยู่อาศัย แต่ในความเป็นจริงการให้สินเชื่อของธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังขึ้นอยู่กับความต้องการเงินกู้ 
(Demand) ของผู้กู้อีกด้วย ดังนั้นควรจะศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้กู้ด้วย เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความต้องการ
สินเชื่อเพ่ือที่อยู่อาศัยตามสภาพความเป็นจริง  
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จนกระท่ังการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
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หอการค้าไทยทุกท่าน ที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลาการศึกษา 
        ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และพ่ีสาว ที่เป็นแรงบันดาลใจและเป็นก าลังใจให้ตลอดมา ซึ่งเป็น
สิ่งส าคัญยิ่งท่ีท าให้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้ส าเร็จลงด้วยดี 
        ขอขอบคุณ พ่ีๆ เพ่ือนๆ นักศึกษาปริญญาโททุกท่านที่ได้ให้ก าลังใจและความช่วยเหลือในการ
ท าการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดมา 
        ผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการค้นคว้าหาความรู้
เพ่ือการศึกษาในระดับต่างๆ ส าหรับผู้ที่สนใจต่อไป 
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ปัจจัยท่ีมีผลต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์ ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น 
Affecting Factors on Japan Import of Thai Frozen Processed Chicken Products 

 
มาลินี  รุ่งศรี1 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราภรณ์ ชาวงษ์2 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพตลาดผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยที่ส่งไป

ประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์การน าเข้าของประเทศญี่ปุ่นต่อผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจาก
ประเทศไทยและเพ่ือค านวณหาค่าความยืดหยุ่นของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยจากประเทศญี่ปุ่น  
โดยการวิเคราะห์ด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด (Ordinary Least Squares: OLS)  ผลการศึกษาพบว่า  ปัจจัยที่มี
ผลต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น คือ ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากจีนของ
ญี่ปุ่น  ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ ของญี่ปุ่น  ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่น
และราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของญี่ปุ่นโดยมีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ -4.8864  9.8368  
2.5102 และ -3.8662  ตามล าดับ ซึ่งผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยจะต้องมีการลดต้นทุนในการผลิตเพ่ือที่
สามารถแข่งขันกับผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ โดยการพัฒนาสินค้าในรูปแบบต่างๆ ให้ตรงต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น  เพื่อที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดในญี่ปุ่นที่มีก าลังการซื้อที่สูงไว้ได้   

 
ค าส าคัญ: ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป การส่งออกของไทย การน าเข้าของญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นักศึกษาปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
กรุงเทพมหานคร 10400 
2อาจารย์ที่ปรึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร 
10400 
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Abstract 
This Independent study is to study Thai frozen processed chicken product market 

export to Japan, Study affecting factor for demand of Thai frozen processed chicken product 
and analyzeimport elasticity of Thai frozen processed chicken product forJapan.This study 
uses quantitative analysis of ordinary least squares analyze (OLS) with Eveiws program.The 
results show that import price of China’s frozen processed chicken product for Japan with 
elasticity value -4.8864, average import price of other countries frozen processed chicken 
product for Japan with elasticity value 9.8368 and gross domestic product of Japan with 
elasticity value 2.5102 are the affecting factors of imported frozen processed chicken 
product of Thailand for Japan is significant at 99%. While import price of Thailand’s frozen 
processed chicken product for Japan with elasticity value -3.8662 is the affecting factor 
import of Thailand’s frozen processed chicken product is significant at 90%.  TheThai frozen 
processed chicken product should be decreased production cost, which can compete with 
frozen processed chicken products from other countries. For maintaining the market share of 
Thai frozen processed chicken products in Japan, Thailand should improve and differentiate 
the products to better meet the expectation of high potential Japanese market. 

 
Keyword: Frozen Processed Chicken Products, Export of Thailand, Import of Japan 
 
บทน า 

ประเทศไทยได้เริ่มการส่งออกเนื้อไก่เป็นครั้งแรกในปี 1973  ซึ่งทั้งหมดเป็นการส่งออกไก่สดแช่เย็น
จนแข็ง  จนกระทั่งไทยเริ่มประสบปัญหาต้นทุนแรงงานและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เพ่ิมขึ้นจนท าให้ความ
ได้เปรียบทางด้านราคาลดลง  ผู้ส่งออกไทยจึงหันมาเพ่ิมมูลค่าสินค้าส่งออกโดยการแปรรูปเนื้อไก่และส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปประเภทต่างๆแทน  โดยเริ่มการส่งออกไก่แปรรูปครั้งแรกเมื่อปี  1991  ทั้งนี้จึงท าให้
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่และการส่งออกไก่เนื้อของไทยได้พัฒนาขึ้นเป็นล าดับโดยก่อนปี 2004 ญี่ปุ่นเป็นตลาด
ส่งออกไก่สดแช่แข็งอันดับหนึ่งของไทยและไทยมีส่วนแบ่งในตลาดญี่ปุ่นถึงร้อยละ 39 ขณะที่บราซิลมีส่วนแบ่ง
ตลาดรองลงมา ร้อยละ 37  นับตั้งแต่ไทยมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกเมื่อปี 2004 เป็นต้นมา ประเทศคู่ค้า
ส่วนใหญ่ประกาศห้ามน าเข้าไก่สดแช่เย็นแช่แข็งจากไทย  ท าให้ไทยปรับเปลี่ยนโครงสร้างการส่งออกจากไก่สด
แช่เย็นแช่แข็งเป็นไก่แปรรูปหลังจากปี 2004 เป็นต้นมา ไก่ท่ีไทยส่งไปญี่ปุ่นจึงมีเฉพาะไก่แปรรูปที่ท าให้สุกด้วย
ความร้อนทั้งปริมาณและมูลค่า  คู่แข่งส าคัญของไทยส าหรับไก่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่น คือ จีนและบราซิล  
สินค้าไก่แปรรูปจากไทยมีคุณภาพและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการผลิต  จึงท าให้ประเทศผู้น าเข้าเกิด
ความมั่นใจในสินค้า  รวมทั้งก าลังการผลิตที่สามารถรองรับความต้องการในปริมาณมากได้และมีผลผลิตส่ง
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ให้กับตลาดได้อย่างสม่ าเสมอ ขณะที่สินค้าจากจีนยังคงตรวจพบสารตกค้าง จึงท าให้ประเทศผู้น าเข้ายังไม่มี
ความเชื่อมั่นเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้าอาหารจากจีน 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture : USDA) มีการ
ประเมินสถานการณ์การผลิตเนื้อไก่ของโลกในปี 2016 ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 เป็น 89.70 ล้านตัน โดย
การขยายการผลิตเกิดจากผู้ค้ารายหลัก  เช่น บราซิลมีการคาดการณ์ว่าจะขยายการส่งออกที่สูงขึ้น  การลดลง
ของการน าเข้าไก่พ่อแม่พันธุ์ที่เกิดจากการแพร่กระจายของไข้หวัดใหญ่ในไก่  จึงท าให้แรงกดดันของการผลิตไก่
ในจีนลดลง   รัสเซียจะมีการขยายการผลิตแต่คาดว่าจะขยายตัวได้ช้าเนื่องจากเศรษฐกิจมีการชะลอตัวและ
ต้นทุนในการผลิตที่เพ่ิมข้ึน  การส่งออกของผู้ค้าส าคัญของโลกคาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 เป็น 10.80 ล้านตัน  
ซึ่งการส่งออกสินค้าจะเพ่ิมข้ึนจาก 2 ผู้ผลิตหลักของโลก  คือ บราซิลและสหรัฐอเมริกา  ซึ่งมีการค้าอยู่ 2 ใน 3
ของโลก  การส่งออกจะเพ่ิมข้ึนโดยการเพ่ิมของตลาดและการลดข้อจ ากัดที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไข้หวัด
ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในปี 2015 ประกอบกับความต้องการของจีนที่มีปริมาณเพ่ิมขึ้นและการผลิตของบราซิล
ที่ลดลง  การผลิตของอเมริกาที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3 เป็น 18.40 ล้านตัน  การส่งออกคาดว่าจะกลับมา
อยู่ที่ร้อยละ 7 เป็นจ านวน 3.10 ล้านตัน  ในประเทศที่ไม่เกิดการระบาดของไข้หวัดใหญ่  การส่งออกของ
สหรัฐอเมริกานั้นมีปัจจัยด้านลบที่มีผลต่อการส่งออกที่ส าคัญคือ  รัสเซียมีการห้ามน าเข้าสินค้าเกษตรจาก
สหรัฐอเมริกา  การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในไก่ของสหรัฐอเมริกา  รวมถึงค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้น  แต่ปัจจัย
ดังกล่าวส่งผลให้การส่งออกของบราซิลเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา  นอกจากนี้บราซิล
ยังได้รับประโยชน์จากความต้องการบริโภคเนื้อไก่ท่ีเพ่ิมข้ึนของภูมิภาคตะวันออกกลาง   

ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015 สาขาปศุสัตว์ของไทยขยายตัวร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปี 2014 โดยปริมาณการผลิตสินค้าไก่เนื้อเพ่ิมข้ึน  โดยเฉพาะต้นปีที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจ านวนมาก  ซึ่งเป็นผล
มาจากการขยายการเลี้ยงเพ่ือรองรับความต้องการตลาดภายในประเทศและต่างประเทศปริมาณและมูลค่าการ
ส่งออกเนื้อไก่และผลิตภัณฑ์เพ่ิมขึ้นทั้งในรูปไก่สดแช่เย็นแช่แข็งและเนื้อไก่ปรุงแต่งจากการส่งออกไปตลาด
ญี่ปุ่นที่ยังขยายตัวได้ต่อเนื่องในช่วงปี 2010 ถึง ปี 2015 มีแนวโน้มการน าเข้าเนื้อไก่ที่เพ่ิมขึ้น  ซึ่งญี่ปุ่นยังคง
เป็นประเทศที่มีการน าเข้าเป็นอันดับ 1 ของโลก  รองลงมาคือประเทศซาอุดิอาระเบีย เม็กซิโก และสหภาพ
ยุโรป ในปี 2015 การน าเข้าเนื้อไก่ของโลกมีปริมาณ 8.60 ล้านตันลดลงจากปี  2014 ถึงร้อยละ 2.86 ซึ่งเกิด
จากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวส่งผลกระทบต่อประเทศผู้น าเข้าที่ได้รับผลจากวิกฤตเศรษฐกิจโดยตลาดส่งออกไก่
แปรรูปที่ส าคัญของไทย คือ สหภาพยุโรป (ร้อยละ 46.18) ญี่ปุ่น (ร้อยละ 43.29) กลุ่มประเทศในอาเซียน 
(ร้อยละ 3.41) และประเทศอ่ืนๆ (ร้อยละ 7.12) สินค้าไก่และผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของไทยครองส่วนแบ่งตลาดไก่
สดอันดับ 3 ในตลาดญี่ปุ่น รองจากบราซิลและสหรัฐอเมริกา คิดเป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าการน าเข้าไก่สดของ
ญี่ปุ่น ส าหรับไก่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่น คู่แข่งส าคัญของไทย คือ จีน ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 ในญี่ปุ่น 
คิดเป็นร้อยละ 51  
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เพ่ือศึกษาสภาพตลาดผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่น  ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
อุปสงค์การน าเข้าของประเทศญี่ปุ่นต่อผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศไทยและค านวณหาค่าความยืดหยุ่น
ของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยจากประเทศญี่ปุ่น 
วิธีการวิจัย 

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์เป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ  (Secondary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลเชิง
ปริมาณที่เก็บรวมรวมจากบทความ  เอกสาร รายงานทางวิชาการ งานวิจัยทางด้านที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงข้อมูล
สถิติจากหน่วยงานราชการและเอกชนที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้การวิเคราะห์ข้อมูลท าการวิเคราะห์เชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพการตลาดทั่วไปของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปแช่แข็ง
ของไทยที่มีการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เป็นการ
วิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากไทย โดยการใช้การวิเคราะห์วิธีก าลังสองน้อย
ที่สุด (Ordinary Least Squares : OLS) โดยจะใช้แบบจ าลองอุปสงค์การน าเข้าไก่แปรรูปจากไทยของญี่ปุ่น
ดังนี้ 
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โดยที่ 
QTt คือ ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทย (ตัน)  
PTt คือ ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทย (ดอลล่าสหรัฐต่อตัน) 
PCt คือ ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศจีน (ดอลล่าสหรัฐต่อตัน) 
PBt คือ ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศบราซิล (ดอลล่าสหรัฐต่อตัน) 
PUt คือ ราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศสหรัฐอเมริกา (ดอลล่าสหรัฐต่อตัน) 
Otht คือราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศอ่ืนๆ (ดอลล่าสหรัฐต่อตัน) 
GDPt คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่น 

จากสมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทยและ
ปัจจัยต่างๆ ที่ก าหนดไว้คาดว่าจะเป็นดังนี้ 
1. ถ้าราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทยมีราคาที่เพ่ิมขึ้นจะท าให้ปริมาณการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทยลดลง แต่ถ้าราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจาก
ประเทศไทยมีราคาที่ลดลงจะท าให้ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป็นผลท าให้ปริมาณการน าเข้าเกิดความสัมพันธ์กับราคาน าเข้าในทิศทางตรงกันข้าม 
2. ถ้าราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศจีน บราซิล สหรัฐอเมริกาและราคาของประเทศ
อ่ืนๆ มีราคาที่เพ่ิมขึ้น  จะท าให้ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศจีน บราซิล 
สหรัฐอเมริกาและของประเทศอ่ืนๆ ลดลง แต่ถ้าราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศจีน 
บราซิล สหรัฐอเมริกาและของประเทศอ่ืนๆ ลดลง  จะท าให้ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่น
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จากประเทศจีน บราซิล สหรัฐอเมริกาและของประเทศอ่ืนๆ เพ่ิมขึ้น ประเทศจีน บราซิล สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศอ่ืนๆ ที่ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปถือว่าเป็นประเทศคู่แข่งในการส่งออกไก่แปรรูปของไทยที่สามารถ
เป็นสินค้าทดแทนจากประเทศไทยเมื่อมีราคาที่เปลี่ยนแปลงไป คือราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของประเทศจีน 
บราซิล สหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ จะมีผลต่อปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยในทิศทาง
เดียวกัน 
3. รายได้ประชาชาติของประเทศญี่ปุ่น ตามทฤษฎีอุปสงค์นั้นจะแสดงให้เห็นว่าระดับรายได้มีผลต่อปริมาณ
การเสนอซื้อสินค้า คือถ้ารายได้เพ่ิมข้ึนจะส่งผลท าให้ระดับความต้องการสินค้านั้นๆ เพ่ิมขึ้น ในทางตรงกันข้าม
ถ้าระดับรายได้ลดลงจะส่งผลท าให้ความต้องการสินค้านั้นลดลง ซึ่งระดับรายได้ของคนญี่ปุ่นจะมีผลต่อความ
ต้องการผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย  โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการน าเข้า 
4. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเป็นตัวชี้วัดความสามารถในการจับจ่ายใช้สอยของคนภายในประเทศนั้นๆ  
คือ ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้น  จะท าให้การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย
เพ่ิมข้ึน  แต่ถ้าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นลดลงจะท าให้ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจาก
ไทยลดลง ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของญี่ปุ่นจะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับปริมาณการ
น าเข้า 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิเคราะห์ทางสถิติของสมการความยืดหยุ่นอุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของ
ประเทศญี่ปุ่น  ซึ่งใช้ข้อมูลรายไตรมาสในการศึกษาในช่วงเวลาปี 2007 ไตรมาส 1 ถึง ปี 2016 ไตรมาส 2   
แสดงผลในรูปสมการ Log - Linear Model ได้ดังนี ้
lnQT=-30.8916-3.8662lnPT-4.8864lnPC-0.0088lnPB-0.0496lnPU+9.8368lnOth+2.5102lnGDP 
       (-3.3582)*** (-1.8983)*   (-2.8629)***   (-0.0895)ns    (-1.6400)ns      (2.7489)***        (3.5606)*** 

สมการนี้ตัวแปรอิสระสามารถอธิบายตัวแปรตามได้ถึงร้อยละ 69.9288 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
30.0712  เป็นอิทธิพลจากปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในสมการ โดยสมการมีค่า F-statistic 15.3402 ได้ค่า
นัยส าคัญทางสถิติ = 0.0000 ซึ่งค่านัยส าคัญทางสถิติที่ค านวณได้นั้นน้อยกว่า 0.01 จึงส่งผลให้ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก H0 : ไม่มีตัวแปรอิสระใดๆ ที่มีผลกระทบต่อปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของ
ประเทศญี่ปุ่น  แต่ยอมรับสมมติฐานรอง H1 : มีตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่มีผลต่อปริมาณการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่นที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99  และเมื่อทดสอบสหสัมพันธ์ของ
ตัวคลาดเคลื่อนได้ค่า  Durbin – Watson เท่ากับ 2.2317 ค่าช่วงระหว่าง (4-dU) = 2.136 กับ (4-dL) = 
2.854 (ได้จากตาราง ณ ระดับนัยส าคัญ 0.05) ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีปัญหาตัวความคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์ 
(Autocorrelation) ส่วนการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติของค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรต่างๆ ได้ผลการค านวณ
ค่าความยืดหยุ่นของอุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของญี่ปุ่นมีค่าดังนี้ 

1. ค่าความยืดหยุ่นของราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยไปญี่ปุ่นที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 
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-3.8662 อธิบายได้ว่า  เมื่อราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยไปญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 จะท าให้
ญี่ปุ่นมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 3.8662 ในทิศทางตรงกันข้าม  
สอดคล้องกับงานวิจัยการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อของไทยช่วงก่อนและ
หลังการลดค่าเงินบาท (รัชพล , 2004) กล่าวว่า เมื่อราคาส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยไปประเทศญี่ปุ่น
เปลี่ยนแปลงไป  โดยให้ปัจจัยอ่ืนๆคงที่  จะท าให้ปริมาณการการส่งออกไก่สดแช่แข็งของไทยไปญี่ปุ่น
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงกันข้าม 

2. ค่าความยืดหยุ่นของราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากจีนไปญี่ปุ่นที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ   
-4.8864  อธิบายได้ว่า  เมื่อราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากจีนไปญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1  จะท าให้
ญี่ปุ่นมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 4.8864 ในทิศทางตรงกันข้าม  เนื่องจาก
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของจีนคุณภาพต่ ากว่าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทย  เกิดจากเมื่อจีนมีปัญหาการแพร่
ระบาดของไข้หวัดนก  ท าให้จีนมีการระบายผลิตภัณฑ์ไก่เหล่านี้ออกสู่ตลาดต่างประเทศและท าให้ประเทศผู้
น าเข้าต้องมีมาตรการควบคุมการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากจีนมากขึ้น  จึงท าให้ถึงแม้ราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูป
จากจีนจะมีราคาลดลง  แต่กลับพบว่าญี่ปุ่นยังมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากไทยเพ่ิมขึ้น 

3. ค่าความยืดหยุ่นของราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศอ่ืนๆ ที่ค านวณได้มีค่า
เท่ากับ 9.8368  อธิบายได้ว่า  เมื่อราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของญี่ปุ่นจากประเทศอ่ืนๆ เปลี่ยนแปลงไป
ร้อยละ 1 แล้วจะท าให้ญี่ปุ่นน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 9.8386  ในทิศทาง
เดียวกัน   สอดคล้องกับงานวิจัยการวิเคราะห์อุปทานส่งออกและอุปสงค์น าเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาด
ญี่ปุ่นและเยอรมณี (ตาป,ี2002) กล่าวว่า  ถ้าราคาไก่สดแช่แข็งท่ีญี่ปุ่นน าเข้าจากตลาดโลกเปลี่ยนแปลงไปร้อย
ละ 1 โดยก าหนดใหปัจจัยอ่ืนๆ คงที่แล้ว  จะท าให้ปริมาณการน าเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในประเทศญี่ปุ่น
เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 

4. ค่าความยืดหยุ่นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 2.5102 แสดง
ว่าเมื่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 1 แล้วจะท าให้ปริมาณการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยไปญี่ปุ่นเปลี่ยนแปลงไปร้อยละ 2.5102 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน  
สอดคล้องกับงานวิจัยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพตลาดส่งออกไก่แปรรูปของไทย (พัชรินทร์
, 2011) สอดคล้องกับงานวิจัยการส่งออกไก่แปรรูปของไทยไปตลาดญี่ปุ่นภายใต้ข้อตกลง JTEPA (สุวิมล
,2009) ที่กล่าวว่าเมื่อรายได้ของผู้บริโภคเพ่ิมขึ้นย่อมท าให้ความสามารถในการซื้อสินค้าเพ่ิมขึ้น  จาก
การศึกษาการส่งออกไก่แปรรูปในญี่ปุ่น พบว่า มีค่าความยืดหยุ่นสูง  กล่าวได้ว่าชาวญี่ปุ่นต้องมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เพ่ือน ามาบริโภคไก่แปรรูป  โดยรายได้นี้จะพิจารณาเรื่องความปลอดภัยในอาหารและสอดคล้องกับงานวิจัย
การวิเคราะห์อุปทานส่งออกและอุปสงค์น าเข้าไก่สดแช่แข็งของไทยในตลาดญี่ปุ่นและเยอรมัน (ตาปี, 2002) 
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 อุตสาหกรรมการผลิตไก่แปรรูปมีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย  เนื่องจากมีมูลค่าการส่งออก
ในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก ในช่วงที่ผ่านมาไทยได้ส่งออกเนื้อไก่แช่แข็งไปยังประเทศคู่ค้าต่างๆ จนกระทั่ง
ประสบกับปัญหาการเกิดการระบาดของไข้หวัดนกในประเทศ  ซึ่งส่งผลต่อการส่งออกเนื้อไก่ทุกประเภทของ
ไทยไปยังประเทศคู่ค้าที่ส าคัญ เช่น ญี่ปุ่น  เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้มีการสั่งห้ามการน าเข้าเนื้อไก่ทุกชนิดจาก
ไทย  เมื่อประเทศไทยมีการควบคุมการระบาดของไข้หวัดนกภายในประเทศได้แล้วทางรัฐบาลมีการเจรจากับ
ทางประเทศญี่ปุ่นให้มีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่จากไทย  แต่การน าเข้าของญี่ปุ่นนั้นยังคงมีปริมาณลดลงเมื่อ
เทียบกับช่วงที่ยังไม่เกิดการระบาดของไข้หวัดนก  จึงท าให้ผู้ประกอบการได้มีการปรับเปลี่ยนสินค้าที่จะ
ส่งออกเป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่มีทั้งเนื้อไก่แปรรูปแบบที่ไม่น ามาผ่านกระบวนการปรุงสุกและเนื้อ
ไก่แปรรูปที่ผ่านกระบวนการปรุงสุกแล้ว  เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศ  ปัจจุบัน
ไทยส่งออกไก่แปรรูปสัดส่วนร้อยละ 70 ในเชิงปริมาณที่เหลือเป็นการส่งออกไก่สดแช่เย็นแช่แข็ง  โดยไทย
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปไปญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 46.45 จากการส่งออกไก่แปรรูปทั้งหมด (Thailand 
Poultry and Products Annual 2016, USDA) 
 สรุปจากผลการศึกษาของอุปสงค์น าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของญี่ปุ่น  เพ่ือศึกษาสภาพตลาด
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยที่ส่งไปประเทศญี่ปุ่น  ปัจจัยที่มีผลต่อการน าเข้าของประเทศญี่ปุ่นในผลิตภัณฑ์ไก่
แปรรูปจากประเทศไทยและค่าความยืดหยุ่นของการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยจากประเทศญี่ปุ่น  ซึ่ง
ในการศึกษานี้จะเน้นผลการศึกษาอุปสงค์น าเข้าไก่แปรรูปแช่แข็งจากประเทศไทย  โดยมีคู่แข่งทางการค้าที่
ส าคัญกับประเทศไทยคือ ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา บราซิลและประเทศอ่ืนๆทั้งหมด  โดยใช้ข้อมูลรายไตร
มาส  ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2007 ถึง ไตรมาส 2 ปี 2016 รวมทั้งหมด 38 ชุดข้อมูล  จากการพิจารณาผลของ
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยไปญี่ปุ่นกับราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปร
รูปของญี่ปุ่นจากประเทศไทย จีน บราซิล สหรัฐอเมริกา ประเทศอ่ืนๆและผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ญี่ปุ่น  สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้ 
1. จากผลการวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น  พบว่า  ค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย มีค่าเท่ากับ -3.8662    อธิบายว่าการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของญี่ปุ่นมีผลต่อปริมาณการน าเข้าของญี่ปุ่ น  ในทิศทางตรงกัน
ข้าม การเพ่ิมขึ้นของราคาจะท าให้ปริมาณการน าเข้าเปลี่ยนแปลงไปมากหรือมีค่าความยืดหยุ่นมากกว่า 1  
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นมีความจ าเป็นในการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทย  เพราะว่าด้วยสภาพภูมิศาสตร์
ของประเทศญี่ปุ่นที่มีลักษณะเป็นหมู่ เกาะซึ่งไม่สามารถเลี้ยงไก่ให้เพียงพอต่อความต้องการของคน
ภายในประเทศได้  จึงมีความจ าเป็นในการน าเข้าจากต่างประเทศ  อุตสาหกรรมไก่แปรรูปของไทยยังได้เปรียบ
จากประเทศคู่แข่งคือ  แรงงานไทยมีฝีมือและความช านาญในการผลิตสินค้ามากกว่าประเทศคู่แข่ง  อีกทั้ง
ประเทศไทยยังมีข้อได้เปรียบทางด้านสิทธิพิเศษทางภาษี  โดยท าการตกลงเขตการค้าเสรีญี่ปุ่น – ไทย 
(JTEPA)  ซึ่งท าให้สินค้าที่น าเข้าจากประเทศไทยได้รับการยกเว้นภาษี 
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2. จากผลการวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น  พบว่า  ค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ต่อราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากจีน มีค่าเท่ากับ -4.8864 อธิบายได้ว่าเมื่อราคาผลิตภัณฑ์
ไก่แปรรูปของจีนลดลงแต่ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเพ่ิมขึ้น  ในทิศทางตรงกันข้าม  
เนื่องจากคุณภาพของสินค้าจีนยังต่ ากว่าไทยและมีการตรวจพบการปนเปื้อนสารตกค้างในผลิตภัณฑ์  ซึ่ งการ
น าเข้าสินค้าจากต่างประเทศนั้นจะต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้และ
ประมง (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries: MAFF)  รวมถึงการผลิตของจีนยังไม่สามารถ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรสชาติตรงตามความต้องการของผู้บริโภคชาวญี่ปุ่น  จึงท าให้แม้ว่าราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปร
รูปจากจีนจะลดลงแต่ก็ยังท าให้ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเพิ่มข้ึน 
3. จากผลการวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น  พบว่า ค่าความ
ยืดหยุ่นของอุปสงค์ราคาผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ มีค่า 9.8368  อธิบายได้ว่าการเปลี่ยนแปลง
ของราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ จะมีผลต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยมาก
เนื่องจากค่าความยืดหยุ่นมีค่ามากกว่า 1 คือ  ถ้าราคาน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ ลดลงจะมี
ผลท าให้ญี่ปุ่นมีการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศอ่ืนๆ แทนการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจาก
ประเทศไทย เนื่องจากราคาโดยเปรียบเทียบต่ ากว่าผลิตภัณฑ์จากประเทศไทย   
4. จากผลการวิเคราะห์อุปสงค์การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยของประเทศญี่ปุ่น  พบว่า  ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นมีผลต่อการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากประเทศไทย  ส่วนค่าความยืดหยุ่นของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศญี่ปุ่นที่ค านวณได้มีค่าเท่ากับ 2.5102  อธิบายว่ารายได้ของคนญี่ปุ่นมีผลต่อ
ปริมาณการน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยสูง  เนื่องจากถ้ารายได้ของคนญี่ปุ่นเพ่ิมขึ้นก็จะท าให้ปริมาณ
การน าเข้าผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยเพ่ิมมากขึ้น  แต่ถ้ารายได้ของคนญี่ปุ่นลดลงจะท าให้ปริมาณการน าเข้า
ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยลดลงมากเช่นกัน 
ข้อเสนอแนะ 

1. การแข่งขันทางด้านราคาถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อการส่งออก  ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ที่มีส่วน
แบ่งการตลาดของการส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปในตลาดญี่ปุ่นเป็นอันดับ 1 แต่คู่แข่งที่ส าคัญอย่างประเทศ 
จีนที่ยังมีโอกาสแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจากประเทศไทยไป  เนื่องจากพบว่ าจีนนั้นสามารถผลิตสินค้าได้
ต้นทุนที่ต่ ากว่าไทยมาก  แต่จีนจะมีข้อด้อยในเรื่องคุณภาพของสินค้า  ซึ่งรัฐบาลไทยควรจะสนับสนุนการ
ส่งออกผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปของไทยให้เพ่ิมมากขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์จากรัฐบาลแทนภาคเอกชนใน
ประเทศต่างๆ ที่เป็นประเทศที่มีก าลังในการน าเข้าสินค้าสูง  รวมถึงการให้ข้อมูลเพ่ือส่งเสริมทางการค้าให้กับ
ผู้ประกอบการหรือการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีในการแปรรูปผลิตภัณฑ์  เพ่ือลดต้นทุนในการ
ผลิตและการส่งเสริมความคิดต่อยอดในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพ่ือให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคในแต่
ละประเทศคู่ค้า 

2. ผู้ประกอบการควรเน้นในด้านการพัฒนารูปแบบและคุณภาพของสินค้าให้มีความหลากหลายมากขึ้น  
อีกท้ังยังต้องเน้นด้านสุขอนามัยให้ได้มาตรฐานสากล  ทั้งนี้เพราะตลาดญี่ปุ่นจะให้ความส าคัญมากในอาหารที่
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จะบริโภคที่จะต้องสะอาดได้มาตรฐาน  เพ่ือที่ผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปจากไทยจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งจาก
ประเทศอ่ืนๆ ที่สามารถเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดในประเทศญี่ปุ่นได้  เพราะราคาน าเข้าจากประเทศคู่แข่ง
นั้นต่ ากว่าไทย 
กิตกิกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ส าเร็จได้ด้วยดี  ผู้จัดท าขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  
ชาวงษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าตลอดการการศึกษา  รวมถึงการ
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆมาโดยตลอด  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . คมกริชถาวรซับ ขอขอบคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. อรรคพล  สืบพงศกรและดร. ศศิวิมล  วรุณศิริปวีณวัฒณ์  กรรมการสอบการศึกษาค้นคว้า
อิสระที่ตรวจสอบและให้ค าแนะน าในการศึกษาครั้งนี้และขอบคุณเจ้าหน้าที่ห้องสมุดกรมส่งเสริมการส่งออก 
กระทรวงพาณิชย์ที่อ านวยความสะดวกเกี่ยวกับการหาข้อมูลในการศึกษา  ขอขอบคุณครอบครัวที่คอย
สนับสนุนในทุกๆเรื่องและคอยให้ก าลังใจตลอดเวลาจนประสบความความส าเร็จ  รวมทั้งเพ่ือนๆนักศึกษา
ปริญญาทุกท่านที่คอยให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือในการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระตลอดมา 
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    1.อาจารย ์วิทยาลยัการแพทยบ์ูรณาการ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
  

ปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ของบัณฑิตสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 

Factors Affecting Desired Characteristics of Science and Technology Graduates 

in  Dhurakij Pundit University. 

 
ไกรสร อมัมวรรธน์ (Kraisorn Ammawat) 1 

 
บทคดัย่อ 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตสาขาวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยโ์ดยจ าแนกตามคณะ เพศและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน (2) ศึกษาตวั
แปรพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตจากปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ ผลสมัฤทธ์ิในเรียน และกิจกรรมพิเศษของมหาวทิยาลยั และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของบณัฑิตในการจดัการ
เรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่าง คือบัณฑิตจ านวน 137 คน ประกอบด้วยคณะ
วทิยาศาสตร์ประยกุตจ์ านวน 16 คน คณะวศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 28 คนและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวน 
93 คน ใช้วิธีของยามาเน่ในการค านวณขนาดตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างเป็นระบบ เคร่ืองมือท่ีใช้คือ 
แบบสอบถามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตซ่ึงผูว้จิยัสร้างข้ึน โดยขอ้ค าถามมีค่าความตรงอยูร่ะหวา่ง 0.70-
1.00 และค่าความเท่ียงเท่ากบั .80 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ ผลการวจิยั ปรากฏวา่ (1) คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตอยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 คณะและไม่มี
ความแตกต่างกนัในดา้นคณะ เพศ และผลสัมฤทธ์ิในการเรียน (2) สัมพนัธภาพในครอบครัว รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ  และผลสมัฤทธ์ิในการเรียน สามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดร้้อยละ 25 อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .465  และสามารถสร้างสมการ
ถดถอยเพ่ือใช้ในการพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ได้ดังน้ี คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ = 1.714 + 0.277 
(สมัพนัธภาพในครอบครัว) + 0.181 (รูปแบบการด าเนินชีวติ) + 0.151 (ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน) และ (3) นกัศึกษา
มีขอ้เสนอแนะในดา้นของความตอ้งการประสบการณ์ในการปฏิบติังานจริง มีกิจกรรมหลายรูปในการเรียนเพ่ือท า
ใหเ้ขา้ใจดีข้ึนและไม่น่าเบ่ือ  
 
 
 
 
 
ค าส าคญั  คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์
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Abstract 

The purposes of this study were (1)  compare  desired characteristics of graduates from 

faculties of science and technology of Dhurakij Pundit University classified by faculties,sex and 

learning achievement; (2) investigate the factors that could predict  desired characteristics from factors 

in family relationship,lifestyle,learning achievement and extracurricular activities; and  (3) collect 

suggestions about learning  management and extracurricular activities. The research sample consisted 

of 137 graduates in faculties of applied science,engineer and information technology, obtained by 

systemic random sampling. The sample size was determined based on Taro Yamane’s method. The 

research instrument was a questionnaire about desird characteristics of graduates developed by the 

researcher.  The content validity coefficients of questionnaire items ranged from .70 to 1.00 and the 

reliability coefficient of the questionnaire was .80.  Data were analyzed using the percentage, mean, 

standard deviation, t-test, one-way ANOVA, Pearson correlation coefficient, and multiple regression 

analysis.The research findings were as follows: (1) the overall desired characteristics of graduates of all 

faculties were at the high level. There was no significant difference between faculties, sex and learning 

achievement levels; (2) the elements of  family relation,lifestyle and learning achievement factors 

could be combined to predict desired characteristics by 25 per cent, and the regression equation for 

predicting desired characteristics was as follows:  Desired Characteristics = 1.714 + 0.277(Family 

relation) + 0.181(Livestyle) + 0.151(Learning achievement); and (3)Graduates have suggestions about 

requirements in practice in real working situation. They requires various learning activities for 

understanding lessons without boring. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Desired Characteristics,Science and Technology,Dhurakij Pundit University.  
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บทน า  
  มหาวิทยาลยัเป็นกลไกส าคญัท่ีตอ้งปรับปรุงและพฒันาวิธีการในการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการสร้างคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตเพื่อให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเหมาะสมกบัการปฏิบติังานดา้นต่างๆ ผูว้ิจยัมีความสนใจวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีส่งผลต่อ
การเสริมสร้างบณัฑิตท่ีพึงประสงคท์างดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การวิจยัน้ีสามารถท าให้มหาวิทยาลยัจดั
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมโดยใช้ทรัพยากรทุกๆ ด้านอย่างคุ ้มค่าเพ่ือให้บัณฑิตมีความพร้อมท่ีจะออกไป
ปฏิบติังานในหน่วยงานต่างๆ หรือไปประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไปในอนาคต 
แต่อยา่งไรก็ตาม กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education, TQF:HEd) ไดก้ าหนดแนวทางโดยมุ่งเนน้ท่ีผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ซ่ึงเป็นมาตรฐานขั้นต ่า
เชิงคุณภาพในการประกนัคุณภาพบณัฑิต ท่ีสถาบนัการ ศึกษาต่างๆ ตอ้งยึดถือและน าไปจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบต่างๆ ให้บรรลุตามมาตรฐานท่ีก าหนดไวโ้ดยมีการพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ได้แก่ 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทกัษะทางปัญญา ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบและทกัษะ
การวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน
แต่เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอในการสร้างบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในอนาคต  มหาวิทยาลยัมีความ
จ าเป็นตอ้งจดักิจกรรมท่ีหลากหลายในการพฒันาบณัฑิต ขอ้ท่ีเป็นปัญหาในการจดักิจกรรมแต่ละอย่างนั้นมีผล
โดยตรงต่อตน้ทุนในการผลิตบณัฑิตอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้นอกจากน้ียงัตอ้งใชท้รัพยากรบุคคลในการด าเนินงาน 
ใชเ้วลาในการจดักิจกรรมซ่ึงมีผลกระทบกบัระยะเวลาการเรียนของนกัศึกษาดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษามี
ส่วนส าคัญในการสร้างบัณฑิต ปัจจัยท่ีอาจท าให้ผลการเรียนรู้ด้อยลงนั้ นได้แก่ นักศึกษาส่วนใหญ่ของ
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยมี์ผลการเรียนอยูใ่นระดบัปานกลางถึงอ่อน เศรษฐานะของผูป้กครองอยูใ่นระดบัปาน
กลางถึงต ่า ตอ้งมีการกูย้มืเงินในการเรียนเป็นส่วนใหญ่ นอกจากน้ีสภาพสังคมในปัจจุบนัท าให้ความแข็งแรงของ
สถาบนัครอบครัวดอ้ยลงกวา่เดิม ส่ิงท่ีดึงดูดความสนใจของนกัศึกษาออกจากการเรียนมีมากมาย มหาวิทยาลยัจึง
ไดก้ารจดักิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียน เพื่อการพฒันานกัศึกษาไปสู่ผลการเรียนรู้ท่ีตอ้งการทั้ง 5 
ดา้น ซ่ึงตอ้งใชท้รัพยากรเป็นจ านวนมาก แต่มหาวทิยาลยัยงัขาดการวจิยัเพ่ือศึกษาถึงผลของปัจจยัต่างๆวา่มีผลมาก
นอ้ยเพียงใด 
 การศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตจะช่วยผูบ้ริหารในการวาง
แผนการด าเนินงานและจดัสรรการใชท้รัพยากรใหเ้หมาะสมในการท าภารกิจของมหาวทิยาลยัใหบ้รรลุผลตาม
เป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั   

1. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตโดยจ าแนกตามคณะ เพศและผลสัมฤทธ์ิในการ
เรียนของบณัฑิตสาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

2. เพื่อสร้างสมการพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต จากปัจจยัดา้นสัมพนัธภาพในครอบครัว 
รูปแบบการด าเนินชีวติ ผลสมัฤทธ์ิในเรียน และกิจกรรมพิเศษของมหาวทิยาลยั 

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของบณัฑิตในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมของมหาวทิยาลยั 
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วธีิด าเนินการวจิยั 
 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาความเห็นของผูส้ าเร็จการศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2557  ประชากรท่ีศึกษาคือผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีประจ าปีการศึกษา 2527  ภาคปกติ
จากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งส้ิน 168 คน กลุ่ม
ตวัอยา่ง ไดจ้ากสุ่มโดยใชว้ิธี Systematic sampling โดยการแบ่งกลุ่มตามคณะแลว้เลือกตวัอยา่งตามสัดส่วนโดย
การสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตวัอย่างจ านวน 137 คน ประกอบดว้ยคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ านวน 16 คน คณะ
วศิวกรรมศาสตร์ จ านวน 28 คนและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 93 คน  เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบสอบถาม 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิต ประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ (1) ขอ้มูลส่วนบุคคล (2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต ไดแ้ก่ สัมพนัธภาพในครอบครัว จ านวน 7 ขอ้ รูปแบบการใชชี้วิต จ านวน 
15 ขอ้ กิจกรรมพิเศษของมหาวทิยาลยั จ านวน 8 ขอ้ และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์จ านวน 29 ขอ้โดยลกัษณะของ
แบบสอบถามประกอบดว้ยค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมในการปฏิบติั โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลประเภทอนัตรภาค
(Interval scale) 5 ระดบั (3) ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
แบบสอบถามดงักล่าวมีค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruence 
Index : IOC) สูงกวา่ 0.60 ทุกขอ้ และมีค่าความเท่ียง เท่ากบั 0.80 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์โดยการทดสอบค่า t ความแปรปรวนทางเดียว 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
ผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์ระดบัปัจจยัต่างๆ สัมพนัธภาพในครอบครัวอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด กิจกรรมพิเศษอยู่
ในระดบันอ้ยท่ีสุด ดงัแสดงในตารางท่ี 1  

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปัจจยัต่างๆ 

                 ปัจจยั x̄  S.D. ค่าระดบั 

สมัพนัธภาพในครอบครัว 3.70 .73 มาก 

รูปแบบการด าเนินชีวติ  3.07 .63 ปานกลาง 

กิจกรรมพิเศษ 2.72 .70 ปานกลาง 

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 2.53 .57 ปานกลาง 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ 3.68 .53 มาก 
 

2. ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์อยู่ในระดับมากทั้ ง 3  คณะ และเม่ือเปรียบเทียบ
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคก์บัปัจจยัดา้นคณะ เพศ และผลสมัฤทธ์ิในการเรียน พบวา่ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ดงัแสดงในตารางท่ี 2 , 3 และ 4 
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ตารางท่ี 2  เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาจ าแนกตามเพศ 

 เพศ n x̄  S.D. ค่าระดบั t-value 

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ ชาย 84 3.7283 .49365 มาก  

หญิง 53 3.6064 .58295 มาก 1.311 

*p < 0.05 
ตารางท่ี 3 เปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาจ าแนกตามคณะวชิา 

คณะ x̄  n S.D. F 
                  Sig 

วศิวกรรม 3.6249 28 .55  .630 .534 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 3.6758 93 .53    

วทิยาศาสตร์ประยกุต ์ 3.8101 16 .48    

รวม 3.6811 137 .53    

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จ าแนกตามระดบัผลสมัฤทธ์ิในการเรียน 

ระดบัเกรด x̄  n S.D. F Sig. 

2 3.6360 19 .58 .378 .6   86 

3 3.6657 87 .52    

4 3.7521 31 .51    

รวม 3.6811 137 .53   

3. ผลการวิเคราะห์สัมพนัธภาพในครอบครัว รูปแบบการด าเนินชีวิต  และผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 
สามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ไดร้้อยละ 25 อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยค่าความ
คลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์มีค่า .465  และสามารถสร้างสมการถดถอยเพ่ือใชใ้นการพยากรณ์คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคไ์ดด้งัน้ี คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์= 1.714 + 0.277 (สมัพนัธภาพในครอบครัว) + 0.181(รูปแบบการด าเนิน
ชีวติ) + 0.151 (ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน) และจากการเปรียบเทียบค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย(B) พบวา่ สัมพนัธภาพใน
ครอบครัวมีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ในอตัรา .277 เท่า รูปแบบการด าเนินชีวิต มีผลต่อการ
เปล่ียนแปลงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์นอตัรา .181 เท่า ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน มีผลต่อการเปล่ียนแปลงคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์ในอัตรา .151 เท่า และเม่ือเปรียบเทียบโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอยมาตรฐาน(Beta) พบว่า 
สมัพนัธภาพในครอบครัว มีค่าสูงท่ีสุด (.382) ผลสมัฤทธ์ิในการเรียนมีค่าต ่าท่ีสุด(.163) ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5    ค่าสมัประสิทธ์สหสมัพนัธ์พหุคูณระหวา่งตวัแปรท านายกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์โดยวธีิการ
วเิคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise  Regression) 
ตวัแปร B Beta R R-Square p - value 

สมัพนัธภาพในครอบครัว  .277  .382  
.500  .250  .000 รูปแบบการด าเนินชีวติ  .181  .216   

ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน .151  .163  
Constant(a) 1.714      
*p < 0.05 

4. ผลการวเิคราะห์ขอ้เสนอแนะของนกัศึกษาเก่ียวกบัการเรียนการสอนของสถาบนั 
 นกัศึกษาในคณะต่างๆมีขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเรียนการสอนดงัน้ี 

1) ตอ้งการใหมี้กิจกรรมร่วมเพราะบทเรียนยากอยูแ่ลว้ จะไดไ้ม่ท าใหน่้าเบ่ือ 
2) ควรมีการศึกษานอกสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
3) ควรมีการสรุปภายหลงัการเรียน 
4) อุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการยงัไม่เพียงพอและช ารุด 
5) ควรมีวดีิโอการสอนเพื่อดูยอ้นหลงัได ้
6) ควรมีการสอนใหช้า้กวา่น้ีเพราะบางวชิาสอนเร็วเกินไป 
7) อยากใหเ้นน้การปฏิบติัใหม้ากข้ึน 
8) การสอนแบบเรียนรู้ดว้ยตนเองอาจท าใหผู้เ้รียนบางคนไม่เขา้ใจเน้ือหาท่ีตอ้งเตรียมก่อน

การเขา้เรียน 
9) ตอ้งการใหเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์โปรแกรมตั้งแต่ปีท่ี 1 
10) ตอ้งการใหส้ามารถท างานไดจ้ริงและไดรั้บประสบการณ์มากข้ึน 

 

อภิปรายผลการวจิยั 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล มีส่ิงท่ีน่าสนใจดงัน้ี 

1. การวิจยัพบวา่ ทั้งสามคณะมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์อยูใ่นระดบัมาก และไม่พบความแตกต่างใน
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  แสดงให้เห็นวา่มหาวิทยาลยัไดจ้ดัระบบการเรียนการ
สอนรวมทั้งกิจกรรมต่างๆให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาสอดคลอ้งกบัท่ีไพฑูรย ์สินลารัตน์และคณะ (2528) 
ไดก้ล่าวถึงกรอบมาตรฐาน คุณวฒิุ (Qualification Framework) ไวว้่าเป็นเคร่ืองมือของการประกนัคุณภาพ เป็น
การส่ือสารถึงกนัในหมู่ผูใ้ห้การศึกษาและผูใ้ชก้ารศึกษาเองและจะเป็นหลกัประกนัวา่ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
นั้นมีคุณสมบติัตรงตามท่ีเขา้ใจกนัหรือไม่ 
 เม่ือดูตวัแปรเพศ ปรากฏวา่ความเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ของบณัฑิตชายและหญิงอยู่ใน
ระดบัมากและไม่แตกต่างกนั  แสดงใหเ้ห็นวา่ปัจจยัในดา้นความแตกต่างทางเพศไม่มีผลต่อความคิดเห็นเก่ียวกบั
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตในทั้งสามคณะ เพราะนกัศึกษาทั้งหมดไดรั้บประสบการณ์จากการเรียนการ
สอนทั้งในหอ้งเรียนและกิจกรรมเสริมต่างๆในลกัษณะท่ีเท่าเทียมกนัทั้งเพศชายและหญิง   
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 แต่เม่ือพิจารณาระดบัต่างๆ ของผลสัมฤทธ์ิในการเรียนปรากฏวา่ความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องบณัฑิตอยูใ่นระดบัมากและมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ม่แตกต่างกนั แสดงให้เห็นวา่บณัฑิตท่ีมีผล 
สมัฤทธ์ิในการเรียนท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อการสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต การวดัจากคะแนนสอบ
เป็นเพียงการวดัในดา้นของความรู้ในวชิาท่ีนกัศึกษาเคยเรียน แต่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคน์ั้นมีพฤติกรรมหลายๆ
ด้านท่ีต้องถูกสร้างจากปัจจัยแวดล้อมทั้ งในส่ิงแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ดา้นทกัษะในดา้นต่างๆซ่ึงตอ้นอาศยัการท่ีนักศึกษาไดใ้ชเ้วลานอกเหนือจากชัว่โมงเรียนใน
การพฒันาคุณลกัษณะในดา้นต่างๆท่ีกล่าวมาแลว้ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ดงัเช่นท่ีสายฝน บูชาและคณะ 
(2550:8) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคว์า่เป็นพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกมาใน 6 ดา้น 
 2. การวิจยัพบวา่การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษของมหาวิทยาลยั อยูใ่นระดบัปานกลาง โดยท่ีกิจกรรมศูนย์
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานมีค่าเฉล่ียสูงสุด (x̄ =3.18) กิจกรรมของสโมสรนกัศึกษามีค่าเฉล่ียต ่าสุด (x̄ =2.2) 
แสดงใหเ้ห็นวา่มหาวทิยาลยัยงัสามารถส่งเสริมให้นกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าวมากข้ึนกวา่น้ี เพ่ือเป็นการ
พฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ ตามท่ีอดุลย ์วิริยเวชกุล (2541) ได้กล่าวว่าหลกัสูตรจะตอ้งเน้นในด้านการ
ปรับปรุงคุณภาพและความทนัสมยั โดยมีการก าหนดหน่วยกิตให้นกัศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค
การศึกษาให้อยู่ในขอบเขตท่ีเหมาะสม โดยให้นักศึกษามีเวลาเหลือเพียงพอท่ีจะไปแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
เพ่ิมเติม ซ่ึงอาจเป็น  กิจกรรมพิเศษต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัได้ทุ่มเททรัพยากรในการจดัข้ึนหรือการใช้ชีวิตท่ีมี
รูปแบบท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ เช่น การเขา้ไปคน้ควา้ขอ้มูลต่างๆ ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ การเขา้
กลุ่มคนท่ีมีการพฒันาตนเอง เป็นตน้ 
 3. การศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรตามคือคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์กับตัวแปรอิสระคือ
สมัพนัธภาพในครอบครัว ผลสมัฤทธ์ิในการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษและรูปแบบการด าเนินชีวติ   พบวา่ตวั
แปรอิสระท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์คือสัมพนัธภาพในครอบครัว   การเขา้ร่วม
กิจกรรมพิเศษและรูปแบบการด าเนินชีวิต แสดงวา่หากปัจจยัทั้งสามอยูใ่นระดบัมาก ยอ่มส่งผลให้คุณลกัษณะท่ี
พึงประสงค์มีระดับมากด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับประทุม แป้นสุวรรณ (2545) ซ่ึงกล่าวไวว้่า บิดา มารดาและ
ผูป้กครองเป็นตวัแบบท่ีส าคญัยิ่งในการปรับตวัซ่ึงมีผลเป็นอย่างยิ่งในการปรับตวัของวยัรุ่น ท าให้สามารถเขา้
สังคมและเรียนรู้ พฒันาในส่ิงท่ีดีกบัตนเองได ้นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัวลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2528, 
หนา้ 130-132) ซ่ึงไดก้ล่าวถึงวตัถุประสงคห์ลายๆดา้นของกิจกรรมพิเศษของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาไดเ้รียนรู้
และมีประสบ การณ์เพ่ือพฒันาไปสู่คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตต่อไป  
 4. การศึกษาประสิทธิภาพในการท านายคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์จากสัมพนัธภาพในครอบครัว 
ผลสัมฤทธ์ิของการเรียน การเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษและรูปแบบการด าเนินชีวิต พบวา่สัมพนัธภาพในครอบครัว 
รูปแบบการด าเนินชีวิตและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน ไดรั้บการคดัเลือกเขา้สมการเพ่ือพยากรณ์คุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค์โดยมีประสิทธิภาพในการท านายร้อยละ 22.3 แสดงให้เห็นว่าหากมีการเสริมสร้างปัจจยัทั้งสามดา้นท่ี
กล่าวมาแลว้ ยอ่มมีผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงันั้นควรมีการด าเนินการในกิจการใดท่ีส่งเสริม
ปัจจยัดงักล่าว ซ่ึงไดแ้ก่ การส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือสร้างสัมพนัธภาพในครอบครัวท่ีดีโดยมหาวิทยาลยัเป็นตวัริเร่ิม
กิจกรรม การจัดส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลยัท่ีนักศึกษาสามารถใช้ชีวิต ใชเ้วลาในส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา เช่น หอ้งสมุด หอ้งคอมพิวเตอร์ หรือห้องกิจกรรมนกัศึกษาก็ตาม ในดา้นผลสัมฤทธ์ิในการเรียนก็ยอ่ม
ข้ึนกบัการจดัการเรียนการสอนของผูส้อนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียน ซ่ึงปัจจยัดงักล่าวมีความสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  
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อรอนงค ์เยน็เกษม (2552) ซ่ึงไดศึ้กษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษามหาวิทยาลยั 
ขอนแก่น โดยพบวา่มีปัจจยัจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี ดา้นการพฒันาหลกัสูตร ดา้นการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์
ดา้นการจดัการเรียนการสอน ดา้นการส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา และดา้นการประเมินคุณภาพการผลิตบณัฑิต 
ตามล าดบั และนอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัการศึกษาของดาระกา ศิริสนัติสมัฤทธ์ิ (2552) อีกดว้ย 
 5. การศึกษาความตอ้งการของนกัศึกษา พบวา่นกัศึกษามีความตอ้งการให้มีกิจกรรมร่วมกบัการเรียน 
ตอ้งการใหมี้การศึกษานอกสถานท่ีเพื่อการเรียนรู้ตามสภาพจริง ตอ้งการใหมี้การสรุปภายหลงัการเรียน มีอุปกรณ์
หอ้งปฏิบติัการท่ีเพียงพอและอยูใ่นสภาพดี ตอ้งการใหเ้นน้การปฏิบติัให้มากข้ึนตอ้งการให้สามารถท างานไดจ้ริง
และไดรั้บประสบการณ์มากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะ  
จากผลการวิจยัพบว่า สัมพนัธภาพในครอบครัว รูปแบบการด าเนินชีวิตและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน 

สามารถท านายคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดใ้นระดบัหน่ึง ในขณะท่ีการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษถูกคดัออกในการ
ท านาย จากการศึกษาคร้ังน้ีท าให้เห็นว่าการส่งเสริมสัมพนัธภาพท่ีดีในครอบครัวและการจัดการในด้านของ
รูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีเหมาะสมจะท าให้เกิดการเรียนรู้ตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องมหาวิทยาลยัได ้หาก
สถาบนัการศึกษาไดมี้การจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมในแนวทางดงักล่าว ยอ่มท าให้การเรียนรู้ของนกัศึกษามีแนวโนม้
ในการบรรลุตามเป้าหมายท่ีเขียนไว ้ในขณะท่ีการเขา้ร่วมกิจกรรมพิเศษไม่ไดมี้ผลในการท านาย ขอ้คิดและ
ขอ้สงัเกตจากการวจิยั มีดงัน้ี 

1) จากผลการวิจยัท่ีไดผ้ลของคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องนกัศึกษาอยูใ่นระดบัมากนั้น เป็นการ
ประเมินตามความรู้สึกของนกัศึกษา ซ่ึงอาจคลาดเคล่ือนจากความเป็นจริงได ้อาจารยท่ี์ปรึกษาท่ีไดดู้แลนกัศึกษา
อยา่งใกลชิ้ดยอ่มควรจะประเมินคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ดอ้ยา่งเท่ียงตรงกวา่ 

2) จากผลการวิจยัท่ีพบวา่ค่าเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิในการเรียนอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงก็เป็นลกัษณะ
ทัว่ไปของนักศึกษาอยู่แลว้ท่ีส่วนใหญ่จะมีผลการเรียนรู้ในระดบัปานกลาง และเป็นขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง ไม่ไดใ้ช้
ความรู้สึกในการประเมิน 

3) ค่าเฉล่ียรูปแบบการด าเนินชีวิต อยู่ในระดบัปานกลางแต่มีผลต่อการท านายคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงค ์จึงเป็นขอ้มูลท่ีน่าสนใจในการน าไปพฒันาเพ่ือเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคไ์ด ้

4) จากการวิจยัท่ีพบว่าตวัแปรท่ีมีผลในทางบวกต่อคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ คือสัมพนัธภาพใน
ครอบครัว  รูปแบบการด าเนินชีวิตและผลสัมฤทธ์ิในการเรียน  ดงันั้นการส่งเสริมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร
ดงักล่าวจึงน่าจะมีผลดีต่อการเสริมสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิต 

5) จากการท่ีพบวา่ค่าสมัประสิทธ์ิในการตดัสินใจ(R-Square) มีค่าเท่ากบั .25 ซ่ึงมีค่านอ้ย แสดงให้
เห็นว่าตัวแปรอิสระท่ีท าการศึกษายงัมีอิทธิพลไม่มากต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ซ่ึงอาจเกิดจาก การใช้
แบบสอบถามแบบ Rating scale ไม่เหมาะกบัการวิเคราะห์โดยใชก้ารถดถอยพหุคุณ ซ่ึงจะเหมาะกบัขอ้มูลเชิง
ปริมาณชนิดต่อเน่ือง(Continuous random variable) และอาจเกิดจากตวัแปรอิสระท่ีน ามาศึกษานั้นยงัไม่เหมาะสม
หรือนอ้ยเกินไป สมควรมีการน าตวัแปรอิสระอ่ืนๆมาศึกษาใหม้ากกวา่น้ี 
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ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีในระดับอุดมศึกษาในการประกอบ
วิชาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

Factors  affect the potential of undergraduate students in accounting 
profession when opening a free trade accounting to step into the ASEAN 

Economic Community (AEC) 
 

ผศ.อัมพร   เที่ยงตระกูล 
Amporn Theingtrakuที 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์คือเพ่ือศึกษาระดับความเห็นของปัจจัยด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ด้าน
ความรู้ในวิชาชีพ  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการ
บัญชีในการประกอบอาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาหลักสูตรการบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบส ารวจ
ความคิดเห็นจ านวน 202 ตัวอย่าง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
อ านาจจ าแนก และความเชื่อถือได้ของข้อค าถาม การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ค่า Kasier-Meyer-Olkin 
(KMO) และ Bartlett’s Test of Sphericity ท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธีสกัดปัจจัย
แบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย (Maximum Likelihood) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) องค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อหลักสูตรการบัญชีในการประกอบอาชีพบัญชีเมื่อ
มีการเปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ โดย
เรียงล าดับความส าคัญได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้าน
ทักษะทางปัญญา 2) ระดับความคิดเห็นของนักศึกษาพบว่า ทุกด้านมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับ
ความส าคัญมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญ คือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน
ทักษะทางปัญญา และด้านความรู้ในวิชาชีพ  ตามล าดับ   
 
ค าส าคัญ: ศักยภาพในการประกอบอาชีพ วิเคราะห์องค์ประกอบ บัญชี 
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Abstract   
        The objectives of this research are to study the factors of morality and ethics, 
professional knowledge, intellectual skills, interpersonal skills and responsibility, numerical 
analysis, communications and the application of information technology which affects the 
potential of accounting curriculum students towards the accounting profession  when 
opening a free trade accounting on the move towards the ASEAN Economic Community.  
The sample are 202 the students in accounting curriculum, Dhurakij Pundit University. The 
tools used in the study are the survey, s opinions. Data analysis includes the percentage, 
average, standard deviation, discrimination and reliability of the questionnaires, exploratory 
factor analysis. Determine the appropriateness of using factor analysis techniques by using, 
Kasier-Meyer-Olkin (KMO) , Bartlett’s Test of Sphericity and factor analysis maximum 
likelihood  
     The research findings revealed that: 
1) The important elements are important to the accounting curriculum in the accounting 
profession when opening a free trade accounting on the move towards the ASEAN Economic 
Community is composed of 5 elements; Sorting by the importance are (1) professional 
knowledge; (2) Interpersonal skills and responsibility; (3)numerical analysis; (4) 
communications and the application of information technology; and (5) morality and ethics 
and Intellectual skills  
2) In students’ opinions, all aspects are very important by descending order as follows:- 
morality and ethics, Interpersonal skills and responsibility, numerical analysis, 
communications and the application of information technology, Intellectual skills and 
professional knowledge respectively. 
 
Key word:- Potential of accounting profession, configuration analysis, accounting  
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1. ความเป็นมาของปัญหา 
                ในปัจจุบันการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทยและต่างประเทศ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้การค้าระหว่างประเทศมีการขยายตัวมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะมีการรวมกลุ่มทาง
เศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆ ในโลกที่เรียกว่า “ เขตเศรษฐกิจ” หรือเขตการค้า โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือได้มาซึ่ง
ชัยชนะในการแข่งขัน ตัดทอนอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการค้าและ
การลงทุนให้มากขึ้น รวมถึงการเจาะตลาด ในปลายปี พ.ศ.2525 ประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ
องค์การค้าโลก(World Trade Organization :WTO)  

        จากสถิติตามพ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ.2542 ในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 

พ.ศ.2543 ถึงเดือนมกราคม  พ.ศ.2546 พบว่ามีประเทศต่างๆได้ขอเข้ามาลงทุนในประเทศไทยถึง 36 

ประเทศ จ านวน 1,089 บริษัท (กระทรวงพาณิชย์ ,2546) และมีประเทศต่างๆ ได้แสดงความเจตต์จ านงที่จะ

ขอเข้ามาประกอบธุรกิจด้านการบัญชีในประเทศไทย จ านวน 14 ประเทศ ( กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

, 2545) ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2552 การรวมกลุ่มประชาคมอาเซียน  

จ านวน 10 ประเทศ มีการเจรจาตกลงประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 บันทึกในพิมพ์เขียว (AEC Blueprint) 

เป็นกฎบัตรอาเซียน 3 ด้านคือ ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคมวัฒนธรรม  

      ส าหรับสถาบันการศึกษาแต่ละแห่งได้มีการพัฒนาปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการบัญชีให้ทันสมัย 

และสอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนานักศึกษาในหลักสูตรให้ มีความพร้อม

และมีศักยภาพในการเรียนรู้ในวิชาชีพ  โดยใช้แนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 ซึ่งก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ไว้  5 ด้านได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม   ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง

ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

         องค์กรทุกองค์กรต้องการบัณฑิตที่จบใหม่ที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านตามที่กล่าว
ข้างต้น เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ ซ่ึงวิชาชีพบัญชี (พระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547) ได้แก่ด้านการท า
บัญชี ด้านการสอบบัญชี ด้านการบัญชีบริหาร ด้านการวางระบบบัญชี ด้านการบัญชีภาษีอากร ด้านการศึกษา
และเทคโนโลยีการบัญชี และการบริการอ่ืนๆเกี่ยวกับการบัญชี  ดังนั้นนักศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมและ
ศักยภาพในการเรียนรู้ในวิชาชีพเพ่ือการประกอบอาชีพในอนาคต ทั้งนี้มีนักวิจัยหลายท่านได้ค้นพบว่า การ
พัฒนาทักษะ พัฒนาความรู้ทางวิชาชีพบัญชีและความรู้ความเข้าใจ 

ด้านต่างๆส่งผลต่อการพัฒนาการท างานในการประกอบวิชาชีพบัญชี  เช่นผู้ประกอบวิชาชีพต้องมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านวิชาชีพบัญชี (นฤ
มล สุมรรคา, 2554) นอกจากนั้นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องให้ความส าคัญกับความรู้ด้านกฎหมาย ความรู้
ทางด้านเทคโนโลยี และความรู้ทางด้านภาษากับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (นงลักษณ์ ศิริพิศและคณะ, 
2555)  ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีจะต้องมีความรู้ความสามารถในมาตรฐานรายงานทางการเงิน ด้าน
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จรรยาบรรณ และด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะมีผลต่อการเพ่ิมมูลค่าของผู้ประกอบวิชาชีพในการเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน (วีรยุทธ  สุขมากและกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธิ์,2558)  ท านองเดียวกันกับการศึกษาถึง
ปัจจัยด้านบุคคล และด้านองค์กรที่มีผลต่อการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร เพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ฐิติธร ผิวทองงามและกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์,2558) และระดับความส าคัญของปัจจัยที่ดังกล่าว
ข้างต้นมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษา (รจนา ขุนแก้วและมัทนชัย สุทธิพันธุ์, 2558)  
              ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษา 
หลักสูตรการบัญชีในระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการ
ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.วัตถุประสงค์ของการศึกษา  
            ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิด เห็นของปัจจัยได้แก่ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม ความรู้ในวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีผลต่อศักยภาพในการ
ประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการเปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน       
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
       3.1  เป็นแนวทางท่ีสถาบันการศึกษาน าไปใช้ในการพัฒนานักศึกษา 
       3.2  เป็นแนวทางให้กับสถาบันการศึกษาได้น าไปปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาชีพบัญชีให้
สอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากข้ึน 
4. กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัย  
 กรอบแนวคิดที่ใช้ในงานวิจัยในครั้งนี้มีตัวแปรที่ศึกษาดังนี้ 
          4.1  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ หลักสูตรการศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสม ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน การเคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรี 

      4.2  ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีในการประกอบวิชาชีพบัญชี เมื่อมีการ
เปิดการค้าเสรีทางด้านการบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ คุณธรรมและจริยธรรม 
ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิด ชอบ และ
การวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ระเบียบวิธีวิจัย 
     5.1 ประชากรและตัวอย่าง 
      ประชากรในการวิจัยในนี้ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรการบัญชีในปีการศึกษา 2559 ของมหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ทั้ง ในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน) จ านวน 412 คน ผู้วิจัยใช้สูตรการคัดเลือก
ตัวอย่างของ Yamane (1973) ได้จ านวนตัวอย่าง 202 คน  
 5.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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      ผู้วิจัยใช้แบบส ารวจซึ่งออกแบบขึ้นมาเพ่ือใช้ชี้วัดปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการประกอบวิชาชีพ
บัญชี โดยเป็นค าถามปลายปิดให้ผู้ตอบแบบส ารวจเลือกตอบเพียงข้อเดียว ซึ่งแต่ละค าถามจะประกอบด้วยผล
ต่อการมีศักยภาพ 5 ระดับตามมาตรวัดความคิดเห็นของ Likert  (likert' s  scale ) น าไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง 20 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบส ารวจ โดยใช้สูตรครอนบาค (Cronbach, 
1970) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 อีกส่วนหนึ่งเป็นค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเขียน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า
อ านาจจ าแนกและความเชื่อถือได้ของข้อค าถามในแต่และตัวแปรที่สังเกตได้โดยใช้ค่า Cronbach's Alpha 
ของแต่ละด้าน และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ตรวจสอบความ
เหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย โดยใช้ค่า Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s Test 
of Sphericity ท าการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) โดยใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย 
(Maximum Likelihood) 
6. ผลการวิจัย 
 6.1  ข้อมูลทั่วไป 
       จากการเก็บข้อมูลด้านประชากรของตัวอย่างพบว่านักศึกษาหลักสูตรการบัญชีที่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน175 คน(ร้อยละ 86.6) เพศชาย 27 คน(ร้อยละ13.4) มีอายุระหว่าง 
20 - 25 ปี จ านวน195 คน(ร้อยละ 96.5) อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 5 คน (ร้อยละ2.5) อายุมากกว่า 25 ปี 
จ านวน 2คน (ร้อยละ1.0) เป็นหลักสูตรการศึกษา 4 ปีจ านวน 146 คน (ร้อยละ 72.3) หลักสูตรเทียบโอน
จ านวน 56 คน(ร้อยละ 27.7)มีเกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.00 – 2.50  จ านวน 80 คน(ร้อยละ 39.6) เกรดเฉลี่ย
ระหว่าง 3.10 – 4.00  จ านวน 73 คน(ร้อยละ 36.1) เกรดเฉลี่ยระหว่าง 2.51 – 3.00  จ านวน 49 คน(ร้อยละ 
24.3) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ านวน186 คน(ร้อยละ 92.1) ไม่มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจ านวน16 คน(ร้อยละ 7.9) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เคลื่อนย้ายแรงงานโดยเสรีจ านวน163 คน (ร้อยละ 80.7) ไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนย้าย
แรงงานโดยเสรีจ านวน 39 คน (ร้อยละ 19.3) เห็นด้วยกับการเปิดการค้าเสรีทางการค้าบริการสาขาวิชาชีพ
บัญชีจ านวน180คน( ร้อยละ 89.1) และไม่เห็นด้วยกับการเปิดการค้าเสรีทางการค้าบริการสาขาวิชาชีพบัญชี
จ านวน 22 คน (ร้อยละ 10.9)  ตามล าดับ 
 6.2  อ านาจจ าแนก และความเชื่อถือได้ของข้อค าถามในแต่ละตัวแปรตามที่สังเกตได ้
       การวิเคราะห์ในส่วนนี้ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มตัวอย่าง มาค านวณหาค่าความ
เชื่อถือได้ของข้อค าถามมาตรวัดตัวแปรสังเกตโดยได้แสดงค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ  (Corrected Item-Total 
Correlation) และค่า Cronbach’s alpha เพ่ือแสดงหลักฐานว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ในครั้งนี้มีความเชื่อถือ
ได้มากน้อยเพียงใด  
 ค่าอ านาจการจ าแนกด้านคุณธรรมและจริยธรรมมีค่าระหว่าง 0.570-0.704 ค่าความเชื่อถือได้ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมีค่าระหว่าง 0.843-0.860 มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.869 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากแบบ
ส ารวจมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูง           
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 ค่าอ านาจการจ าแนกด้านความรู้ในวิชาชีพมีค่าระหว่าง 0.536-0.728 ค่าความเชื่อถือได้ด้านความรู้ใน
วิชาชีพมีค่าระหว่าง 0.875-0.889 มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.892  ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมีค่า
อ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูง   
 ค่าอ านาจการจ าแนกด้านทักษะทางปัญญามีค่าระหว่าง 0.666-0.772 ค่าความเชื่อถือได้ด้านทักษะ
ทางปัญญามีค่าระหว่าง 0.886-0.897 มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.906  ซ่ึงแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมีค่า
อ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูง    
 ค่าอ านาจการจ าแนกด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าระหว่าง 0.508-
0.770 ค่าความเชื่อถือได้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีค่าระหว่าง 0.877-
0.907 มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.899 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมีค่าอ านาจจ าแนกและค่าความ
เชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูง  
 ค่าอ านาจการจ าแนกด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีค่า
ระหว่าง 0.488-0.750 ค่าความเชื่อถือได้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มีค่าระหว่าง 0.775-0.843 มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ย 0.838 ซึ่งแสดงว่าข้อมูลที่ได้จากแบบส ารวจมีค่า
อ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อถือได้ของมาตรวัดอยู่ในระดับสูง 
 6.3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรวัดตัวแปรปัจจัย 
       ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของมาตรวัดตัวแปรปัจจัยในภาพรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับ
มาก ( X = 4.04 , S.D = 0.51) ส าหรับปัจจัยองค์ประกอบแต่ละด้าน พบว่านักศึกษาให้ความส าคัญ ด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมมากที่สุด ( X = 4.26 , S.D = 0.51) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบด้านความรู้ในวิชาชีพ ( X = 4.20 , S.D = 0.57) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ( X = 3.95 , S.D = 0.67)  ด้านทักษะทางปัญญา ( X = 3.9 , S.D = 0.60)  และด้าน
ความรู้ทางวิชาชีพ ( X = 3.9 , S.D = 0.60) ตามล าดับ ส่วนรายละเอียดเรียงล าดับของตัวแปรแต่ละด้านได้
ดังนี้ 
 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม นักศึกษาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากที่สุดได้แก่  การมีวินัยในการ
ท างาน เช่นการตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ( X =4.41)  การปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต
และประพฤติตามจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ ( X =4.37) ความเป็นอิสระในการท างาน ( X =4.30) 
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน พร้อมที่จะชี้แจงและรับผิดชอบผลการกระท า ( X =4.27) รองลงมานักศึกษาให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากแต่เป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ การแสดงความคิดความรู้สึกอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา
และปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับค าพูดของตน ( X =4.11)    
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นักศึกษาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุดได้แก่ การมีเจตคติที่ดีและมีน้ าใจในการช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงาน ( X =4.28)  ยอมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและตอบค าถาม( X =4.28) เข้าใจและยอมรับสภาพปัจจุบันของตนเองและเพ่ือนร่วมงาน ( X

=4.26) ใช้ค าพูดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกาลเทศะ ( X =4.23) อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนรองลงมานักศึกษา
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ให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากแต่เป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 
กล้าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง ( X =4.06)  
 ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนักศึกษาให้ความส าคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ความสามารถใช้ E-Mail ในการรับส่งข้อมูลได้ ( X =4.30) ส่วนรองลงมานักศึกษาให้
ความส าคัญอยู่ในระดับมากแต่เป็นล าดับสุดท้ายได้แก่ ทักษะการใช้ภาษาด้านอ่ืนๆเช่นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ (
X =3.53)   
 ด้านทักษะทางปัญญา นักศึกษาให้ความส าคัญ ตัวแปรภายในองค์ประกอบทุกตัวอยู่ในระดับมากเช่น
การปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดการปรับตัวในองค์กร ( X =3.96) การ
ประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีในการปฏิบัติงานจริง ( X =3.95)แต่ล าดับสุดท้ายได้แก่ ความสามารถแก้ปัญหาได้
ถูกจุด โดยศึกษาจากสาเหตุและหาวิธีการแก้ไขโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ( X =3.85)  
 ด้านความรู้ในวิชาชีพ นักศึกษาให้ความส าคัญอยู่ในระดับมากได้แก่ความสามารถน าความรู้ทางด้าน
สังคมมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจ( X =4.09) มีความเข้าใจด้านการจัดการบริหารองค์กร
ของกิจการและสามารถสื่อสารทางการบัญชีตอบสนองความต้องการของกิจการได้ ( X =4.03) แต่ล าดับสุดท้าย
ได้แก่มีความสามารถในการอ่านและแปลความ ( X =3.62) 
 6.4  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
        ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพในการประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการ
เปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัย 
ประเภทการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) เพ่ือศึกษาโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร สร้างปัจจัยร่วม โดยใช้วิธีสกัดปัจจัยแบบวิธีตัวประกอบหลักปัจจัย (Maximum 
Likelihood) โดยในขั้นแรก ผู้วิจัยตรวจสอบความเหมาะสมของการน าตัวแปรทั้งหมด (35 ตัวแปร) เพ่ือไป 
สร้างปัจจัยร่วมหรือลดจ านวนตัวแปร โดยพิจารณาจากค่าสถิติ Kasier-Meyer-Olkin (KMO) และ Bartlett’s 
Test of Sphericity พบว่า ค่า KMO มีค่าเท่ากับ .934 แสดงให้เห็นว่าข้อมูลชุดนี้มี 
ความเหมาะสมในการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (Kaiser and Rice, 1974) และค่า p-
value เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า .05 หมายความว่า ตัวแปรทั้ง 35 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมี 
นัยส าคัญที่ระดับ 0.05 จึงสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้  ส่วนค่าความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความ
แปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance) ของแต่ละองค์ประกอบปัจจัยมีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage of Variance) และค่าร้อยละสะสม
ของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of Variance) ของปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษา
หลักสูตรการบัญชีในระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี พบว่าองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigenvalues) มากกว่า 1 ขึ้นไป มีอยู่ 5 ค่า แสดงว่าตัวแปรปัจจัยนั้น จัดเป็นองค์ประกอบได้ 5 
องค์ประกอบ ซึ่งค่าร้อยละของความแปรปรวนและค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน  องค์ประกอบทั้ง 5 
องค์ประกอบ ได้ร้อยละ 65.308 แสดงไว้ในตารางที่ 1 
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 ส่วนค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) ต้องมีค่ามากกว่า 1 ขึ้นไป มีตัวแปรใน
องค์ประกอบตั้งแต่ 3 ตัวแปรขึ้นไป และตัวแปรแต่ละตัวต้องมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ (factor loading) 
เท่ากับ 0.3 ขึ้นไป จึงได้องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน
ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี 5 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านความรู้ในวิชาชีพ ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม และด้านทักษะทางปัญญา 
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านความรู้ในวิชาชีพ พบว่า แปรส าคัญ 9 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.419 - 0.637 โดยตัวแปรด้านความรู้ทางวิชาชีพค่าน้ าหนักสูงสุด คือ มีการ
ติดตามข่าวสารและเหตุการณ์เก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีมาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐาน 
การสอบบัญชี รองลงมามีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการบัญชีความหมายของ
ข้อมูลทางการบัญชีเป็นภาษาต่างประเทศได้อย่างถูกต้อง และมีความรู้ พ้ืนฐานด้านการบัญชีแ ละเข้าใจ
ระบบงานบัญชีได้เป็นอย่างดี ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้ายมีความรอบรู้เกี่ยวกับศิลปะ วัฒนธรรมของแต่ละ
ภูมิภาคตามตารางท่ี 2 
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความมรับผิดชอบ 
พบว่า สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.380 ถึง 0.678 โดยตัว
แปรด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแลค่าน้ าหนักสูงสุด ได้แก่ เข้าใจและยอมรับสภาพปัจจุบันของ
ตนเองและเพ่ือนร่วมงาน รองลงมา ใช้ค าพูดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกาลเทศะ และยอมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และตอบค าถาม ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย มีความเป็นผู้น า กล้าคิด กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 
กล้าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงตามตารางที่ 3 
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ตั้งแต่ 
0.384 ถึง 0.598 โดยตัวแปร ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่า
น้ าหนักสูงสุด ได้แก่ มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการท างานบัญชีและวิเคราะห์
เชิงตัวเลขได้ รองลงมา มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ืองานบัญชีได้ ทักษะการใช้ภาษาด้าน
อ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ จับประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง
และเกิดความเข้าใจตรงกัน ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย ความสามารถในการใช้ E-Mail ในการรับส่งข้อมูลได้
ตามตารางท่ี 4 
 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม พบว่าด้านคุณธรรมและ
จริยธรรมสามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.456 ถึง 0.654 โดย
ตัวแปรด้านคุณธรรมและจริยธรรมค่าน้ าหนักสูงสุด ได้แก่ มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติงานพร้อมที่จะชี้แจงและรับผิดชอบ
ผลการกระท า รองลงมา มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและประพฤติตาม
จรรยาบรรณในการ และมีความเป็นอิสระในการท างานตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย แสดงความคิดความรู้สึก
อย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาและปฏิบัติตนให้สอด คล้องกับค าพูดของตนตามตารางที่ 5 
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 ผลการวิเคราะห์ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ ด้านทักษะทางปัญญา พบว่าด้านทักษะทางปัญญา สามารถ
อธิบายได้ด้วยตัวแปรส าคัญ 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.476 ถึง 0.631 โดยตัวแปรที่สามารถ
อธิบายด้านทักษะทางปัญญา ค่าน้ าหนักสูงสุด ได้แก่ ศึกษาทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการ
แก้ปัญหา รองลงมา ศึกษาทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหาโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่   น า
ทักษะทางวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการบูรณาการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และวิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์  โดยใช้
เหตุผลทฤษฎี โดยใช้ความรู้ทางวิชาชีพบัญชี ตามล าดับ ส่วนล าดับสุดท้าย มีการวางแผน ความคิดที่เป็นระบบ
บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงได้อย่างเหมาะสมกับเวลา สถานที และเหตุการณ์ ตามตารางท่ี 6 
ตารางท่ี 1  ค่าความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (Percentage  
       of Variance) และค่าร้อยละสะสมของความแปรปรวน (Accumulative Percentage of  
        Variance) ของแต่ละองค์ประกอบ  

 ค่าความ ร้อยละความ ร้อยละสะสม จ านวนตัวแปร 
องค์ประกอบ แปรปรวนท้ังหมด แปรปรวน ความแปรปรวน ในองค์ประกอบ 

ด้านความรู้ในวิชาชีพ 15.467 44.192 44.192 9 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ 3.061 8.746 52.939 7 
ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ     

ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร 1.707 4.876 57815 5 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 1.471 4.203 62.018 7 

ด้านทักษะทางปัญญา 1.151 3.290 65.308 7 

 
ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน 

     ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพ 
ด้านความรู้ในวิชาชีพ ค่าน้ าหนัก องค์ประกอบ 

มีการตดิตามข่าวสารและเหตุการณ์เกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชี 0.637 
มาตรฐานรายงานทางการเงินและมาตรฐานการสอบบญัช ี  
มีความสามารถในการอ่านและแปลความหมายของข้อมูลทางการ 0.613 
บัญชีเป็นภาษาต่างประเทศได้อยา่งถูกต้อง  

มีความรู้พื้นฐานด้านการบญัชีและเข้าใจระบบงานบญัชีได ้ 0.590 
เป็นอย่างด ี  

มีความรูเ้กี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรปูทางด้านการบัญชีมีความรู้ 0.571 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ  
มีความเข้าใจด้านการจดัการบริหารองค์กรของกิจการและสามารถ 0.565 
สื่อสารทางการบัญชีตอบสนองความต้องการของกิจการได้  
มีความรูเ้กี่ยวกับโปรแกรมส าเร็จรปูทางด้านการบัญชีมีความรู้ 0.506 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ  
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน 
     ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านความรู้ในวิชาชีพ (ต่อ) 

ด้านความรู้ในวิชาชีพ ค่าน้ าหนัก องค์ประกอบ 

สามารถน าความรู้ทางด้านสังคมมาใช้ในการวิเคราะหเ์กี่ยวกับ 0.471 
ผลกระทบทางธุรกิจ  
สามารถน าความรู้ทางด้านการเมอืงมาใช้ในการวิเคราะหเ์กี่ยวกับ 0.458 
ผลกระทบทางธุรกิจ  
มีความรอบรู้เกี่ยวกับศลิปะ วัฒนธรรมของแต่ละภมูิภาค 0.419 

 
ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน 

ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ   
ความรับผิดชอบ 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
เข้าใจและยอมรับสภาพปัจจบุันของตนเองและเพื่อนร่วมงาน 0.678 
ใช้ค าพูดที่ชัดเจนและเหมาะสมกบักาลเทศะ 0.673 

ยอมรับฟังความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ และตอบค าถาม 0.664 
มีเจตคติที่ดีและมีน้ าใจในการช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงาน 0.603 

มีความสามรรถท างานเป็นทีม น าทีมงานไป 0.577 
สู่ผลส าเร็จของงานตามทีไ่ด้ตั้งเป้าหมายไว ้  
ทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา 0.567 

มีความเป็นผู้น า กล้าคดิ กล้าท า กล้าเปลี่ยนแปลง 0.380 
กล้าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของความเป็นจริง  

            
ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน 

ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นเครื่องมือในการท างาน 0.598 
บัญชีและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได ้  
มีทักษะในการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่องานบัญชีได้ 0.567 

ทักษะการใช้ภาษาด้านอ่ืนๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 0.534 
จับประเด็นการฟัง การอ่าน การเขียน และสามารถถ่ายทอดได้อย่าง 0.441 
ถูกต้องและเกิดความเข้าใจตรงกัน  

สามารถใช้ E-Mail ในการรับส่งข้อมูลได ้ 0.384 
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ตารางท่ี 5  ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการ 
      บัญชีในระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน พร้อมท่ีจะช้ีแจงและรับผิดชอบผลการกระท า  0.654 
มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็น  0.631 

ปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจรติและประพฤติตามจรรยาบรรณในการ  0.628 
มีความเป็นอิสระในการท างาน  0.542 

มีวินัยในการท างาน เช่นการตรงตอ่เวลามีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้ 0.486 
รับมอบหมาย   

ให้บริการช่วยเหลือ เสริมสร้างและรักษา ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 0.494 
แสดงความคดิความรู้สึกอย่างเปดิเผยตรงไปตรงมาและปฏิบัติตน 0.456 
ให้สอดคล้องกับค าพูดของตน   

 
ตารางท่ี 6 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุมีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรการบัญชีใน 

    ระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชี ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะทางปัญญา ค่าน้ าหนักองค์ประกอบ 

ศึกษาทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆ เพื่อเปน็ข้อมูลในการแก้ปัญหา 0.631 
ศึกษาทฤษฎี แนวคิดใหม่ๆ เพื่อเปน็ข้อมูลในการแก้ปัญหา 0.624 
โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู ่  

น าทักษะทางวิชาชีพบัญชีมาใช้ในการบูรณาการเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 0.586 
วิเคราะหป์ัญหา สถานการณ์ โดยใช้เหตุผลทฤษฎี โดยใช้ความรู้ 0.585 
ทางวิชาชีพบัญชี  
ปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลีย่นแปลง ซึ่งก่อให้เกิดการ 0.536 
ปรับตัวในองค์กร  
มีการประยุกต์ความรู้ทางการบัญชีในการปฏิบัติงานจริง 0.516 
มีการวางแผน ความคิดที่เป็นระบบบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริงได้อย่าง 0.476 
เหมาะสมกับเวลา สถานที และเหตุการณ ์  

          ตัวแบบการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) องค์ประกอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษาหลักสูตรบัญชีในระดับอุดมศึกษาในการประกอบวิชาชีพบัญชีเมื่อมีการ
เปิดการค้าเสรีทางด้านบัญชีในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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7. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลได้องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพของนักศึกษา 
หลักสูตรการบัญชี ผู้วิจัยขอสรุปและอภิปรายผลดังนี้  1)  ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ผู้วิจัยเห็นด้วยกับ
นักศึกษาทีใ่ห้ความส าคัญของปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและประพฤติตามจรรยาบรรณในการมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน 
พร้อมที่จะชี้แจงและรับผิดชอบผลการกระท า มีวินัยในการท างาน เช่น การตรงต่อเวลามีความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย และมีความเป็นอิสระในการท างานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รจนา ขุนแก้วและมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558) ซึ่งในการปฏิบัติงานถือว่าเป็นคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติที่จะต้อง
ใช้คุณธรรมจริยธรรม ภาระหน้าที่ท่ีต้องการกระท าให้ได้รับความส าเร็จ 2) ด้านความรู้ในวิชาชีพ ผู้วิจัยเห็นด้วย
กับนักศึกษาทีใ่ห้ความส าคัญ ตัวแปรสังเกตภายในองค์ประกอบทุกตัวอยู่ในระดับมาก จะให้ความส าคัญของ
สามารถน าความรู้ทางด้านสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจ มีความเข้าใจด้านการจัดการ
บริหารองค์กรของกิจการและสามารถสื่อสารทางการบัญชีตอบสนองความต้องการของกิจการได้ ฯลฯ ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วีรยุทธ  สุขมากและกนกศักดิ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ (2558) 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
นักศึกษาให้ความส าคัญ ตัวแปรสังเกตภายในองค์ประกอบทุกตัวอยู่ในระดับมากซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ ฐิติธร  ผิวทองงามและกนกศักดิ์  สุขวัฒนาสินิทธ์ (2558) 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ผู้วิจัยเห็นด้วยกับนักศึกษาทีใ่ห้ความส าคัญของมีเจตคติที่ดีและมีน้ าใจในการช่วยเหลือต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ยอมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบค าถามเข้าใจและยอมรับสภาพปัจจุบันของตนเองและ
เพ่ือนร่วมงาน  ใช้ค าพูดที่ชัดเจนและเหมาะสมกับกาลเทศะ อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษา
ของ รจนา ขนแก้วและมัทนชัย สุทธิพันธุ์ (2558) 5) ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาให้ความส าคัญของความสามารถในการใช้ E-Mail ในการรับส่งข้อมูลอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุดมีซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ นฤมล สุมรรคา (2554) และสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
นงลักษณ์  ศิริพิศ, สุชญา มานวกุลและปฐมาภรณ์ ค าชื่น (2558) ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นว่าการใช้เทคโนโลยีมี
ความส าคัญต่อการท าบัญชีและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้อย่างรวดเร็ว แต่ผลที่ได้จะไม่สอดคล้องกับค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ ซึ่งทักษะในการใช้เทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือในการท างานบัญชีและวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้จะมี
ค่าน้ าหนักมากกว่าความสามารถในการใช้ E-Mail ในการรับส่งข้อมูล  
8. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ประโยชน์  
 จากผลการวิจัย ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา จากการสรุปความคิดเห็นของนักศึกษาสามารถน า
ผลงานวิจัยเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาและเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนใน
วิชาชีพบัญชีได้โดยมีจุดเน้นองค์ประกอบในภาพรวม ได้แก่ ด้านจริยธรรมและคุณธรรม เช่นมีการสอดแทรก
กรณีศึกษาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษาได้คิดวิเคราะห์  เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและ
ประพฤติตามจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพมากที่สุด ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
เช่นในการเรียนการสอนมีการมอบหมายงานให้นักศึกษาไปศึกษาค้นคว้าโดยท างานเป็นกลุ่ม และแบ่งหน้าที่ใน
กลุ่ม เพ่ือให้นักศึกษาได้มีเจตคติและมีน้ าใจในการช่วยเหลือต่อเพ่ือนร่วมงานและยอมรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและตอบค าถาม ด้านการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่นให้
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นักศึกษาฝึกปฏิบัติการท าบัญชีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการท างานบัญชีและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้  ถึงแม้ว่านักศึกษาให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาด้านอ่ืนๆเช่นภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ระดับมากแต่
เป็นล าดับสุดท้ายของด้านการสื่อสารก็ตาม อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันการแข่งขันสูงขึ้นเมื่อมีการเปิดการค้าเสรี
การสื่อสารหลายๆภาษาเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการประกอบอาชีพ ด้านทักษะปัญญาเกี่ยวกับการปรับตัวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงซึ่งก่อให้เกิดการปรับตัวในองค์กร และด้านความรู้ในวิชาชีพเกี่ยวกับ
ความสามารถน าความรู้ทางด้านสังคมมาใช้ในการวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจ เป็นต้น  ทั้งนี้ผู้ที่
เกี่ยวข้องที่น าไปใช้จะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมกับผลที่ได้ด้วยเนื่องจากเมื่อใช้  Factor loading สกัด
ปัจจัยแล้วอาจจะมีบางองค์ประกอบที่อาจจะให้ความส าคัญไม่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษา ส าหรับ
ความเห็นของผู้วิจัยมีความเห็นว่าผลที่ได้จากการใช้ Factor loading สกัดปัจจัยท าให้มองเห็นความส าคัญได้
ชัดเจนมากกว่า 
9. ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
             ในการวิจัยครั้งต่อไปควรศึกษากลุ่มเป้าหมายนักศึกษาหลักสูตรบัญชีจากมหาวิทยาลัยเอกชน  
มหาวิทยาลัยของรัฐบาล มหาวิทยาลัยในส่วนกลางในเมือง มหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด หรือมหาวิทยาลัยที่มี
วิทยาเขตใกล้ประเทศเพ่ือนบ้าน  มหาวิทยาลัยราชภัฎ เป็นต้น เพ่ือจะได้ความคิดเห็นที่แตกต่างกัน  
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
Factors Affecting Turnover of Medical Supplies Sales Representatives  

in Thailand 
 

ลัดดาวัลย์  พรหมมา1 
ยุทธนา ธรรมเจริญ2 

 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยที่ท าให้ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ลาออก 
 การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
จ านวน 385 คน สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
ค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว กรณีการเปรียบเทียบเชิงซ้อนใช้วิธีการ แอล เอส ดี 
และเชฟฟ่ีเทส 
 ผลการวิจัยพบว่า (1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.9) มีอายุ 25 -35 ปี และมี
สถานภาพโสด ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ซึ่งท างานทั้งในบริษัทข้ามชาติและของไทย รับผิดชอบเขต
การขายในต่างจังหวัด มีประสบการณ์ในการท างาน 1-3 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 50,001-70,000 บาท 
(2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทยคือ โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ การ
บังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา เงินเดือนและค่าตอบแทน ตามล าดับ และ (3) ปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ลักษณะของบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขาย
เวชภัณฑ์ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการลาออกจากงานของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ใน
ประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 

ค าส าคัญ: การลาออก  ผู้แทนขายเวชภัณฑ์  ประเทศไทย  

 
                                                 
1
นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) แขนงวิชาการตลาด สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี

11120 
2
 รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี 11120 
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Abstract  
This research aims to: (1) explore personal characteristics of medical supplies sales 

representatives (MSRs) in Thailand; (2) study factors affecting turnover of MSRs in Thailand; 
and (3) examine relationship between demographic characteristics and factors of turnover of 
MSRs in Thailand. 

 This research was a survey research. 385 samples from Thai MSRs population were 
collected to answer the questionnaires. For sampling process, the researcher used 
multistage sampling, including quota, simple random, and convenience sampling. Data were 
analyzed by descriptive statistics – frequency, percentage, mean, standard deviation. 
Hypothesizes were tested by mean difference test (t-Test) and one-way analysis of variance 
(one-way ANOVA). Fisher’s Least Significant Difference method (LSD) and Scheffe’s Multiple 
Contrast method were used for post hoc analysis. 

The result showed that: (1) 56.9% of respondents were female, aged between 25-35 
years old. The most of them are single. Respondents earned bachelor degree. MSRs came 
from both multinational companies and local companies. Their territories were Bangkok, 
upcountry, and hybrid. Period of working was 1-3 years, and average total monthly income 
was 50,001-70,000 baht. (2) The factors affecting turnover of MSRs in Thailand are 
advancement, and respectively followed by supervision and relationship with managers, 
salary, and achievement. (3) The study also revealed statistically significant at 0.05 level in 
the relationship between demographic characteristics and factors of turnover of MSRs in 
Thailand. Status, relationship with peers, supervision, and relationship with managers, 
company policy, working conditions, and personal life had statistically significant relationship 
with a turnover. 

 

Keywords: Turnover, Medical Supplies Sales Representative, Thailand.  
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บทน า 
เวชภัณฑ์เป็นสินค้าที่แตกต่างจากสินค้าอ่ืนทั่วไป  เพราะผู้ป่วยที่ใช้เวชภัณฑ์ซึ่งเป็นผู้บริโภคสุดท้าย

ไม่ได้ตัดสินใจเลือกซื้อด้วยตนเอง แต่จะถูกตัดสินใจเลือกโดยแพทย์ ในที่นี้ เวชภัณฑ์ หมายถึง วัสดุหรือ
อุปกรณ์เพ่ือการบ าบัดรักษาผู้ป่วย โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มรายการ ดังนี้  เวชภัณฑ์ 1 (Medical Supplies1) 
หมายถึง วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ อาทิ สายยาง ท่อระบาย เข็มฉีดยา ชุดให้ยา (Soluset) ชุดหยดเล็ก 
(Microdrip Set) ถุงมือ เฝือก เวชภัณฑ์ 2 (Medical Supplies2) หมายถึง อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้
ภายนอกตัวผู้ป่วยเป็นหลัก อาทิ กายอุปกรณ์ เฝือกพยุงคอ (Collar) ไม้เท้า ไม้ค้ ายัน รถเข็น รองเท้าคนพิการ 
เวชภัณฑ์ 3 (Medical Supplies3) หมายถึง วัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่ติดตัวผู้ป่วย อาทิ วัสดุดาม
ยึดกระดูก ลิ้นหัวใจเทียม เลนส์ตาเทียม Aneurysm Clips ดังนั้น การด าเนินกิจกรรมทางการตลาดจึงมุ่งไปที่
ตัวแพทย์เป็นหลัก ท าให้บริษัทขายเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ต้องใช้พนักงานขายที่เรียกว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ 
(Medical Supplies Sales Representatives; MSRs) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญของบริษัทเวชภัณฑ์เพราะ
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์จะเป็นผู้ให้ข้อมูลเวชภัณฑ์แก่แพทย์เพ่ือตัดสินใจเลือกใช้เวชภัณฑ์กับผู้ป่วยและออก   
ค าสั่งซื้อกับบริษัทเวชภัณฑ์ (Thaomas & Raymond, 1989 อ้างใน อนันต์ รุ่งผ่องศรีกุล, 2541) ดังนั้นผู้แทน
ขายเวชภัณฑ์จะต้องมีความรู้ในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามจากแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์  ทั้งนี้
เพราะแพทย์เห็นว่าข้อมูลที่ได้รับจากผู้แทนขายเวชภัณฑ์นั้นมีความน่าเชื่อถือ (Credibility) เข้าถึงได้ง่าย 
(Availability) และสามารถน าไปปรับใช้ได้ง่าย (Applicability) อีกทั้งเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบริษัทที่
ตนสังกัดอยู่ (T. Shawn Caudill, Mitzi S. Johnson, Eugene C. Rich, and Paul McKinney, 1996) 

เนื่องจากอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์มีคู่แข่งขันมาก และมีการแข่งขันที่รุนแรง โดยมีการแข่งขันทั้งในด้าน
คุณภาพและมาตรฐานเวชภัณฑ์ของแต่ละบริษัท และการแข่งขันในการบริการลูกค้า ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ยัง
ต้องท างานภายใต้สภาวะกดดันค่อนข้างสูง ในปีพ.ศ. 2547 สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ได้ท าการส ารวจ
อัตราการเข้าออกงาน (Turnover) ของพนักงานบริษัทเวชภัณฑ์ข้ามชาติที่เป็นสมาชิก ซึ่งในขณะนั้นมีสมาชิก
ทั้งหมด 38 บริษัท พบว่ามีอัตราสูงถึงร้อยละ 10.9 (Thailand TRS PReMA Survey Premium May 2005: 
11 อ้างใน พรทิพย์ วานิชจรูญเกียรติ, 2553) และจากการส ารวจของบริษัท วัทสัน ไวแอท พบว่า ในปีค.ศ.  
2008 มีการเข้าออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในบริษัทต่างๆ สูงถึงร้อยละ 18.4 ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน และในปีค.ศ. 2009 มีการเข้าออกลดลงเหลือร้อยละ 11.4 (ศูนย์รวมข้อมูลด้านบริหารงาน
บุคคล กุมภาพันธ์ 2553 ฉบับ 4187 ประชาชาติธุรกิจ อ้างใน พรทิพย์ วานิชจรูญเกียรติ , 2553) แต่ก็ยังเป็น
อัตราที่สูงอยู ่ซึ่งการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์นั้นส่งผลให้บริษัทอาจมีผลกระทบเรื่องยอดขายที่ลดลงใน
เขตการขายที่ผู้แทนลาออกไป หรืออาจเกิดการแทนที่จากคู่แข่งเป็นต้น อีกทั้งงานผู้แทนขายเวชภัณฑ์ต้องใช้
ทักษะความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และความเป็นมืออาชีพสูง ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการสรรหาและคัดเลือกตัว
บุคลากรที่มีความสามารถและคุณภาพจึงต้องสรรหาและคัดเลือกผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีความรู้ที่ดี มีทักษะใน
การขาย และมีใจรักในงานบริการ รวมไปถึงการให้ความส าคัญกับการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมกับผู้แทนขาย
เวชภัณฑ์ เพราะถ้าหากบริษัทสามารถตอบสนองผู้แทนขายเวชภัณฑ์ได้ทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้ว  ย่อม 
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ส่งผลให้ผู้แทนขายเวชภัณฑ์มีความตั้งใจในการท างาน และลดการลาออกจากงานของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ได้  
ซึ่งจะส่งผลให้ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์ของบริษัทและท างานกับบริษัทได้อย่างมี
ความสุข 
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ศึกษา (1) ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย (2) ปัจจัย

ที่มีอิทธิพลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และ (3) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับปัจจัยที่ท าให้ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ลาออก 

 

กรอบแนวคิด 
 

                          ตัวแปรอิสระ                                            ตัวแปรตาม 
                 (Independent variable)                                  (Dependent variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพการสมรส 
4. คุณวุฒิการศึกษา 
5. ลักษณะของบริษัทท่ีสังกัด 
6. เขตการขายท่ีรับผดิชอบ 
7. ประสบการณ์ในการท างาน 
8. รายได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ย 

ปัจจัยในการลาออก 
1. ด้านความส าเรจ็ในการท างาน 
2. ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
3. ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ 
4. ด้านการได้รับการยอมรับ 
5. ด้านสถานภาพ 
6. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน 
7. ด้านการบังคับบญัชาและความสมัพันธ์ 

กับผู้บังคับบัญชา 
8. ด้านนโยบายการบริหารของบริษทั 
9. ด้านเง่ือนไขในการท างาน 
10. ด้านความมั่นคงในงาน 
11. ด้านชีวิตส่วนตัว 
12. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 

การลาออกจากงาน 
 

1. ความต้องการลาออกจากงาน 
2. โอกาสที่เหมาะสมในการลาออก 
3. ความเครยีดจากการท างาน 
4. ความเหมาะสมกับงานหรือองค์กร 
5. รายได้ที่เพิ่มขึ้น 
6. ต าแหน่งงานว่างในบริษัทอ่ืน 
7. ความสนใจข่าวการรับสมัครงาน 
8. ความตั้งใจในการสมัครงานใหม ่
9. ความตั้งใจท างานจนเกษียณอาย ุ
10. การแนะน าบริษัทต่อคนอื่นๆ 

 
 
หมายเหตุ  ปัจจัยในการลาออกหมายถึง สาเหตุที่ท าให้ลาออก
จากงานโดยอาศัยแนวคิดของ M. Wiese & R. Coetzee ส่วน
การลาออกจากงานหมายถึง ผลลพัธ์อันเนื่องมาจากสาเหตุ คือ 
คิดที่จะลาออก ลาออก และลาออกแล้ว 
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สมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อที่ 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะ
ของบริษัทที่ท างาน เขตการขายที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ และรายได้
ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย   
 สมมติฐานข้อที่ 2 : ปัจจัย 12 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ 
ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท 
ด้านเงื่อนไขในการท างาน ด้านความม่ันคงในงาน ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน มีผลต่อ
การลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย   

 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจที่ท าการวิจัยในประชากรผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ที่สังกัด
บริษัทข้ามชาติและบริษัทของไทย ข้อมูลจากเว็บไซต์ MIMS Thailand (2559, ออนไลน์) ซึ่งรวบข้อมูล
เกี่ยวกับเวชภัณฑ์และบริษัทที่จ าหน่ายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย พบว่า มีบริษัทที่ปรากฏที่ตั้งส านักงานอยู่ใน
เมืองไทยทั้งหมด 164 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทข้ามชาติ 70 บริษัท และบริษัทของไทย 94 บริษัท นอกจากนี้
มีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมผู้วิจัยและผลิตเวชภัณฑ์ (Medical Supplies Research & 
Manufacturers Association, MReMA) จ านวน 38 บริษัท (สมาคมผู้วิจัยและผลิตเวชภัณฑ์, 2559: 
ออนไลน์) และมีบริษัทที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์  จ านวน 56 บริษัท  
(สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตเวชภัณฑ์, 2559: ออนไลน์)  และเนื่องจากไม่มีตัวเลขจ านวนผู้แทนขายเวชภัณฑ์
ที่แน่นอน ผู้วิจัยจึงก าหนดขนาดตัวอย่างจากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากร  ซึ่ง
ค านวณได ้385 ตัวอย่าง ท าการสุ่มตัวอย่างผู้แทนขายเวชภัณฑ์ด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ประกอบด้วย 
(1) การสุ่มแบบโควต้า ตามลักษณะของบริษัทที่ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สังกัด (2) การสุ่มแบบอย่างง่าย เพ่ือเลือก
บริษัทที่จะแจกจ่ายแบบสอบถามไปให้ โดยสุ่มเลือกบริษัทขายเวชภัณฑ์ข้ามชาติ 8 บริษัท และบริษัทขาย
เวชภัณฑ์ของไทย 8 บริษัท และ (3) การสุ่มตามสะดวก เพ่ือเลือกผู้แทนขายเวชภัณฑ์ให้ตอบแบบสอบถาม 
 สถิติที่เชิงพรรณนาที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยนี้ ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการทดสอบสมมติฐานเพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ใช้การทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย t-test และการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (one-way analysis of variance; 
one-way ANOVA)  โดยก าหนดค่านัยส าคัญทางสถิติท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ไว้ที่ระดับ 0.05 

 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
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 จากตารางที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 56.9) โดย 
ส่วนใหญ่มีอายุ 25-35 ปี (ร้อยละ 73.8) ส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 41.8) กลุ่ม
ตัวอย่างถูกสุ่มมาจากบริษัทขายเวชภัณฑ์ข้ามชาติจ านวน 192 คน และถูกสุ่มมาจากบริษัทขายเวชภัณฑ์ 
ของไทยจ านวน 193 คน ซึ่งมีเขตการขายที่รับผิดชอบเป็นเขตต่างจังหวัด (ร้อยละ 65.7) รองลงมาเป็นเขต
กรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 30.9) และเขตแบบผสม (ร้อยละ 3.4) กลุ่มตัวอย่างผู้แทนขายเวชภัณฑ์ส่วนใหญ่ 
มีประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์  1–3 ปี (ร้อยละ 33) และมีรายได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อ
เดือนอยู่ที ่50,001 – 70,000 บาท (ร้อยละ 43.4)  ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 จ านวน และร้อยละ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 

(n = 385) 
ร้อยละ 
100.0 

เพศ ชาย 
หญิง 

166 
219 

43.1 
56.9 

อายุ น้อยกว่า 25 ป ี
25-35 ปี 
36-45 ปี 
46-55 ปี 
ตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป 

16 
284 
55 
16 
14 

4.2 
73.8 
14.3 
4.2 
3.6 

สถานภาพ 
การสมรส 

โสด 
สมรส 

257 
128 

66.8 
33.2 

คุณวุฒิการศึกษา ต่ ากว่าระดบัปริญญาตร ี
ระดับปริญญาตร ี
สูงกว่าระดบัปริญญาตร ี

42 
272 
71 

10.9 
70.7 
18.4 

ลักษณะของ 
บริษัทที่สงักัด 

บริษัทขายเวชภัณฑ์ข้ามชาต ิ
บริษัทขายเวชภัณฑ์ของไทย 

192 
193 

49.9 
50.1 

เขตการขาย 
ที่รับผิดชอบ 

เขตกรุงเทพมหานคร 
เขตต่างจังหวัด 
เขตแบบผสม 

119 
253 
13 

30.9 
65.7 
3.4 

ประสบการณ ์
ในการท างาน 
เป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ ์

น้อยกว่า 1 ป ี
1– 3 ปี 
4 – 6 ปี 
7 – 9 ปี 
ตั้งแต่  10  ปีขึ้นไป 

20 
127 
90 
88 
60 

5.2 
33.0 
23.4 
22.9 
15.6 
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ตารางที่ 1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
จ านวน 

(n = 385) 
ร้อยละ 
100.0 

รายได้ทั้งหมด 
โดยเฉลี่ยต่อเดือน 

น้อยกว่า 30,000 บาท 
30,001 – 50,000  บาท 
50,001 – 70,000  บาท 
70,000 – 90,000  บาท 
ตั้งแต่  90,001  บาทขึ้นไป 

0 
69 
167 
99 
50 

0.00 
17.9 
43.4 
25.7 
13.0 

 
 จากตารางที่ 2 ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยในการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ทั้ง 12 ด้าน พบว่า มี
ปัจจัยในการลาออก 8 ด้าน ที่มีความส าคัญในระดับมาก ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านเงื่อนไขในการท างาน และด้านเงินเดือน
และค่าตอบแทน นอกจากนี้ยังพบอีกว่า มีปัจจัยในการลาออก 4 ด้าน ที่มีความส าคัญในระดับปานกลาง ได้แก่ 
ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท ด้านความมั่นคงในงาน และด้านชีวิตส่วนตัว 
ผลรวมปัจจัยในการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทยมีคะแนนเฉลี่ย 3.77 คะแนน ซึ่งมีระดับ
ความส าคัญมาก ทั้งนี้สามารถเรียงล าดับความส าคัญตามคะแนนเฉลี่ยของปัจจัยในการลาออกแต่ละด้านได้ 
ดังตารางที ่2 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าคัญ และล าดับความส าคัญของปัจจัยในการลาออก

ของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
 

ปัจจัยในการลาออกของ 
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ �̅� S.D. การแปลผล 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

1. ด้านโอกาสการก้าวหนา้ในอาชพี 4.18 0.661 มีความส าคัญมาก 1 
2. ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์ 

กับผู้บังคบับัญชา 
4.12 0.654 มีความส าคัญมาก 2 

3. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 4.11 0.652 มีความส าคัญมาก 3 
4. ด้านความส าเร็จในการท างาน 4.10 0.638 มีความส าคัญมาก 4 
5. ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน 3.89 0.674 มีความส าคัญมาก 5 
6. ด้านสถานภาพ 3.58 0.624 มีความส าคัญมาก 6 
7. ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ 3.55 0.589 มีความส าคัญมาก 7 
8. ด้านเงื่อนไขในการท างาน 3.42 0.763 มีความส าคัญมาก 8 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ปัจจัยในการลาออกของ 
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ �̅� S.D. การแปลผล 

ล าดับ 
ความส าคัญ 

9. ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท 3.40 0.699 มีความส าคัญปานกลาง 9 
10. ด้านการได้รับการยอมรับ 3.35 0.649 มีความส าคัญปานกลาง 10 
11. ด้านความมั่นคงในงาน 3.33 0.763 มีความส าคัญปานกลาง 11 
12. ด้านชีวิตสว่นตัว 3.18 0.664 มีความส าคัญปานกลาง 12 

ผลรวมปัจจัยในการลาออก 3.77 0.434 มีความส าคัญมาก - 

 
จากตารางที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนแนวโน้มการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์  

ในประเทศไทยมีค่าเท่ากับ 2.92 คะแนน สามารถแปลผลได้ว่า มีแนวโน้มการลาออกปานกลาง ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แนวโน้มการลาออกจากงาน และล าดับความส าคัญของ

แนวโน้มการลาออกจากงานของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย 
 

การลาออกจากงานของ 
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ �̅� S.D. การแปลผล 

ล าดับ
ความส าคัญ 

1. ฉันมีความตั้งใจจะท างานที่บริษทันี้ไปจนกวา่ 
จะเกษียณอาย ุ

3.28 1.009 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

1 

2. ความเครียดที่เกิดจากการท างาน 
มักเหนี่ยวน าให้ฉันมีความคิดลาออก 

3.11 1.174 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

2 

3. ถ้ามีโอกาสหรือจังหวะที่เหมาะสม  
ฉันจะลาออกทันท ี

3.01 1.087 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

3 

4. เมื่อมีบริษัทอื่นเสนองานใหม่ที่มรีายได้เพิ่มข้ึน 
ฉันพร้อมจะลาออกเสมอ 

3.00 0.995 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

4 

5. ถ้าเพื่อนของฉันก าลังหางานใหม่ ฉันจะแนะน า 
ให้มาสมัครที่บริษัทของฉัน 

2.96 0.990 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

5 

6. ฉันสนใจข่าวรบัสมัครงานผู้แทนขายเวชภัณฑ์ 
ตามประกาศในสื่อสังคมออนไลน์ 

2.89 1.090 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

6 

7. ฉันคิดว่าบริษทัที่ฉันท ามีความเหมาะสมกับ 
ตัวฉันมากที่สดุ 

2.73 0.790 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

7 

8. ในขณะนี้ฉันมีความต้องการลาออกไปท างาน 
ที่บริษัทขายเวชภัณฑ์แห่งใหม่ 

2.65 1.001 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

8 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) 
 

การลาออกจากงานของ 
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ �̅� S.D. การแปลผล 

ล าดับ
ความส าคัญ 

9. เมื่อเห็นประกาศรับสมัครงานในต าแหน่ง 
ที่เหมาะสม ฉันจะรีบสมัครทนัที 

2.62 1.026 มีแนวโน้มลาออก 
ปานกลาง 

9 

10. ฉันมักถามถึงต าแหน่งงานที่ว่าง 
จากเพื่อนผู้แทนขายเวชภัณฑบ์ริษัทอื่นๆ 

2.58 1.082 มีแนวโน้มลาออกน้อย 10 

ผลรวมการลาออกจากงาน 2.92 0.702 
มีแนวโน้มลาออก

ปานกลาง 
 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
  
 สมมติฐานข้อท่ี 1 : ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะ
ของบริษัทที่สังกัด เขตการขายที่รับผิดชอบ ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ และรายได้
ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับปัจจัยในการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย  
ทดสอบได้ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ความสัมพันธ์กับการลาออกจากงาน 

ค่าทางสถิต ิ p-value 
เพศ 0.714 0.457 
อายุ 2.533 0.040* 
สถานภาพการสมรส 1.969 0.050* 
คุณวุฒิการศึกษา 1.920 0.056 
ลักษณะของบริษัททีส่ังกัด 2.098 0.037* 
เขตการขายที่รับผิดชอบ 0.877 0.417 
ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ 6.287 0.000* 
รายได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน 5.624 0.001* 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ลักษณะของบริษัทที่สังกัด 
ประสบการณ์ในการท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ และรายได้โดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการ
ลาออกจากงานของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 
สมมติฐานข้อท่ี 2 : ปัจจัยในการลาออกท้ัง 12 ด้าน ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านโอกาส

ก้าวหน้าในอาชีพ ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ด้านการได้รับการยอมรับ ด้านสถานภาพ ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการ
บริหารของบริษัท ด้านเงื่อนไขในการท างาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านชีวิตส่วนตัว และด้านเงินเดือนและ
ค่าตอบแทน มีผลต่อการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย ทดสอบได้ดังตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 
 

ปัจจัยในการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ 
การลาออกจากงาน 
t p-value 

1.  ด้านความส าเร็จในการท างาน 1.714 0.191 
2.  ด้านโอกาสการก้าวหนา้ในอาชพี 0.227 0.634 
3.  ด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ 2.133 0.145 
4.  ด้านการได้รับความยอมรับ 1.861 0.173 
5.  ด้านสถานภาพ 4.956 0.027* 
6.  ด้านความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน 17.165 0.000* 
7.  ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคบับัญชา 11.775 0.001* 
8.  ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท 19.066 0.000* 
9.  ด้านเงื่อนไขในการท างาน 6.394 0.012* 
10. ด้านความมั่นคงในงาน 0.478 0.490 
11. ด้านชีวิตสว่นตัว 16.503 0.000* 
12. ด้านเงินเดือนและคา่ตอบแทน 1.933 0.165 

ผลรวม 3.934 0.048* 

*มีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่า ผลรวมปัจจัยในการลาออกมีความสัมพันธ์กับการลาออกของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ใน
ประเทศไทย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ด้านสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการบังคับ
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บัญชาและความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท ด้านเงื่อนไขในการท างาน และด้าน
ชีวิตส่วนตัว  
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อภิปรายผล 
 กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทยให้ความส าคัญกับกับปัจจัยในการลาออกโดย
ภาพรวมในระดับที่มีความส าคัญมาก โดยมีปัจจัยในการลาออก 8 ด้าน ที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญในระดับ
ที่มีความส าคัญมาก เรียงล าคับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการบังคับบัญชาและ
ความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้าน
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านสถานภาพ และด้านลักษณะของงานและความรับผิดชอบ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ พรทิพย์ วานิชจรูญเกียรติ  (2553) ที่ศึกษาความคิดเห็นของผู้แทนขายของบริษัทข้ามชาติใน
ประเทศไทยที่มีต่อปัจจัยจูงใจในการปฏิบัติงาน ผลการศึกษาพบว่า ผู้แทนขายของบริษัทข้ามชาติให้ระดับ
ความส าคัญของปัจจัยในการลาออกในระดับมีความส าคัญมากในด้านสภาพการท างาน  ความสัมพันธ์กับเพ่ือน
ร่วมงาน การนิเทศงานหรือความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในการท างาน 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และความส าเร็จในการท างาน นอกจากนี้ผลการวิจัยนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  
นงนุช กลิ่นหอม  (2554) ที่ท าการศึกษาแรงจูงใจในการท างานของพนักงานบริษัทบริการภาคพ้ืนการบิน
กรุงเทพเวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จ ากัด ผลการศึกษาพบว่า แรงจูงใจในการท างานที่มีระดับความส าคัญมาก
ได้แก่ ด้านความส าเร็จในการท างาน ด้านลักษณะงานที่ปฏิบัติ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความก้าวหน้า ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์การ ด้านสภาพการท างาน ด้านการบังคับบัญชา และด้านสถานภาพในการ
ท างาน  Kotler & Keller (2013: 558) กล่าวว่าการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมขายนั้นนักการตลาดเชื่อว่า
แรงจูงใจในการท างานที่มีคุณค่าที่มากท่ีสุดได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทน (pay) การเลื่อนต าแหน่ง (promotion) 
และการประสบความส าเร็จในการงาน (sense of accomplishment)  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยนี้ที่พบว่า
แรงจูงใจในการท างานที่มีความส าคัญสูงที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ ด้านการบังคับบัญชา
และความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา และด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน 
 การวิจัยนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไม่มีผลต่อปัจจัยในการลาออก ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของ ศักดา กรรณนุช และไกรชิต สุตะเมือง (2556) ที่ท าการศึกษาเรื่องแรงจูงใจในการท างานของ
พนักงานในระดับปฏิบัติการ: กรณีศึกษา ธุรกิจอัญมณีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลการศึกษาว่าลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการสมรส รายได้ต่อเดือน และระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ไม่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการท างาน อย่างไรก็ตาม Mark W. Johnston & Greg W. Marshall 
(2013: 249) กล่าวว่าลักษณะส่วนบุคคล (personal characteristics) ที่แตกต่างกันของพนักงานขายย่อมมี
ผลต่อแรงจูงใจในการท างานที่ต่างกัน โดยการส่งผลจะเปลี่ยนแปลงไปตามขั้นของอาชีพ (career stage) เช่น 
เมื่อบุคคลเริ่มท างานด้านการขายเป็นครั้งแรก เขาจะรู้สึกเหมือนเป็นคนหนุ่มสาว รู้สึกท้ายทายกับความ
รับผิดชอบใหม่ๆ แต่เมื่อขั้นของอาชีพเปลี่ยนไปเป็นระยะท้ายๆ ความต้องการแรงจูงใจในด้านต่างๆ ก็จะ
เปลี่ยนไป ในการวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์เพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลต่อปัจจัยในการลาออกของผู้แทน
ขายเวชภัณฑ์ ซึ่งหากวิเคราะห์ลงไปในรายด้านของปัจจัยในการลาออกจะให้ผลสอดคล้องกับการศึกษาของ  
M. Wiese & R. Coetzee (2013) ที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์กับแรงจูงใจที่ไม่
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เป็นตัวเงินในผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศแอฟริกาใต้ ผลการศึกษาพบว่า เพศชายให้ความส าคัญกับปัจจัยใน
การลาออกด้านความมั่นคงในงาน มากกว่าเพศหญิง ผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีอายุน้อยให้ความส าคัญกับปัจจัย
ในการลาออกด้านโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ มากกว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีอายุมาก ผู้แทนขาย เวชภัณฑ์ที่มี
ประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปให้ความส าคัญกับปัจจัยในการลาออกด้านโอกาสก้าวหน้าใน
อาชีพน้อยกว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า 
 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ สถานภาพการสมรส ลักษณะของบริษัทที่สังกัด ประสบการณ์ในการ
ท างานเป็นผู้แทนขายเวชภัณฑ์ และรายได้ทั้งหมดโดยเฉลี่ยต่อเดือน มีความสัมพันธ์กับการลาออกจากงาน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ สุรพงศ์ โตสถาน (2557) ที่ท าการศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ก่อให้เกิดการลาออกจากงานของพนักงานฝ่ายขายบริษัท อเมริกันไต้หวัน ไบโอฟาร์ม จ ากัด ผล
การศึกษาพบว่า ประสบการณ์ในการท างานและรายได้ต่อเดือนมีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับการศึกษาของ อนันต์ รุ่งผ่องศรีกุล (2541) ที่
ท าการศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อความส าเร็จในงาน ความพึงพอใจในงาน และแนวโน้มที่จะลาออก
จากองค์การของผู้แทนขายยา ผลการศึกษาพบว่า อายุ และสาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษามีผลต่อแนวโน้มการ
ลาออกจากองค์การของผู้แทนขายยาอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ทั้งนี้ผลการวิจัยพบว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มี
อายุมากกว่าจะมีการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีอายุ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าผู้แทนขาย
เวชภัณฑ์ที่มีอายุมากกว่าสามารถปรับตัวเข้ากับตัวงานและมีความมั่นคงแล้ว จึงมีการลาออกที่น้อยกว่า 
สอดคล้องกับผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในการท างานมาก จะมีการลาออกจากงานน้อยกว่าผู้แทน
ขายเวชภัณฑ์ที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยด้วยเช่นกัน ผู้วิจัยยังมีความเห็นว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่สังกัด
บริษัทข้ามชาติมีการลาออกมากกว่าผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่สังกัดบริษัทของไทยเพราะผู้แทนขายเวชภัณฑ์มีการ
รับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัทข้ามชาติแต่ละบริษัทแตกต่างกันออกไป เช่น บริษัทที่มียอดขายเป็นอันดับต้นๆ ของ
โลก หรือบริษัทที่มีชื่อเสียง เป็นต้น เหล่านี้ส่งผลให้เกิดการลาออกจากงานเพ่ือไปยังบริษัทใหม่ 
 ปัจจัยในการลาออกมีความสัมพันธ์กับการลาออกจากงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ปัจจัยในการ
ลาออกด้านสถานภาพ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน ด้านการบังคับบัญชาและความสัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารของบริษัท ด้านเงื่อนไขในการท างาน และด้านชีวิตส่วนตัว มี
ความสัมพันธ์กับการลาออกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ จอมตา 
เวียงธรรม (2556) ที่ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานขายในธุรกิจค้าปลีกนาฬิกา
ระดับสูง ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจในงานด้านการบังคับบัญชา ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมในการท างาน มีความสัมพันธ์กับการลาออกจากงานของพนักงานอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
ทัง้นี้ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการบังคับบัญชาของผู้จัดการฝ่ายขาย (sales manager) นั้นมีความส าคัญ เพราะเป็น
ผู้ที่คอยให้ค าแนะน าโดยตรงต่อตัวผู้แทนขาย ถ้าผู้แทนขายได้รับการสอนงานที่เหมาะสม รวมถึงการมี
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้จัดการฝ่ายขายก็จะส่งผลให้ผู้แทนขายมีความเครียดจากงานน้อยลง นอกจากนี้แล้ว
เพ่ือนร่วมงานยังเป็นบุคคลส าคัญที่ผู้แทนขายมักจะสื่อสารถึงกัน ถ้าหากผู้แทนขายมีความสัมพันธ์ในเชิงลบ  
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กับเพ่ือนร่วมงานแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดการลาออกจากงานในที่สุด รวมไปถึงนโยบายต่างๆ  ของบริษัท  
ความเข้มงวดในการให้อ านาจในการด าเนินกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้แทนขาย ซึ่งถ้าเข้มงวดมากเกินไป 
ย่อมส่งผลเชิงลบต่อตัวผู้แทนขายจนอาจน าไปสู่การลาออกได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย 
 จากการวิจัยนี้บริษัททั้งบริษัทข้ามชาติและบริษัทของไทยควรมีรูปแบบการสรรหาและคัดเลือกผู้แทน
ขายเวชภัณฑ์ที่เหมาะสมกับบริษัทเข้ามาท างาน โดยพิจารณาจากปัจจัยส่วนบุคคลจากการวิจัยนี้ไปประยุกต์ใช้  
รวมไปถึงการสร้างแรงจูงใจในการท างานที่เหมาะสมกับผู้แทนขายเวชภัณฑ์ที่ก าลังท างานอยู่ในบริษัท เช่น  
การวางเส้นทางอาชีพในอนาคต (career path) ส าหรับผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในทีมขายแต่ละคน การฝึกพัฒนา
ทักษะด้านต่างๆ ของพนักงานขายเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเลื่อนต าแหน่งในอนาคต การอนุญาตให้ผู้แทน
ขายเวชภัณฑ์ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องงานได้อย่างเปิดเผยในที่ประชุมทีมขาย มีการเปิดโอกาสให้
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์มีเวลากับชีวิตส่วนตัว มีการสร้างสมดุลชีวิตกับการท างานที่มากขึ้น เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
ผู้แทนขายเวชภัณฑ์สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด อีกทั้งยังสามารถหาแนวทางป้องกันการ
ลาออกจากงานของผู้แทนขายเวชภัณฑ์ในประเทศไทย และถึงแม้ปัจจัยส่วนบุคคลจะไม่มีผลต่อปัจจัยในการ
ลาออกในภาพรวม แต่ผู้จัดการฝ่ายขายและบริษัทควรพิจารณาแยกเป็นรายด้าน แล้วพัฒนารูปแบบของ
แรงจูงใจที่เหมาะสมกับผู้แทนขายเวชภัณฑ์เป็นรายบุคคลอีกด้วย   
 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยในอนาคต 
 ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาเชิงลึกเปรียบเทียบกับธุรกิจอ่ืนๆ ที่ใช้พนักงานขายในการด าเนิน
กิจกรรมทางการตลาด เพ่ือหาจุดเด่นและข้อที่ต้องปรับปรุงเกี่ยวกับแรงจูงใจในการท างาน และการลาออก
จากงาน เพ่ือน าไปพัฒนาทีมขายท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
Factors Affecting Consumer’s Purchase Intention for Healthy Food in Bangkok 

Area 

ณัฐวุฒิ เลิศวัฒนเกษม1 
ชุติมาวดี ทองจีน2 

 
บทคัดย่อ 
 การศึกษาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซ้ืออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 2) ศึกษาทัศนคตทิีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ 3) ศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อความ
ตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามาจากผู้บริโภคที่เคย
ซื้อและบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก จ านวน 400 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถามที่ตัวอย่างได้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง มีค่าความเชื่อถือได้ 
.8939 และมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติ
เชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอ้างอิง ที่ใช้ในการวิเคราะห์
ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) 
 ผลการศึกษาการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) พบว่าผลงานวิจัยนี้ยืนยันความ
ถูกต้องของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่งกล่าวไว้ว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
ทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 
ค าส าคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ทัศนคติ, การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง, ความตั้งใจซื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
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Abstract  
 This study aims to 1) study marketing mix factors that affect customer’s purchase 
intention for healthy food in Bangkok area 2) study the influencing of attitudes on purchase 
intention for healthy food in Bangkok area and to 3) study subjective norms that affect 
influence purchase intention for healthy food in Bangkok area. A survey method was used to 
investigate how those factors effect purchase intention.  A sample group of 400 respondents 
was selected in Bangkok area via convenience sampling method.  The questionnaire was 
used in the study and fills out the sample by themselves.  The questionnaire had the reliability 
of .8939 and checked the accuracy by a panel of experts.  For data analysis, descriptive statistics 
include frequency, percentage, mean, and standard deviation and inferential statistic was 
multiple regression analysis. 
 The results found that this research confirms the Theory of Planned Behavior (Ajzen, 
1991) which explains that marketing mix, attitude, and subjective norms affect to customer’s 
purchase intention for healthy food in Bangkok area. 
 
Keywords: Marketing Mix, Attitude, Subjective Norms, Purchase Intention 
 
บทน า 

แนวโน้มอาหารตลาดโลกในอนาคต หนึ่งในเทรนด์อาหารโลกปัจจุบัน กระแสอาหารพ้ืนเมือง (Traditional 
Food) ยังคงได้รับผลตอบรับที่ดีมากกว่า 10 ปี ส่วนอาหารเพ่ือสุขภาพก็ยังคงมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ้น และยังมีการ
พัฒนาอาหารจ าแนกอาหารเพ่ือสุขภาพลงไปเฉพาะกลุ่ม เช่นอาหารลดน้ าหนัก อาหารส าหรับคนเป็นโรคหัวใจ 
อาหารส าหรับคนที่เป็นเบาหวาน ซึ่งความต้องการของผู้บริโภคเป็นปัจจัยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต ซึ่ง
เป็นทั้งความท้าทายและโอกาสส าหรับผู้ผลิตเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตตลาดอาหารโลก (กรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม, 2557) คนไทยมีน้ าหนักตัวเพ่ิมขึ้นจากอดีตในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา และเป็นโรคอ้วนเป็นอันดับ 2 
ของแถบภูมิภาคอาเซียน และภาวะโรคอ้วนในประเทศไทยยังมีแนวโน้มจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต จากผลส ารวจการ
ตรวจร่างกายของคนไทยในปี 2558 ตรวจพบว่า เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไป ของ 1 ใน 3 มีน้ าหนักตัวเกินมาตรฐานและ
เป็นโรคอ้วนเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน 2 เท่า หากน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่าน ตั้ง ปี 2547 ถึงปี 
2557 และเปรียบเทียบกับระดับภูมิภาคแล้ว ชายไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ 4 และเป็นหญิงไทยเป็นโรคอ้วนอันดับ
สองรองจากประเทศมาเลเซีย และการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร สาเหตุมาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-
communicable Diseases: NCDs) ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และ
โรคมะเร็ง (สถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดล, 2558) สาเหตุของโรคส่วนใหญ่เกิดจากการมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือมีรสหวาน มัน เค็ม ดื่มแอลกอฮอล์ เป็น
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ต้น จากพฤติกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นส่งผลเกิดภาวะโรคอ้วนหรือมีน้ าหนักเกิน ไขมันในเลือดสูง น้ าตาลในเลือดสูง 
แม้ว่าคนไทยส่วนใหญ่จะทราบถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ก่อการเรื่อง แต่ขาดถึงความใส่ใจหรือตระหนักต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขภาพในทางที่ดีข้ึน (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2558) 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาจึงสนใจเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ
ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่นับวันมีปริมาณที่เพ่ิมขึ้นในทุกเพศทุกวัยและพฤติกรรมการซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือทราบถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคและเป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจประกอบ
ธุรกิจอาหารด้านสุขภาพไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการขยายตลาดอาหารเพ่ือสุขภาพน าข้อมูลไป
ปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์ในการท าธุรกิจได้อย่างเหมาะสมต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้คือ 

1. เพ่ือศึกษาส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เ พ่ือศึกษาทัศนคติที่มี อิทธิพลต่อความตั้ ง ใจซื้ออาหารเ พ่ือสุขภาพของผู้บริ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นเครื่องมือหรือวิธีการต่าง ๆ ที่ต้องใช้ร่วมกันในการ
บริหารการตลาด เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ ซึ่งประกอบด้วยกลยุทธ์ที่ส าคัญ 4 ประการ
คือ สินค้าหรือบริการ (Product) การตั้งราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) หรือ 4Ps ดังนั้น ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) เป็นสิ่งส าคัญที่นักการตลาดต้องพึง
ระลึกอยู่เสมอก็คือการประสานส่วนประสมเหล่านี้ให้ท าหน้าที่ได้สอดคล้องกัน (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 
2553) ทั้งนี้นักการตลาดทราบดีว่าส่วนประสมการตลาดสามารถกระตุ้นให้เกิดความตั้งใจซื้อสินค้าได้ เช่น
สินค้ามีคุณภาพดี ราคาถูก หาซื้อได้ง่ายหรือมีการส่งเสริมการขาย 

จิระวัฒน์ วงส์สวัสดิวัฒน์ (2552, หน้า 33) อธิบายค าว่า ทัศนคติ คือ เครื่องมือใช้ในก าหนดรูปแบบ
พฤติกรรมของบุคคลที่ตอบสนองต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซึ่งความรู้สึกนั้นสามารถเป็นได้ทั้งพอใจหรือไม่พอใจก็ได้
ขึ้นอยู่กับความพร้อมของจิตใจหรือประสาท ซึ่ งเกิดจากประสบการณ์ที่ได้รับ สภาวะความพร้อมจะเป็น
ตัวก าหนดการกระท าของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้น ทัศนคติเป็นที่สามารถวัดได้จากความ
คิดเห็นหรือจากภาษาที่แสดงออกมา ทัง้นี้ความตั้งใจซื้อมักจะต้องเกิดจากกการมีทัศนคติท่ีดีก่อน 
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Ajzen & Fishbein (1980) ได้เสนอวิธีการวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 2 วิธี ได้แก่ การวัดการคล้อย
ตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง และทางอ้อม ซึ่งผู้ประกอบการแต่ละผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลการตัดสินใจของ
ผู้บริโภคมาประยุกต์เพ่ือใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคได้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป ซึ่งการรับรู้ความสามารถพฤติกรรม หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าเป็นการยากหรือง่ายที่ จะ
กระท าพฤติกรรมนั้นๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาและการคาดคะเนถึงปัจจัย
เอ้ืออ านวยและอุปสรรค (Ajzen, 1991) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงโดยทางตรง เป็นการประเมินความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความคิดเห็นของ
บุคคลส่วนมากที่มีความส าคัญ คิดว่าเขาควรจะแสดงหรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมนั้นๆ 

2. การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงโดยทางอ้อม ซึ่งได้จากผลรวมของผลคูณระหว่างความเชื่อ
เกี่ยวกับทัศนะของกลุ่มอ้างอิงต่อการกระท าของตน ซึ่งหมายถึง ความเชื่อว่าบุคคลแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิง
ต้องการให้ตนท าหรือไม่ท าพฤติกรรมนั้นเพียงใดและแรงจูงใจที่จะคล้อยตามความคาดหวังของกลุ่มอ้าง ซึ่ง
หมายถึง การรับรู้ของบุคคลว่าตนเองต้องการท าตามที่กลุ่มอ้างอิงต้องการให้ตนท าเพียงใด ซึ่งกลุ่มอ้างอิงใน
ที่นี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญต่อบุคคลผู้นั้น การหาความเชื่อเกี่ยวกับกลุ่มอ้างอิง  ความ
ตั้งใจซื้อก็อาจเกิดจากพฤติกรรมการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง 

ความตั้งใจซื้อ คือการแสดงความรู้ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมของบุคคลในการปฏิบัติพฤติกรรมที่
ก าหนด และถือว่าเป็นพฤติกรรมน าทันที เช่น TPB ได้ถูกน ามาใช้ในการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจาก
ทัศนคติการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (ตัวอย่าง สังคมสีเขียวหรือสังคมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)และการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (ตัวอย่าง ความปลอดภัยด้านอาหาร, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสัตว์) 
(Phuah, et al., 2011) ทัศนคติต่ออาหารเพ่ือสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดีหรือลบ ได้รับอิทธิพลจากความเชื่อของ
ลูกค้าและการรับรู้ของลูกค้าที่มีต่อแนวคิดของอาหารสีเขียวที่พวกเขาซื้อในช่วงชีวิตของพวกเขา ผู้บริโภคชาว
มาเลเซียจะเป็นที่สนใจมากข้ึนในผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น Organic food มีความต้องการเพ่ิม
ขึ้นกับอุปทานที่มีอยู่อย่างจ ากัด (Ahmad & Juhdi, 2010) 
 
กรอบแนวคิด 
ภาพที่ 1 แสดงกรอบแนวความคิด 

          ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
  
 
 

 
 

ความตั้งใจซื้อ 
(Purchase Intention) 

 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norms) 

 

ส่วนประสมทางการตลาด 

ทัศนคติ  (Attitude) 
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สมมติฐาน 

 สมมติฐานที ่1 ส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานที่ 2 ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3 การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
1. ประชากร คือ ผู้บริโภคท่ีเคยซื้อและบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร 
2. กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน ซึ่งได้จากสูตร ของ W.C. Cochran, 1963 เนื่องจากไม่ทราบ

จ านวนประชากรที่แน่นอน ดังนั้นขนาดตัวอย่างสามารถค านวณได้จากสูตรไม่ทราบขนาดตัวอย่าง 
3. ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ตัวแปรอิสระคือ ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่ม

อ้างอิง ตัวแปรตาม คือ ปัจจัยความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถาม โดยมีการทดลองจ านวน 40 ชุดเพ่ือทดสอบความ

เชื่อมั่นและแจกจริงจ านวน 400 ชุด โดยสุ่มแบบก าหนดตัวอย่างโดยอาศัยความสะดวก (Convenience 
Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลจากคนกรุงเทพที่เคยซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ และเก็บ
ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ก าหนดไว้ตามย่านห้างสรรพสินค้า ส านักงาน บริเวณบีทีเอสหรือ รถไฟใต้ดิน 

5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงพหุ 

6. ระยะเวลาที่ใช้ศึกษา เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม ถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 
 
สรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการศึกษาข้อมูลทั่วไปพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงโดยมีช่วงอายุระหว่าง 
31–40 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน จะ
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาทมากที่สุด ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ 
สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง ทั้งนี้ส่วนใหญ่ซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง น้อยกว่า 500 บาท จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนประสมทางการตลาดที่มีระดับ
ความคิดเห็นมากที่สุดคืออาหารเพ่ือสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ส่วนทัศนคติของผู้บริโภคจะเกิด
จากพฤติกรรมการศึกษาความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของอาหารเพ่ือสุขภาพ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงท าให้
การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามเพ่ือน โดยมีความตั้งใจที่จะบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพเป็นประจ า 
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ตารางที่ 1 แสดงผลการวิจัย 

ตัวแปรอิสระ B Beta t Sig 

ส่วนประสมทางการตลาด .383 .276 8.041 .000* 

ทัศนคติ  .054 .051 .984 .003* 

การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง .614 .617 12.735 .000* 

Adjusted R2 = .710, F = 322.739, p* < 0.05 
 

ผลการศึกษาตามตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์ตัวแปรอิสระส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ 
และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร แสดง
ให้เห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดยพิจารณาจากค่า Significance ที่ 
0.000 
            เมื่อพิจารณาน้ าหนักของผลกระทบที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร พบว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
กรุงเทพมหานคร (Beta = .617, t = 12.735) มากที่สุด รองลงมาคือส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Beta = .276, t = 8.041) และตามด้วย
ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร (Beta = .051, t = 
.984) เป็นล าดับสุดท้าย 
 เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์การก าหนด (Adjusted R2 Square = .710) ผลการวิเคราะห์สมการ
ถดถอยเชิงเส้น พบว่าส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ และการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจ
ซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความตั้งใจซื้ออาหาร
เพ่ือสุขภาพได้ประมาณร้อยละ 71.0 ที่เหลืออีกร้อยละ 29.0 เป็นผลจากตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาใช้ในการ
พิจารณา ซึ่งการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ t = 12.735 ส่วน
ประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพ ที่ t = 8.041 และทัศนคติมีอิทธิพลต่อ
ความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพ ที่ t = .984 การวิเคราะห์ค่าสถิติทดสอบ F = 322.739  ค่า Sig. มีค่าเท่ากับ 
0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 แสดงว่าตัวแปรอิสระอย่างน้อย 1 ตัวมีอิทธิพลต่อตัวแปรตาม 

การทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานที่ 1. ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของ

ผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 2. ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร 
สมมติฐานที่ 3. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน

กรุงเทพมหานคร 
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ผลการศึกษาโดยใช้สถิติ Multiple Regression พบว่า สมมติฐานทั้ง 3 ข้อ มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อ
อาหารเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
  
การอภิปรายผล 

1. ผลการศึกษาที่สรุปว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกและมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ อาหาร
เพ่ือสุขภาพมีราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เนื่องจาก ผู้บริโภคมีความห่วงใยสุขภาพมากขึ้นและมีการ
ดูแลปัญหาสุขภาพที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง พเยาว์ 
สมหมาย (2555) ที่ได้ศึกษาถึงปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจซื้ออาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และพบว่า ปัจจัยของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารเสริมเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในระดับมาก พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์ แต่ถ้ามองในด้านการจัดจ าหน่ายมี
ผู้บริโภคให้ความส าคัญมากท่ีสุด 

2. ผลการศึกษาที่สรุปว่าทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือ
สุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกและมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ทัศนคติมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ พฤติกรรมต่อ
การศึกษาความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของอาหารเพื่อสุขภาพ ทั้งนี้เนื่องจากทัศนคติที่มีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพไม่ว่า
จะเป็นดีหรือลบ โดยได้รับอิทธิพลจากความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของอาหารเพ่ือสุขภาพ ผลดังกล่า วมีความ
สอดคล้องกับ บงกช รัตนปรีดากุล และ ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี (2553) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง อิทธิพลของ
ทัศนคติและบรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิงที่มีต่อพฤติกรรมการซื้ออาหารของผู้บริโภควัยท างาน สรุปได้ว่า ทัศนคติ
และบรรทัดฐานทางสังคมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการออนไลน์ของผู้บริโภควัยท างาน
ตอนต้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผลการศึกษาที่สรุปว่าการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อ
อาหารเพ่ือสุขภาพ ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกและมีค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออยู่ในระดับมาก อันดับแรก ได้แก่ การบริโภคอาหาร
เพ่ือสุขภาพตามเพ่ือน ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า หากผู้บริโภคมีพฤติกรรมความตั้งใจเป็นบวก และบุคคลส าคัญในชีวิตเขาไม่ว่าจะเป็น
ครอบครัวหรือเพ่ือนสนิทมีความต้องการเห็นที่ควรจะแสดงพฤติกรรม ผู้บริโภคก็จะแสดงพฤติกรรมออกมา 

4. ผลการศึกษาท่ีสรุปว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงมีอิทธิพล
ต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ผลดังกล่าวมีความสอดคล้องกับแนวคิดและ
ทฤษฎีเรื่องพฤติกรรมตามแผนของ Ajzen (1991) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้ความสามารถในการควบคุม
เป็นหลักฐานส าคัญที่อธิบายถึงความส าเร็จในการแสดงพฤติกรรมต่อความตั้งใจ อย่างไรก็ตามพฤติกรรมความ
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ตั้งใจซื้อจะเพ่ิมขึ้นพร้อมกับการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม ความสอดคล้องกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเรื่อง ทัศนคติ
ของผู้บริโภคและความตั้งใจซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอาหารออร์แกนิคในไต้หวัน : ควบคุมผลของอาหารที่เกี่ยวข้อง
กับบุคลิกภาพของ Chen (2007) ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การรับรู้ความยุ่งยากเป็นความสามารถของผู้บริโภคท่ี
ถูกเชื่อว่ามีอิทธิพลกับระดับการควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่เหนือพฤติกรรม และเป็นการเพ่ิมความชัดเจนของการรับรู้
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรมที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อจริง 

 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลไปใช้ทางธุรกิจ 
ข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าจากการค้นคว้าของผู้ท าวิจัยส าหรับผู้ที่สนใจ/ธุรกิจ/หน่วยงาน/องค์กรที่

ด าเนินการเกี่ยวกับอาหารหรือที่มีความสนใจด้านธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เป็น
ข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจ และเพ่ือเตรียมพร้อมกับเทรนด์อาหารเพ่ือสุขภาพในอนาคต โดยแบ่งเป็น 
4 ปัจจัย ได้ดังนี้ 

1. ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่าผู้บริโภคให้ความส าคัญในเรื่องอาหารเพ่ือสุขภาพมี
ราคาที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ มากที่สุด ดังนั้นธุรกิจหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการพัฒนาราคาที่
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ เพ่ือที่จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันกับบริษัทของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี เพราะปัจจัยดังที่กล่าวมาถือว่าเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้ในการประกอบ ใน
การตัดสินใจเลือกซ้ืออาหาร 

2. ด้านทัศนคติ (Attitude) พบว่าผู้บริโภคมีทัศนคติในเรื่องพฤติกรรมต่อการศึกษาความรู้เกี่ยวกับ
สรรพคุณของอาหารเพื่อสุขภาพ มากที่สุด จึงถือว่าเป็นทัศนคติที่ดีต่ออาหารเพ่ือสุขภาพ แต่กลับกันทัศนคติใน
ด้านความรู้สึกพอใจต่อการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ มีค่าน้อยท่ีสุด จึงควรมีการพัฒนารสชาติอาหารให้มี
ความอร่อยและเนื้อสัมผัสที่สามารถทานได้ง่าย เช่น เนื้อนุ่ม เป็นต้น เพราะอาหารเพ่ือสุขภาพประเภทที่มี 
เนื้อสัตว์ จ าเป็นที่จะต้องใช้ส่วนที่ไม่มีไขมันจึงท าให้เหนียว จากปัจจัยดังกล่าวจึงต้องพัฒนาเพ่ือให้ผู้บริโภค
สามารถบริโภคได้อย่างตามใจปากและสามารถดูแลสุขภาพได้พร้อมกัน 

3. ด้านการคล้อยตามกลุ่มอ้าง (Subject Norms) พบว่าการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพตามเพ่ือน มาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภครับรู้ถึงแรงกดดันให้แสดงพฤติกรรมของสังคมโดยรอบของผู้บริโภค ดังนั้นธุ รกิจ
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะท าการตลาด โดยท าแพคเกจเพ่ือให้ผู้บริโภคส่งมอบอาหารเพ่ือสุขภาพ
แก่คนใกล้ชิดหรือคนรัก 

2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
เพ่ือให้ผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถขยายต่อไปในทัศนะที่กว้างมากขึ้นอันจะเป็นประโยชน์ในการ

อธิบายปรากฏการณ์และปัญหาทางด้านปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพของผู้บริโภคใน
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กรุงเทพมหานคร หรือปัญหาอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้ท าวิจัยจึงขอเสนอแนะประเด็นส าหรับการท าวิจัยครั้ง
ต่อไปดังนี้ 

1. แนะน าให้ท าการศึกษากับกลุ่มประชากรในสถานที่ที่แตกต่างกันเพราะจะท าให้ได้งานวิจัยที่มีความ
หลากหลายเพิ่มมากข้ึน ซึ่งจะท าให้บริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะน าข้อมูลของงานวิจัยที่ได้นี้ไปปรับ
ใช้กับบริษัทของตน เพ่ือที่จะท าให้บริษัทสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขายอาหารเพ่ือ
สุขภาพกับลูกค้าต่อไปในอนาคต ตัวอย่างเช่นท าการศึกษากับกลุ่มประชากรในเขตพ้ืนที่ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น 
ภาคเหนือ เพ่ือตรวจสอบว่าผลการวิจัยในภูมิภาคอ่ืนๆ จะแตกต่างจากในกรุงเทพฯ หรือไม่ เนื่องจาก
วัฒนธรรมในกรุงเทพฯ ได้รับอิทธิพลมาประเทศทางตะวันตกค่อนข้างมาก 

2. แนะน าให้ศึกษากับตัวแปรอ่ืนที่อาจมีความเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ท าการศึกษาอยู่นี้  เช่นตัวแปร
ความต้องการของผู้บริโภค (Consumer Needs) เพ่ือทราบว่าความต้องการที่แท้จริงของผู้บริโภคว่าต้องการ
อะไรบ้าง 

3. แนะน าให้ศึกษาความแตกต่างทางด้านประชากรศาสตร์จากกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุที่แตกต่างกัน
โดยอาจแบ่งสัดส่วนช่วงอายุเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกที่มีอายุระหว่าง 20 – 30 ปี ซึ่งกลุ่มนี้ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจมี
พฤติกรรมดูแลสุขภาพเพ่ือความสวยงามและรูปร่าง ส่วนกลุ่มสองที่มีอายุระหว่าง 40 – 50 ปี ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่อาจมีพฤติกรรมการดูแลเพ่ือสุขภาพเพ่ือการรักษาโรคและสร้างภูมิคุ้มกันให้มีสุขภาพที่แข็งแรง  จึงควร
แบ่งเป็น 2 กลุ่มให้มีจ านวนเท่ากันและท าการเปรียบเทียบเพ่ือตรวจสอบว่าความกังวลสุขภาพ  ทัศนคติ การ
รับรู้ความสามารถ การควบคุมพฤติกรรม และการรับรู้ความยุ่งยากมีผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารเพ่ือสุขภาพมี
ความแตกต่างกันหรือไม ่
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด ารงชีวิตของผู้วิจัย โดย
อันดับแรกขอกล่าวขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ที่ได้ชี้แนะแนวทางการท างานวิจัยที่
ผู้วิจัยประสบพบเจอในการท าวิจัยครั้งนี้ด้วยความเมตตา ตลอดจนตรวจทาน แก้ไขข้อบกพร่องและชี้แนะ
แนวทางการบูรณาการ เพิ่มเติมองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้วรรณกรรมของผู้วิจัยมีความสมบูรณ์มากที่สุด ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งถึงความเมตตากรุณาจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้มอบให้ จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ 
โอกาสนี้ 

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ พ่ีน้องทุกคนที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้ศึกษาความรู้ทางวิชาการ 
และพัฒนาทักษะทางด้านความคิด และให้การสนับสนุนในด้านการศึกษาเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ความรู้และประสิทธิผลที่เกิดจากงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบความดีงามเหล่านี้ให้แก่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน 

หากงานวิจัยฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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ปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้าน 
Personal Factors and Social Support to Breastfeeding among Full-time Working Mothers 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ
เฮาส์ (House, 1981) เป็นกรอบแนวคิดการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล และ                       
การสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้าน กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหลัง
คลอดที่ท างานนอกบ้านที่ปฏิบัติงานอยู่ในมหาวิทยาลัยพะเยา ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้า
ร่วม จ านวน 30 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล 
แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว และแบบสอบถามการ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน ซึ่งผ่านการทดสอบความความเชื่อมั่นด้วยการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้เท่ากับ .95 และ .96 ตามล าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  

ผลการศึกษาพบว่า 1) มารดามีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและครอบครัว 
อยู่ในระดับสูง (X  = 4.21, SD= .75) 2) มารดามีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่

ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง  (X  = 3.21, SD= .77) แสดงให้เห็นว่ามารดามีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัวอยู่ในระดับสูง และการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคล
ในที่ท างาน อยู่ในระดับปานกลาง ข้อเสนอแนะ ควรศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในกลุ่ม
มารดาที่ท างานนอกบ้าน รวมทั้งมีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท างาน 
 
ค าส าคัญ: การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนทางสังคม มารดาที่ท างานนอกบ้าน 

 

 

 

 

                                                 
1อาจารย์ สาขาการพยาบาลสตรีและเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
2อาจารย์ สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 56000 
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Abstract  

The purpose of the survey research was to study of social support to breastfeeding 
among full-time working mothers.  Based on social support (House, 1981). 30 full-time 
working mothers who met the inclusion criteria were selected to participate in this study. 
The instruments for data collection were the demographic data questionnaire, the 
breastfeeding support from husband and family questionnaire and the breastfeeding support 
from colleague questionnaire. The reliability of the breastfeeding support from husband and 
family questionnaire and the breastfeeding support from colleagues questionnaire were 
examined using Chronbach’s alpha coefficient giving value of 0.95 and .96 respectively. Data 
were analyzed using descriptive statistics.  

 The major findings revealed as follows 1) The mothers had high level among 
breastfeeding support from husband and family (X  = 4.21, SD= .77) 2) The mothers had 

moderate level among breastfeeding support from colleagues (X  = 3.21, SD= .77). The 
mothers had high level among breastfeeding support from husband and family and 
moderate level breastfeeding support from breastfeeding support from colleagues. 

Suggestions should have studied breastfeeding promoting model for working 
mothers and breastfeeding-support policies need to be established in workplaces. 

Keywords: Breastfeeding, Social support, working mothers 
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บทน า 
พัฒนาการของทารกที่สมบูรณ์นั้นเกิดขึ้นได้จากการได้รับสารอาหารที่ดีและมีประโยชน์ น้ านมแม่ถือ

เป็นอาหารจากธรรมชาติที่ดีที่สุดส าหรับทารก  อุดมไปด้วยสารอาหารที่ทารกต้องการอย่างครบถ้วน สะอาด
และปลอดภัย นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างความผูกพันระหว่างมารดาและทารก ซึ่งองค์การอนามัยโลกแนะน า
ให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียว (exclusively breastfeeding) นาน 6 เดือนหลังคลอด หลังจาก
นั้นจึงให้นมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยที่เหมาะสมจนกระทั่งบุตรมีอายุครบ 2 ปี หรือมากกว่านั้น (World 
Health Organization [WHO], 2011) แม้จะมีการส่งเสริมให้มีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องแต่กลับ
พบว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลง ดังสถิติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวในประเทศไทย ของเด็กตั้งแต่
แรกเกิด – 5 เดือน ในระหว่างปี ค.ศ. 2006-2010 อยู่ที่ร้อยละ 15 ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเลี้ยงลูก
ด้วยนมแม่เพียงอย่างเดียวในระยะ 6 เดือนแรกต่ าที่สุดในแถบเอเชียแปซิฟิก (UNICEF, 2012) และจาก
รายงานการส ารวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ.2555 พบว่า เด็กอายุต่ ากว่า 6 เดือนที่กินนม
แม่เพียงอย่างเดียวมีประมาณ ร้อยละ 12 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) 

จากสภาพสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทในการช่วยหาเลี้ยงครอบครัวมากขึ้น สาเหตุ
ส าคัญประการหนึ่งที่ท าให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงเป็นผลจากมารดาต้องท างานนอกบ้าน   ซึ่งการที่
มารดาจ านวนมากที่ไม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นานถึง 6 เดือน เนื่องจากต้องกลับไปท างานนอกบ้านเมื่อ
ครบก าหนดลาคลอด สอดคล้องกับการศึกษาของฉันทิกา จันทร์เปีย (2557) พบว่าเมื่อมารดากลับไปท างาน 
ท าให้ทารกไม่ได้ดูดนมในช่วงเวลากลางวันอีกทั้งช่วงเวลาของการท างานนั้นมีความเครียดจึงส่งผลให้ปริมาณ
น้ านมลดลง ไม่เพียงพอส าหรับการเลี้ยงลูกและหันไปใช้นมผสมแทน นอกจากนี้พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่
หลากหลาย การวางแผนเตรียมตัวในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การสนับสนุนทางสังคม สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานที่ท างาน การอ านวยความสะดวกในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การท างานล่วงเวลา และการถูกแยกจากลูก
เป็นระยะเวลานาน เป็นอุปสรรคท่ีส าคัญต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยิ่ง (Johnston & Esposito, 2007) 
 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันให้มีการจัดตั้งมุมนมแม่ในสถานประกอบการ เพ่ือให้สังคมเกิด
ความตระหนักในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพ่ิมขึ้น (ภูษิต  ประคองสาย และนิศาชล  เศรษฐไกรกุล , 2557) และ
มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ก าหนดแผนงานการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ สนับสนุนและสร้าง
เครือข่ายนมแม่ในสถานประกอบการเพ่ือส่งเสริมให้มารดาที่ท างานนอกบ้านมีเวลาในการดูแลและเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่นานขึ้น (มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย , 2557) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาจึง 
ตระหนักถึงความส าคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ท างานนอกบ้านจึงมีการจัดตั้งคลินิกนมแม่
เพ่ือให้บริการทางด้านวิชาการเก่ียวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้ค าแนะน าในการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยใน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้งแก่สตรีตั้งครรภ์และหลังคลอดและจัดตั้งมุมนมแม่ให้มารดาหลังคลอดได้มีสถานที่
เป็นสัดส่วน มีอุปกรณ์ เครื่องใช้ส าหรับบีบเก็บน้ านม (อิชยา  มอญแสง , 2555) แต่ผลการด าเนินการยังไม่
ก่อให้เกิดการส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้านอย่างยั่งยืน ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจศึกษาการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้านของพนักงาน
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มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือเป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษารูปแบบการส่งเสริมการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่ในกลุ่มมารดาที่ท างานนอกบ้านต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างาน
นอกบ้าน 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

การศึกษาครั้งนี้ใช้กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคม 
(social support) ของเฮ้าส์ (House, 1981) ซึ่งกล่าวไว้ว่า การสนับสนุนทางสังคมเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลที่ก่อให้เกิดความรัก ความห่วงใย ความผูกพัน ความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งส่งผลให้บุคคลนั้นได้รับ
ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ 4 ด้าน ประกอบด้วยการสนับสนุนด้านอารมณ์ มารดาควรได้รับความรัก การดูแล
เอาใจใส่จากการสนับสนุนทางสังคม เช่น  บุคคลภายในครอบครัว หรือชุมชน เป็นต้น ด้านข้อมูลข่าวสาร 
มารดาควรได้รับความรู้ ค าแนะน าเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ด้านทรัพยากร มารดาควรได้รับการช่วยเหลือ
ในด้านการปรับสภาพแวดล้อม  การเงิน  หรือการบริการต่างๆจากชุมชน จากสังคม  และด้านการประเมินค่า 
หากมารดาได้ปฏิบัติพฤติกรรมในการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างดี  มารดาควรได้รับการยกย่อง 
ชมเชยจากบุคคลในสังคมเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในตนเองและมีก าลังใจในการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ ต่อไป   
 
 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วน
บุคคล และการสนับสนุนทางสังคมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาที่ท างานนอกบ้าน  

ประชากร คือ มารดาหลังคลอดที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาหลังคลอดที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาในมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 30 คน      
ในครั้งนี้ ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยก าหนด
คุณสมบัติที่ก าหนด ได้แก่ เป็นกลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานเพศหญิงสายวิชาการและสายบริการที่ลาคลอดในช่วง
ปีงบประมาณ 2557-2559 มีบุตรอายุ 6-24 เดือน โดยเป็นมารดาหลังคลอดที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาโดยตลอด
ตั้งแต่หลังคลอด และให้ความร่วมมือในการท าวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 

1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ครอบครัว ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การวางแผนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ปัญหาและอุปสรรค
ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และการสนับสนุนการเลี้ยวลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในครอบครัวและหน่วยงาน 
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2. แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ประกอบด้วย 
2.1 แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว สร้างขึ้น

โดยชญาภา ชัยสุวรรณ (2555) ซึ่งใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส์ (House, 1981) ประกอบด้วย
ข้อค าถามจ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนด้านอารมณ์ 7 ข้อ การรับรู้การ
สนับสนุนด้านการประเมิน 4 ข้อ การรับรู้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 4 ข้อ การรับรู้การสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร 9 ข้อ ทั้งนี้มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน เห็นด้วยมาก 4 
คะแนน เห็นด้วยปานกลาง 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน และเห็นด้วยน้อยที่สุด 1 คะแนน ทั้งนี้ก าหนด
เกณฑ์การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ รับรู้ระดับสูงมาก 
(ค่าเฉลี่ยคะแนน= 4.51- 5.00) รับรู้ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 3.51-4.50) รับรู้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
คะแนน= 2.51-3.50) รับรู้ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยคะแนน =1.51 - 2.50) และรับรู้ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ย
คะแนน= 1.00 – 1.50) 

2.2 แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน สร้างขึ้นโดยชญาภา 
ชัยสุวรรณ (2555) ซึ่งใช้แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส์ (House, 1981) ประกอบด้วยข้อค าถาม
จ านวน 24 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู้การสนับสนุนด้านอารมณ์ 7 ข้อ การรับรู้การสนับสนุนด้าน
การประเมิน 4 ข้อ การรับรู้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร 4 ข้อ การรับรู้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 9 ข้อ 
ทั้งนี้มีเกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยมากที่สุด 5 คะแนน เห็นด้วยมาก 4 คะแนน เห็นด้วย  
ปานกลาง 3 คะแนน เห็นด้วยน้อย 2 คะแนน และเห็นด้วยน้อยที่สุด 1 คะแนน ทั้งนี้ก าหนดเกณฑ์การรับรู้
การสนับสนุนทางสังคมของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เป็น 5 ระดับ ได้แก่ รับรู้ระดับสูงมาก (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 
4.51- 5.00) รับรู้ระดับสูง (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 3.51-4.50) รับรู้ระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 2.51-3.50) 
รับรู้ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 1.51 - 2.50) และรับรู้ระดับน้อยที่สุด (ค่าเฉลี่ยคะแนน= 1.00 – 1.50) 
 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
  การหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
จากสามีและคนในครอบครัว และแบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน 
ทดลองใช้กับมารดาที่หลังคลอดที่ท างานนอกบ้านและมีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 10 คน 
และน าข้อมูลที่ได้มาค านวณหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้เท่ากับ .95 และ .96 ตามล าดับ 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 หลังจากผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้วิจัยด าเนินการเก็บและรวบรวมข้อมูล โดยขออนุญาตเข้าพบกลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาที่ปฏิบัติงานเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง 30 คน ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเข้าและยินยอมเข้าร่วมการวิจัยเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ
และความไว้วางใจ พร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์ขอความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ จากนั้นผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้
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แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัวและ
แบบสอบถามการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลที่ท างาน ได้แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ ครบ 30 
ฉบับ คิดได้เป็นร้อยละ 100 และน าไปวิเคราะห์ทางสถิต ิ
 
 การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง งานวิจัยนี้ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรม                   
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้วิจัยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการศึกษาให้รับทราบ
พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิในการปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษา โดยจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อกลุ่มตัวอย่าง 
และกลุ่มตัวอย่างที่ยินยอมเข้าร่วมการศึกษาสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมการศึกษาได้ทุกเวลา ข้อมูลที่ได้จาก
กลุ่มตัวอย่างจะเก็บเป็นความลับไม่ระบุชื่อบุคคลหรือกลุ่มคน ข้อมูลจะน าเสนอในภาพรวมเท่านั้น 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1) ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา (descriptive statistics) 
ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 2) การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว  น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ
พรรณนา (descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 3) การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน น ามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติพรรณนา 
(descriptive statistics) ได้แก่ ร้อยละ พิสัย ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.3  เป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายบริการ และร้อยละ 36.7 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่    
ร้อยละ 36.7 มีอายุระหว่าง 36- 40 ปี รองลงมาร้อยละ 30.0 มีอายุระหว่าง 31- 35 ปี ร้อยละ 23.3 มีอายุ
ระหว่าง 25- 30 ปี ร้อยละ 6.7 มีอายุระหว่าง 46- 50 ปี และร้อยละ 3.3 มีอายุระหว่าง 41- 45 ปี ตามล าดับ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 53.3 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาโท รองลงมาร้อยละ 33.3 ส าเร็จ
การศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 10.0 ส าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาเอกและร้อยละ 3.3 
ได้รับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. ตามล าดับ มารดาหลังคลอดส่วนใหญ่ ร้อยละ 
76.7 มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และร้อยละ 23.3 ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดย
ส่วนใหญ่ร้อยละ 96.7 มีความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนหลังคลอด และเพียงส่วนน้อยร้อยละ 3.3 
ไมม่ั่นใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จนครบ 6 เดือน ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง (n= 30) 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน(คน) ร้อยละ 

พนักงานมหาวิทยาลัย   
       สายวิชาการ 11 36.7 
       สายสนับสนุน 19 63.3 
อายุ   
       25- 30 ปี  7 23.3 
       31- 35 ปี  9 30.0 
       36- 40 ปี 11 36.7 
       41- 45 ปี 1 3.3 
       46- 50 ปี 2 6.7 
   
ระดับการศึกษา   
        มัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช. 1 3.3 
        ปริญญาตรี 10 33.3 
        ปริญญาโท 16 53.3 
        ปริญญาเอก 3 10.0 
ประสบการณ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
        มีประสบการณ์ 23 76.7 
        ไม่มีประสบการณ์ 7 23.3 
ความตั้งใจในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน   
        มีความตั้งใจ 29 96.7 
           ไม่ม่ันใจ 1 3.3 

 
2. การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว พบว่าค่าเฉลี่ยคะแนนของการ

สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัวเท่ากับ 4.21 คะแนน (SD= .75) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนใน
ครอบครัวจ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n= 30) 

 

 จากการศึกษาการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัว ผลการศึกษา
ปรากฏว่ามารดาหลังคลอดกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จาก
สามีและคนในครอบครัวโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 4.21 คะแนน (SD= .75) ซึ่งกล่าวได้ว่ามารดาหลังคลอดกลุ่ม
ตัวอย่างรับรู้ถึงการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากสามีและคนในครอบครัวในระดับสูง ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากภาคเหนือของประเทศไทยมีวิถีครอบครัวแบบพ่ึงพาและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งภายหลังคลอด
สามีและครอบครัวเป็นบุคคลที่มีปฏิสัมพันธ์และใกล้ชิดกับมารดาหลังคลอดมากที่สุดและเป็นบุคคลที่มีอิทธิพล
ต่อการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ของมารดาอย่างต่อเนื่อง (Brown, 1987, Meedya, Fahy, & Kable, 
2010) สอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่าการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลาง
ส่งผลต่ออัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือนสูงถึงร้อยละ 80 (ขนิษฐา เมฆกมล, จรัญญา      
ดีจะโปะ, และชญาดา เนตร์กระจ่าง, 2556) 

3. การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของการสนับสนุน
การเลี้ยงลูกด้วยนมแมจ่ากบุคคลในที่ท างาน เท่ากับ 3.21 คะแนน (SD= .77) ดังแสดงในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน 
จ าแนกเป็นรายด้านและโดยรวม (n= 30) 

การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก
สามีและคนในครอบครัว 

มารดาที่ท างานนอกบ้าน (n=30) 

ค่าเฉลี่ย ( ) SD. แปลผล 

-การรับรู้การสนับสนุนด้านอารมณ์  4.23 .76 สูง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านการประเมิน  4.32 .74 สูง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร  3.98 .77 สูง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 4.30 .72 สูง 

รวม 4.21 .75 สูง 

การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จาก
บุคคลในที่ท างาน 

มารดาที่ท างานนอกบ้าน (n=30) 

ค่าเฉลี่ย ( ) SD. แปลผล 

-การรับรู้การสนับสนุนด้านอารมณ์  3.53 .69 สูง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านการประเมิน  3.68 .93 สูง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร  3.23 .85 ปานกลาง 
-การรับรู้การสนับสนุนด้านทรัพยากร 2.41 .62 น้อย 

รวม 3.21 .77 ปานกลาง 
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 จากการศึกษาการสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างาน ผลการศึกษาปรากฏว่า
มารดาหลังคลอดกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จากบุคคลในที่
ท างานโดยมีค่าเฉลี่ยคะแนน 3.21 คะแนน (SD= .77)  ซึ่งกล่าวได้ว่ามารดาหลังคลอดกลุ่มตัวอย่างรับรู้ถึงการ
สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่ท างานระดับปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาการรับรู้ของมารดา
เกี่ยวกับสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รายด้าน ในด้านทรัพยากรซ่ึงเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือทั้งด้านเวลา 
สิ่งของ การบริการ รวมทั้งการปรับปรุงสิ่งแวดล้อม มีค่าเฉลี่ยคะแนน 2.41 คะแนน (SD= .62) หรือกล่าวได้ว่า
มารดาหลังคลอดกลุ่มนี้มีการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมในด้านทรัพยากรระดับน้อย จึงอาจเป็นอุปสรรคต่อ
การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างยั่งยืนได้สอดคล้องกับการศึกษาของสุสัญหา ยิ้มแย้ม (2556)  พบว่าปัจจัยที่ท าให้
มารดาหลังคลอดที่ท างานล้มเลิกการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อาจเกิดจากมารดาหลังคลอดมีภาระงานที่ต้อง
รับผิดชอบมาก เวลาในการท างานไม่ยืดหยุ่นประกอบกับการขาดอุปกรณ์ เก็บน้ านม และนอกจากนี้ใน
การศึกษาของพรนภา ตั้งสุขสันต์ และเอมอร รตินธร (2011) พบว่าลักษณะของงาน ความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพ ความเข้าใจจากเพ่ือนร่วมงานและการได้รับการช่วยเหลือจากเพ่ือนร่วมงาน เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส่งผลต่อการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการวิจัยครั้งนี้แสดงให้เห็นว่ามารดาหลังคลอดกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วย
นมแม่จากสามีและคนในครอบครัวระดับสูง และมีการรับรู้การสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากบุคคลในที่
ท างานโดยเฉพาะการสนับสนุนในด้านของทรัพยากรอยู่ในระดับน้อย ดังนั้นสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
ควรตระหนักถึงความส าคัญและช่วยเหลือให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องอันจะส่งผลดีต่อสุขภาพ
ของบุตรและมารดาต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาที่ท างานนอกบ้านโดยน า

หัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือนร่วมงาน เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดการพัฒนารูปแบบของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ใน
มารดาที่ท างานนอกบ้านและมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

2. ผู้บริหารควรมีการก าหนดนโยบายที่ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในที่ท างานด้วยปัจจัยด้านต่างๆ  
เช่น สถานที่ และเวลาเพ่ืออ านวยให้พนักงานที่เป็นมารดาที่ท างานนอกบ้านสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้ครบ
ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ และ
ขอบคุณกลุ่มตัวอย่างทุกคนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย 
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ผลกระทบของขนาดพื้นที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานในสายการผลิต 
แบบตามงานสโตคาสติกพลวัต 

THE IMPACT OF THE BUFFER SIZE CAPACITY AND DISPATCHING RULES IN A 
STOCHASTIC DYNAMIC JOB SHOP 

จาตุรันต์ แช่มสุ่น1* 

รณชัย ศิโรเวฐนุกูล2 
 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้กล่าวถึงผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บงานระหว่างท าที่ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการ
ผลิต โดยได้ท าการหาผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บกับประสิทธิภาพของกฎการจ่ายงานในรูปแบบการผลิต
แบบตามงานสโตคาสติกพลวัต ซึ่งงานวิจัยที่ผ่านมาจะให้ความส าคัญเพียงแค่ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บแบบไม่
จ ากัดขนาด ซึ่งค าตอบนั้นไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในอุตสาหกรรม ดังนั้นในบทความนี้ท าการศึกษาขนาด
ของพ้ืนที่จัดเก็บงานที่จ ากัด เนื่องจากพ้ืนที่จัดเก็บงานจะช่วยในเรื่องของการลดการเกิดการหยุดชะงักของ
เครื่องจักร และลดความไม่สม่ าเสมอในการผลิตของเครื่องจักรเพ่ือเติมเต็มช่องว่างของปัญหาดังกล่าวได้ ดังนั้น
ในบทความนี้ได้ท าการศึกษากฎการจ่ายงานทั้งหมด 9 แบบ ประกอบด้วย งานที่เข้ามาก่อนท าก่อน (FCFS), 
ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตต่ าสุดท าก่อน (SPT), ระยะเวลาในการจัดตั้งเครื่องจักรต่ าสุดท าก่อน (SIMSET), 
ระยะเวลาใกล้ส่งมอบสินค้าท าก่อน (EDD), ผลรวมเวลาในการจัดตั้งเครื่องจักรกับเวลาในการผลิตต่ าสุดท า
ก่อน (SSPT), งานที่เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่ระยะเวลาในการผลิตต่ าสุดท า
ก่อน (JSPT), งานที่เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่ใกล้ก าหนดส่งมอบท าก่อน 
(JEDD), งานที่เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่มีการแก้ไขก าหนดส่งมอบท าก่อน  
(JMEDD) และงานที่เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่ผลรวมของเวลาในการจัดตั้ง
เครื่องจักรและเวลาในการผลิตต่ าสุดท าก่อน (JSSPT) โดยท าการประเมินด้วยตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ Makespan, 
Mean flow time, Maximum flow time, Mean tardiness, Maximum tardiness, Number of tardy 
jobs ซึ่งจะถูกน ามาเป็นตัวประเมินประสิทธิภาพของการจ่ายงานทั้ง 9 แบบ ด้วยวิธีการจ าลองสถานการณ์ 
(Simulation Approach) โดยการน าข้อมูลจากงานวิจัยก่อนหน้าที่มีปัญหาในการวิจัยในลักษณะเดียวกันมา
ใช้ในการท าการทดลองหาค าตอบของงานวิจัยชิ้นนี้ ซึ่งค าตอบที่ได้นั้นจะได้จากการ น ากฎการจ่ายงานทั้ง 9 
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แบบมาท าการสร้างแบบจ าลองและท าการเปลี่ยนขนาดของของพ้ืนที่จัดเก็บของงานระหว่างขนาดที่ท างาน
ปกติ เพ่ิมขึ้น 1 เท่า และ 2 เท่าตามล าดับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะแสดงให้เห็นถึงกฎการจ่ายงานที่เหมาะสมภายใต้
ตัวชี้วัดที่ต่างกัน 

ค าส าคัญ: กฎการจ่ายงาน, ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บ, การผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต, การจ าลอง
สถานการณ ์ 

 

Abstract  
 This research studies the buffer sizes capacity about work in process (WIP) between 

machines, in order to find the impact of the buffer size capacity with performance analysis 
of dispatching rules in a stochastic dynamic job shop manufacturing system (SDJS). In 
majority of the existing researches, the performance of dispatching rules is focused only 
unlimited buffer size capacity but their results do not reflect the realistic scenario. This 
research aims to investigate the limited buffer size capacity because it will fix the blocking 
machine and reduce uncertainty of the machine to fulfill the gap of the problem. Hence, 
this research aims to investigate dispatching rules First Come First Serve (FCFS), Shortest 
Processing Time (SPT), Shortest Setup Time (SIMSET), Earliest Due Date (EDD), Shortest (Setup 
Time + Processing Time) (SSPT), Job with similar Setup and Shortest Processing Time (JSPT), 
Job with similar Setup and Earliest Due Date (JEDD), Job with similar Setup and Modified 
Earliest Due Date (JMEDD) and Job with similar Setup and Shortest (Setup Time + Processing 
Time) (JSSPT) by Makespan, Mean flow time, Maximum flow time, Mean tardiness, Maximum 
tardiness and Number of tardy jobs. These performance measurements of nine dispatching 
rules with buffer size capacity between machines are reported by using simulation approach. 
This research also investigates the data from previous studies for studying. Conclusively, the 
results are shown that the changing dispatching rules and the increased buffer size areas 
from normal, 1 times and 2 times and lead to the find the appropriate dispatching rules 
within different performance measurement. 

Keywords:   Dispatching rules, Buffer size capacity, Stochastic dynamic job shop, Simulation 
modeling  
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บทน า 
อุตสากรรมในทุกวันนี้ได้มีการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ เพ่ือที่จะพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการ

แข่งขันแบบก้าวกระโดด โดยที่การผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just in time) นั้นได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการ
แข่งขันของการจัดการในรูปแบบของกระบวนการผลิต การจัดการไหลของงานในระหว่างสถานีงาน และ
ต้องการลดขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงานต่างๆ ในสถานที่ท าการผลิตชิ้นงานนั้นๆ โดยที่ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บ
นั้นถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยส าคัญของการผลิต เนื่องจากมีผลสืบเนื่องกับต้นทุนที่ใช้และความยืดหยุ่นในการ
วางแผนงานผลิตชิ้นงาน แต่จากการศึกษาของผู้วิจัยได้ค้นพบว่าการศึกษาก่อนหน้านั้นที่เกี่ยวกับการจัดตาราง
การผลิตของชิ้นงานได้มีการศึกษามามากพอสมควร แต่ทุกงานวิจัยนั้นจะท าการวิจัยโดยใช้แบบทดลองที่ไม่มี
การจ ากัดขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงาน ซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมจริงที่จะน าผลของงานวิจัยนั้น
ไปใช้ ดังนั้นทางผู้วิจัยจึงได้ท าการศึกษาถึงขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงานระหว่างเครื่องจักร และกฎการจ่าย
งานในสายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต 

การผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต (Stochastic dynamic job shop) คือการผลิตชิ้นงานใน
รูปแบบตามงานโดยที่ ระยะเวลาในการผลิตชิ้นงาน และระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรไม่มีเวลาเฉพาะ
แต่จะเป็นเวลาที่ได้จากการหาช่วงเวลาเป็นค่าเฉลี่ยทางสถิติในช่วงของเวลาที่ใช้ในการผลิตนั้นๆ และ
ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรส่งผลมาจากงานก่อนหน้าที่ได้ท าการผลิตก่อน  

Li & Pan, (2015) ได้กล่าวว่าในอุตสาหกรรมนั้นขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงานนั้นส่งผลกระทบต่อการ
จัดตารางงาน โดยถ้าไม่มีขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงานที่เพียงพอจะส่งผลท าให้ เครื่องจักรเกิดการขัดขวางของ
ชิ้นงานก่อนหน้า หรืออาจจะท าให้เกิดความล่าช้าและความสูญเปล่าเกิดขึ้นที่เครื่องจักรนั้นๆ โดยที่ในปัจจุบัน
ได้เริ่มมีนักวิจัยได้เริ่มให้ความส าคัญและสนใจศึกษาถึงผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บที่ส่งผลกระทบกับกฎ
การจ่ายงาน (Dispatching Rule) โดยที่ Haupt, (1989) ได้กล่าวไว้ว่าเป็นหนึ่งในวิธีที่สามารถน ามาใช้เพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพของการจัดตารางการผลิตและสามารถช่วยให้การวางแผนตารางการผลิตง่ายขึ้นเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อน และความยุ่งยากของการจัดการ โดยที่กฎการจ่ายงานใช้เพ่ือที่จะท าการเลือกงานจากกลุ่มของงานใน
แถวคอย เพ่ือที่จะเข้ามารับการผลิตต่อจากงานก่อนหน้า  

การจัดตารางการผลิตในอุตสาหกรรมนั้น คือ การจัดกลุ่มของงานนั้นๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยที่การผลิตแบบตามงาน (Job shop) นั้นคือการจัดกลุ่มของงานที่จะท าการผลิตเข้ากับ
กลุ่มของเครื่องจักรที่สามารถผลิตชิ้นงานนั้นๆ ได้โดยที่มีการเจาะจงเครื่องจักรที่จะท าการผลิตล าดับก่อนและ
หลัง อีกทั้ง Sharma & Jain, (2015) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักร (Setup 
time) นั้นถือเป็นเวลาที่ส าคัญท่ีจะน ามาวิจัยเพื่อหาผลลัพธ์ของการจัดตารางการผลิต แต่งานวิจัยก่อนหน้านั้น
ส่วนใหญ่ได้ท าการตัดเวลาการจัดเตรียมเครื่องจักรออก หรือบางงานวิจัยจะน าเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักร
ไปรวมกับระยะเวลาในการผลิตนั้นๆ เลยซึ่งไม่สามารถตอบโจทย์ของอุตสาหกรรมจริงได้โดยละเอียด All & 
Soroush, (2008) ได้กล่าวว่าระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักร คือเวลาที่จะต้องเกิดขึ้น เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายการปฏิบัติงานจากเครื่องจักรเครื่องหนึ่งไปยังเครื่องจักรอีกเครื่องหนึ่ง โดยที่
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ระยะเวลาในการปรับเตรียมเครื่องจักรนั้นจะมีผลมาจากงานก่อนหน้า ยกตัวอย่างเช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้าที่
จะมีการฟอกย้อมเสื้อผ้า ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรจะใช้ระยะเวลาที่ต่างกันในการท าการจัดเตรียม
เครื่องจักรส าหรับการย้อมผ้าจากเฉดสีเข้มไปเฉดสีอ่อนจะใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรมากกว่าการ
ย้อมผ้าจากเฉดสีอ่อนไปเฉดสีเข้ม โดยที่ในบางกรณีระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรเท่ากับหรือมากกว่า
ระยะเวลาในการผลิตด้วย  
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาถึงกฎการจ่ายงานที่ เหมาะสมกับสายการผลิตแบบตามงาน          
สโตคาสติกพลวัต โดยจะท าการใช้ระยะเวลาในการจัดเตรียมเครื่องจักรแบบเจาะจง และท าการปรับเปลี่ยน
ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บ 3 ขนาดเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ (ขนาดต่ าสุดที่สามารถท าให้ไม่เกิดการบล็อก มากกว่า 1 
เท่า และ มากกว่า 2 เท่า) และท าการหาถึงผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บกับกฎการจ่ายงาน 

 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. งานวิจัยฉบับนี้ใช้กฎการจ่ายงาน 9 แบบที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้าเพ่ือมา
ท าการศึกษา 

2. งานวิจัยฉบับนี้ใช้ Makespan, Mean flow time, Maximum flow time, Mean tardiness, 
Maximum tardiness and Number of tardy jobs เพ่ือน ามาเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพของกฎการจ่าย
งาน 

3. งานวิจัยฉบับนี้ใช้ขนาดของพ้ืนที่ในการจัดเก็บโดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาด 
 

วิธีการวิจัย 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการศึกษาถึงผลกระทบของขนาดพ้ืนที่การจัดเก็บ และกฎการจ่ายงานใน

สายการผลิตแบบตามงาน โดยใช้วิธีการจ าลองสถานการณ์ เพ่ือมาศึกษาและเปรียบเทียบกับขนาดของพ้ืนที่
จัดเก็บสินค้าและกฎการจ่ายงาน โดยใช้ข้อมูลและเครื่องมือดังต่อไปนี้ 

1. การผลิตแบบตามงาน (Job shop) 
Holthaus & Rajendran, (1997), Vinod & Sridharan, (2008)  ได้กล่าวว่าการศึกษาในปัจจุบันได้

ยอมรับการน าเครื่องจักร 10 เครื่อง เพ่ือที่จะน ามาใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองเพ่ือหาค่าค าตอบที่ดีที่สุด
ของสายการผลิตแบบตามงาน แต่ในปัจจุบันนักวิจัยหลายคนได้เลือกใช้เครื่องจักรน้อยกว่า 10 เครื่อง 
ตัวอย่างเช่น Dominic, Kaliyamoorthy & Saravana Kumar, (2004), Yu & Ram, (2006) และ Rossi & 
Dini, (2007)  เพราะสืบเนื่องจาก Baker & Dzielinski, (1960) ได้กล่าวว่าจ านวนของเครื่องจักรไม่ได้มี
ผลกระทบต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกฎการจ่ายงาน อย่างไรก็ตามงานวิจัยฉบับนี้ได้เลือกท าการศึกษาและ
ท าแบบจ าลองด้วยการใช้เครื่องจักร 10 เครื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sharma et al., (2015) และ
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ใช ่

ไม่ใช่ 

ได้ท าการเพ่ิมขอบเขตของพ้ืนที่จัดเก็บชิ้นงานเพ่ือน ามาศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้  โดยที่ในรูปที่ 1 นี้แสดง
สายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัต   
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รูปที ่1 องค์ประกอบของสายการผลิตแบบตามงาน (จาตุรันต์ แช่มสุ่น และ รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, 2016) 

 
2. ข้อมูล (Data) 
ในงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการแบ่งงานออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้ ประเภท A, ประเภท B, ประเภท C, 

ประเภท D, ประเภท E และ ประเภท F โดยที่ทุกงานจะเข้ามาในระบบพร้อมๆ กัน โดยแต่ละงานจะได้รับการ
ด าเนินการผลิต 5, 4, 4, 5, 4 และ 5 ขั้นตอนตามล าดับ 

 
ตารางท่ี  1 ล าดับขั้นตอนการผลิตของงานแต่ละประเภท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Job type 

Number of 
operations 

Route of the job 
(machine number) 

A 
B 
C 
D 
E 
F 

5 
4 
4 
5 
4 
5 

1-6-10-2-4 
8-3-5-10 
7-9-3-1 

5-7-9-2-4 
2-8-1-10 
6-9-1-3-5 
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ตัวอย่างเช่น จากตารางที่ 1 เครื่องจักรสามารถผลิตงานได้หลากหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่กับงานที่จะ
เข้ามายังเครื่องจักรตามสายการผลิตของงานประเภทนั้นๆ และเวลาที่ใช้ในการผลิต และระยะเวลาในการ
จัดเตรียมเครื่องจักรได้ถูกก าหนดตามประเภทของงาน โดยที่ระยะเวลาในการผลิต และจัดตั้งเครื่องจักรจะ
เปลี่ยนตามสายการผลิตของประเภทของงานนั้นๆ ซึ่งรูปแบบของเวลาในการผลิตนั้นได้เลือกจากงานวิจัยก่อน
หน้าของ Sharma et al., (2015) 

3. กฎการจ่ายงาน (Dispatching rules) 
Panwalker & Iskander, (1977) ได้กล่าวไว้ว่ากฎการจ่ายงานคือ วิธีที่น ามาพิจารณาในล าดับแรกๆ 

ส าหรับการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิต โดยที่กฎการจ่ายงานนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับ
ปัญหาของการจัดตารางการผลิตอยู่ตลอดเวลา ซ่ึงงานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการเลือกกฎการจ่ายงานออกมา 9 แบบ
จาก Sharma et al., (2015) เพ่ือน ามาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ โดยมีดังต่อไปนี้ 

- First Come First Serve (FCFS): งานที่เข้ามาก่อนท าก่อน 
- Shortest Processing Time (SPT): ระยะเวลาที่ใช้ในการผลิตต่ าสุดท าก่อน 
- Shortest Setup Time (SIMSET): ระยะเวลาในการจัดตั้งเครื่องจักรต่ าสุดท าก่อน 
- Earliest Due Date (EDD): ระยะเวลาใกล้ส่งมอบสินค้าท าก่อน 
- Shortest (Setup Time + Processing Time) (SSPT): ผลรวมเวลาในการจัดตั้งเครื่องจักรกับ

เวลาในการผลิตต่ าสุดท าก่อน 
- Job with similar Setup and Shortest Processing Time (JSPT): งานที่เหมือนกับงานก่อน

หน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่ระยะเวลาในการผลิตต่ าสุดท าก่อน 
- Job with similar Setup and Earliest Due Date (JEDD): งานที่เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อน

แต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานทีใ่กล้ก าหนดส่งมอบท าก่อน 
- Job with similar Setup and Modified Earliest Due Date (JMEDD): งานที่เหมือนกับงาน

ก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่มีการแก้ไขก าหนดส่งมอบท าก่อน 
- Job with similar Setup and Shortest (Setup Time + Processing Time) (JSSPT): งานที่

เหมือนกับงานก่อนหน้าท าก่อนแต่ถ้าไม่มีงานให้เลือกงานที่ผลรวมของเวลาในการจัดตั้งเครื่องจักร และเวลาใน
การผลิตต่ าสุดท าก่อน 

4. พ้ืนที่จัดเก็บ (Buffer) 
Zeng, Tang & Yan, (2014) ได้กล่าวไว้ว่าขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บนั้นส่งผลท าให้เกิดสภาวะบล็อกของ

เครื่องจักรกล่าวคือ เมื่อเครื่องจักรผลิตชิ้นงานเสร็จแล้วเครื่องจักรต้องการท าการส่งชิ้นงานที่ผลิตเสร็จไปยัง
กระบวนการหรือเครื่องจักรในล าดับต่อไป แต่ไม่สามารถท าได้เนื่องจากขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บของเครื่องจักร
ในล าดับถัดไปไม่เพียงพอซึ่งท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักรก่อนหน้า ซึ่งเครื่องจักรปัจจุบันที่ผลิตงานเสร็จ
แล้วไม่สามารถผลิตงานต่อได้ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าในการผลิต Tiacci, (2015) ได้กล่าวไว้ว่าขนาดของ
พ้ืนที่จัดเก็บนั้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการผลิต แต่การเพิ่มหรือลดขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บนั้นก็ต้อง 
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ค านึงถึงต้นทุนในการจัดท าด้วยเนื่องจากต้นทุนในด้านของขนาดของพ้ืนที่ถือเป็นต้นทุนที่สูง ดังนั้นผู้วิจัยได้
เล็งเห็นความส าคัญในจุดนี้ จึงได้ท าการศึกษาถึงขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บที่น้อยที่สุดที่ไม่ท าให้เกิดการบล็อกของ
เครื่องจักรเปรียบเทียบกับขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บที่ใหญ่กว่า 1 เท่า และ 2 เท่าตามล าดับ เพ่ือเปรียบเทียบกับ
กฎการจ่ายงานที่เหมาะสมต่อไป โดยที่งานของ Sharma et al., (2015) ก าหนดให้พ้ืนที่ในการจัดเก็บชิ้นงาน
แบบไม่จ ากัดซึ่งไม่สามารถตอบสนองต่ออุตสาหกรรมที่แท้จริง และกลายเป็นช่องว่างของงานวิจัยซึ่งเป็นที่มา
ของงานวิจัยฉบับนี้ 

5. การจ าลองสถานการณ์ (Simulation Approach) 
วิธีการจ าลองสถานการณ์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการหาค าตอบของงานวิจัยนี้  เนื่องจาก

วิธีนี้ถือเป็นวิธีที่ได้รับการยอมรับในวงกว้างเพ่ือที่จะน ามาแก้ ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน และปัญหาที่มีขนาด
ใหญ่ได้ดีวิธีหนึ่ง โดยที่ในงานวิจัยนี้ได้เลือกใช้โปรแกรม Arena software เพ่ือที่ส าหรับน ามาใช้สร้าง
แบบจ าลองสถานการณ์ และหาค่าค าตอบที่ดีที่สุด โดยที่งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการทดลองผลิตชิ้นงานจ านวน 
20,000 ชิ้นงาน และท าการทดลองซ้ า 30 รอบจากการเทียบเคียงจากงานวิจัยเก่าของ Sharma et al., 
(2015) เพ่ือหาค่าค าตอบของงานวิจัย 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในส่วนนี้ของงานวิจัยจะท าการเปรียบเทียบผลของงานวิจัยโดยน าเสนอเป็นแผนภูมิกราฟแท่ง  เพ่ือ
ง่ายต่อการเข้าใจต่อผลของงานวิจับฉบับนี้โดยจะท าการอภิปรายผลทั้ง 6 ตัวชี้วัด โดยหาค่าค าตอบที่เหมาะสม
ภายใต้แต่ละตัวชี้วัดต่อไปนี้ 

 
 

รูปที ่2 ผลการวิจัย Makespan 
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ในส่วนของ Makespan นี้ กฎการจ่ายงานที่แสดงให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ JSSPT ซึ่งแสดงใน
ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บแบบปกติท่ีต่ าที่สุด และไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร และได้ให้ผลลัพธ์ของ
เวลารวมออกมาน้อยที่สุด ในรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที ่3 ผลการวิจัย Mean flow time 
 

ในส่วนของ Mean flow time นี้แสดงกฎการจ่ายงานที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ JSSPT ซ่ึง
แสดงในขนาดของพื้นที่จัดเก็บแบบปกติที่ต่ าที่สุดที่ไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร และได้ให้ผล
ลัพธ์ของเวลารวมออกมาน้อยที่สุด ในรูปที่ 3 

 
 

รูปที ่4 ผลการวิจัย Maximum flow time 
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ในส่วนของ Maximum flow time นี้ แสดงกฎการจ่ายงานที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ SPT 

พบว่าขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บมากกว่าแบบปกติท่ีต่ าที่สุดที่ไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร 2 เท่า 
และให้ผลลัพธ์ของเวลารวมออกมาน้อยท่ีสุด ในรูปที่ 4  

 
 

รูปที ่5 ผลการวิจัย Mean tardiness 
 

ในส่วนของ Mean tardiness  นี้แสดงกฎการจ่ายงานที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ SPT ซึ่งแสดง
ในขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บมากกว่าแบบปกติที่ต่ าท่ีสุดที่ไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร 2 เท่า ที่ได้
ให้ผลลัพธ์ของเวลารวมออกมาน้อยท่ีสุด ในรูปที่ 5 

 
 

รูปที ่6 ผลการวิจัย Maximum tardiness 
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ในส่วนของ Maximum tardiness  นี้แสดงกฎการจ่ายงานที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ SPT ซ่ึง

แสดงในขนาดของพื้นที่จัดเก็บมากกว่าแบบปกติที่ต่ าท่ีสุดที่ไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร 2 เท่า 
ที่ได้ให้ผลลัพธ์ของเวลารวมออกมาน้อยท่ีสุด ในรปูที่ 6 
 

 
รูปที ่7 ผลการวิจัย Number of tardy jobs 

 
ในส่วนของ Number of tardy job นี้ กฎการจ่ายงานที่ให้ผลลัพธ์ออกมาได้ดีที่สุดคือ JSSPT ใน

ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บแบบปกติที่ต่ าที่สุดที่ไม่ส่งผลท าให้เกิดการบล็อกของเครื่องจักร  ที่ได้ให้ผลลัพธ์ของ
จ านวนงานส่งมอบล่าช้าออกมาได้น้อยท่ีสุด ในรูปที่ 7  

จากผลที่ได้รับจากการวิจัยในงานวิจัยฉบับนี้แสดงให้เห็นว่ากฎการจ่ายงาน และขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บ
ที่มากกว่าขนาดปกตินั้นไม่ได้ส่งผลในเชิงบวกอยู่ เสมอไป จากการทดลองท าให้เห็นว่าส าหรับตัวชี้วัด 
Makespan (รูปที่ 2) Mean flow time (รูปที่ 3) และ Number of tardy job (รูปที่ 7) นั้นกฎของการจ่าย
งานที่ดีที่สุด คือ JSSPT ที่ขนาดพ้ืนที่จัดเก็บแบบปกติที่ต่ าที่สุดที่ไม่ท าให้เครื่องจักรบล็อก  แต่ส าหรับบาง
ตัวชี้วัดขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บก็มีผลต่อตัวชี้วัด Maximum flow time (รูปที่ 4) Mean tardiness (รูปที่ 5) 
และ Maximum tardiness (รูปที่ 6) มีกฎจ่ายงานตัวที่ดีที่สุด คือ SPT ที่ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บมากกว่าปกติ 
2 เท่า  
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
งานวิจัยฉบับนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาหาผลกระทบของขนาดพ้ืนที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานใน

สายการผลิตแบบตามงานสโตคาสติกพลวัตโดยใช้วิธีจ าลองสถานการณ์ และท าการปรับเปลี่ยนขนาดของพ้ืนที่
จัดเก็บ ออกเป็น 3 ขนาด ผลลัพธ์ที่ได้แสดงให้เห็นว่า ขนาดของพ้ืนที่จัดเก็บและกฎการจ่ายงานมีผลต่อ
ระยะเวลาในการผลิตโดยรวมในโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้รูปแบบการผลิตแบบตามงาน ในส่วนของ
ข้อเสนอแนะผู้ศึกษาขอน าเสนอในเชิงอภิปรายแนวทางการศึกษาวิจัยในอนาคต คือ  ควรมีการน างานแทรก 
และการขัดข้องของระบบหรือเครื่องจักร  
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ผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ  โรงพยาบาลวังสะพุง  
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

Efficacy of lime for smoking cessation in specialty clinic at Wangsaphung 
Hospital, Wangsaphung district, Loei province 

วินัย สยอวรรณ1 

กัญยาณัฐ ก าจร2 
เอกพล หมั่นพลศรี3 
ณัฐพล แก้วพรม4 

กนกวรรณ เอ้ือเจริญ5 

วีริสา ทองสง6 

บทคัดย่อ 
 

        การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกึ่งทดลอง  (Quasi  experimental  research)  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของ
การใช้มะนาวเลิกบุหรี่ ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษโรงพยาบาลวังสะพุง  อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยเปรียบเทียบค่า การติด
นิโคติน  ก่อนและหลังการใช้มะนาว ศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่และศึกษาอาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้
มะนาวเลิกบุหรี่โดยใช้ระยะเวลาท าการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2559 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2559  ประชากรเป็น
ผู้ป่วยติดบุหรี่ ในคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย จ านวน 36 คน คัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  โดย
ก าหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ เพศชายหรือหญิงอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป สุขภาพดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน มีความต้องการ
เลิกบุหรี่ และไม่ได้รับยาใดๆเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ หรือเคยได้รับยาชนิดอื่นมาแล้วแต่ยังเลิกไม่ส าเร็จ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล 1 )  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป  2 ) แบบทดสอบระดับการติดสารนิโคติน 3 ) แบบสอบถามความพึงพอใจ
เกี่ยวกับมะนาวหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ และ 4 )  แบบสอบถามอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นจากการใช้มะนาว สถิติที่ใช้ใน

การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนการติดนิโคติน ก่อนและหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ ใช้สถิติ Paired  Samples  T–test สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้ 

ผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โดยเปรียบเทียบค่าคะแนนการติดนิโคตินก่อนการใช้มะนาว และ
ค่าคะแนนการติดนิโคตินหลังการใช้มะนาว ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ภายหลังการใช้
มะนาวเลิกบุหรี่มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด ไม่มีอาการไม่พึง
ประสงค์หลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ 
  
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
1ผศ.ดร.ภก. ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก นนทบุรี11150.  
2นางสาว ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภเิษก นนทบุรี11150 
3นาย ภาควิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก นนทบุรี11150 
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ข้อเสนอแนะใหห้น่วยงานสาธารณสุขควรมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ ในการลดค่าคะแนนการ
ติดสารนิโคติน ควรศึกษาเรื่องผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ โดยเพิ่มระยะเวลาในการท าวิจัยเพื่อให้เห็นผลข้างเคียงในระยะ
ยาว  และควรมีการสอนให้ความรู้ด้านยาสมุนไพร แนะน าวิธีการเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยติดบุหรี่เพื่อที่จะน าไปปฏิบัติและใช้พึ่งพา
ตนเอง 
 
ค าส าคัญ มะนาว เลิกบุหรี่ ระดับการติดสารนิโคติน   
 
 
ABSTRACT 
  This study was a quasi-experimental research. The purposes of this study were 1) To examine the 
efficacy of lime as a smoking cessation 2) To compare the level of nicotine dependence before and after 
using lime and 3) To investigate the satisfaction and adverse reactions after using lime for smoking 
cessation. The study period was started from January 2016 to December 2016. The population was 
patients who addicted to smoking in specialty clinic at Wangsaphung Hospital, Wangsaphung District, Loei 
Province. There were 36 cases which were selected purposively. The sample was selected either male or 
female, who aged 18 years and over and also in good health. Moreover, the subjects should intend to 
quit smoking and did not taking any medications to help them smoking cessation or had received other 
drugs to quit smoking. The data was collected by using a structured questionnaire which consists of 4 
parts, namely general information of the subject; test for nicotine dependence; satisfaction after using 
lime to quit smoking and adverse reactions resulting from using lime. The data was presented by 
implementing descriptive statistics. While to compare the level of nicotine dependence before and after 
using lime then the Paired T-test was employed. 

The result concluded that the level of nicotine dependence before and after applying lime was 
significantly different at the 0.05 level. Furthermore, the overall satisfaction of using lime for smoking 
cessation were high and no adverse reactions after using lime smoking cessation. 

This study recommends that government should encourage to promote the use of lime as a 
means of smoking cessation, importantly to increase the knowledge of herbal medicine that can be 
treated for addicted patients to smoking implements and self-care. In additional, the further research 
should be conducted longer in order to see the side effects in the long term.  
 
Keywords:  lime, smoking cessation, the level of nicotine dependence 
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บทน า 

 ปัจจุบันท่ัวโลกมผีูสู้บบุหรี่ประมาณ 1,100 ล้านคน และคาดการณว์่าจ านวนผู้สูบบหุรี่จะเพิ่มขึ้นมากว่า 1,600 ล้าน

คน ภายในปี พ.ศ.2558 จากมูลทางสถิติพบว่าในปี ค.ศ. 2000 ประชาการประมาณ 4.9 ล้านคน เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยที่มี

สาเหตุมาจากบหุรี่ คาดว่าจะเพิม่เป็นปีละ 10 ล้านคนในปี ค.ศ.2030 ในจ านวนนี้ร้อยละ 70 อยู่ในประเทศก าลังพัฒนา  จาก

สถิติของส านักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ปัจจุบันประชากรอายุ 15 -79 ปี สูบบุหรี ่ร้อยละ 

21.3 พบผู้ชายสูบบหุรี่มากกว่าผู้หญิงถึง 27 เท่าในทุกกลุ่มอายุ ภาพรวมผู้ชายสูบบุหรี่ร้อยละ 42.3 ส่วนผู้หญิงพบร้อยละ 1.6 

กลุ่มอายุ 25-55 ปี มีการสูบบุหรีม่ากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ คือผู้ชายหนึ่งในสองคน หรือร้อยละ 50 ขณะที่เพศหญิงพบร้อยละ 2 

และพบความชุกการสูบบุหรี่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงจะลดลงเมื่อ อายุสูงมากขึ้น นอกจากน้ีพบความชุกการสูบบุหรี่ที่ระดับ

การศึกษาต่างๆแตกต่างกันคือผูม้กีารศึกษาระดับ ประถมศึกษาหรอืมัธยมศึกษาพบความชุกการสูบบุหรี่ 22.5 ซึ่งสูงกว่ากลุ่ม

ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าพบความชุก 11.2 ในระดับเขตสุขภาพทั้ง 12 เขตพบความชุกการสูบบหุรี่ใน

ปัจจุบันมีค่าแตกต่าง กันตั้งแต่ 14.8 – 27.6 (กลุ่มยุทธศาสตร์ ส านกัโรคไม่ตดิต่อ,2559)  

องค์กรที่ให้บริการเลิกบุหรี่ในประเทศไทยพบว่า มีทั้งสิ้น 381 แห่ง โดยสามารถเข้าถึงเพื่อรับบริการการเลิกบุหรี่ได้
ร้อยละ 68.8 แต่ปัญหาส าคัญของการด าเนินการให้บริการเลิกบุหรี่ที่พบคือ สถานบริการของรัฐบาลที่สามารถเข้าถึงยาที่ใช้
เพื่อเลิกบุหรี่มีเพียงร้อยละ 31 โดยในโรงพยาบาลชุมชน ไม่มีรายการที่ใช้เพื่อการเลิกบุหรี่  อาจใช้ผลิตภัณฑ์อื่น เช่น สมุนไพร 
เพื่อการเลิกบุหรี่แทน ซึ่งยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการสนับสนุนประสิทธิผลและความปลอดภัย จากการศึกษาพบว่า การเลิก
บุหรี่โดยไม่ใช้ยา หรือที่เรียกว่าการหักดิบ มีอัตราการเลิกบุหรี่ส าเร็จที่ระยะเวลาติดตาม 1 ปี เพียงร้อยละ 5 -7 เท่านั้น และ
การที่มีผู้ติดบุหรี่ได้รับค าแนะน าหรือบอกกล่าวจากแพทย์ให้เลิกบุหรี่จะท าให้ผู้ติดบุหรี่เลิกสูบได้ส าเร็จร้อยละ 10 ที่ระยะเวลา
ติดตาม 1 ปี และหากได้รับความช่วยเหลือให้เลิกบุหรี่อย่างจริงจังโดยการใช้วิธีพฤติกรรมและ จิตสังคมบ าบัดจะเพิ่มโอกาสใน
การเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จร้อยละ 20-30 ที่ระยะติดตาม 1 ปี  (ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ, 2550) การเลิกบุหรี่มีผลดีต่อผู้สูบบุหรี่ทั้ง
เพศชายหญิงไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุเท่าไหร่ก็ได้ตาม ถ้าผู้สูบบุหรี่หยุดก่อนที่อวัยวะต่าง ๆ ร่างกายจะได้รับความเสียหายอย่าง
ถาวรจะท าให้ร่างกายซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอไปแล้วให้กลับคืนสู่สภาพเกือบปกติได้ (ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกจิ, 2550)   

มะนาว เป็นพืชในวงศ์  RUTACEAE มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ Citrus aurantiifolia (Christm.) Swingle ต ารายาไทย: 
น้ ามะนาว มีรสเปรี้ยว ช่วยลดอาการไอ  ขับเสมหะ เนื่องจากในน้ ามะนาวมีกรดอินทรีย์หลายชนิด  มีรสเปรี้ยวกระตุ้นให้มีการ
ขับน้ าลาย  ท าให้ชุ่มคอ  จึงช่วยลดอาการไอได้  และรสเปรี้ยวยังช่วยกัดเสมหะให้หลุดออกมาด้วย ใช้เป็นน้ ากระสายยาผสม
ยากวาดคอเด็กแก้ไข้หวัด  น้ ามะนาวน ามาผสมกับเกลือและน้ าตาลทรายแดง จิบเป็นยาแก้ไอ ขับเสมหะ กินเป็นยาฟอกเลือด 
แก้เลือดออกตามไรฟัน กัดเถาดานในท้อง ล้างเสมหะในคอ ท าให้ผิวนุ่มนวล แก้ซาง บ ารุงเสียง ขับระดู (สมพร ภูติยานันต์, 
2551) วิตามินซีในผลไม้รสเปรี้ยวมีสารที่ช่วยลดความอยากของนิโคตินได้ และช่วยฟื้นฟูร่างกาย ที่ทรุดโทรมให้ สดช่ืน
กระปรี้กระเปร่า จึงมีการใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ โดยเทคนิคการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยว ที่มีวิตามินซีสูง โดยเฉพาะมะนาว 
พบว่า เมื่อน าไปใช้แล้วมีประสิทธิภาพได้ผลดีมาก เนื่องจากมะนาวมีผลต่อการท างานของต่อมรับรสขม ท าให้รสชาติของบุหรี่
เปลี่ยนไป การกินมะนาวช่วยเลิกบุหรี่ ต้องหั่นมะนาวเป็นช้ินเล็ก ๆ ให้มีเปลือกติดมาด้วย ขนาดพอค า เมื่อมีความรู้สึกอยาก
สูบบุหรี่ ให้กินมะนาวแทน โดยอมแล้วค่อยดูดความเปรี้ยว จากนั้นเคี้ยวเปลือกอย่างช้า ๆ นาน 3-5 นาที จะมีผลท าให้ลิ้นขม 
เฝื่อน จากน้ันดื่มน้ า1 อึก นอกจากช่วยลดความอยากนิโคตินแล้ว เมื่อสูบบุหรี่จะท าให้รสชาติบุหรี่ ขมจนไม่อยากสูบบุหรี่ และ
สามารถกินมะนาว ได้ทุกครั้งที่เกิดความอยากบุหรี่ จากข้อมูลการประชุมบุหรี่กับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ได้เสนอผลวิจัย
พบว่า วิตามินซี มีสารที่ช่วยลดความอยากนิโคติน ได้ และช่วยฟื้นฟูร่างกายที่ทรุดโทรม ให้สดช่ืนกระปรี้กระเปร่า จึงมีการ
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น ามาใช้เพื่อช่วยเลิกบุหรี่ โดยการรับประทานผลไม้รสเปรี้ยวที่มีวิตามินซีสูง โดยเฉพาะ มะนาว พบว่าเมื่อน าไปใช้แล้ว มี
ประสิทธิภาพได้ผลดีมาก เนื่องจากมะนาวมีผลต่อ การท างานของต่อมรับรสขม ท าให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป การเลิกบุหรี่
ด้วยการกินมะนาวส่วนใหญ่จะสามารถเลิกบุหรี่ได้ภายใน 2 สัปดาห์ และไม่อยากบุหรี่อีก ถือว่าชนะสารนิโคติน ซึ่งเป็นอาการ
ทางกาย แต่อาการทางใจบางครั้งจะยังมีอยู่ เช่น เศร้า หงุดหงิดเหมือนคนอกหัก คนรอบข้างในครอบครัวหรือเพื่อน ๆ ต้องให้
ก าลังใจ การใช้มะนาวช่วยเลิกบุหรี่สามารถท าให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ลดและเลิกบุหรี่ได้ส าเร็จ (วารุณี เวชกามา และกรองจิต 
วาทีสาธกกิจ, 2545) 

จากเหตผุลข้างต้นผู้วิจัยมีความสนใจในการติดตามผลการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ เพื่อให้ทราบถึงผลของมะนาวในการลด
อาการอยากบุหรี่ ความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเพื่อเลิกบุหรี่ และศึกษาอาการไม่พึงประสงค์ของการใช้มะนาวเพ่ือเลิกบหุรี่ 
ซึ่งคาดว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะเปน็ประโยชน์ในการเลิกบุหรี่โดยใช้มะนาวต่อไป  

 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อศึกษาผลการใช้มะนาวในการลดอาการอยากบุหรี่ของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุงจังหวัดเลย 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจผลการใช้มะนาวในการลดอาการอยากบหุรี่ของผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุง 
จังหวัดเลย 
 
สมมติฐาน 

การรับประทานมะนาวช่วยลดอาการอยากบุหรี่ ในผู้ป่วยคลินิกพเิศษโรงพาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ท าให้ความ
ต้องการนิโคตินน้อยลง  

 
วิธกีารวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษากึ่งทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีรูปแบบของการศึกษาก่อนและ

หลังการทดลอง   ( Pre-Posttest )  เพื่อการศึกษาผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษโดยการเปรียบเทียบค่า 

การติดนิโคติน ก่อนและหลังการใช้มะนาว ในคลินิกพิเศษโรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี้ คือ ผู้ป่วยท่ีต้องการเข้ารับการบ าบัดรักษาเพื่อเลิกบุหรี่และไม่ได้รับยาใดๆเพื่อช่วยในการเลิกบุหรี่ หรือเคยได้รับยาชนิดอื่น

มาแล้วแต่ยังเลิกไม่ส าเร็จเข้ารับการตรวจรักษา ที่คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย จ านวน 36 คน ด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคมพ.ศ.2559 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

ของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก  

 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ 1 )  แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป เกี่ยวกับข้อมูลประวัติทั่วไป 2 

) แบบทดสอบระดับการติดสารนิโคตินแบ่งค าถามออกเป็น 6 ข้อ เป็นแบบสอบถามแบบมีตัวเลือก รวม

คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยระดับคะแนนที่มากขึ้นหมายถึงการติดนิดโคตินในระดับสูง (วราภรณ์ ภูมิ

สวัสดิ์ และคณ ,2546) 3 )  แบบสอบถามความพึงพอใจ หลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่  จ านวน 10  ข้อ เป็น
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แบบระดับมาตราส่วน 1-5 โดย 1 หมายถึงน้อยที่สุด 2 น้อย 3 ปานกลาง 4 มาก 5 มากที่สุด เครื่องมือ

ทั้งหมดมีการตรวจตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item 

Objective Congruence : IOC) มากกว่า 0.5 นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรง

ของแบบสอบถามความพึงพอใจ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.801 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ สถิติพื้นฐานหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( �̅� ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่

ใช้ในการเปรียบเทียบค่าคะแนนการติดนิโคติน ก่อนและหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ ใช้สถิติ Paired  Samples  T– test น า

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติพื้นฐานได้แก่

จ านวน และหาค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจการใช้มะนาวเลิกบุหรี่โดยการหาค่าเฉลี่ย ( �̅� ) และ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เป็นรายข้อ และโดยรวมแล้วน าเสนอในรูปตารางวิเคราะห์ผลของค่าการติดนิโคตินของผู้ป่วย

คลินิกพิเศษ โรงพยาบาลวังสะพุง จังหวัดเลย ก่อน-หลัง การใช้มะนาว น ามาเปรียบเทียบหาค่าเฉลี่ย ( �̅� )  และส่วนเบี่ยง

แบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบโดยใช้สถิติ Paired-Samples  t –test  

ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหข์้อมูลทั่วไป 

 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 91.7 ช่วงอายุกลุ่มตัวอย่าง มีช่วงอายุ 20 – 25 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 47.2 การประกอบอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 58.3 รายได้เฉลี่ยพบว่า 5,000-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0  ไม่
มีโรคประจ าตัว คิดเป็นร้อยละ 100.0 ประวัติการสูบบุหรี่ อายุเมื่อเริ่มสูบบุหรี่ส่วนใหญ่พบว่า อยู่ ในช่วงอายุ 16 – 20 ปี คิด
เป็นร้อยละ 52.8 สมาชิกในบ้านที่สูบบุหรี่ มีจ านวน 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 61.1 ความพยายามที่เคยเลิกบุหรี่พบว่า ไม่เคย
เลิก คิดเป็นร้อยละ 72.22 
  การวิเคราะห์ระดับการติดนิโคตินก่อนและหลังการใช้มะนาว 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย (t-test) ของระดับ
การติดนิโคติน ก่อนและหลังการใช้มะนาว  
 
 
  
 
 
 
 
*P-Value < 0.05  

จากตารางที่ 1 พบว่าระดับการตดินิโคตินของกลุ่มตัวอย่างก่อนการใช้มะนาวเลิกบุหรี่อยู่ในระดับสูง มีค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 7.33 และระดับการตดินิโคตินหลังการใช้มะนาวอยูใ่นระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.47  ส าหรบัผลการเปรยีบเทียบ

ระดับการตดินิโคติน ก่อนและหลงัการใช้มะนาวเพ่ือเลิกบุหรี ่พบว่า ระดับการติดนโิคตินก่อนและหลงัการใช้มะนาว มีความ

การติดนิโคติน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test P - Value 

การติดนิโคติน (ก่อน) 7.33 0.42 56.70 0.00∗ 

การติดนิโคติน  (หลัง) 0.47 0.55   
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สามารถเลิกบุหรีไ่ด้

เลย (ร้อยละ 72.23) และยังคงสูบบุหรี่อยู่แต่มคีวามถี่ในการสูบบุหรีน่้อยลง คิดเป็นร้อยละ 27.77  

 

ตารางที่2  ระดับความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเลกิบุหร่ีและอาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้มะนาวเลิกบุหร่ี 

ความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเลิกบุหร่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

    

1.มะนาวท าให้รู้ท่านรู้สึกอยากบุหรี่ลดน้อยลง 4.42 0.73 มาก 

2.มะนาวท าให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป 2.83 0.50 ปานกลาง 

3.มะนาวสามารถลดอาการอยากบุหรี่ได้ 4.11 0.46 มาก 

4.มะนาวสามารถหาใช้ได้ง่ายในครัวเรือน 4.14 0.89 มาก 

5.มะนาวสะดวกสบายต่อการน ามารับประทาน 2.75 0.64 ปานกลาง 

6.ท่านสามารถพกพามะนาวไปใช้ได้ทุกท่ี  4.17 0.60 มาก 

7.รสชาติของมะนาวรับประทานได้ง่าย 4.03 0.81 มาก 

8.มะนาวท าให้รู้สึกสดช่ืน กระปี้กระเป่า 4.81 0.40 มากที่สุด 

9.มะนาวมีผลข้างเคียงน้อย 2.64 1.01 ปานกลาง 

10.ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ 4.33 0.63 มาก 

รวม 3.82 0.66 มาก 

 จากตารางที่2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจโดยภาพรวมของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

(�̅�=  3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับปานกลางถึงมากที่สุดโดยมะนาวท าให้รู้สึกสดช่ืน ประปี้กระเป่ามี

ค่าเฉลี่ยมากที่สุด (�̅�= 4.81) ส่วนในข้อที่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ได้แก่ มะนาวท าให้รสชาติของบุหรี่เปลี่ยนไป 

(�̅�= 2.83) มะนาวสะดวกสบายต่อการน ามารับประทาน (�̅�=  2.75) และมะนาวมีผลข้างเคียงน้อย (�̅�=  2.64) 
 
อภิปรายผล 
     การศึกษาเรื่อง ผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โรงพยาลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุงจังหวัดเลย  
ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพร การใช้มะนาวเลิกบุหรี่  แต่ยังไม่มีการติดตามผลของการใช้มะนาว โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ในผู้ป่วยคลินิกพิเศษ โดยเปรียบเทียบค่าการติดนิโคตินก่อนกับหลังการใช้
มะนาว ศึกษาความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่และอาการไม่พึงประสงค์จากการ ใช้มะนาวด้วย มีกลุ่มตัวอย่างเข้า
ร่วมงานวิจัยจ านวน 36 คน  เป็นเพศชายจ านวน   33  คน และเป็นเพศหญิงจ านวน 3 คน  
 จากการศึกษาผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ โดยเปรียบเทียบค่าคะแนนการติดนิโคตินก่อนกับหลังการใช้มะนาว  
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าคะแนนการติดนิโคตินหลังการทดลอง โดยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่า
การใช้มะนาว มีผลต่อค่าการติดนิโคตินที่ลดลง เนื่องจากมะนาวมีวิตามินซีสูงจะช่วยลดความอยากของนิโคตินได้  และช่วย
ฟื้นฟูร่างกาย ที่ทรุดโทรมให้สดช่ืนกระปรี้กระเปร่า นอกจากช่วยลดความอยากนิโคตินแล้ว เมื่อสูบบุหรี่จะท าให้รสชาติบุหรี่
เปลี่ยนเป็นรสขมจนไม่อยากสูบบุหรี่ ความพึงพอใจหลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ โดยภาพรวมของการใช้มะนาวอยู่ในระดับมาก 
เนื่องจากหลังจากใช้มะนาว  เมื่อมีความรู้สึกอยากสูบบุหรี่ ให้กินมะนาวแทน โดยอมแล้วค่อยดูดความเปรี้ยว   จากนั้นเคี้ยว
เปลือกอย่างช้า ๆ นาน 3-5 นาที จะมีผลท าให้ลิ้นขม เฝื่อน อาการไม่พึงประสงค์หลังการใช้มะนาวเลิกบุหรี่  (วารุณี เวชกามา 
และกรองจิต วาทีสาธกกิจ ,2545)  ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของ รุ่งเรือง คลองบางลอ 
(2555)  การใช้มะนาวเพ่ือการเลิกบุหรี่เปน็สิ่งซึ่งท าไดง่้ายเพราะมะนาวเป็นพืชสมุนไพรที่หาง่ายในทุกพ้ืนท่ี ช่วยลดความอยาก
นิโคตินได้ มีระดับความพึงพอใจในระดับมาก และไม่พบอาการไม่พึงประสงค์ ผู้ใช้มะนาวสามารถลดการสูบหรือเลิกบุหรี่ได้
จริง จึงควรส่งเสริมใช้มะนาวในการเลิกบุหรี่ไปยังโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอื่นๆต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. หน่วยงานสาธารณสุขควรมีการส่งเสริมสนับสนุนใหม้ีการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ ในการลดค่าการติดสารนิโคติน 
 2. ควรศึกษาเรื่องผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ โดยเพิ่มระยะเวลาในการท าวิจัยเพื่อให้เห็นผลข้างเคียงในระยะยาว  
 3. ควรศึกษาเรื่องผลของการใช้มะนาวเลิกบุหรี่ โดยเพิ่มกลุม่ควบคุมเพื่อให้เห็นรูปแบบการวิจัยที่รดักุมเกิดความ
น่าเชื่อถือ 
 
กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความกรุณาของผู้อ านวยการโรงพยาบาลวังสะพุง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลยและ

อาสาสมัครที่เข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้รวมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษดร.ภก.วินัย สยอวรรณ ซึ่งได้ให้ค าปรึกษาและความ

ช่วยเหลือ จนกระทั่งงานวิจัยส าเรจ็ลุล่วงไปไดด้้วยดี คณะผู้วิจัยกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ ท่ีนี ้

 ท้ายสุดนีผู้้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยรวมทั้งเป็นการเผยแพร่สมุนไพรไทยในการ

ดูแลสุขภาพต่อไป 
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ผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ ต่อความยืดหยุน่ของกล้ามเนื้อและข้อต่อของนักกีฬา 
THE EFFECTS OF APPLIED THAI MASSAGE ON ATHLETE  

IN PHSICAL FITNESS OF FLEXIBILITY 

ชนะวงศ์  หงษ์สุวรรณ1 
 

บทคัดย่อ 

 การนวดไทยในนักกีฬาถูกน ามาใช้นานแล้ว แต่ผลต่อสมรรถภาพร่างกายด้านความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อยังไม่พบ ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการนวดแผนไทย
ประยุกต์ต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมรรถภาพร่างกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อของ
นักกีฬา กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาตะกร้อ จ านวน 16 คน โดยอาสาสมัครได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ด้านความอ่อนตัวทั้ง 3 รายการประกอบด้วย นั่งงอตัว (ความอ่อนตัวบริเวณหลังส่วนล่างและต้นขาด้านหลัง) 
แตะมือด้านหลัง (ความอ่อนตัวบริเวณหัวไหล่) นอนแอ่นหลัง (ความอ่อนตัวบริเวณหลังและล าตัว) ก่อนและ
หลังการนวดแผนไทยประยุกต์ ผลการวิจัย พบว่าหลังนวดแผนไทยประยุกต์ สมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและข้อต่อทั้ง 3 รายการ เพ่ิมข้ึนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

ค าส าคัญ: การนวดแผนไทยประยุกต์, สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ, 
นักกีฬา  

Abstract  

 Thai massage in athletes had been used for long time but it’s impacts on physical 
fitness (flexibility) has not been studied. The purpose of this research was to determine the 
Effects of Applied Thai Massage on athlete’s flexibility. Sixteen Sepak Takraw players 
participated in the study.  Three tests for flexibility, consist of sit and reach test (flexibility in 
lower back and hamstring), Shoulder Girdle handgrip Flexibility test (shoulder area), Back 
Extension test (back and body area), were measured before and after a session of Applied 
Thai massage. We found all of the physical fitness and flexibility, tests significantly improved 
after the single session of Applied Thai massage.  

Keywords: Thai Massage, Physical Flexibility, Athlete  
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บทน า 
กิจกรรมทางกายในการเล่นกีฬาเป็นที่นิยมกันอย่างมากในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเพ่ือสุขภาพ 

หรือ เ พื ่อการแข่งขัน  สมรรถภาพทางกายที ่ด ีม ี 5 องค์ประกอบด้วยกันคือ  ความอดทนของ
กล้าม เนื ้อ (Muscular Endurance) ความอดทนของระบบหัวใจ และหลอดเลือด (Cardiorespiratory 
Endurance) ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ(Muscular Strength) ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
(Flexibility) และสัดส่วนของร่างกาย(Body Composition) ที่เหมาะสม  

กิจกรรมทางกีฬาเป็นสิ่งส าคัญที่สามารถช่วยให้ร่างกายปรับตัวเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นและปลอดภัย
จากอันตรายและการบาดเจ็บได้นั้นคือ ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ มีประโยชน์มาก กล่าวคือ การ
ปรับทักษะทางกีฬา ต้องอาศัยความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อในการร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การปรับ
ทักษะการเล่นกีฬาทุกชนิด หรือการด าเนินกิจกรรมทางกีฬา เพราะบุคคลที่มีความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อสูงก็สามารถที่จะกระท ากิจกรรมทางกีฬาได้ดีกว่า เป็นธรรมชาติกว่าบุคคลที่มีความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อน้อย เพราะสามารถท าให้การเคลื่อนไหวร่างกายไปในทิศทางต่างๆ เช่น การพับ การ
เหยียด การหมุนล าตัว การเดิน การวิ่ง การกระโดด สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างเต็มที่ 

นักกีฬาสามารถที่จะแสดงออกถึงความเป็นเลิศและความสามารถทางกายสูงสุดได้จะต้องมี
สมรรถภาพทางกายและปัจจัยทางด้านร่างกายที่พร้อมอยู่เสมอกับการแข่งขันแต่ละนัดส าคัญๆฉะนั้นการสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกายต้องให้ตรงกับความต้องการและทักษะกีฬาชนิดนั้นด้วย จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด 
เช่นกีฬาตะกร้อ ผู้เล่นทุกคนจะต้องมีการเคลื่อนไหวร่างกายเกือบตลอดเวลาในระหว่างการแข่งขัน ทั้งการก้าว 
การกระโดด การสไลด์ ฯลฯ นักกีฬาที่จะประสบความส าเร็จในการแข่งขันได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการที่
จะรักษาระดับพลังของร่างกาย ความว่องไว และความเร็วในการเคลื่อนที่ในสนามให้ได้คงที่ตลอดระยะเวลา
การแข่งขัน ดังนั้นความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อจะมีความส าคัญใน ทางสรีรวิทยาที่จะช่วยการ
เคลื่อนไหว ของนักกีฬาให้คงอยู่ในระดับสูง ขณะที่แข่งขัน ความเมื่อยล้าจะเป็นตัวจ ากัดความสามารถเพราะมี
ผลเสียต่อการเคลื่อนไหวของร่างกาย โดยมีผลต่อมุมการเคลื่อนที่ในสนาม และเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จะเพ่ิม
มากขึ้นด้วย ผลของความเมื่อยล้าในเกมที่ใช้ระยะเวลานานได้แก่ การสะสมของกรดแล็กติกที่เพ่ิมขึ้นใน
ร่างกายตามระยะเวลาการแข่งขัน ดังนั้นการฟ้ืนตัวสู่ภาวะปกติในระหว่างการแข่งขัน มีความส าคัญมากเพราะ 
เมื่อนักกีฬาต้องใช้พลังงานสูงในการเคลื่อนไหวแต่ละครั้ง การประสบผลส าเร็จในการแข่งขัน นักกีฬาจะต้อง
แข่งขันหลายครั้งซึ่งปกติการแข่งขันแต่ละครั้งจะมีช่วงระยะห่างกัน นักกีฬาจะต้องมีวิธีการฟ้ืนตัวที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือที่จะท าให้พวกเขาสามารถใช้พลังงานสูงสุดได้อีกในการแข่งขันครั้งต่อไป 

การนวดเป็นวิธีหนึ่งในการที่ช่วยในการฟ้ืนตัวนักกีฬา เพราะการนวดจะท าให้เส้นใยของมัดกล้ามเนื้อ
หย่อนตัว แยกตัวเองจากเส้นใยของมัดกล้ามเนื้ออ่ืน ๆ จึงสามารถท างานได้อย่างมีอิสระโดยมีการหดตัวได้มาก
ขึ้น ช่วยขจัดความเมื่อยล้า นอกจากนี้การนวดช่วย ลดอาการบวม ลดแรงตึงของกล้ามเนื้อ ช่วยป้องกันการ
บาดเจ็บกล้ามเนื้อ และยังช่วยให้หายจากการบาดเจ็บได้เร็วขึ้น  
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การนวดให้ประโยชน์หลายอย่างต่อร่างกาย เช่น การไหลเวียนของเลือดเพ่ิมขึ้น เพ่ิมการรับรู้ทาง
ระบบประสาทและยังช่วยในการเคลื่อนไหวได้มากขึ้น(McNair.P.1996. pp.313-318) และลดการตึงของ
กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออ่อน(McNair.P.1996. pp.313-318) เพ่ิมความดันของหลอดเลือดและเพ่ิม อณุภูมิของ
กล้ามเนื้อ (Drust. B.2003. pp.395-399) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเทคนิคการนวด เช่นการนวดแบบเคลื่อนไหวเร็วมีผล
ช่วยให้กระตุ้นกล้ามเนื้อและระบบประสาท หรือการนวดแบบเคลื่อนไหวช้ามีผลช่วยให้ผ่อนคล าย
(Zehr.E.2002. pp.455-468) ดังนั้นประโยชน์จากการนวดเหล่านี้คาดว่าจะช่วยให้นักกีฬาเกิดประสิทธิภาพ
ทางด้านสมรรถภาพทางกายที่ดีขึ้น 

การนวดแผนไทยประยุกต์เป็นการผสมผสานการนวดไทย 2 แบบ คือ การนวดแบบราชส านักและการ
นวดแบบเชลยศักดิ์ โดยน าเอาหลักและเทคนิคการนวดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงส าหรับนักกีฬา โดยจะ
ช่วยให้นักกีฬาเกิดการผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดอาการตึงของกล้ามเนื้อและส่งผลให้นักกีฬาสามารถใช้
สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อได้เต็มที่  จากข้อมูลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
การนวดแบบไทย การนวดโดยทั่วไปส่วนมากจะเป็นการนวดที่ส่งผลทางจิตวิทยาที่ส่งผลดีต่อทางด้านจิตใจ 
(Hemmings.B.2000. pp.516-519) และช่วยลดความเจ็บปวดของกล้ามเนื้อ (Farr.T.2002.  pp.297-306, 
Hilbert.J.2003. pp.72-75)  

ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาถึงผลการนวดไทยประยุกต์ที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่น
ของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ดังนั้นเพ่ือให้การนวดแผนไทยประยุกต์เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ส่งผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายในนักกีฬาส าหรับวงการกีฬา จึงควรศึกษาข้อมูลซึ่งคาดว่าผลการวิจัยอาจจะช่วยให้ได้แนวคิด อันเป็น
ประโยชน์ในวงการกีฬา ตลอดจนการปรับปรุงทางด้านพลศึกษา ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาจะสามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาของนักกีฬาได้อย่างถูกต้องต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและ
ข้อต่อ 

2.เพ่ือเปรียบเทียบผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ต่อสมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่นของ
กล้ามเนื้อและข้อต่อก่อนและหลังการนวด   

 

วิธีการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ นักกีฬาตะกร้อทีมชาย ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ านวน 16 คน

คัดเลือกได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection)  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรอิสระ คือ การนวดแผนไทยประยุกต์ 
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 2. ตัวแปรตาม คือ สมรรถภาพทางทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. โปรแกรมการนวดแผนไทยประยุกต์ (Applied Thai Traditional Massage) 

(Hongsuwan, C., Eungpinichpong, W.,et al 2015. pp.505-508) 
2. แบบบันทึกประวัติของกลุ่มตัวอย่าง  
3. แบบแสดงความสมัครใจรับการนวดโดยวิธีการนวดแพทยแ์ผนไทย  
4. วิธีการทดสอบความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ Sport Authority of Thailand, 

(2002) ประกอบด้วย  
        4.1 ท่านั่งงอตัว (Sit and Reach Test) 

4.2 ท่าแตะมือด้านหลัง (Shoulder Girdle Flexibility Test) 
        4.3 ท่านอนแอ่นหลัง (Back Extension Test) 
วิธีการรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยและผู้ช่วยท าการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยด าเนินการขออนุญาตมหาวิทยาลัยรามค าแหงในการ

น าแบบสอบถามและแบบทดสอบไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยด าเนินการดังนี้ 
1. ก าหนดวันเวลาที่จะด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
2. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนด าเนินการต่างๆแก่ผู้ช่วยนักวิจัย 
3. ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่มตัวอย่างเพ่ือสร้างสัมพันธภาพ แจ้งวัตถุประสงค์การวิจัยการพิทักษ์สิทธิกลุ่ม

ตัวอย่าง 
4. ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างกรอกข้อมูลส่วนบุคคล และอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับแบบประเมินและ

งานวิจัย ให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ 
5. ผู้วิจัยด าเนินการวิจัย และเก็บข้อมูลดังนี้ 
    5.1 ในระยะก่อนการนวด 
            - บันทึกประวัติกลุ่มตัวอย่าง  
            - ให้กลุม่ตัวอย่างลงลายมือชื่อในหนังสือแสดงความยินยอม 
            - ทดสอบความสมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
    5.2 ในระยะการนวด (ไม่รบกวนกลุ่มตัวอย่างขณะนวด) 
    5.3 ในระยะหลังการนวด 
          - ทดสอบสมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ 
6. การนวด  
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการนวดไทยแบบโดยทั่วไป (Routine) โดยน าการนวดตามต้นแบบของการ

นวดไทย 2 แบบ คือ การนวดแบบราชส านัก และการนวดแบบเชลยศักดิ์ น ามาประยุกต์เข้าด้วยกัน ใช้
หลักการนวดที่ยอมรับกันว่าเหมาะสมที่จะน าไปนวดให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งเน้นที่เป็นการนวดเพ่ือผ่อน
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คลายกล้ามเนื้อ ไม่ลงลึกถึงมัดกล้ามเนื้อหลักๆ ซึ่งเน้นการนวดเพ่ือการรักษาอาการบาดเจ็บทางการกีฬา กลุ่ม
ตัวอย่าง จะได้รับการนวดหลังจากการแข่งขันและฝึกซ้อม โดยผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้นวดจะเป็นคนท าการนวด
กลุ่มตัวอย่างและมีเพศเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่าง ได้ผ่านการอบรมเหมือนกันในรูปแบบหรือลักษณะการนวดที่
เหมือนกัน โดยผ่านอบรบการนวดขั้นพ้ืนฐานของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
กระทรวงสาธารณสุข และต้องผ่านการฝึกและมีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี โดยช่วงเวลาและสถานที่นวด
เหมือนกันและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมือนเดิม ใกล้เคียงกันมากที่สุด และห้องที่ใช้นวดมีอุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส  

ในขณะนวดมีการเปิดวีดิโอ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ดูประกอบการนวด เริ่มนวด และการเปลี่ยนท่าการ
นวด จนถึงจบการนวดเหมือนกันมากที่สุด ซึ่งผู้วิจัยได้ตรวจประเมินแล้ว โดยกระท าภายหลังการดูวีดีโอสาธิต
จบลง และให้นวดในอาสาสมัคร 1 ท่าน โดยไม่ได้ดูวีดีโอ สาธิต และผู้วิจัยได้ตรวจประเมินไปด้วยใน
ขณะเดียวกันว่าสามารถท าได้ถูกต้องตามข้ันตอนจริง โดยจะใช้เวลาในการนวด 30 นาที ประกอบไปด้วย การ
นวดบริเวณหัวไหล่ 5 นาที บริเวณหลัง 5 นาที แขน 10 นาที และขา 10 นาที  

7. กลุ่มตัวอย่างจะได้รับการนวดแผนไทยประยุกต์ แต่ละครั้งท าการหลังจากการแข่งขันและฝึกซ้อม
ตามโปรแกรมของโค้ชในแต่ละวัน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างท าการนวดครั้งที่ 1 แล้ว พัก 3 วัน นวดครั้งที่ 2 พัก 3 วัน 
และนวดครั้งที่ 3 สุดท้ายแล้วพัก 1 วัน หลังจากนั้นท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

8. การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อจะท าการทดสอบก่อน 1 
วัน ที่จะท าการนวดแผนไทยประยุกต์ ในครั้งที่ 1 และจะทดสอบอีกครั้ง หลังจากที่กลุ่มตัวอย่าง นวดครบ 3 
ครั้ง แล้ว พัก 1 วัน 

 

 
 

รูปที่1 รูปแบบของงานวิจัย 
  
วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

ทดสอบความ
ยดืหยุน่ 
Test 1 

(Pre-Test) 

นวด 1st 

(30 นาที) 

นวด 2nd 

(30 นาที) 

 

นวด 3rd 

(30 นาที) 

 

10 วนั 

ทดสอบความ
ยดืหยุน่ 
Test 2 

(Post-Test) 

      1 วนั                  3 วนั (พกั)              1 วนั                   3 วนั  (พกั)                   1 วนั           1 วนั (พกั) 

10111011



          
  

วิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) อธิบายข้อมูลพื้นฐาน
ของกลุ่มตัวอย่างและใช้สถิติ paired t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล ก่อนและหลัง การนวดแผนไทยประยุกต์
โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติน้อยกว่า .05 (p<.05) 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลของการนวดแผนไทยประยุกต์ ต่อความความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ
และข้อต่อของกลุ่มตัวอย่าง แบ่งผลการวิเคราะห์เป็น 2 ตอน ดังนี้คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 เปรียบเทียบค่า สมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ก่อนและ

หลัง การนวดแผนไทยประยุกต์   
ตารางท่ี 1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ลักษณะประชากร ข้อมูล 

จ านวน )คน(  จ านวน 16 คน 
อายุ )ปี(  20.87 ± 2.30 

น้ าหนัก )กิโลกรัม(  55.37 ± 6.18 
ส่วนสูง )เซนติเมตร(  162.58 ± 4.00 

ดัชนีมวลกาย )2เมตร/กิโลกรัม(  20.23 ± 1.36 
 

จากตารางที่ 1 พบว่า การศึกษาครั้งนี้มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 16 คน โดยเป็นเพศชายทั้งหมด จาก
ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง มีอายุ 18-23 ปี (20.87 ± 2.30 ปี) มีน้ าหนักอยู่ในช่วง 48-61 กิโลกรัม 
(55.37 ± 6.18 กิโลกรัม) มีส่วนสูงระหว่าง 158-166 เซนติเมตร  (162.58 ± 4.00 เซนติเมตร) มีดัชนีมวล
กายระหว่าง 18-22 กิโลกรัม/เมตร2 (20.23 ± 1.36 กิโลกรัม/เมตร2) รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการเปรียบเทียบค่า สมรรถภาพทางกายด้านความ
ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ ก่อนและหลังการนวดแผนไทยประยุกต์ 
* แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 

จากตาราง ที่ 2 ผลการวิจัย  พบว่า เมื่อเปรียบเทียบ ระหว่างก่อนและหลังนวดแผนไทยประยุกต์  
ค่าเฉลี่ยอัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก และสมรรถภาพทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อ นั่งงอ
ตัว (ความอ่อนตัวบริเวณหลังส่วนล่าง) แตะมือด้านหลัง (ความอ่อนตัวบริเวณหัวไหล่) นอนแอ่นหลัง (ความ
อ่อนตัวบริเวณหลังและล าตัว) มีความแตกต่างกันอย่างนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 รายละเอียดดังแสดงใน
ตารางที่ 2   

สรุปผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ว่า การนวดแผนไทยประยุกต์เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของ
กล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อ โดยจะส่งผลการเพ่ิมความสามารถทางด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อใน
นักกีฬา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬา ตลอดจนเป็นแนวคิดในการปรับปรุงน าไปใช้ทางด้านพลศึกษา 
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะการนวดแผนไทยประยุกต์ท าให้นักกีฬาสามารถ
ที่จะมีสมรรถภาพทางกายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ดีขึ้น  

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาครั้งนี้ท าให้ทราบว่าการนวดแผนไทยประยุกต์ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทาง
กายด้านความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อมากขึ้นและชีพจรขณะพักลดลง หลังจากการได้รับการนวดแผน
ไทยประยุกต์ โดยการวัดจากผลของการทดสอบสมรรถภาพ ทั้ง 3 รายการทดสอบที่เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับการ
นวดแผนไทยประยุกต์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้อาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

ประการแรก การนวดแผนไทยประยุกต์ท าให้อุณหภูมิของผิวหนัง และกล้ามเนื้อบริเวณที่ถูกนวด หัว
ไหล่,หลัง, แขน,ขา สูงขึ้น ท าให้เนื้อเยื้อดังกล่าวมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้เนื้อเยื่อที่ท าหน้าที่หดตัว
ท างานได้ดีขึ้น (Wilmore.JH.1994.) และการใช้เวลานวดไม่น้อยกว่า 30 นาทีจะส่งผลให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย
ความตึงตัวจึงเหมาะส าหรับใช้หลังแข่งขัน และท าให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย นอกจากนี้ยังเพ่ิมการไหลเวียนเลือด
และน้ าเหลือง ท าให้มีการไหลเวียนของเสียดีขึ้น(วิชัย อึงพินิจพงศ์.2551.)  

ประการที่สอง การนวดแผนไทยประยุกต์มีผลกระตุ้นตัวรับรู้ความรู้สึกด้านการเคลื่อนไหว เช่น 
muscle spindle, golgi tendon organs และ joint kinesthetic receptors เป็นต้น ท าให้รีเฟล็กซ์ของ

รายการทดสอบ 
 ± S.D. 

t P-value 
ก่อนนวด หลังนวด 

อัตราการเต้นของหัวใจขณะพัก (ครั้ง/นาที) 68.87 ± 4.25 65.12 ± 4.37 5.00 .00* 
นั่งงอตัว (ซม.) 13.68 ± 3.32 17.37 ± 2.87 -10.189 .00* 
แตะมือด้านหลัง (ซม.) 8.93 ± 3.06 10.87 ± 2.56 -5.783 .00* 
นอนแอ่นหลัง (ซม.) 46.12 ± 3.64 48.56 ± 3.81 -4.723 .00* 
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กล้ามเนื้อเร็วขึ้น กล้ามเนื้อจึงมีประสิทธิภาพในการท างานได้ดีขึ้น(Frayn.KN.1996. n.p.) ส่งผลต่อสมรรถภาพ
ทางกายในการเคลื่อนไหวที่ดีต่อนักกีฬา 

ประการที่สาม การนวดแผนไทยประยุกต์ท าให้เลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อมากขึ้นนั้น ส่งผลให้การท างาน
ของระบบหัวใจมีการสูบฉีดเลือดมากข้ึน และระบบกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนมากขึ้นจากเลือดด้วย จึงสามารถ
น าออกซิเจนไปสันดาปพลังงานให้แก่กล้ามเนื้อได้มากขึ้น กล้ามเนื้อจึงมีความอดทน ยืดหยุ่น และมี
สมรรถภาพทางกายที่ดีอีกประการหนึ่ง(นฤมล ลีลายุวัฒน์.2551.น.13-19)  

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรเปรียบเทียบอัตราชีพจรหลังการนวดผ่อนคลาย กับการนอนพักเฉย ๆ หรืออัตราชีพจรหลังตื่น

นอนตอนเช้า เนื่องจากร่างกายได้พักผ่อนมาระยะเวลาหนึ่งอยู่ในภาวะที่เรียกว่า Resting Stage 
2. ควรเปรียบเทียบในต่างชนิดกีฬาที่มีความหนักของกิจกรรมกีฬาที่แตกต่างกัน  ส่งผลต่อความ

ยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและข้อต่อของนักกีฬา 
 

กิตติกรรมประกาศ 
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และนักกีฬาตะกร้อ ทีมมหาวิทยาลัยรามค าแหง ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการ
ศึกษาวิจัยครั้งนี้  
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ผลของการออกก้าลังกายด้วยน ้าหนักของร่างกายแบบสถานีที่มตี่อความแข็งแรงของกล้ามเนื อและ
องค์ประกอบของร่างกายในเยาวชนที่มีภาวะน ้าหนักเกิน 

The Effects of Body Weight Resistance Circuit Exercise Program on  
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายที่มีต่อความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายในเยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุบลราชธานีที่มีภาวะน้ าหนักเกิน อายุระหว่าง  18 - 24 ปี จ านวน 54 คน โดยการสุ่มแบบง่าย แบ่งเป็นกลุ่ม
ฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี 26 คน และกลุ่มควบคุม 28 คน กลุ่มฝึกโปรแกรม
การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี ฝึกครั้งละ 40 นาที 3 ครั้ง/สัปดาห์ ระยะเวลา 8 สัปดาห์ และ
กลุ่มควบคุมใช้ชีวิตประจ าวันตามปกติ แล้วด าเนินการเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการทดลอง คือการทดสอบความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย น าผลที่ได้จากการทดลองทั้งก่อนและหลังการทดลองมาวิเคราะห์
หาความแตกต่างภายในกลุ่ม โดยทดสอบค่าทีแบบรายคู่ และเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มด้วยค่าทีแบบอิสระ ระดับความ
มีนัยส าคัญทางสถิติที ่.05   

ผลการวิจัยพบว่า  
1. กลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี มีค่าความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและ

องค์ประกอบของร่างกายดีขึ้น เมื่อเทียบกับก่อนการทดลอง อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
2. กลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี มีค่าเปอร์เซ็นต์ไขมันลดลง เมื่อ

เทียบกับกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่มีค่ารอบเอวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สรุปผลการวิจัย   
การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีมีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของ

ร่างกายเพ่ิมขึ้น เหมาะส าหรับเยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน ซึ่งไม่ค่อยออกก าลังกาย มีสมรรถภาพทางกายที่ต่ า และ
ส่งผลดีต่อสุขภาพอีกด้วย 

 
ค้าส้าคัญ: การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักตัวแบบสถานี, ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ, องค์ประกอบของร่างกาย,   
เยาวชนที่มภีาวะน้ าหนักเกิน   
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Abstract 
 

The purposes of this research were to study the effects of body weight resistance circuit 
training program on muscular strength and body composition in overweight youths. The samples 
were 54 students studying at Ubon Ratchathani Rajabhat University. Average of age between 18 - 24 
years. The sample groups were simple random sampling into 2 groups including 26 students in body 
weight resistance circuit training program and 28 students in the control group. The training group 
participated on a body weight resistance circuit trained for 3 times per week, 40 minutes a day and 
training for 8 weeks. The control group can use a normal life in a day. The data were collected both 
before and after the experiment. The collected data was health-related physical fitness. The 
obtained data from pre and post training were compared and analyzed by paired samples t-test 
and independent samples t-test. The test of significant difference at the .05 level. 

The research findings were as follows. :                                                                                                        
 1. After the training intervention, the body weight resistance circuit training program group 
was significantly higher in muscular strength and body composition before and after training          
(p < .05).  

2. After the training intervention, the body weight resistance circuit training program group 
was significantly lower in % fat compared with control group. The waist circumference and muscular 
strength had no significant difference between the experimental group and the control group        
(p < .05). 
  Conclusion. :     
 The body weight resistance circuit training program had positive effect on increase in the 
muscular strength and body composition, the program was designed for overweight youths are not 
exercise regularly and low physical fitness and beneficial to be healthy. 
 
Keyword: Body weight circuit training, Muscular strength, Body composition, Overweight youths 
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บทน้า  
ในปัจจุบันคนที่มีภาวะน้ าหนักเกินและเป็นโรคอ้วน (obesity) มีจ านวนมากขึ้นทั่วโลก จากผลการส ารวจของ

องค์การอนามัยโลก พบว่า ในปี ค.ศ. 2008 ประชากรที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ทั่วโลก จ านวน 1.4 ล้านคนมีน้ าหนักเกิน
มาตรฐานและคาดการณ์ว่าภายใน ปี ค.ศ. 2015 จะมีคนที่มีน้ าหนักเกินมาตรฐานทั่วโลกเพ่ิมขึ้นอีก 2.3 พันล้านคน 
โดยเป็นโรคอ้วนมากถึง 300 ล้านคน (กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2556) จาก
รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ในปี 2011 คนไทยมีภาวะน้ าหนักเกิน (BMI 23.0-24.9 กิโลกรัมต่อตาราง
เมตร) ประมาณ 19% เป็นโรคอ้วนระดับ 1 (BMI 25.0-29.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ประมาณ 4.0% โรคอ้วนระดับ 2 
(BMI 35.0-39.9 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) ประมาณ 0.8% และโรคอ้วนระดับ 3 (BMI ≥ 40.0 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) 
0.1% (Jitnarin et al., 2011)  จากภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานน าไปสู่โรคอ้วนและเป็นสาเหตุที่ส าคัญในการเพ่ิมโอกาส
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในระดับเรื้อรังและรุนแรงตามล าดับ โรคอ้วนคือภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันที่มากเกินไป 
เป็นผลมาจากการได้รับพลังงานจากอาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการใช้ในการด ารงชี วิตประจ าวัน จึงมีการเก็บสะสม
พลังงานส่วนเกินเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่างๆของร่างกาย ท าให้มีน้ าหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์ปกติ (สว่างจิต 
แซ่โง้ว และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์, 2552) โรคอ้วนส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกายได้แก่ ด้านความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อ  ความอ่อนตัว  ความอดทนของกล้ามเนื้อ  ความคล่องตัวในการท ากิจกรรม และการทรงตัว 
(Anandacoomarasamy et al., 2012; Kumari et al., 2011) จากการศึกษาการใช้เวลาว่างของวัยรุ่น พบว่าวัยรุ่น
ท ากิจกรรมที่ใช้แรงกายน้อย ส่วนใหญ่ใช้เวลาว่างดูโทรทัศน์หรือวีดีโอ รองลงมาคือ อ่านหนังสือเรียน ออกก าลังกาย ไป
เที่ยว อ่านหนังสืออ่านเล่น ร้องเพลงหรือเล่นดนตรี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังพบว่าเมื่ออายุ 13 ปี ใช้เวลาดู
โทรทัศน์ 23.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และเมื่ออายุ 18 ปี จะใช้เวลา 26.8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และยังพบอีกว่าเยาวชนที่ใช้
เวลาดูโทรทัศน์มากมีแนวโน้มเกิดภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนสูงกว่าเยาวชนที่ดูโทรทัศน์น้อยกว่า (ลัดดา 
เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2547) ส่งผลต่อโรคภาวะน้ าหนักเกินมาตรฐานตามมา ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจและ
หลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคความผิดปกติของกระดูกข้อต่อ และยังส่งผลถึงปัญหาด้านจิตใจจากภาวะน้ าหนัก
เกิน อาทิเช่น  โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า จากความรู้สึกที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งอธิบายได้ว่าคนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน
จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ ากว่าคนน้ าหนักปกติ รู้สึกมีปมด้อย อาย ถูกล้อเลียน ถูกคนอ่ืนมองแบบตลก 
ท างานช้า ไม่คล่องแคล่ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุของโรคจิตและโรคประสาทได้ง่าย (Mokdad, et al., 2000)  

การออกก าลังกาย คือการเคลื่อนไหวร่างกายโดย ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น 
เดิน วิ่ง ขี่จักรยาน ว่ายน้ า เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง ซึ่งการออกก าลังกายต้องมีการวางแผนใน               
การเคลื่อนไหวร่างกาย ระดับความหนักที่ท าให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงมากกว่าขณะพักและมีการเคลื่อนไหวนาน           
เป็นระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพ (กองออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , 2556) 
การออกก าลังกายด้วยการฝึกแบบสถานี (circuit training) เป็นวิธีการฝึกที่ดีวิธีหนึ่ง ไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง 
สามารถท าการฝึกเพ่ือพัฒนาความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อตามส่วนต่าง  ๆ ของร่างกายตามต้องการ 
รวมทั้งพัฒนาความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจได้  

สมรรถภาพทางกาย (physical fitness) หมายถึงความสามารถของร่างกายในการปฏิบัติภารกิจประจ าวันได้
อย่างกระฉับกระเฉงและตื่นตัวโดยไม่อ่อนล้า และยังมีพละก าลังเหลือพอ หรือมีพลังงานเพียงพอที่จะท ากิจกรรมใน
เวลาว่าง และเผชิญกับสถานการณ์ที่คับขันได้ ซึ่งสมรรถภาพทางกายแบ่ง 2 ประเภทใหญ่ๆ คือสมรรถภาพทางกายที่
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เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนทั่วไปหรือสุขสมรรถนะ (health - related physical fitness) และสมรรถภาพที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะของนักกีฬา (skill - related physical fitness) (ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์ และกุลธิดา เชิงฉลาด, 2544)  

การออกก าลังกายและเล่นกีฬา เริ่มมีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน ซึ่งเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้คนส่วนใหญ่
หันมาออกก าลังกายและเล่นกีฬานั้น ก็เพ่ือต้องการให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี  จากเหตุผลที่ว่าการออกก าลังกายด้วย
น้ าหนักของร่างกายแบบสถานีส่งผลดีต่อการพัฒนาสมรรถภาพทางกายจึงท าให้คณะผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
ท าการศึกษาผลของการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีที่มีต่อความแข็งแรงของ
กล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายในเยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการออก
ก าลังกาย ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี และลดอัตราเสี่ยงต่อโรคร้ายอื่น ๆ อันเกิดจากภาวะโรคอ้วน 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

เพ่ือศึกษาผลของการฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีที่มีต่อความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกายในเยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน 

 
ขอบเขตของการวิจัย  

กลุ่มตัวอย่าง 
นักศึกษาชายและหญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกิน และก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 - 4 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี มีอายุระหว่าง 18 - 24 ปี เลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีสุ่มอย่างง่ายโดยการจับฉลาก (simple 
random sampling) แบ่งออกเป็นกลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี (body 
weight resistance circuit training group) จ านวน 26 คน และกลุ่มควบคุม (control group) จ านวน 28 คน รวม
ทั้งหมด 54 คน 

เกณฑ์ในการคัดเข้า (inclusion criteria) 
1. เป็นนักศึกษาชายและหญิงที่มีภาวะน้ าหนักเกินของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อายุระหว่าง 18 - 24 

ปี และค่าดัชนีมวลกายระหว่าง 23 - 24.9 kg/m2 
2. มีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคในการฝึกด้วยโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบ

สถานี โดยผ่านการประเมินแบบคัดเลือกอาสาสมัครและแบบสอบถามประวัติสุขภาพทั่วไปก่อนเข้าร่วมการวิจัย 
 3. กลุ่มตัวอย่างไม่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ หรือไม่เกิน 2 วัน/สัปดาห์ 

เกณฑ์ในการคัดออก (exclusion criteria) 
1. กลุ่มตัวอย่างขาดการออกก าลังกายตามโปรแกรมติดต่อกันมากกว่า 6 ครั้ง ในขณะท าการทดลอง หากขาด

การออกก าลังกายรวมได้ 6 ครั้งแต่ไม่ติดต่อกันยังไม่ถือว่าคัดออกจากการทดลอง 
2. กลุ่มตัวอย่างไม่สมัครใจหรือเข้าร่วมการวิจัยอีกต่อไป 
3. กลุ่มตัวอย่างเกิดเหตุสุดวิสัยที่ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการวิจัยต่อได้ เช่น เกิดการบาดเจ็บและมีอาการ

เจ็บป่วยในช่วงของการทดลอง เป็นต้น  
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ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตัวแปรอิสระ (independent variable) คือ โปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบ

สถานี 
 2. ตัวแปรตาม (dependent variable) คือ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย 
  
วิธีการด้าเนินการวิจัย  

1. ทบทวนวรรณกรรมและศึกษาเอกสารเกี่ยวกับภาวะน้ าหนักเกิน การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกาย
และการฝึกแบบสถานี 

2. ออกแบบโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จ านวน 5 ท่าน เพ่ือวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ ( item 
objective congruence, IOC) โดยได้ค่า IOC = 0.96 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการออกก าลังกายที่เหมาะสม 

3. ท าการศึกษาก่อนการวิจัย (pilot study) กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกับกลุ่มตัวอย่าง โดยหาค่า           
ความเที่ยง (reliability) เพ่ือให้ได้ค่าอัตราการเต้นของหัวใจขณะออกก าลังกาย โดยได้ค่า p - value = .896 

4. ด าเนินการเก็บข้อมูล กลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี ระยะเวลา               
การทดลองทั้งหมด 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ณ อาคารโรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ใช้เวลาครั้งละ  
60 นาที ประกอบด้วยช่วงอบอุ่นร่างกาย 10 นาที ช่วงฝึกตามโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบ
สถานี 40 นาที และผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  10 นาท ี

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

1. น าผลที่ได้มาหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 
2. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างก่อนการทดลองและหลังการทดลองภายในกลุ่มโดย

ทดสอบค่าทีแบบรายคู่ (paired t-test) ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
3. วิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรระหว่างกลุ่มทั้งก่อนการทดลองและหลังการทดลอง ด้วยการ

ทดสอบค่าทีแบบอิสระ (independent t-test) ระดับความมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 
 

ผลการวิจัย 
1. การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย ก่อนการ

ทดลอง และหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ ของกลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี 
พบว่า มีค่าเปอร์เซ็นต์ไขมัน และรอบเอว ลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
ลดลง 8.23% และ 2.09%  ตามล าดับ ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และมีเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้น 6.07% และกลุ่มควบคุม ไม่พบความแตกต่างอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดังแสดงในตารางที่ 1 

2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย ระหว่าง
กลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี และกลุ่มควบคุม หลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 
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พบว่าข้อมูลรอบเอว และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อของกลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกาย
แบบสถานี และกลุ่มควบคุม ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในส่วนของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 
พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในตารางที่ 1 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ 
กลุ่มท่ีฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีมีการเพิ่มความแข็งแรงมากขึ้น อย่างมี

นัยส าคัญท่ีระดับ .05 เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ส าหรับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่เพ่ิมขึ้นนั้น อาจเนื่องมาจาก
การที่กล้ามเนื้อต้องรับน้ าหนักตัวเองจากการฝึกในแต่ละครั้ง เมื่อกล้ามเนื้อเกิดการเคลื่อนไหวและได้รับงานที่เพ่ิมขึ้นจึง
ท าให้มีการระดมหน่วยยนต์เพ่ิมขึ้น ท าให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพ่ิมขึ้น ซึ่งจากการศึกษาของ  Altimari, L.R. et al, 
2008 ได้ท าการศึกษาการเปรียบเทียบผลของความแข็งแรงและการฝึกวงจรแบบเจาะจง 4 สัปดาห์ ที่มีต่อ
ความสามารถในการวิ่งเป็นช่วง ๆ และความแข็งแรงของนักฟุตบอลเยาวชน พบว่า หลังการฝึก  4 สัปดาห์ ของการฝึก
แบบแรงต้านหรือการฝึกวงจรแบบเจาะจง สามารถเพ่ิมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ 

องค์ประกอบของร่างกาย  
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย ในกลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีมีค่าที่

ลดลง อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ.05 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมเนื่องจากการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบ
สถานีเป็นลักษณะการออกก าลังกายแบบหนักสลับเบาเป็นการออกก าลังกายสลับช่วงระหว่างช่วงความหนักของการ
ออกกก าลังกายสูงและช่วงความหนักของการออกก าลังกายต่ า และมีการใช้น้ าหนักตัวของร่างกายตนเองมาเป็นตัว
ต้านทานการเคลื่อนไหว ฝึกเป็นแบบสถานี ต่อเนื่องกัน สอดคล้องกับกิจจา ถนอมสิงหะ และถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์, 
2555 ท าการศึกษาผลของการออกก าลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิงที่มีภาวะ
น้ าหนักเกิน ออกก าลังกายด้วยการเดินวิ่งเป็นกลุ่ม เป็นเวลา 10 สัปดาห์  ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 30-50 นาที ผลการวิจัย 
พบว่าหลังการทดลอง 10 สัปดาห์ กลุ่มฝึกออกก าลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งมีผลต่อการพัฒนาค่าเฉลี่ยของ
เปอร์เซ็นต์ไขมัน มวลไขมัน น้ าหนักตัว รอบเอว ความอ่อนตัว ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความอดทนของกล้ามเนื้อ 
ความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตและการหายใจดีกว่ากลุ่มควบคุม ยกเว้นมวลกล้ามเนื้อ  
 
สรุปผลการวิจัย  

การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีมีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของ
ร่างกายที่ดีขึ้นในเยาวชนที่มีภาวะน้ าหนักเกิน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผนเพ่ือเป็นแนวทางในการออกก าลัง
กายส าหรับบุคคลที่ต้องการมีสมรรถภาพทางกายที่ดี และต้องการลดน้ าหนักซึ่งเหมาะกับผู้ที่มีกิจกรรมทางกายที่ต่ า
หรือไม่ค่อยได้ออกก าลังกาย ได้ตามสภาพความเหมาะสม และความสะดวกเพ่ือก่อให้เกิดสุขภาพที่ดี 

 
ข้อเสนอแนะการน้าผลการวิจัยไปใช้  

1. ก่อนการออกก าลังกายทุกครั้งไม่ควรมองข้ามการอบอุ่นร่างกาย เพราะเป็นการเพ่ิมอัตราการเต้นของหัวใจ 
เพ่ิมอุณหภูมิของกล้ามเนื้อ เพิ่มการหายใจอย่างช้าๆ การอบอุ่นร่างกายที่ดีร่างกายจะต้องมีอุณหภูมิเพ่ิมขึ้น มีเหงื่อออก
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มีการเคลื่อนไหวของข้อต่อ โดยเฉพาะข้อต่อที่ใช้ในการออกก าลังกาย เช่น ข้อเท้า ข้อเข่า สะโพก ล าตัว ไหล่ แขน คอ 
และต่อด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้ในการออกก าลังกาย 
 2. การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของรูปแบบการออกก าลังกาย
เพ่ือสุขภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป  

1. เนื่องจากงานวิจัยนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นเยาวชน จึงแนะน าให้ท าวิจัยกับกลุ่มตัวอย่างอ่ืน เช่น กลุ่มวัยท างาน
ที่มีกิจกรรมทางกายท่ีต่ า  
 2. ควรมีการเปรียบเทียบอัตราการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรด้านต่าง ๆ ของสมรรถภาพทางกายร่วมด้วย 
ระหว่างกลุ่มการฝึกการออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานี ที่ก าหนดความหนัก ความถ่ี และระยะเวลาใน
การฝึกแตกต่างกัน 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) และเปอร์เซ็นต์
การเปลี่ยนแปลง (% change) ข้อมูลความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและองค์ประกอบของร่างกาย ของกลุ่มฝึกโปรแกรม
การออกก าลังกายด้วยน้ าหนักของร่างกายแบบสถานีและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง 8 สัปดาห์ 
 

 
 

 

 
กลุ่มฝึกโปรแกรมการออกก้าลังกายด้วย

น ้าหนักของร่างกายแบบสถาน ี
(n=26) 

 
กลุ่มควบคุม 

(n=28) 

ก่อนการ
ทดลอง 

x̄ + SD 

หลังการทดลอง 

x̄ + SD 

% 
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

ก่อนการ
ทดลอง 

x̄ + SD 

หลังการ
ทดลอง 

x̄ + SD 

% 
การ

เปลี่ยน 
แปลง 

ความแข็งแรงของกล้ามเนื อ 
    (กิโลกรัม/น้ าหนักตัว) 

 
2.14 + 0.22 

 
2.27 + 0.20# 

 
6.07 

 
2.29 + 0.27 

 
2.26 + 0.24 

 
- 1.31 

องค์ประกอบของร่างกาย  
19.19 + 2.86 
73.44 + 6.14 

     
     เปอร์เซ็นต์ไขมัน (% 17.61 + 2.35*# - 8.23 19.54 + 3.26 19.34 + 2.72 - 1.02 

     รอบเอว (ซม.) 71.90 + 5.57# - 2.09 73.58 + 7.78 74.21 + 6.99 - 1.24 

 
*p < .05 แตกต่างกับกลุ่มควบคุม            
 #p < .05 แตกต่างกับก่อนการทดลอง 

 

ข้อมูล 
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ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 
 The Outcome of Human Resource in the Organization  

 
ภิราช   รัตนันต*์1 

 

บทคัดย่อ 

 มนุษยเ์ป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การต่าง ๆ รวมทั้งเป็นปัจจัยในการบริหารองค์การ
ไปสู่ความส าเร็จขององค์การนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากมนุษย์มีความรู้ มีความสามารถ สติปัญญาและ
สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากัดและยังไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถมาทดแทนมนุษย์
ได้อย่างแท้จริง และในการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีบทบาทส าคัญต่อองค์การเป็นอย่างยิ่ง ความส าเร็จหรือ
ความล้มเหลวขององค์การขึ้นอยู่กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็น
ยุคโลกาภิวัตน์  ผู้ที่ท างานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะต้องเป็นนักกลยุทธ์ที่มีความรอบรู้และมี
ความสามารถในการก าหนดกลยุทธ์ร่วมกับผู้บริหารขององค์การ  รวมทั้งมีการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยในการจัดระบบข้อมูลความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์  เพ่ือเป็นแหล่งข้อมูลในการตัดสินใจ
ทางการจัดการงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์การ และการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือตอบสนองต่อ
แผนธุรกิจและผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์การได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ว โดยในการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การนั้น เพ่ือผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์รวม 3 ด้าน ได้แก่  ความผูกพันกับองค์การ
ของพนักงาน  สมรรถนะของพนักงาน และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 
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Abstract 

 Human is very important resource and significant factors in the success key of 
management for all organizations. They have knowledgeable, talented and intelligence 
which can be developed their potentials without restrictions. There is any tools or 
technologies which are replaced human so that human resources management will be 
played a key role in the organization. Especially, in the present day, either failure or success 
in any organizations are depend on human resources management. The people who work 
for human resources management will be the strategists who know and can stipulate the 
strategy with the executive management. And they can apply the information system 
supporting the human resources data management and planning for decision making. All for 
responding to business plan and appropriately human resources outcome in organization. 
There are 3 items of human resource outcome which are organization commitment, 
Employee’s competency and Quality of work life. 
 
Keywords : Human Resource , Outcomes of Human Resource.  
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บทน า 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management : HRM) เป็นอีกสาขาวิชาหนึ่งที่
นับวันจะมีบทบาทส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การ ทุกวงการยอมรับว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีความส าคัญมา
ก่อนทรัพยากรอ่ืน  ดังค ากล่าวที่ว่า “องค์การจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับคนคิดคนจัดการ
ทั้งสิ้น” ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การก็เพ่ือหวังผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การและได้เกิด 
ผลลัพธ์ที่องค์การมุ่งหวังกับการคงอยู่ของพนักงานเพ่ือปฏิบัติงานต่อไปได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
สูงสุด บทความนี้จึงขอน าเสนอผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์การต่าง ๆ 
ใน 3 ประเด็นที่มีความส าคัญคือ  ความผูกพันกับองค์การของพนักงาน  สมรรถนะของพนักงานและคุณภาพ
ชีวิตในการท างานของพนักงาน 

 
ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ 

ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่เกิดจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยน าออกด้าน
ทัศนคติและพฤติกรรมของพนักงานอันเกิดจากอิทธิพลของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ที่องค์การ
ธุรกิจของตนใช้โดยศึกษาผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ใน 3 ด้าน ได้แก่  ความผูกพันต่อองค์การ  สมรรถนะ 
และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  ซึ่งความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน คือ การที่พนักงาน
ยอมรับเป้าหมายขององค์การ  พยายามให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ และพนักงานมีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะด ารงความเป็นสมาชิกกับองค์การ ขณะที่สมรรถนะของพนักงานเป็นสิ่งที่บุคคลจ าเป็นต้องมี
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับดี และคุณภาพชีวิตในการท างาน เป็นสิ่งที่พนักงานคาดหวังว่าจะมีสิ่งที่ดี
เกิดข้ึนกับชีวิตในการเป็นพนักงานของเขาเหล่านั้น 

ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ แปลมาจากค าภาษาอังกฤษ คือ HR outcomes หรือ Human 
Resource outcomes ซึ่งในภาษาไทยมีผู้ใช้ค านี้แตกต่างกัน โดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2550 : 11) ใช้ค าว่า ผลลัพธ์ทรัพยากรบุคคล ส่วนกรพินธุ์ โอฬารเสถียรกุล,                   
ทิพย์นภา  เจียระบรรยงและวรรัตน์ เลาหธนะกูร (2551) ใช้ค าว่า ผลลัพธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์  
ผลลัพธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ ถือเป็นการวัดผลด้านหนึ่งในการวัดผล
การปฏิบัติงานขององค์การ  ซึ่งโดยทั่วไปจะวัดผลการปฏิบัติงานใน 3 ด้าน ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการเงิน  ผลลัพธ์
ด้านองค์การ และผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ (Paauwe, 2007 : 8) ในบทความเรื่องนี้ จะอธิบายเกี่ยวกับ
ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ 3 ประเด็น ได้แก่ ความผูกพันกับองค์การของพนักงาน  (Commitment) 
สมรรถนะของพนักงาน (Competence) และคุณภาพชีวิตในการท างาน (Quality of work life) ซึ่งตรงตาม
แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องการดึงดูดและธ ารงรักษาทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถให้
อยู่กับองค์การนานที่สุด และสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้กับองค์การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ผู้เขียนนิยามความผูกพันกับองค์การตามแนวคิดของ Mowday, Steers and Porter (1979, อ้าง
ถึงใน Tawinno, 2003 : 11 ; 1982 : 219 – 229 อ้างถึงใน Thammarak,  2004 : 53) ที่ได้ให้นิยามว่า 
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ความผูกพันกับองค์การ คือ การที่พนักงานมีความเชื่อและยอมรับต่อเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ 
พนักงานมีความพยายามเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและค่านิยมขององค์การ  และพนักงานมีความปรารถนาอย่าง
แรงกล้าที่จะรักษาความเป็นสมาชิกขององค์การ 

1.1 ความผูกพันกับองค์การก่อนและหลังเข้ามาท างาน Cohen  (2007 : 336 - 354)  มองว่า
พนักงานไม่ได้เริ่มต้นท างานในองค์การโดยไม่มีทัศนคติในเรื่องความผูกพันกับองค์การเลย  แต่พนักงานได้มี
ทัศนคติและการรับรู้ในเรื่องความผูกพันกับองค์การจากกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและขึ้นอยู่กับค่านิยม
ส่วนบุคคล  ความเชื่อ  ความคาดหวังเกี่ยวกับงานและประสบการณ์ในอดีต  ซึ่งคุณลักษณะและประสบการณ์
ที่ปัจเจกบุคคลน าเข้ามาในองค์การนี้เรียกว่า  แนวโน้มความผูกพันกับองค์การ ในทางทฤษฎีมองว่าแนวโน้ม
ความผูกพันกับองค์การพัฒนามาก่อนที่จะเข้าสู่องค์การและระดับแนวโน้มความผูกพันกับองค์การที่สูงขึ้นจะ
น าไปสู่การพัฒนาความผูกพันกับองค์การที่แท้จริงเมื่อพนักงานได้เข้ามาอยู่ในองค์การ โดยความผูกพันกับ
องค์การที่เกิดจากเครื่องมือที่องค์การใช้  มุ่งเน้นความผูกพันของพนักงานที่เกิดจากการที่พนักงานมีต้นทุนใน
การออกจากองค์การ  เกิดจากการที่องค์การใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนและกระบวนการจูงใจพนักงาน  
หลังจากที่พนักงานเข้ามาท างานในองค์การแล้ว  เครื่องมือที่มีความส าคัญเพ่ิมขึ้น  คือ  เครื่ องมือที่เกี่ยวกับ
การแลกเปลี่ยน  เช่น  รางวัล  สถานภาพในองค์การ  ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความผูกพันกับองค์การ  ซึ่ง
พัฒนาไปเป็นความรู้สึกด้านจิตใจ  ความภูมิใจที่ได้เป็นสมาชิกของอาชีพนั้น และความรู้สึกเป็นเจ้าของ  
ก่อให้เกิดเป็นความต้องการที่จะอยู่ในอาชีพนั้น  นอกจากนี้ยังมีความผูกพันในรูปแบบอ่ืน  เช่น  ความผูกพัน
กับงาน  กับเพ่ือนร่วมงาน  กับสหภาพแรงงาน  เป็นต้น  พนักงานที่อยู่กับองค์การเพราะเครื่องมือที่องค์การใช้  
อาจเกิดความผูกพันกับองค์การ ในลักษณะที่ควรจะต้องอยู่กับองค์การได้  เมื่อได้เข้าสู่กระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมในช่วงเริ่มต้นของการท างาน  ก่อให้เกิดค่านิยมในเรื่องสายอาชีพที่ท า  หรืออาจเกิดความผูกพัน
เพราะรู้สึกถึงความส าเร็จในตนเองจากการท างาน และท่านยังได้เสนอแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความผูกพันกับ
องค์การของพนักงานไว้  2  ประเด็น  ได้แก่ 

1) องค์การควรพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีแนวโน้มว่าจะมีความผูกพันกับองค์การใน 
ระดับสูง  เพราะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างผู้มีแนวโน้มว่าจะผูกพันกับองค์การในระดับสูงกับผู้มีแนวโน้มว่าจะ
ผูกพันกับองค์การในระดับต่ า  ผู้มีแนวโน้มว่าจะผูกพันกับองค์การในระดับสูงจะมีความจ าเป็นน้อยกว่าที่
จะต้องใช้กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมและการฝึกอบรมเพ่ิมเพ่ิมความผูกพันกับองค์การ 

2)  พนักงานที่มีความรู้สึกว่าต้องอยู่กับองค์การ จะมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้กระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการฝึกอบรมน้อยกว่าพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์การเพราะองค์การได้ใช้
เครื่องมือเพ่ือให้พนักงานผูกพันกับองค์การ  แนวคิดในปัจจุบันเกี่ยวกับการสร้างความผูกพันให้พนักงานคงอยู่
กับองค์การจะไม่มุ่งเน้นที่การรับรู้ถึงประโยชน์จากการที่ยังคงอยู่กับองค์การ  มากกว่าจะมองที่ต้นทุนของการ
ออกไปจากองค์การ 
 โดยองค์การไม่ควรมุ่งความสนใจไปที่ประเด็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้พนักงานลาออก  แต่ควรพัฒนา 
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สภาพแวดล้อมในการท างานที่สนับสนุนพนักงาน  และมีความยุติธรรมในระบบค่าตอบแทนและการเลื่อน
ต าแหน่ง  องค์การใดที่มุ่งเน้นเพียงการใช้เครื่องมือทางการแลกเปลี่ยนเพ่ือผูกพันพนักงานไว้โดยไม่ให้
ความส าคัญกับความผูกพันทางจิตใจ  อาจจะต้องสูญเสียบุคลากรไปเมื่อมีองค์การอ่ืนให้ข้อเสนอในเรื่อง
ค่าตอบแทนที่สูงกว่าและดีกว่าให้แก่พนักงาน  แต่หากพนักงานมีความผูกพันกับองค์การมากเพียงพอ  แม้จะมี
ผู้เสนอค่าตอบแทนที่ดีกว่าให้ก็ไม่เพียงพอที่จะท าให้พนักงานไปจากองค์การ  

1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน  ในที่นี้จะได้น าเสนอปัจจัยที่มีผลต่อความ 
ผูกพันกับองค์การของพนักงานจากแนวคิดของนักวิชาการ  คือ  Allen  and  Meyer  (1990 : 1-18)  เสนอ
ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันกับองค์การของพนักงาน  ดังนี้  

1) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านจิตใจ  ประกอบด้วย  ความท้าทายของงาน  งานที่ท ามีความ
ท้าท้ายและน่าสนใจ  ความชัดเจนของบทบาท  พนักงานทราบอย่างชัดเจนว่า  องค์การคาดหวังอะไรจาก
พนักงาน  ความชัดเจนของเป้าหมาย  พนักงานท างานโดยมีความเข้าใจอย่างชัดเจนว่าพนักงานจะต้องท างาน
เพ่ือวัตถุประสงค์ใด  ความยากของเป้าหมาย  งานที่พนักงานท างานมีความเป็นไปได้  การรับฟังความคิดเห็น
ของพนักงาน  ผู้บริหารระดับสูงรับฟังข้อเสนอของพนักงานและน าไปปฏิบัติ   ความร่วมมือระหว่างเพ่ือน
ร่วมงาน พนักงานมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน  องค์การเป็นที่พ่ึงพาได้  พนักงานเชื่อมั่นว่าองค์การจะท าตามที่ได้
พูดไว้ ความเท่าเทียมกัน พนักงาน ได้รับการปฏิบัติในลักษณะที่เท่าเทียมกับผู้อ่ืน ความส าคัญของบุคลากร 
พนักงานรู้สึกว่างานที่ท าสร้างประโยชน์ที่ส าคัญต่อเป้าหมายขององค์การในระดับกว้าง ข้อมูลป้อนกลับ  
พนักงานได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานที่ท าไปและการมีส่วนร่วม พนักงานมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเรื่องภาระงานและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านการคงอยู่กับองค์การ ประกอบด้วย ทักษะ พนักงานคิดว่า
ไดร้ับทักษะและประสบการณ์จากการท างานในองค์การปัจจุบันจะน าไปใช้ประโยชน์ในองค์การอ่ืนได้ จาก 
การศึกษาอย่างเป็นทางการของพนักงานมีประโยชน์มากในการท างานในองค์การ การย้ายสถานที่ท างาน  ถ้า
พนักงานออกจากองค์การพนักงานจะต้องย้ายไปอยู่ที่อ่ืน การลงทุน พนักงานได้ลงทุนในเรื่องเวลาและความ
พยายามในองค์การปัจจุบันไปมาก บ าเหน็จบ านาญ การออกจากองค์การจะส่งผลให้พนักงานสูญเสียเงินที่
ได้รับจากองค์การเมื่อเกษียณอายุ ชุมชน การอยู่ในพ้ืนที่เป็นระยะเวลานานและทางเลือกอ่ืน พนักงานจะ
สามารถหางานที่ดีกว่าหรือเทียบเท่างานในปัจจุบันได้มากน้อยเพียงใด 

3) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันด้านบรรทัดฐาน ได้แก่ บรรทัดฐานด้านความผูกพันกับองค์การ  
นั่นคือพนักงานได้รับการคาดหวังจากองค์การว่าพนักงานจะมีความผูกพัน เมื่อองค์การน าสิ่งที่ดีกับชีวิตมาให้ 
 1.3  วิธีการสร้างความผูกพันกับองค์การ โดย Czander (2008) ได้น าเสนอวิธีการสร้างความผูกพัน
กับองค์การ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ ปัจจัยที่ส่งเสริมและท าลายความผูกพันกับองค์การของพนักงานว่า  
ในช่วงทศวรรษ 1980 องค์การพยายามหาวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพโดยการพยายามให้มีการใช้ทรัพยากร
ให้น้อยที่สุดและเกิดผลลัพธ์ที่มากที่สุด โดยการพยายามให้พนักงานเพ่ิมผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งเมื่อพนักงาน
สามารถท างานได้มากขึ้น องค์การก็ได้มีการปรับลดจ านวนพนักงานลง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นยุคที่องค์การมุ่ง เน้นที่
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การตัดสินใจโดยใช้เหตุผล แต่ไม่ได้ค านึงถึงความรู้สึกของพนักงาน จึงเป็นช่วงที่มีการให้พนักงานออกเป็น
จ านวนมาก ซึ่งผลที่ตามมา คือ พนักงานลดความผูกพันกับองค์การ ผู้บริหารจึงต้องพยายามหาวิธีการที่จะเพ่ิม
ความผูกพันกับองค์การของพนักงาน โดยนักทฤษฎีด้านองค์การและการจัดการได้เสนอแนวทาง 5 แนวทาง 
ในการเพิ่มความผูกพันกับองค์การ ดังต่อไปนี้ 

1) ใช้สายการบังคับบัญชา  โครงสร้าง  และคุณลักษณะที่ต้องการของแต่ละหน้าที่และการ   
บริหารจัดการงาน  เพื่อใช้เป็นช่องทางการสื่อสารไปยังพนักงาน 

2) ใช้วัฒนธรรม  ประวัติศาสตร์  บรรทัดฐาน  รวมไปถึงสถาปัตยกรรม  เครื่องตกแต่ง   
อุปกรณ์ส านักงาน  และเทคโนโลยีขององค์การ 

3) ใช้ความต้องการขององค์การในเรื่องผลการปฏิบัติงาน  ภาระหน้าที่  ความต้องการ 
ของงาน  ซึ่งผลักดันผ่านการให้รางวัลและการลงโทษ 

4) โดยการสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบวิสัยทัศน์ขององค์การ  และสร้างวิสัยทัศน์ร่วมว่า
พนักงานเป็นผู้มีความส าคัญต่อองค์การ 

5) โดยการให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในผู้น า  ให้พนักงานเห็นว่าผู้น าเป็นผู้มีอ านาจ  ซึ่ง
แสดงออกในรูปแบบของสัญลักษณ์  เช่น  เงินเดือนสูง  สถานที่ท างานที่ภูมิฐาน  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ  
 โดยในความเห็นของ Czander มองว่าในการสร้างความผูกพันกับองค์การ จะสามารถท าได้ คือให้
พนักงานได้ท างานเป็นกลุ่ม และให้โอกาสพนักงานสามารถควบคุมพฤติกรรมการท างานภายในกลุ่ม อ านวย
ความสะดวกให้พนักงาน เพ่ือให้สามารถจัดการกับภาระส่วนตัวและครอบครัวได้สะดวกมากยิ่งขึ้น  ให้
ความส าคัญกับประสบการณ์ของพนักงาน  ให้พนักงานเห็นว่าตนมีคุณค่าต่อองค์การและสร้างความสัมพันธ์
ของผู้น ากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในลักษณะของความเชื่อมั่น ความเคารพและเห็นคุณค่าระหว่างกัน 

2. สมรรถนะ Competence หรือ Competency มีค าแปลในภาษาไทยที่นักวิชาการหลายท่านให้ไว้
แตกต่างกัน เช่น ขีดความสามารถ สมรรถนะ หรือศักยภาพ เป็นต้น (สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ, 2548 : 13) ซึ่ง
ผู้เขียนได้เลือกใช้ค าว่า สมรรถนะ ในความหมายว่า เป็นสิ่งที่บุคคลจ าเป็นต้องมีเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ในระดับดี  

2.1 นิยามของสมรรถนะ นิสดารก์  เวชยานนท์ (2549 : 33-43) และนักวิชาการหลายท่านได้
รวบรวมนิยามของสมรรถนะ ไว้ดังนี้ พจนานุกรมของ The Concise Oxford  Dictionary of Current  
English  นิยามความหมายของทั้ง Competency และ Competence “ความสามารถที่จะท างาน  มีความ
พอเพียงในการด ารงอยู่” (นิสดาร์ก  เวชยานนท์,  2549 : 33)  ส่วน  Burgoyne  (1989  อ้างถึงในนิสดารก์  
เวชยานนท์,  2549 : 33)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  Competence  ว่าเป็น  “ความสามารถและความเต็ม
ใจที่จะท างานให้ส าเร็จ” ซึ่งแสดงให้เห็นว่า  Competence  ไม่ใช่แค่มีความสามารถอย่างเดียวแต่ต้องมี
องค์ประกอบของความเต็มใจด้วย Hayes  (1979)  อ้างถึงในนิสดาร์ก  เวชยานนท์ , 2549 : 34)  ได้เพ่ิมเติม
ค าจ ากัดความของ Competence อีกว่า นอกจากจะหมายถึงความสามารถและความเต็มใจในการท างานแล้ว  
ยังต้องประกอบด้วยการมีความรู้  มีแรงขับ  มีคุณลักษณะ  มีบทบาทของสังคมและมีทักษะอีกด้วย  ซึ่ง
องค์ประกอบเหล่านี้จะท าให้เกิดผลงานที่ดีกว่าและสมบูรณ์มากกว่า  ซึ่งหมายความว่าบุคคลที่มีองค์ประกอบ
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เหล่านี้จะสามารถน าเอาองค์ประกอบเหล่านี้มาใช้ในการท างาน Boyatzis (1982 อ้างถึงใน นิสดารก์ , 2549 : 
34)  ให้ความหมายของ Competence ว่าเป็นคุณลักษณะที่ลึกลงไปของบุคคลซึ่งส่งผลให้เกิดผลงานที่คิดกว่า   
 โดยสรุป ในบทความนี้ ผู้เขียนขอใช้ค าว่า สมรรถนะ ในความหมายว่า เป็นสิ่งที่บุคคลจ าเป็นต้อง
มีเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้ในระดับดี 

2.2 ความแตกต่างระหว่าง Competence กับ Competency โดยจิรประภา  อัครบวร (2551 : 
1-3)  ได้สรุปไว้ว่า Competency และ Competence มีความหมายเช่นเดียวกันได้ตามแนวทางการศึกษา
ของอังกฤษและประเทศในกลุ่มยุโรป แต่แตกต่างกันในนิยามของสหรัฐอเมริกาที่ก าหนดว่า Competency  
หมายถึง  คุณลักษณะที่เป็นเลิศ ไม่ใช่แค่คุณลักษณะมาตรฐานธรรมดา ส่วนความแตกต่างของสมรรถนะกับค า
อ่ืน ๆ Stoof,Maetens,Merienboerand Bastiaens(2002:345-365) กล่าวถึงความแตกต่างของ  สมรรถนะ
กับค าอ่ืน ๆ  ที่มีความใกล้เคียงและอาจเกิดความสับสนได้  ดังนี้ 

1) สมรรถนะกับผลการปฏิบัติงาน  (Performance)  มีความแตกต่างกัน  คือ  ผลการ 
ปฏิบัติงานเป็นผลงานที่ท าเสร็จ  เช่น  ช่างทาสีมีผลการปฏิบัติงานคือก าแพงที่ทาสีแล้ว  ส่วนสมรรถนะเป็นผล
การปฏิบัติงานในระดับดี  เช่น  ก าแพงจะต้องมีสีเรียบสม่ าเสมอ 

2) สมรรถนะกับคุณสมบัติขั้นต่ า  (Qualification)  คุณสมบัติขั้นต่ าคือ  ข้อก าหนด 
คุณลักษณะของผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งมักขึ้นอยู่กับคุณวุฒิ  ประกาศนียบัตร  หรือใบรับรอง  ซึ่งในทางอุดม
คติถือว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติขั้นต่ าสมควรจะปฏิบัติงานได้ในระดับที่ดี  แต่ในความเป็นจริงผู้ที่มีคุณสมบัติ
ขั้นต่ าอาจไม่สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับดีเป็นได้ 

3) สมรรถนะกับความสามารถ  (Capability  and  Ability)  มีความแตกต่างที่ความสามารถ 
เป็นสิ่งซึ่งบุคคลมีแต่อาจไม่จ าเป็นต้องน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน  แต่สมรรถนะเป็นสิ่งซึ่งบุคคลจ าเป็นจะต้อง
น ามาใช้ในการปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ 

4) สมรรถนะกับความรู้  (Knowledge)  ทักษะ  (Skills)  และทัศนคติ  (Attitudes)  ความ 
แตกต่าง  คือ  ความรู้ ทักษะ และทัศนคติ  ถือเป็นองค์ประกอบของสมรรถนะ  จึงเป็นค าที่อยู่คนละระดับกัน 

5) สมรรถนะกับความเชี่ยวชาญ  (Expertise)  ผู้มีสมรรถนะ  คือ  ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงาน 
ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด  ส่วนผู้เชี่ยวชาญ  คือ  ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดและมีผลการปฏิบัติงาน
ในระดับสูงติดต่อกันเป็นเวลานาน 

2.3 ความเป็นมาของสมรรถนะ ในปี 1970 บริษัท McBer ภายใต้การน าของ David C. 
McClelland ได้รับการติดต่อจาก The US State Department ให้คัดเลือกเจ้าหน้าที่ไปเป็นตัวแทนของ
สหรัฐอเมริกาในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก  เพ่ือแก้ปัญหาที่ว่า  แบบทดสอบที่เคยใช้ในการทดสอบต าแหน่งนี้มี
จุดอ่อนที่ท าให้ชนกลุ่มน้อยในประเทศไม่มีโอกาสที่จะสอบผ่าน และพบในภายหลังว่าคะแนนสอบไม่สัมพันธ์
กับผลการปฏิบัติงาน  McClelland  จึงได้ท าการเปรียบเทียบเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติงานดีกับเจ้าหน้าที่ที่มี
ผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย  และให้เจ้าหน้าที่ตอบค าถามเพ่ือหาลักษณะพฤติกรรมของผู้ที่มีผลการ
ปฏิบัติงานดี โดย McClelland เรียกลักษณะของพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีว่า Competency 
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โดย McClelland ได้เสนอว่า IQ ไม่ใช่ตัวชี้วัดที่ดีของผลงานและความส าเร็จโดยรวม แต่ Competency  
กลับเป็นสิ่งที่ท านายความส าเร็จในงานได้ดีกว่า  นั่นคือ  ผู้ที่ท างานเก่งไม่ได้หมายถึงผู้ที่เรียนเก่ง  แต่ผู้ที่
ประสบผลส าเร็จในการท างานต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้หลักการหรือองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
ตัวเอง  เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ในงานที่ท า ซึ่งบุคคลดังกล่าวเรียกว่าเป็นผู้มี  Competency  ซึ่งนักวิชาการ
หลายส านักได้น าวิธีการของ  McClelland มาเป็นแนวทางในการศึกษาเรื่อง  Competency  ในเวลาต่อมา  
(สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ,  2548 : 11-13) และในภายหลังได้น าแนวคิดเรื่องสมรรถนะมาใช้อย่างกว้างขวางใน
ภาคธุรกิจ เพราะเหตุผลดังนี้ (Athey and Orth, 1999 : 215-225) 

1) วิธีที่ดีที่สุดในการเข้าใจผลการปฏิบัติงาน  คือ  การสังเกตว่าคนท าอย่างไรจึงประสบ 
ความส าเร็จ  แทนการใช้ฐานคติเก่ียวกับคุณลักษณะหรือความฉลาด 

2) วิธีที่ดีที่สุดในการวัดและท านายผลการปฏิบัติงานของคน  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ส าคัญ 
ของสมรรถนะส าคัญท่ีต้องการจะวัด  แทนการใช้การทดสอบคุณลักษณะ 

3) สมรรถนะสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ตลอดเวลา  แต่คุณลักษณะมีมาตั้งแต่เกิดและ 
เปลี่ยนแปลงยาก 

4) สมรรถนะท าให้คนมองเห็นและเข้าถึงว่าเขาจะเข้าใจและสามารถพัฒนาสมรรถนะให้ได้ 
ตามระดับที่ต้องการได้อย่างไร  แต่คุณลักษณะค่อนข้างลึกลับ 

5) สมรรถนะสามารถเชื่อมต่อกับผลลัพธ์จริงซึ่งบรรยายแนวทางท่ีคนจะต้องปฏิบัติในโลก 
แห่งความเป็นจริง  ไม่เหมือนกับคุณลักษณะที่มีเพียงนักจิตวิทยาที่เข้าใจ 
 2.4  ประเภทของสมรรถนะ  โดยสมรรถนะ  แบ่งได้เป็น  5  ประเภท  ได้แก่  

1) สมรรถนะส่วนบุคคล  (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคนมี   
เป็นความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น ความสามารถในการแสดงการต่อสู้
ป้องกันตนเองของนักแสดง  ความสามารถของนักดนตรี  นักกีฬา เป็นต้น  ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ
หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 

2) สมรรถนะเฉพาะงาน  (Job  Competencies)  หมายถึง  สมรรถนะของบุคคลในการ 
ท างานในต าแหน่ง  หรือบทบาทเฉพาะตัว  เช่น  ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข  การค านวณ  
ความสามารถในการท าบัญชี  เป็นต้น 

3) สมรรถนะองค์การ (Organizational Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ 
เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น  เช่น บริษัท ฟอร์ด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น    

4) สมรรถนะหลัก (Core Competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลหรือ
องค์การต้องมี หรือต้องท า เพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงาน ต้องมี
สมรรถนะหลัก คือ การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น 

5) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ  ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือน  แต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน  เช่น  ข้าราชการ
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ต ารวจเหมือนกัน  แต่มีความสามารถต่างกัน  บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน  สอบสวน  บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม  เป็นต้น 
  โดยสมรรถนะที่องค์การต้องการประกอบด้วย  ความรู้  การแก้ปัญหา  และการตัดสินใจ  มี
รายละเอียดดังนี้  (Henderson,  2006 : 306-309) 

1) ความรู้  เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องมีอย่างเพียงพอเพ่ือให้สามารถคิดและท างานที่ได้รับ 
มอบหมายได้  ได้แก่  การศึกษา  ประสบการณ์  และทักษะ 

(1) การศึกษา  การเรียนรู้แบบเป็นทางการที่จ าเป็นเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
ความสามารถด้านจิตใจที่เพียงพอแก่การท างานที่ได้รับมอบหมาย 

(2) ประสบการณ์  จ านวนและความซับซ้อนของการมีส่วนร่วมโดยตรงในการ 
ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์  วัตถุดิบ  เทคโนโลยี  กระบวนการ  และระบบที่จ าเป็นในการท างานที่ได้รับ
มอบหมาย  วัดโดยใช้ระยะเวลาที่ได้รับการฝึกอบรม 

(3) ทักษะ  ความคล่องแคล่ว  ความถูกต้องแม่นย า  ที่สัมพันธ์กับการไหลของ 
งานหรือระดับความซับซ้อนในการใช้และปฏิสัมพันธ์กับทรัพยากรมนุษย์และทรัพยากรอ่ืน ๆ  ในการท างานที่
ได้รับมอบหมาย 

2) การแก้ปัญหา  การน าความรู้มาใช้โดยผ่านการตีความ  ความพร้อมที่จะท าตาม  และ 
การติดต่อสื่อสารเพื่อแก้ปัญหาขององค์การเพ่ือให้บรรลุผลการด าเนินงานตามที่ต้องการ 

(1) การตีความ  เป็นการวิเคราะห์และประเมินสารสนเทศในค าแนะน าในการ 
ปฏิบัติงาน 

(2) การพร้อมที่จะท าตาม  สิ่งที่ต้องมีเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามค าสั่งที่มีระดับ 
ความซับซ้อนที่หลากหลายเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนภายในองค์การภายใต้
นโยบายและกระบวนการที่ก าหนด 

(3) การติดต่อสื่อสาร  การถ่ายทอดค าสั่ง  ค าแนะน า  ที่มีระดับความซับซ้อนที่ 
หลากหลาย  เพื่อให้สามารถใช้และประสานทรัพยากรภายในองค์การได้ 

3) การตัดสินใจ  ขอบเขตการตัดสินใจ  และความซับซ้อนของปฏิสัมพันธ์ที่จ าเป็นใน 
การตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดผลการด าเนินงานตามเป้าหมายที่ก าหนด 

(1) ปฏิสัมพันธ์  ความเข้าใจและประสิทธิผลในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น  เช่น   
การสอน  การให้ค าปรึกษา  การให้ค าแนะน า  การฝึกอบรมและการพัฒนา 

(2) การจัดการ  ปริมาณและคุณภาพของการบังคับบัญชา 
(3) ทรัพยากรที่รับผิดชอบ  ระดับความรับผิดชอบที่มีต่อทรัพยากรมนุษย์และ 

ทรัพยากรอ่ืน ๆ  ในการวางแผน  การปฏิบัติการ  และการควบคุมงาน 
 2.5  การวัดสมรรถนะ  ในการวัดสมรรถนะท าได้ค่อนข้างล าบาก  จึงต้องอาศัยวิธีการหรือใช้
เครื่องมือบางชนิดเพื่อวัดสมรรถนะของบุคคล  ดังนี้   
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1) ประวัติการท างานของบุคคล  ว่าท าอะไรบ้าง  มีความรู้  ทักษะ  หรือความสามารถ 
อะไร  เคยมีประสบการณ์อะไรบ้าง 

2) ผลการประเมินการปฏิบัติงาน  (Performance  Appraisal)  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานใน 2 ลักษณะ คือ ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเนื้องาน (Task Performance) กับผลการปฏิบัติงานที่
ไม่ใช่เนื้องานแต่เป็นบริบทของเนื้องาน (Contextual Performance) ได้แก่ ลักษณะพฤติกรรมของคน
ปฏิบัติงาน เช่น การมีน้ าใจเสียสละช่วยเหลือคนอ่ืน  เป็นต้น 

3) การสัมภาษณ์ (Interview) อาจเป็นการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง คือ ก าหนดค า 
สัมภาษณ์ไว้แล้ว  สัมภาษณ์ตามประเด็นที่ก าหนดไว้  กับการสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง คือ  สอบถามตาม
สถานการณ์  คล้ายกับการพูดคุยธรรมดา  แต่ผู้สัมภาษณ์จะต้องเตรียมค าถามไว้ในใจ  โดยใช้กระบวนการ
สนทนาให้ผู้ถูกสัมภาษณ์สบายใจ  ให้ข้อมูลที่ตรงกับสภาพจริงมากท่ีสุด 

4) ศูนย์ประเมิน (Assessment Center) จะเป็นศูนย์รวมเทคนิคการวัดทางจิตวิทยา 
หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน รวมทั้งการสนทนากลุ่มแบบไม่มีหัวหน้ากลุ่ม 

5) การประเมิน 360 องศา (360 Degree Feedback) หมายถึง การประเมินรอบด้าน   
ได้แก่  การประเมินจากเพ่ือนร่วมงาน  ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและลูกค้า  หรือบางองค์การอาจมีการ
ประเมินตนเองดว้ย เพ่ือตรวจสอบความรู้  ทักษะและคุณลักษณะ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  จิตวิทยาประยุกต์  หรือสาขา 
บริหารธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะมองว่าตัวชี้วัดที่ดีที่สุดของสมรรถนะส่วนบุคคลเกิดจากผลรวมของความรู้  ทักษะ 
และคุณลักษณะทั่วไป  เช่น  ความฉลาดโดยรวม  เป็นต้น  (Jaeger,  2003 : 615-639) 

2.6 เครื่องมือในการเพิ่มสมรรถนะ โดย Ulrich (1998 : 15-26) เสนอวิธีที่จะเพ่ิมสมรรถนะ  โดย
กล่าวถึงความท้าทายหลักในการเพ่ิมสมรรถนะ คือ สมรรถนะจะต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ หากกลยุทธ์ไม่
สัมพันธ์กับธุรกิจก็เปรียบเสมือนการแสดงที่ไม่มีผู้ชม  และสมรรถนะต้องสร้างจากกลไกมากกว่าหนึ่งกลไก  
พร้อมเสนอเครื่องมือในการสร้างสมรรถนะ 5 วิธี ได้แก่ การซื้อ (Buy) การสร้าง (Build) การขอยืม  (Borrow)  
การให้พ้นจากต าแหน่ง (Bounce) และการผูกมัด (Bind)  

ธนาคารขนาดใหญ่หลายแห่งลงทุนในโครงการฝึกอบรมพนักงานอย่างไม่คุ้มค่า  เพราะภายหลัง 
มักจะสูญเสียพนักงานฝ่ายสินเชื่อให้แก่ธนาคารคู่แข่ง  นั่นเป็นเพราะธนาคารนั้นใช้กลยุทธ์การซื้อและการสร้าง  
แต่ไม่ใช้กลยุทธ์การธ ารงรักษาบุคลากรที่องค์การได้ลงทุนไป และบางองค์การแก้ปัญหาการธ ารงรักษา
พนักงาน  โดยการจัดแบ่งกลุ่ม  ถ้าเป็นพนักงานที่มีความส าคัญจะมีการสัมภาษณ์เพ่ือหาวิธีรักษาบุคลากรนั้น
ไว้  รวมถึงมีการท าสัญญาเพ่ือป้องกันไม่ให้พนักงานออก  ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยรักษาบุคลากรที่มี
ความส าคัญและถือเป็นการเพ่ิมทุนทางปัญญาขององค์การด้วย 

 3. คุณภาพชีวิตในการท างาน ผู้เขียนขอสรุปแนวคิดคุณภาพชีวิตในการท างานจากการสังเคราะห์
จากนักวิชาการหลายท่านครอบคลุมการศึกษาระดับของตัวชี้วัด 7 ด้าน คือ สุขภาพและความปลอดภัย 
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เศรษฐกิจและครอบครัว สังคม ความนับถือตนเอง ความสามารถท าในสิ่งที่ปรารถนา ความรู้ความสามารถ 
และความสนใจในสุนทรียะ โดยอธิบายสรุปไดด้ังนี้ 

แนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานเป็นที่รู้จักในองค์การต่างๆตั้งแต่ช่วงปลายทศวรรษที่ 1950 ซึ่ง
ตั้งแต่เวลานั้นจนถึงกลางทศวรรษที่ 1970 จุดสนใจของแนวคิดจะเน้นที่การออกแบบการท างานและการ
ปรับปรุงการท างาน ต่อมาในช่วงทศวรรษที่ 1980 จึงมีการน าประเด็นอ่ืนๆที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการ
ท างานของพนักงานและผลิตภาพของพนักงานเข้ามารวมกับแนวคิดเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานด้วย  เช่น 
ระบบการจ่ายรางวัล สภาพแวดล้อมในการท างานทางกายภาพ ทีมงาน การมีส่วนร่วมของพนักงาน สิทธิ และ
ความต้องการการนับถือ (Cumming & Worley, 2005) ส่วน Walker (1992) อธิบายถึงคุณภาพชีวิตในการ
ท างานว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการท างานให้พนักงานเกิดความพึงพอใจในความ
ต้องการ ทั้งนี้ความพยายามของผู้จัดการที่จะเติมเต็มความต้องการของพนักงานนั้นจะท าให้พนักงานเกิดความ
ร่วมมือร่วมใจ (Teamwork) และความรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วม (Sense of ownership) ซึ่งเป็นปัจจัย
ส าคัญที่จะท าให้พนักงานแสดงผลงานและผลิตภาพระดับสูง เนื่องจากความร่วมมือร่วมใจจะเป็นการ
ผสมผสานทักษะ ความคิด และพลังงานของพนักงานแต่ละคน ในขณะที่ความรู้สึกเป็นเจ้าของสร้างแรงจูงใจ
ให้พนักงานปฏิบัติงานเต็มก าลังความสามารถและไม่ลาออกจากงาน Cascio (1998) กล่าวว่า พนักงานที่
ท างานกับองค์การซึ่งมีคุณภาพชีวิตในการท างานจะชอบองค์การของตนและรู้สึกว่างานช่วยเติมเต็มความ
ต้องการของตน และอธิบายถึงคุณภาพชีวิตในการท างานว่าคือ การที่พนักงานมีโอกาสที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับ
งาน สามารถออกแบบสถานที่ท างาน และสามารถตัดสินใจสิ่งที่ตนต้องการเพื่อช่วยให้สามารถท างานได้อย่างมี
ประสิทธิผล  

Efraty and Sirgy (1990) สร้างกรอบความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการท างานในรูปแบบของ 
“ความพึงพอใจในความต้องการ (need satisfaction)” ซึ่งในงานวิจัยต่อมาของ Sirgy, Efraty, Siegel, & 
Lee (2001, p. 242) อธิบายคุณภาพชีวิตในการท างานว่าเป็น “ความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อความ
ต้องการที่หลากหลายจากทรัพยากร กิจกรรม และผลลัพธ์จากการมีส่วนร่วมในการท างาน” Sirgy et al. 
(2001) เสนอว่า คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถวัดได้ในรูปของความต้องการของพนักงาน ซึ่งม ี7 มิต ิดังนี้  

1) ความต้องการด้านสุขภาพและความปลอดภัย (การได้รับการปกป้องจากการเจ็บป่วยและการ
บาดเจ็บที่เกิดจากการท างานและนอกเหนือจากการท างาน และการส่งเสริมสุขภาพที่ด)ี  

2) ความต้องการด้านครอบครัวและเศรษฐกิจ (เงินเดือน ความมั่นคงในการท างาน และความต้องการ
อ่ืนๆ ของครอบครัว)  

3) ความต้องการทางด้านสังคม (เพ่ือนร่วมงาน และเวลาพักผ่อน)  
4) ความต้องการการนับถือ (การเป็นที่ยอมรับและชื่นชมในผลงานทั้งจากภายในและภายนอก

องค์การ)  
5) ความต้องการบรรลุถึงศักยภาพ (การตระหนักรู้ถึงศักยภาพของบุคคลในองค์การและในฐานะมือ

อาชีพ)  
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6) ความต้องการด้านความรู้ (การเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างานและทักษะต่างๆ)  
7) ความต้องการเกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ (ความสร้างสรรค์ในการท างานและความสวยงามทั่วไป)  
ส่วนงานวิจัยที่เผยแพร่ในเวลาต่อมานั้นได้มีข้อเสนอว่า คุณภาพชีวิตในการท างานสามารถวัดได้ใน 4 

บริบท (Martel & Dupius, 2006) คือ ธรรมชาติของงาน  สภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่ท างาน 
เงื่อนไขด้านสังคมจิตวิทยาของพนักงาน และการจัดการและนโยบายขององค์การ  

โดย Martel and Dupius อธิบายส่วนประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน 33 ประเภทไว้ใน
งานวิจัยของเขาซึ่งบางข้อนั้นคล้ายคลึงกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 7 ประเภทที่ศึกษาในงานวิจัยฉบับนี้ 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการท างานโดยนักวิชาการอ่ืนๆนอกจากสหรัฐอเมริกาเ ป็น
การศึกษาที่ประกอบด้วย 6 ด้านคือ งานและความพึงพอใจในอาชีพ, ความเป็นอยู่ที่ดี, ความเครียดในงาน, 
การควบคุมในงาน, ความสอดคล้องระหว่างงานและบ้าน, เงื่อนไขการท างาน (University of Portsmouth, 
2007) ทั้งนี้ การศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานในงานวิจัยฉบับนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการศึกษาของ Sirgy, 
Efraty, Siegel and Lee (2001) และการศึกษาของ Singhapakdi and Vitell (2007)    

งานวิจัยและงานเขียนหลายฉบับกล่าวถึงความส าคัญของคุณภาพชีวิตในการท างาน ซึ่งเป็นผลลัพธ์
ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ  โดยการเชื่อมโยงกับผลการท างานของพนักงาน เช่น ผลิตภาพ ความพึงพอใจ
ในการท างาน ความผูกพันพนักงาน และการรักษาพนักงานไม่ให้ลาออก ซึ่งผลงานวิจัยของ Lau and May 
(1998) พบว่าองค์การที่มีคุณภาพชีวิตในการท างานสูงก็จะมีอัตราความพึงพอใจสูงของลูกค้าสูงเช่นกัน  ซึ่ง
ส่งผลต่อความเจริญเติบโตและผลก าไรของบริษัทที่สูงกว่าองค์การอ่ืน ส่วน Louis (1998) อธิบายว่า คุณภาพ
ชีวิตในการท างานนั้นเกี่ยวข้องกับความผูกพันในงานและประสิทธิภาพ  ทั้งนี้คุณภาพชีวิตในการท างานใน
งานวิจัยของ Louise ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบคือ การได้รับความเคารพนับถือ การมีอ านาจชักจูงในที่
ท างาน การมีเพ่ือนร่วมงาน โอกาสในการพัฒนาและใช้ทักษะ โอกาสในการได้รับผลสะท้อนกลับจากการ
ท างาน ทรัพยากรที่เพียงพอ และเป้าหมายที่ตรงกัน งานวิจัยของ Huang, Lawler and Lei (2007) ศึกษา
คุณภาพชีวิตในการท างานใน 4 มิติคือ (1) สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการท างาน (2) ลักษณะของงาน               
(3) พฤติกรรมของหัวหน้า (4) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการรับรู้ถึงคุณภาพชีวิต
ในการท างานส่งผลอย่างมากต่อการยอมรับขององค์การ นอกจากนี้ยังแสดงว่าการรับรู้ถึงสมดุลระหว่างชีวิต
ครอบครัวและการท างานมีผลกระทบเชิงบวกอย่างมากต่อการลดความคิดที่จะลาออกจากงานของพนักงาน  
Tang (2007) พบความสัมพันธ์เชิงบวกระหว่างความพึงพอใจในงานและคุณภาพชีวิตว่า หากบุคคลมีความสุข
กับงาน เขาก็จะรู้สึกสนุกกับคุณภาพชีวิตของตน นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งานกับรายได้ หากรายได้ของพนักงานไม่ได้เชื่อมโยงมาจากผลการท างานมากเท่าที่ควร  นอกจากนี้งานวิจัย
ของ Tang เรื่องคุณภาพในชีวิตยังกล่าวถึงประเด็นเรื่องวันหยุด ความรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคม และชีวิต
ครอบครัว  
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จากการทบทวนวรรณกรรมข้างต้น ที่กล่าวถึงผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การซึ่งมีพันธกิจใน
หลายประการ ผู้เขียนน ามาสังเคราะห์เป็นแนวคิดใน 3 ประเด็นหลัก ๆ ส าหรับบทความนี้ สรุป คือ ความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงาน สมรรถนะของพนักงานและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน 

 
ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การกับการยกระดับผลการด าเนินงาน 

ผลลัพธ์ด้านทรัพยากรมนุษย์กับการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การด้วยการใช้ผลลัพธ์ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ืออธิบายว่านโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะสามารถยกระดับผลการด าเนินงานของ
องค์การได้อย่างไร มีข้อเสนอแนะดังนี้ 

1. ความผูกพันกับองค์การของพนักงานในองค์การกับการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การ  
การเพ่ิมความผูกพันกับองค์การ  ไม่เพียงแต่เพ่ิมความจงรักภักดีและผลการด าเนินงานขององค์การ  แต่ยังเพ่ิม
คุณค่าในตัวเอง  ความรู้สึกมีส่วนร่วมด้านจิตใจ และความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์การของพนักงาน
ด้วย การมีความผูกพันกับองค์การในระดับสูงท าให้พนักงานได้รับการจูงใจให้รับฟัง  เข้าใจและปฏิบัติตามสิ่งที่
ผู้บริหารสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อค่าจ้าง การปฏิบัติงานและสมรรถนะที่
จ าเป็น  ความเชื่อมั่นจะส่งผลให้พนักงานเชื่อถือค าพูดของฝ่ายบริหารและฝ่ายบริหารจะมองว่าพนักงานมี
ฐานะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในองค์การ  ยังมีงานวิจัยสนับสนุนด้วยว่าหากต้องการประสบความส าเร็จในเรื่อง
การจัดการคุณภาพโดยรวม การปรับรื้อระบบ หรือปรับการท างาน พนักงานทุกระดับในองค์การอย่างน้อย  
80%  จะต้องมีความผูกพันกับองค์การและการท างานนั้น  มีการศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความผูกพันกับองค์การของพนักงานกับการลาออกของพนักงาน  พบว่าพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์การ
จะต้องการออกจากองค์การน้อยกว่าพนักงานที่มีความผูกพันกับองค์การน้อย  มุมมองของความผูกพันกับ
องค์การที่พบในวรรณกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมขององค์การมี  2  ด้าน ได้แก่  ความผูกพันด้านทัศนคติ และ
ความผูกพันด้านพฤติกรรม  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหากองค์การต้องการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การ  
จึงต้องเพ่ิมความผูกพันต่อองค์การให้กับพนักงาน เพ่ือผลการปฏิบัติงานที่ดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป 

2. สมรรถนะของพนักงานในองค์การกับการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การ  เมื่อน าแนวคิด
นี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ ซึ่งสมรรถนะคือ คุณลักษณะที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของบุคคล ได้แก่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืน ๆ เช่น อุปนิสัย ทัศนคติ 
บุคลิกภาพ เป็นต้น ซึ่งสามารถวัดได้และต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และเป้าหมาย
ขององค์การ เพ่ือให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด รวมถึง
ต้องสามารถจ าแนกความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานสูงจากบุคคลที่มีผลการปฏิบัติงานต่ าได้  
โดยเราสามารถน าหลักสมรรถนะมาใช้ในงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์สรุป เช่น การสรรหาและการคัดเลือก
บุคลากร  ในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคคลเข้ามาท างานในสายงานหรือต าแหน่งต่าง ๆ  นั้น 
สมรรถนะถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาได้ว่าบุคคลที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งต่าง ๆ ควรจะมีคุณสมบัติ 
และความรู้ ความสามารถอย่างไร ระดับไหนจึงจะเหมาะสมกับต าแหน่งงานนั้น ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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สมรรถนะจะเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในแต่ละขั้นตอนของการเติบโตในวิชาชีพ 
สามารถช่วยให้การก าหนดสิ่งที่ต้องพัฒนา การออกแบบโครงการพัฒนาบุคลากรแต่ละระดับเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและชัดเจนมากข้ึน บุคลากรในระดับ  ต่าง ๆ สามารถท่ีจะทราบและเห็นแนวทางในการที่จะต้องพัฒนา
ตนเองเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้สอดคล้องกับภารกิจในการท างานได้อย่างถูกต้อง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ระบบสมรรถนะมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานคือ ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะ
ใดบ้างที่จะช่วยท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้สูงกว่ามาตรฐานทั่วไป และยังช่วยในการก าหนดว่า
พฤติกรรมการท างานอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสม และสมควรจะได้รับการยกย่องและให้รางวัล 
การจ่ายค่าตอบแทน ระบบสมรรถนะจะช่วยในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนว่า พนักงานแต่ละคนควรจะได้รับ
ค่าตอบแทนเท่าไร จึงจะเหมาะสมกับระดับสมรรถนะที่มีอยู่ ถ้าบุคลากรในองค์การมีการพัฒนาสมรรถนะของ
ตนเองให้อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา ก็จะส่งผลต่อผลงานโดยรวมขององค์การ ดังนั้น หากบุคลากรคนใดมี
การพัฒนาได้ตามที่ก าหนดไว้หรือสูงกว่าองค์การก็ควรจะพิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ และการวางแผน
ความก้าวหน้าทางอาชีพ เมื่อมีการประเมินสมรรถนะของบุคลากรในสายงานหรือต าแหน่งต่าง ๆ แล้ว องค์การ
สามารถน าผลการประเมินมาจัดกลุ่มของบุคลากรตามความสามารถได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นว่าบุคคลใดมี
สมรรถนะในระดับที่สูง ระดับกลางหรือระดับต่ า และสามารถเอามาใช้ในเรื่องของการก าหนดการวางแผน
ความก้าวหน้าในอาชีพตามต าแหน่งต่าง ๆ ได้ เพราะการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะใช้หลักความสามารถตาม
สมรรถนะที่แต่ละบุคคลมี  บุคคลที่มีสมรรถนะสูง อาจจะได้รับการแต่งตั้งให้อยู่ในต าแหน่งที่มีความส าคัญมาก
ขึ้น ดังนั้น บุคลากรจะเห็นความส าคัญและพยายามพัฒนาตัวเองให้มีความสามารถอยู่ในระดับที่สูง ผลสุดท้าย
ก็คือ องค์การจะได้บุคลากรที่มีความสามารถในระดับที่ค่อนข้างสูงและคนเหล่านี้จะไปท าผลงานให้เกิดขึ้นใน
องค์การในระดับที่สูงอย่างต่อเนื่อง  ด้วยนโยบายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ช่วยดึงดูด รักษาและพัฒนา
บุคลากรให้มีทักษะและความรู้ที่จ าเป็นต่อองค์การและสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต เพ่ือองค์การมีพนักงาน
ที่มีทักษะและความรู้ตามท่ีต้องการในเวลาที่ต้องการ  ซึ่งสมรรถนะยังน าไปสู่ความมีคุณค่าในตนเองและความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึนของพนักงานด้วย การมีสมรรถนะในระดับสูงคือการที่พนักงานในองค์การมีทักษะที่หลากหลายที่
จะท างานใหม่ ๆ  ซึ่งการมีทัศคติทางบวกต่อการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง ร่วมกับนโยบายการส่งเสริมและ
ให้รางวัลแก่การเรียนรู้จะส่งผลให้พนักงานสามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น   ดังนั้นหากองค์การ
ต้องการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การ  ควรจะให้ความส าคัญกับสมรรถนะของพนักงานดังที่กล่าวมา 

3. คุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานในองค์การกับการยกระดับผลการด าเนินงานขององค์การ 
เมื่อพนักงานแต่ละบุคคลได้ใช้ชีวิตการท างานอยู่กับสิ่งที่ตนเองพอใจก็จะท าให้มีสภาพจิตใจ และอารมณ์ที่ดี  
ซึ่งส่งผลท าให้ท างานดีตามไปด้วย ดังนั้นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่แต่ละองค์การจะต้องศึกษาหรือแสวงหาหนทางให้
เกิดความสอดคล้องต้องกันของความพึงพอใจระหว่างพนักงานกับองค์การ เพ่ือให้องค์การสามารถบรรลุ
เป้าหมายสูงสุด เราคงได้ยินได้ฟังหรือเห็นภาพความขัดแย้งภาพการหยุดงานเพ่ือประท้วงหรือเรียกร้องสิทธิอัน
พึงมีพึงได้ของผู้ใช้แรงงานอยู่เสมอ หรือเหตุการณ์ในบางประเทศที่มีการประท้วงจนเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นนั่น 
เป็นเพราะผู้ใช้แรงงานมีความรู้สึกว่าก าลังถูกลิดรอนสิทธิ์  คุณภาพชีวิตในการท างานต่ าลง ผลที่ตามมาก็คือ 
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ความเสียหายอย่างใหญ่หลวงที่เกิดขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลิตที่ต้องหยุดชะงัก จนมีผลท าให้การ
ส่งออกไม่สามารถด าเนินการไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งนอกจากองค์การจะสูญเสียรายได้จ านวนมหาศาลแล้ว 
พนักงานเองก็ต้องประสบความล าบาก และขาดรายได้ อีกทั้งส่งผลกระทบต่อสังคมและประเทศชาติโดยรวม
ด้วย  หากองค์การมีการสร้างคุณภาพชีวิตในการท างานที่ดีให้กับพนักงาน  พนักงานมีความพึงพอใจในการ
ท างาน จะส่งผลท าให้สามารถยกระดับผลการด าเนินงานให้สามารถแข่งขันกับองค์การอื่นได้ต่อไป   
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และความคิดเห็นที่มีต่อการดูแล
สุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตัวอย่างใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 450 ตัวอย่าง ใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบไค-สแควร์ 

 ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม อายุระหว่าง 19 – 23 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน 7,122.81 บาท  และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการ
รับประทานอาหาร พบว่า นักศึกษามีการปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.69) และพฤติกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การดื่มนมหรือน้ าเต้าหู้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว  
การรับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และการดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว  ส าหรับพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพด้านการออกก าลังกาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความใส่ใจในด้านนี้ จากผลที่ได้ พบว่า
เกือบร้อยละ 50 ออกก าลังกายนานๆครั้ง   และใช้เวลาในการออกก าลังกายแต่ละครั้ง ประมาณ 15 -30 นาที  
วิธีที่ใช้ออกก าลังกาย ได้แก่ การเดิน การเล่นบาสเกตบอล และไทเก็ก ตามล าดับ  ส าหรับเหตุผลในการออก
ก าลังกาย 3 ล าดับแรก ได้แก่ ต้องการให้สุขภาพดี ลดน้ าหนัก และ ต้องการมีรูปร่างดี  สถานที่ที่ใช้ในการออก
ก าลังกาย ส่วนใหญ่ออกก าลังกายที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ที่บ้าน  และส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การออกก าลังกาย  ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านสุขภาพจิต พบว่าส่วนใหญ่มีวิธีผ่อนคลาย
ความเครียด ด้วยการไปเที่ยว  รองลงมา คือ นอนพักผ่อน และอยู่กับเพ่ือน และครอบครัว  จ านวนชั่วโมงใน
การนอนหลับในแต่ละวันต่ ากว่า 7 ชั่วโมง ส าหรับผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อความสนใจที่ส่งผลต่อการ
ดูแลสุขภาพ พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยการดูแลความสะอาดตนเอง ใส่ใจในการ
เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อความกลัว 

                                                 
1
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาลยัการแพทย์บุรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 

2
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาลยัการแพทย์บุรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 
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ความกังวลใจ ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า นักศึกษาใส่ใจดูแลสุขภาพ เนื่องจาก ต้องการหลีกเลี่ยง
โรคภัย  และกลัวไม่สวย/หล่อ อย่างไรก็ตามยังพบว่าความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็น
อุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ 

ค าส าคัญ: การดูแลสุขภาพ/ สุขภาพ/ พฤติกรรม/ นักศึกษา  

 

Abstract  

 The objective of this research was to study about health care behavior and health 
care opinion of undergraduate students in Dhurakij Pundit University. The sample of this 
research was the undergraduate students who registered in 2nd semester academic year 
2014. Quota sampling technique was used to identify a sample group of 450 subjects.  
Statistics used for the analysis include frequency, percentage and Chi-square test.  

 The results of this research found that the respondents were aged between 19 -23 
years old.  Most of them are female, and no illness.  They got an average monthly income 
7,122.81 baht.  The results of the study about health care behavior in food consumption 
found that self health care behavior was in moderate level (mean =2.69).  The behaviors 
that support health care behavior in food consumption were drinking milk or tofu at least 
one glass every day, eating fiber such as vegetable and fruit and drinking clean water 6 – 8 
glasses per day.  For health care behavior in exercise found that most of respondents rarely 
interested in exercise. The result found that almost 50 percent of respondents seldom 
exercise. And the exercise per time was about 15 – 30 minutes. The respondents exercised 
by walking, playing basketball and Tai Chi respectively. Therefore, the 3 first reasons of 
exercise were to keep healthy, to lose weight and to be in good shape. Most of respondents 
exercised in the university sport center and at home. Mostly, there was no charge for 
exercise.  The results of the study about health care behavior in mental health found that 
most of respondents relieve stress by traveling and staying with friends and families.  And 
they slept less than 7 hours per day.  In additional, the results of the study about opinion 
that affect health care found that the respondents interested in self-cleaning, selecting 
health product and environment care. Besides, the results of opinion toward fear and 
nervousness that affect health care found that the respondents interested in self-health 
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care because they want to avoid disease and fear not pretty/handsome.  However, the 
worried about the cost of health care was a barrier to health care.  

Keywords: health care/ health/ behavior/ student 
 

บทน า 
สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้ ดังค ากล่าวที่ว่า “สุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเอง” เราจะ

เห็นได้ว่า “สุขภาพ” ตามค าจ ากัดความใหม่นี้ไม่ใช่เรื่องแพทย์หรือโรงพยาบาลที่จะท าหน้าที่ดูแลสุขภาพให้เรา 
แต่เป็นตัวเราที่จะต้องรับผิดชอบและสร้างสุขภาพขึ้นมาด้วยตัวเอง ดังนั้นการดูแลสุขภาพตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะในความเป็นจริงการดูแลรักษาความเจ็บป่วยหรือดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ขึ้นอยู่กับตัวของผู้ปฏิบัติ
เองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นการจะพัฒนาภาวะสุขภาพของบุคคลให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องส่งเสริมการดูแล
สุขภาพตนเอง 

ปัจจุบันวัยรุ่นเริ่มให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้น เพ่ือท าให้ตัวเองมีสุขภาพดีและดูดี โดยมี
วิธีการดูแลตนเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้น รวมถึงการออกก าลังกายเพ่ือให้มีรูปร่างดี แต่อย่างไร
ก็ดียังมีวัยรุ่นอีกจ านวนมากที่ยังไม่ได้สนใจดูแลสุขภาพตนเองเท่าท่ีควร เช่นยังมีพฤติกรรมการกินอาหารอดมื้อ
กินมื้อ การกินอาหารนอกบ้านที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วน การกินอาหารจุกจิก เป็นต้น  นอกจากนั้นวัยรุ่นมักจะ
หลีกเลี่ยงการออกก าลังกาย ด้วยเหตุผล เช่น ไม่มีเวลา จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า การดูแลสุขภาพเป็น
เรื่องท่ีใกล้ตัวที่มีความส าคัญ โดยเฉพาะวัยรุ่นเป็นวัยที่เชื่อมต่อระหว่างวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่ ถือเป็นวัยหัวเลี้ยว
หัวต่อของชีวิตที่ส าคัญ เด็กวัยรุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกาย และจิตใจ วัยรุ่นจึงต้องมีการดูแล
สุขภาพของตนอย่างสม่ าเสมอ จากปัญหาข้างต้นจึงเป็นเหตุผลให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย์ 
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กรอบแนวคิด 
  จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ท าให้ ผู้วิจัย
สามารถก าหนดกรอบการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการวิจัย รายละเอียดดังนี้ 
 

           ตัวแปรอิสระ           ตัวแปรตาม 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มี
สาระส าคัญในการด าเนินการเพ่ือให้การศึกษาวิจัยครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ประชากรและการเลือกตัวอย่าง 
 ประชากร  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียน
เรียนในภาคการเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557   

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- ศาสนา 

- คณะที่ศึกษา 

- รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

- โรคประจ าตัว  

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

ความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพ 
- ความคิดเห็นกี่ยวกับสิ่งที่

ส่งผลต่อการให้ความสนใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเอง 

- ความคิดเห็นที่มีต่อความ
กลัวความกังวลใจ ที่มตี่อ
การดูแลสุขภาพ 
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 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียน
ในภาคการเรียนที่ 2 การศึกษา 2557  จ านวนทั้งหมด 450 คน 
 วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มแบบโควตา (Quota Sampling)   
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่ง
แบ่งเนื้อหาของแบบสอบถามได้ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของนักศึกษา ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ คือ  เพศ อายุ 
ศาสนา คณะที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ย และการมีโรคประจ าตัว 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพ ได้แก่ ความสนใจที่มีต่อการดูแลสุขภาพ 
และความกลัว ความกังวลใจที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  เป็นลักษณะค าถามแบบประเมินค่า(Rating Scale) 5 
ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
        ระดับการตัดสินใจ        คะแนน 
   มากที่สุด    5 
   มาก     4 
   ปานกลาง    3 
   น้อย     2 
   น้อยที่สุด    1 
 โดยน าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตและแปลผลของระดับคะแนนเฉลี่ย ซึ่งมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาดังนี้ 
   ค่าเฉลี่ย              ระดับการตัดสินใจ 
         4.21 – 5.00             หมายถึง       มากที่สุด                                                                            
         3.41 – 4.20             หมายถึง       มาก                                                                            
                  2.61 – 3.40             หมายถึง       ปานกลาง 
                           1.81 – 2.60              หมายถึง       น้อย 
                           1.00 – 1.80              หมายถึง       น้อยที่สุด      
 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง การปฏิบัติตัวในการด าเนินชีวิตที่เกี่ยวกับ
การดูแลสุขภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหาร การออกก าลังกาย และการดูแล
สุขภาพจิต 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งมีการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 ส่วน 
ดังนี้ 
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 1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในส่วนนี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย จากนั้นน าแบบสอบถามที่ได้รับคืนทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความ
สมบูรณ์ของข้อมูล 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลในส่วนนี้ได้มาจากศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากแหล่ง
อ่ืนๆ เช่น ผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ เอกสารวิขาการ และข้อมูลที่เผยแพร่ทางอินเตอร์เนต  
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Windows เพ่ือหาค่าสถิติดังนี้  
 1. ความถี ่และร้อยละ ใช้ส าหรับวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของนักศึกษา 
 2. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ใช้ส าหรับวิเคราะห์พฤติกรรมและความคิดเห็นที่มีต่อการ
ดูแลสุขภาพ                                                             
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 การศึกษาครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาถึงลักษณะส่วนบุคคลและรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง และการปฏิบัติตัวในการ
ด าเนินชีวิตที่เก่ียวกับการดูแลสุขภาพ  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพ  
  ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา คณะ
ที่ก าลังศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และการมีโรคประจ าตัว 
  ในการศึกษาครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 450 คน จ าแนกเป็นเพศหญิง 263 คน คิด
เป็นร้อยละ 58 และเพศชาย จ านวน 187 คน คิดเป็นร้อยละ 42  

 
รูปที่ 1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

 ผู้ตอบแบบสอบถามอายุระหว่าง 19 ปี ถึง 23 ปี ส่วนใหญ่ร้อยละ 44 อายุ 20 ปี รองลงมา ประมาณ
ร้อยละ 30 อายุ 21 ปี ดูรายละเอียดจากรูปที่ 2 

ชาย,187 
42% 

หญงิ,263 
58% 
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รูปที่ 2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 
 

 ในการศึกษาครัง้นี้ท าการส ารวจนักศึกษาทั้งหมด 13 คณะ ส่วนใหญ่ร้อยละ 18.4 ก าลังศึกษาอยู่ใน
คณะรัฐประศาสน์ศาสตร์ รองลงมา ร้อยละ 17.6 ก าลังศึกษาอยู่ในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ดู
รายละเอียดจากรูปที่ 3 

 

 
รูปที่ 3 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะที่ศึกษา 
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 เมื่อสอบถามนักศึกษากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการมีโรคประจ าตัว พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 90 ไม่มีโรค
ประจ าตัว  

 
รูปที่ 4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามการมีโรคประจ าตัว 

 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง 
 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ ด้านการรับประทาน
อาหาร  ด้านการออกก าลังกาย และด้านดูแลสุขภาพจิต 

ด้านการรับประทานอาหาร 
 ผลการส ารวจนักศึกษาเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติด้านการรับประทานอาหาร พบว่า การปฏิบัติในการ
ดูแลสุขภาพตนเองด้านการรับประทานอาหารอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69) 
  เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติตนเองในแต่ละพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร ที่
มีคะแนนสูงสุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1. ดื่มนมหรือน้ าเต้าหู้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
2. รับประทานอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และ 3. ดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมี
การปฎิบัติในระดับมาก ส่วนพฤติกรรมที่มีระดับการปฏิบัติคะแนนต่ าสุด 3 ล าดับ ได้แก่ 1. ไม่รับประทาน
อาหารมื้อดึก  2. ไม่รับประทานอาหารที่มีรสจัด และ 3. ไม่รับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมันหรือ
อาหารที่ปรุงด้วยน้ ามันมากๆ ส าหรับพฤติกรรมดังกล่าวมีการปฎิบัติในระดับน้อยที่สุด ดูรายละเอียดในตาราง
ที่ 1 

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหาร 

พฤติกรรมการรับประทานอาหาร ค่าเฉลี่ย S.D ระดับการปฏิบัติ 

ดื่มนมหรือน้ าเต้าหู้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว 3.90 1.26 มาก 
รับประทานอาหารที่มีกากใยเช่น ผัก ผลไม้ 3.59 1.01 มาก 

ดื่มน้ าสะอาดวันละ 6-8 แก้ว 3.55 0.99 มาก 

รับประทานอาหารครบ 3 มื้อ 3.49 1.05 มาก 
รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน 3.35 1.05 มาก 

เลือกที่จะท าอาหารรับประทานเอง 3.29 0.97 ปานกลาง 
รับประทานวิตามินและอาหารเสริม 3.06 0.97 ปานกลาง 

เลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษ/ออแกนิค 3.00 0.86 ปานกลาง 

ไมม่โีรคประจ าตวั, 403 
คน 
90% 

มโีรคประจ าตวั, 47 
คน 
10% 
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รับประทานอาหารมังสวิรัติ 2.52 1.24 น้อย 

ไมด่ื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม 1.70 0.93 น้อยที่สุด 
ไมร่ับประทานอาหาร Junk Food 1.69 0.88 น้อยที่สุด 

ไมร่ับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ติดมันหรือ
อาหารที่ปรุงด้วยน้ ามันมากๆ 1.66 0.98 น้อยที่สุด 
ไมร่ับประทานอาหารที่มีรสจัด 1.57 0.94 น้อยที่สุด 

ไมร่ับประทานอาหารมื้อดึก 1.34 1.07 น้อยที่สุด 
ภาพรวม 2.69 1.013 ปานกลาง 

  
และเมื่อสอบถามถึงแหล่งในการเลือกซื้ออาหาร พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 56 เลือกซื้ออาหารจาก

ร้านอาหารตามสั่ง มีเพียงร้อยละ 7 เท่านั้นที่เลือกซื้ออาหารที่มีเครื่องหมายปลอดสารพิษ/ออแกนิค ดู
รายละเอียดในรูปที่ 5 

 
รูปที่ 5 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ าแนกตามแหล่งในการเลือกซื้ออาหาร 
 
ด้านการออกก าลังกาย 
ผลการสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกก าลังกาย 

โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 ออกก าลังกายนานๆครั้ง  มีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่ออกก าลังกายทุกวัน  เมื่อ
เปรียบเทียบความถี่ในการออกก าลังกายกับเพศ พบว่า เพศหญิง เกือบร้อยละ 60 ออกก าลังกายนานๆครั้ง 
ส่วนเพศชาย ร้อยละ 40.4 ออกก าลังกาย 1 – 3 วัน/สัปดาห์  ดูรายละเอียดในรูปที่ 6 และ รูปที่ 7 
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รูปที่ 6 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ าแนกตามความถี่ในการออกก าลังกาย 
 

 
รูปที่ 7 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ าแนกตามความถี่ในการออกก าลังกายและเพศ 
ส าหรับระยะเวลาที่ใช้ในการออกก าลังกายในแต่ละครั้ง พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 48.8 ออก

ก าลังกายประมาณ 15-30 นาที ดูรายละเอียดในรูปที่ 8 

 
รูปที่ 8 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ าแนกตามระยะเวลาในการออกก าลังกายแต่ละครั้ง 
 

 เมื่อสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการออกก าลังกาย พบว่าวิธีที่นิยม 3 อันดับแรก ได้แก่ การเดิน
(28.7%)  เล่นบาสเกตบอล(18.7%) และไทเก็ก(16.5%)   

ส าหรับเหตุผลในการออกก าลังกาย ได้แก่ ต้องการให้สุขภาพดี(31.6%)  ต้องการมีรูปร่างดี(24.6%) 
และต้องการลดน้ าหนัก(24.0%) เมื่อเปรียบเทียบเหตุผลในการออกก าลังกายกับการมีโรคประจ าตัว พบว่า ผู้ที่
ไม่มีโรคประจ าตัว มีเหตุผลในการออกก าลังกายคือ 1. ต้องการให้สุขภาพดี 2. ต้องการมีรูปร่างดี และ 3. 
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ต้องการลดน้ าหนัก  ส่วนผู้ที่มีโรคประจ าตัวมีเหตุผลในการออกก าลังกาย 2 อันดับแรกไม่แตกต่างกันกับผู้ที่ไม่
มีโรคประจ าตัว แต่จะแตกต่างกันในอันดับที่ 3 คือ ออกก าลังกายเพราะมโีรคประจ าตัว/ไม่แข็งแรง               
 

ดูรายละเอียดในรูปที่ 9  
 

 
รูปที่ 9 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

     จ าแนกตามเหตุผลในการออกก าลังกายกับการมีโรคประจ าตัว 
 

ส าหรับสถานที่ท่ีใช้ในการออกก าลังกาย นักศึกษาส่วนใหญ่ ร้อยละ 50.4 ไปออกก าลังกายท่ีศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัย  รองลงมา ร้อยละ 23.2 ออกก าลังกายที่บ้าน และเม่ือสอบถามเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการออก าลัง
กายในแต่ละครั้ง มากกว่าร้อยละ 80 ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการออกก าลังกาย 
ด้านการดูแลสุขภาพจิต 

ในการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต เมือ่สอบถามนักศึกษาเก่ียวกับวิธีผ่อนคลายความเครียด
พบว่า วิธีที่นิยม ได้แก่ การไปท่องเที่ยว(16.0%) การนอนพักผ่อน การอยู่กับเพ่ือนและครอบครัว(14.4%) เมื่อ
เปรียบเทียบวิธีผ่อนคลายความเครียดกับการมีโรคประจ าตัว พบว่า ผู้ที่ไม่มีโรคประจ าตัว มีวิธีผ่อนคลาย
ความเครียดคือ การไปท่องเที่ยว และการอยู่กับครอบครัว ส่วนผู้ที่มีโรคประจ าตัวมีวิธีผ่อนคลายความเครียด
ด้วยการท ากิจกรรมเพ่ือสังคม ดูรายละเอียดในตารางที่ 2 และรูปที่ 10 
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ตารางที่ 2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
                       จ าแนกตามวิธีการผ่อนคลายความเครียด 

วิธีผ่อนคลายความเครียด ร้อยละ 

การไปท่องเที่ยว 16.0 

การนอนพักผ่อน 14.4 
การอยู่กับเพ่ือน 14.4 

การอยู่กับครอบครัว 14.4 

การท ากิจกรรมเพ่ือสังคม 10.4 
เล่นเกม 9.6 

ดูทีวี 8.0 

เลี้ยงสัตว์ 4.0 
อ่ืน 4.0 

ฟังเพลง 3.2 
คุย/เล่นโทรศัพท์ 1.6 

  

 
รูปที่ 10 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

จ าแนกตามวิธีการผ่อนคลายความเครียดกับการมีโรคประจ าตัว 
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ส าหรับจ านวนชั่วโมงในการนอนหลับในแต่ละวัน พบว่า นักศึกษาเกือบร้อยละ 60 นอนหลับต่ ากว่า 7 
ชั่วโมง และเม่ือสอบถามเกี่ยวกับการสวดมนต์ ไหว้พระ ท าบุญ พบว่า มากกว่าร้อยละ 60 ไม่ค่อยท ากิจกรรม
ดังกล่าว มีเพียงร้อยละ 20 ที่ท ากิจกรรมดังกล่าวทุกวัน 

 
 
 

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพ  
ในการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อการดูแลสุขภาพ แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพ  
2. การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความกลัว/ความกังวลใจที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ 
ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพ พบว่า นักศึกษามีความคิดเห็น

เกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพอยู่ในระดับมาก โดยมี 3 อันดับแรกท่ีมีคะแนนความสนใจสูงสุด ดังนี้ 1. 
การดูแลรักษาความสะอาดตนเอง (ค่าเฉลี่ย 4.30) 2. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.12) และ      
3. การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย 4.02) ดูรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเอง 

ด้านความสนใจ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความคิดเห็น 

การดูแลรักษาความสะอาดตนเอง  4.30 0.707 มากที่สุด 
กานเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ  4.12 0.779 มาก 

การดูแลรักษาสภาพแวดล้อม 4.02 0.852 มาก 
การดูแลด้านจิตใจ 4.01 0.666 มาก 

การพักผ่อนและคลายเครียด 3.90 1.054 มาก 

อาหารและการบริโภค 3.82 0.766 มาก 
การตรวจสุขภาพประจ าปี 3.13 1.178 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.90 0.8574 มาก 
 

การศึกษาความคดิเห็นเกี่ยวกับเหตุผล/ ความกังวลใจ ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพตนเอง พบว่า 
เหตุผลหรือความกังวลใจที่ส่งผลต่อความสนใจในการดูแลสุขภาพ อันดับแรก คือหลีกเลี่ยงโรคภัย รองลงมา 
กลัวไม่สวย/หล่อ  ดูรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุผล/ ความกังวลใจ ที่ส่งผลต่อการ 
             ดูแลสุขภาพตนเอง 
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เหตุผล/ ความกังวลใจ ค่าเฉลี่ย S.D ระดับความคิดเห็น 

หลีกเลี่ยงโรคภัย 4.31 0.884 มากที่สุด 
กลัวไม่สวย/หล่อ 3.96 1.187 มาก 

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
ค่อนข้างสูง 

3.83 0.849 มาก 

กลัวอ้วน 3.81 1.242 มาก 

ตามบุคคลใกล้ชิดหรือดารา 
นักแสดง 

2.65 1.297            น้อย 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาด้านการรับประทานอาหาร 
  เมื่อพิจารณาระดับการปฏิบัติตนเองด้านพฤติกรรมการรับประทานอาหาร พบว่า นักศึกษามีการ
ปฏิบัติตนเองอยู่ในระดับมาก ในการดื่มนมหรือน้ าเต้าหู้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว  การรับประทานอาหารที่มี
กากใย เช่น ผัก ผลไม้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของเนตรนภา กิจรุ่งพิพัฒน์ และ อนุสรา พันธุ์นิธิทร์(2555) ที่
ได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
พบว่า นักศึกษาปฏิบัติบ่อยครั้ง ในการรับประทานผักและผลไม้ และในการดื่มนม นอกจากนั้นยังสอดคล้อง
กับผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ของ
สุรีรัตน์ รงเรือง และ สมเกียรติ สุขนันตพงศ์(2554) ที่พบว่า นักศึกษามีค่านิยมสูงสุดเกี่ยวกับการรับประทาน
ผักผลไม้เป็นประจ าทุกวัน อย่างไรก็ตามในการศึกษานครั้งนี้พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกซ้ืออาหารมาบริโภค
จากร้านอาหารตามสั่ง ซึ่งทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าการซื้ออาหารมาบริโภคจากร้านอาหารตามสั่ง มีความสะดวก
และราคาไม่แพง   
 2. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาด้านการออกก าลังกาย 
 ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกก าลังกาย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ออกก าลังกายนานๆครั้ง    
มีเพียงร้อยละ 2.4 เท่านั้นที่ออกก าลังกายทุกวัน จากการวิจัยพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีของสุรีรัตน์ รงเรือง และ สมเกียรติ สุขนันตพงศ์ (2554) พบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความเข้าใจถูกต้องมากท่ีสุดว่าการท างานอดิเรกหรือการท างานที่ใช้แรงงานเป็นการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพชนิดหนึ่ง แต่ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกก าลังกายว่าวัยรุ่นเป็นวัยที่แข็งแรงดีกว่า
วัยอื่นๆ จึงไม่จ าเป็นต้องออกก าลังกาย  
 3. การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาด้านการดูแลสุขภาพจิต 

ผลการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพจิต พบว่านักศึกษามีวิธีผ่อนคลายความเครียดด้วย 
การไปท่องเที่ยว การนอนพักผ่อน การอยู่กับเพ่ือนและครอบครัว ซึ่งวิธีดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษา
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลธัญบุรีของนิธิพันธ์  บุญเพ่ิม(2553) ที่พบว่า วิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากความเครียดในการเรียนของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คือ การพักผ่อน นอนหลับ ซึ่ง
สอดคล้องกับยุพาพิน ศิรโพธิ์งามและคณะ(2543) พบว่าการพยามยามหาแนวทางหรือวิธีต่างๆ เพ่ือช่วย
บรรเทาภาวะเครียด เช่น การพูดคุยเพ่ือระบายหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปรีกษาผู้อื่นเมื่อเกิดภาวะเครียด 
ได้แก่ บุคคลในครอบครัว และเพ่ือน และสอดคล้องกับการศึกษาของสิริโฉม  พิเชษฐบุญเกียรติ (2548) ที่
พบว่า นักศึกษาจ านวนไม่น้อยเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นมักจะกลับบ้านไปหาครอบครัว   
 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2557 จ านวน 450 ตัวอย่าง อายุระหว่าง 19 – 21 ปี จ าแนกเป็นเพศหญิง ร้อยละ58 เพศชาย ร้อย
ละ 42  ส่วนใหญ่ก าลังศึกษาในคณะรัฐประศาสนศาสตร์ และส่วนใหญ่ไม่มีโรคประจ าตัว   

ผลที่ได้จากการศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการรับประทานอาหารของนักศึกษา พบว่า
พฤติกรรมที่ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ ได้แก่ การดื่มนมหรือน้ าเต้าหู้อย่างน้อยวันละ 1 แก้ว  การรับประทาน
อาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้ และการดื่มน้ าสะอาดวันละ6-8 แก้ว  อย่างไรก็ตามยังพบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่นการรับประทานอาหารมื้อดึก  การ
รับประทานอาหารที่มีรสจัด และ การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น เนื้อสัตว์ติดมัน นอกจากนั้นยังพบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่เลือกซื้ออาหารมาบริโภคจากร้านอาหารตามสั่ง ส าหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่เกี่ยวกับ
การออกก าลังกาย  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ออกก าลังกายนานๆครั้ง โดยเฉพาะนักศึกษาหญิง  และเมื่อ
สอบถามถึงเหตุผลในการออกก าลังกาย ส่วนใหญ่ออกก าลังกายเพราะต้องการให้สุขภาพดี และต้องการมี
รูปร่างดี  ซึ่งวิธีการออกก าลังกายที่นิยม ได้แก่ การเดิน การเล่นบาสเกตบอล โดยมีระยะเวลาการออกก าลัง
กายในแต่ละครั้ง ประมาณ 15 – 30 นาที  และส่วนใหญ่จะออกก าลังกายที่ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย ในการออก
ก าลังกายแต่ละครั้งไม่มีค่าใช้จ่าย ส าหรับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้านการดูแลสุขภาพจิต นักศึกษาส่วนใหญ่ 
มีวิธีผ่อนคลายความเครียด ด้วยการไปท่องเที่ยว การนอนพักผ่อน และการอยู่กับเพ่ือนและครอบครัว  ส าหรับ
การนอนหลับแต่ละวัน นักศึกษาส่วนใหญ่ นอนหลับน้อยกว่า 7 ชั่วโมง ทั้งนี้อาจเนื่องจากนักศึกษาต้องท า
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียน ส่วนการดูแลสุขภาพจิต ด้วยการท าบุญ สวดมนต์ ไหว้พระ นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่ต่ ากว่า ร้อยละ 60 ไม่ค่อยได้ท ากิจกรรมดังกล่าว 

ผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อความสนใจที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ พบว่า นักศึกษาให้ความสนใจ
ในการดูแลสุขภาพตนเองด้วยการดูแลความสะอาดตนเอง ใส่ใจในการเลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการดูแล
รักษาสภาพแวดล้อม ส่วนผลการศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อความกลัว ความกังวลใจ ที่ส่งผลต่อการดูแลสุขภาพ
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ตนเอง พบว่า นักศึกษาใส่ใจดูแลสุขภาพ เนื่องจาก ต้องการหลีกเลี่ยงโรคภัย  และกลัวไม่สวย/หล่อ อย่างไรก็
ตามยังพบว่าความกังวลใจในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นอุปสรรคต่อการดูแลสุขภาพ 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรเพ่ิมเติมตัวแปร น้ าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย การท างานpart time ที่พักอาศัยในขณะที่ศึกษา 
(อยู่บ้าน หอพัก)  

2. ควรมีการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลในการดูแลสุขภาพ      
3. ควรท าการศึกษาความต้องการในการส่งเสริมดูแลสุขภาพรวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการ

ดูแลสุขภาพ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิ เษก ทุกสาขา ทุกชั้นปี 
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่มีค่าความดันโลหิตระหว่าง 120-138/80-88 มิลลิเมตรปรอท หรือระดับความดัน
โลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง และไม่มีโรคประจ าตัว จ านวน 106 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเท่ากับ 0.93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย 
การค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างใช้ Independent t-test และ One Way 
ANOVA   
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิต
สูง ได้แก่  พฤติกรรมด้านอารมณ์ พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายมีการ

ปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.01, 2.99, 2.78) ตามล าดับ พฤติกรรมด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มี

แอลกอฮอล์มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.20) และพฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่มีการปฏิบัติตัวอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (x̄ = 4.56) และเม่ือเปรียบเทียบความแตกต่างพบว่า นักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง
ที่มีเพศ ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ ด้านการออกก าลังกาย ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์ และด้านการสูบบุหรี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
ค าส าคัญ : พฤติกรรม การดูแลสุขภาพตนเอง กลุ่มเสี่ยง โรคความดันโลหิตสูง 
 
1นาย ภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 11150 

2นาย ภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 11150 
3นาย ภาควิชาเวชระเบียน วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก จังหวัดนนทบุรี 11150 
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Abstract  
 This research aims to study self-health care behavior of students who have the risk 
of high blood pressure at Kanchanabhisek Institute of Medical and Public Health Technology, 
Sai noi district, Nonthaburi province, Thailand. The sample of this study was students of 
Kanchanabhisek Institute of Medical and Public Health Technology, both male and female 
of all age, have high blood pressure (hypertension) between 120/80 and 125/85 mmGh, and 
no underlying disease. The total of sample equals to 106 cases. The data collection used a 
questionnaire which divided into two sections, including personal information and self-
health care behavior. The overall reliability of questionnaire was high (Cronbach's 
alpha=0.93). Independent t-test and One Way ANOVA was used to analyze the data. 

The results showed that the self-health care behavior of students who have the risk 
of high blood pressure, including emotional behavior, dietary behavior and exercise 

behavior, had the medium level (x̄ = 3.01, 2.99, 2.78), respectively. Drinking alcohol and 

smoking behavior were observed in the high-level (xˉ = 4.20 and 4.56). The hypothesis test 
was found that gender differences play a statistically significant role in self-health care at the 
0.05 level related in exercise, alcohol drinking and smoking behavior. 

 
Keywords: Behavior, Self-health care, Risk groups, High blood pressure 
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บทน า 
โรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคเรื้อรังซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสาธารณสุขในหลายประเทศที่มี

อันตราย และนับวันจะมีอุบัติการณ์เพ่ิมมากขึ้นตามสภาพสังคมปัจจุบันที่มีความเจริญทางเทคโนโลยี  การ
แข่งขัน การเอารัดเอาเปรียบ บุคคลที่อาศัยอยู่ในสังคมที่มีลักษณะเช่นนี้ต้องประสบปัญหาในการปรับตัวที่ไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เกิดความขัดแย้งระหว่างค่านิยมแบบเก่า และแบบใหม่ ซึ่งน าไปสู่ภาวะเครียดอันเป็น
สาเหตุส าคัญของการเกิดโรคความดันโลหิตสูง (สุธีรา ฮุ่นตระกูล และกนกพร หมู่พยัคฆ์, 2545, หน้า 3) การ
เกิดโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราส่วนเพ่ิมมากขึ้นในวัยผู้ใหญ่ทั่วโลก และเพ่ิมขึ้นในเด็ก กรรมพันธุ์ สิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง  และโรคความดันโลหิตสูงก็เป็นหนึ่งใน
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุส าคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต (Black and Elliott, 2007, p. 8 อ้าง
ถึงใน ธนาภรณ์ วงษา, 2551, หน้า 1) ผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง มักไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรคความดัน
โลหิตสูงมาก่อน ผู้ที่มารักษาในระยะที่อาการไม่รุนแรง จะทราบจากการตรวจร่างกายประจ าปี หรือเมื่อมา
รกัษาโรคอ่ืนๆแล้วจึงตรวจพบว่า ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง (หทัยรัตน์   ธิติศักดิ์, 2540, หน้า 2) 
 รายงานผลการคัดกรองโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ปีงบประมาณ 2556  จากการคัด
กรองในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป จ านวน 23,349,952 คน พบว่าเป็นกลุ่มปกติ 15,908,677 คน กลุ่มเสี่ยงสูง 
6,244,89 คน เป็นกลุ่มป่วยหรือสงสัยป่วยรายใหม่ 1,172,860 คน และจากรายงานข้อมูลกลุ่มเสี่ยงโรคความ
ดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2555 พบว่าป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงในปีงบประมาณ 2556 จ านวน 64,115 
คน จากกลุ่มเสี่ยง 8,525,803 คน คิดเป็นร้อยละ 0.75 และ จากกลุ่มปกติ 12,059,557 คน ป่วยเป็นโรค
ความดันโลหิตสูง 26,449 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22  รวมป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง ปี 2556 จ านวน 
90,564 คน (ธาริณี พังจุนันท์ และนิตยา พันธุเวทย์, 2557, หน้า 2) 
 สถานการณ์กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงของนักศึกษาภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีทาง
การแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก ปีการศึกษา 2558 จากการใช้แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็น
โรคความดันโลหิตสูง มีเกณฑ์ที่สามารถน ามาคัดกรองความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงประกอบด้วย 
มีค่าความดันโลหิตระหว่าง 120-139/80-89 มิลลิเมตรปรอท หรือระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค
ความดันโลหิตสูง และไม่มีโรคประจ าตัว พบว่ามีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.03 จากจ านวนนักศึกษาทั้งหมด  588 คน ซึ่งจากการได้สอบถามเบื้องต้นกับผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
โรคความดันโลหิตสูง ของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก  พบว่า
ส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายเกิน (ค่าดัชนีมวลกายมากกว่าหรือเท่ากับ 23 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และบริโภค
อาหารที่มีรสเค็ม การด าเนินโรคความดันโลหิตสูงมักจะไม่มีอาการแสดง อาการจะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่อพบว่า
มีภาวะแทรกซ้อนเกิดข้ึน หรือเมื่อเข้ารับการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือการเข้ารับการ
ตรวจสุขภาพประจ าปี การค้นหาผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจึงเป็นแนว
ทางการป้องกันที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการรักษาในผู้ที่ป่วยหรือพบภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นแล้ว แต่ถ้าเรา
สามารถจะทราบถึงพฤติกรรมที่ส่งผลต่อการเกิดเป็นกลุ่มโรคความดันโลหิตสูงแล้วสามารถควบคุมพฤติกรรม
ให้อยู่ในเกณฑ์การปฏิบัติตนให้เหมาะสม ก็จะสามารถลดจ านวนผู้ที่จะป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง รวมถึง
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ภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาได้อีกด้วย ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษา
กลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทร
น้อย  จังหวัดนนทบุรี   
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ อารมณ์ การบริโภคอาหาร การออก
ก าลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี   

   2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง ได้แก่ อารมณ์ การ
บริโภคอาหาร การออกก าลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี จ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ และค่าดัชนีมวลกาย 
สมมติฐาน 
 1. เพศ ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และ
สาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
แตกต่างกัน 
 2. ค่าดัชนีมวลกาย ของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ที่ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง 
แตกต่างกัน 
กรอบแนวคิด 

ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 
- ค่าดัชนีมวลกาย 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง  
- สุขภาพตนเอง 
- อารมณ์ 
- การบริโภคอาหาร 
 - การออกก าลังกาย 
- การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
 - การสูบบุหรี่ 
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วิธีการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข 
กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  ปีการศึกษา 2558  โดยมีประชากรในการวิจัยครั้งนี้เป็น
นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1-2  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบันทิต ชั้นปีที่ 1-4
หลักสูตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ชั้นปีที่ 1-2 และหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต ชั้นปีที่ 1- 4      
ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่ไม่มีโรคประจ าตัว และมีค่าความดันโลหิตระหว่าง 120-139/80-89 มิลลิเมตร
ปรอท หรือระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง จ านวน 106 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนบุคคล จ านวน 2 ข้อ ตอนที่ 2 เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง จ านวน 28 ข้อ รวมทั้งหมด 30 
ข้อ เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถาม และการแปลความหมายของคะแนนที่ก าหนดไว้แบบสอบ 

มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดยก าหนดคะแนนดังนี้ 
5 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 คะแนน หมายถึง เห็นด้วยน้อยที่สุด 

การแปลความหมายเก่ียวกับระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ผู้ศึกษาได้ก าหนดเกณฑ์การให้
คะแนนโดยอิงของเบส (ชัชวาลย์ เรืองประพันธ์, 2539) ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองระดับน้อยที่สุด 

นอกจากนี้เครื่องมือนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้นเองแล้วน าไปหาค่าความเที่ยงตรง โดยเสนอให้ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จ านวน 3 ท่าน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและแก้ไขปรับปรุง พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามมี
ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.67-1 ซึ่งถือได้ว่าข้อค าถามนั้นสามารถน าไปใช้จริงได้ และน าไปทดลองใช้กับกลุ่มที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่น พบว่า แบบสอบถามตอนที่ 2 มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 
 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง จ านวน 106 ฉบับ โดยวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยการค านวณค่าสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
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และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของข้อมูลส่วนบุคคลกับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยสถิติ Independent t-test และ One Way ANOVA   
 
ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยและ 67.90 มีค่าดัชนี
มวลกายอยู่ในเกณฑ์เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 52.80 รองลงไปมีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์น้ าหนักเกิน คิด
เป็นร้อยละ 35.80  
ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
         จากการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 

พบว่า ภาพรวมมีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.51) เมื่อพิจารณารายด้านมีรายละเอียดดังนี้ 
                   1. อารมณ์ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า เมื่อท่านไม่พอใจจาก
เหตุการณ์ต่างๆ เช่น รถติด บุคคลรอบข้างไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นของท่าน  เป็นต้น ท่านจะมีอาการ

หงุดหงิด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.20) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือเมื่อเมื่อท่าน

คิดมาก ท่านจะนอนไม่หลับ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄ = 2.94)  และเมื่อท่านเกิดความเครียด
จากเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อกหัก งานยุ่ง วิตกกังวล เป็นต้น ท่านรับประทานอาหารมากกว่าปกติหรือน้อยกว่า

ปกติ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.94)   
                   2. การบริโภคอาหารในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง  พบว่า ท่าน
รับประทานอาหารที่ผ่านการถนอมอาหาร เช่น ผักดอง ผลไม้ดอง อาหารหมักดอง อาหารกระป๋อง อาหารตาก

แห้ง อาหารเค็ม ปลาเค็ม ปลาร้า น้ าบูดู มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.99) ที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านรับประทานอาหารทอด เช่น ลูกชิ้นทอด ไก่ทอด มันฝรั่งทอด กล้วยทอด ปาท่องโก๋ทอด 

เป็นต้น มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.57)   
                   3. การออกก าลังกายในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า ท่านเล่นกีฬา
จนรู้สึกเหนื่อย ครั้งละ 30 นาที ขึ้นไป อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น ฟุตบอล ตะกร้อ ปิงปอง วอลเลย์บอล 

และแบดมินตัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.89) ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือท่านมี
การยืดเหยียดร่างกาย จนรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยหรือเหนื่อยกว่าปกติพอควร ครั้งละ 30 นาที ขึ้นไป อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ เช่น การก้มเอามือแตะพ้ืน ประสานมือไว้เหนือศีรษะหลังดันขึ้น การก้มลงเอามือแตะพ้ืน การ

เหยียด ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อต่อเนื่องกัน และอ่ืนๆ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.63)   
                   4. การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก พบว่า ไม่มี

การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เมื่ออยู่คนเดียว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.58) 
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ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือไม่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อมีงานเลี้ยงสังสรรค์ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก 

(x̄ = 3.90)  
                   5. การสูบบุหรี่ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่า ไม่มีการสูบบุหรี่ ยาสูบ 

มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.81) มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือไม่มีการอยู่ในบริเวณที่มี

ควันบุหรี่ มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.24)  
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
         1. จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างเพศ กับระดับพฤติกรรม
การดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พบว่า นักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดัน
โลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอ   ไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 
ที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ การออกก าลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 
และการสูบบุหรี่ แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอารมณ์ และการบริโภคอาหาร ไม่
แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
                     2. จากการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความแตกต่างระหว่างค่าดัชนีมวลกาย กับระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง พบว่า นักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรค
ความดันโลหิตสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก อ าเภอไทรน้อย จังหวัด
นนทบุรี ที่มีค่าดัชนีมวลกาย ต่างกันมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ได้แก่ อารมณ์ การบริโภคอาหาร การ
ออกก าลังกาย การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการสูบบุหรี่ ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 
อภิปรายผล 
 จากการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของนักศึกษากลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง สามารถสรุป
และอภิปรายผลได้ ดังนี้ 

1.  ด้านอารมณ์ พบว่า พฤติกรรมด้านอารมณ์ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับปานกลาง
แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีการจัดการกับความเครียดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมโภชน์ 
เอ่ียมสุภาษิต ประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร และพรรณระพี สุทธิวรรณ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความแตกต่างของ
เพศ ชั้นปี และสาขาวิชาที่มีต่อระดับความเครียด และการจัดการความเครียด ของนิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จากผลการวิจัยพบว่า ระดับความเครียดของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในภาพรวมนั้นอยู่ใน
ระดับท่ีปานกลางค่อนข้างต่ า 

2.  ด้านการบริโภคอาหาร พบว่า พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่
ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่ดีเท่าที่ควร  ซึ่งสอดคล้อง       
กับงานวิจัยของตวงพร กตัญญุตานนท์ (2552) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการและพฤติกรรม 3 อ. ของนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 พฤติกรรมการบริโภคอาหาร 
มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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3.  ด้านการออกก าลังกาย พบว่า พฤติกรรมด้านการออกก าลังกายในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่
ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการออกก าลังกายที่เหมาะสมตามเกณฑ์ (อย่างน้อย 3 
ครั้งต่อสัปดาห์)  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของตวงพร กตัญญุตานนท์ (2552) ได้ศึกษาภาวะโภชนาการและ
พฤติกรรม 3 อ. ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 พฤติกรรมการออกก าลังกาย มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

4.  ด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ พบว่า พฤติกรรมด้านการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์    
ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์น้อย เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีกฎระเบียบห้าม
นักศึกษาดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอนัญญา คูอาริยะกุล กัญญารัตน์ ผึ่ง
บรรหาร พรรณพิไล สุทธนะ  และไพทูรย์ มาผิว (2553)ได้ศึกษาปัจจัยท านายพฤติกรรมเสี่ยงของนิสิต
พยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ผลการวิจัยพบว่า นิสิตพยาบาลมีพฤติกรรมเสี่ยงโดย
รวมอยู่ในระดับน้อย      

5.  ด้านการสูบบุหรี่ พบว่า พฤติกรรมด้านการสูบบุหรี่ในภาพรวม มีการปฏิบัติตัวอยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีพฤติกรรมการสูบบุหรี่น้อยมาก และได้รับควันบุหรี่จากสิ่งแวดล้อมน้อยมาก  
เนื่องจากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก มีกฎระเบียบห้ามนักศึกษาสูบบุหรี่ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาวดี ศิริพิน (2552, หน้า 61) ได้ศึกษาทัศนคติที่มีต่อการสูบบุหรี่ของนักเรียน
อาชีวศึกษาอายุ 15 - 20 ปี วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า ต าบลบางพระ อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้ามีทัศนคติด้านลบต่อการสูบบุหรี่ ใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

    1. การรณรงค์ให้ความรู้เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ควร
เน้นด าเนินการในกลุ่มนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก กลุ่มที่มี
ประวัติบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูง และผู้ที่เคยตรวจพบว่ามีระดับความดันโลหิตที่เสี่ยง
ต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง ให้ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องลดโอกาสการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูงเพราะเมื่ออายุเพิ่มขึ้นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงก็เพ่ิมข้ึน 

    2. การด าเนินการเฝ้าระวังโรคความดันโลหิตสูง ควรมีการคัดแยกกลุ่ มคนที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ 
คือกลุ่มท่ีเคยตรวจความดันโลหิตพบผลผิดปกติ และกลุ่มที่มีบิดาและหรือมารดา พ่ีหรือน้อง เป็นโรคความดัน
โลหิตสูง มีติดตามเฝ้าระวังพฤติกรรม และตรวจวัดความดันโลหิต ทุก 6 เดือน 

       3. ควรมีการตรวจคัดกรองความดันโลหิตในบุคคลทั้งหมดในวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์
และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก เพ่ือท าการวิจัยกลุ่มที่มีระดับความดันโลหิตที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดัน
โลหิตสูง แบบติดตามผลไปข้างหน้า แล้วดูความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เป็น
ระยะเวลา 1 - 2 ปี ว่ามีผลต่อระดับความดันโลหิตอย่างไร 
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พฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจในการรับฟังวิทยุรายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น า
ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของประชาชน อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ ์

Listening behaviors and satisfactions on radio program “Benefits of herbs 
bring benefit to the community” of people in Ban Khok district, Uttaradit 

province 

เจมส์ พ่ึงผล 1 

กนกวรรณ เอ้ือเจริญ 2 

วีริสา ทองสง 

รณชัช ค าสนิท 3 

สายฝน ตัณตะโยธิน 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้เป็นการศึกษาเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจ
ในการรับฟังวิทยุชุมชน รายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในเขตอ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ฟังรายการนี้จ านวน 299 คน โดยใช้แบบสอบถามที่ได้
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและหาความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.83 วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคลและ
พฤติกรรมการรับฟัง โดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์ความพึงพอใจในการรับฟัง โดยการหาค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 54.2 ช่วงอายุอยู่
ระหว่าง 46-50 ปี สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ประกอบอาชีพ
ธุรกิจส่วนตัว รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001-30,000 บาท เขตที่พักอาศัยอยู่ต าบลบ้านโคก ส่วน
พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าส่วนใหญ่รับฟังทุกวัน ร้อยละ 92.6 และรับฟังที่
ท างาน ร้อยละ 51.84 ด้านการติดตามฟังวิทยุเนื่องจากชื่นชอบเกี่ยวกับรายการสมุนไพร ร้อยละ 68.56  ฟัง
ขณะปฏิบัติงาน ร้อยละ 54.24 และฟังขณะอยู่คนเดียว ร้อยละ 40.72 ในด้านความพึงพอใจต่อการรับฟัง 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (X̅=4.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
ทุกด้าน โดยด้านการน าเสนอและองค์ประกอบด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅=4.99) และด้านการออกแบบ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1นาย ภาควิชาการแพทยแ์ผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี 11150 
2นางสาว ภาควิชาการแพทยแ์ผนไทย วทิยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภิเษก นนทบุรี 11150 
3 นาย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติการ โรงพยาบาลบา้นโคก จังหวัดอุตรดิษถ์ 53180 
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รายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅=4.51) จะเห็นได้ว่าวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการใช้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่อง
สมุนไพรใกล้ตัว โดยรายการดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้ฟังในชุมชนอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ท าให้
ไดว้ิทยุชุมชนเป็นของชุมชน โดยชุมชน เพ่ือชุมชน ผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถผลิตรายการที่สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ในเรื่องการรู้จักสมุนไพรที่ให้
ประโยชน์หรือรู้ไว้ได้ประโยชน์ น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป   

 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการรับฟัง ความพึงพอใจในการรับฟัง  วิทยุชุมชน  สมุนไพร 

 

 

Abstract 

 The purpose of this research was to study the listening behaviors and satisfactions 
on radio programs community as “Benefits of herbs bring benefit to the community” in Ban 
Khok district, Uttaradit Province. This study was a description research. This study involved 
299 respondents who drew from the listeners of the radio program. The data was collected 
by using the structured-questionnaire which has the reliability test of Cronbach’s Alpha as 
0.83. The frequency distribution and percentage was employed to analyze the personal 
characteristics and radio listening behaviors, while the analysis of satisfactions on radio 
programs described by using the average and standard deviation. The results showed that 
the majority of respondents were female (54.2%), were in the age group of 46-50 years, were 
married and graduated at high school or vocational. Most of respondents were business 
owners which had 10,001-30,000 baht monthly income and lived in Ban Khok. Regarding to 
the listening behaviors in a week, it was found that almost all respondent listened the radio 
every day (92.6%) and mostly they listened at workplace (51.84%). Moreover, mostly 
respondent listened to this program mainly because the program discuss about herbal 
(68.56%), listened to this program during working hour (54.24%) and listened to radio while 
alone (40.72%). The satisfaction of listening on radio programs “Benefits of herbs bring 

benefit to the community” found that the overall average were high level (X̅= 4.88 out of 
5). While considering in each aspects, it was found that all aspects of satisfaction got high 

level. The highest level belonged to the presentations and technical aspect (X̅= 4.99 out of 

5) and the lowest average was the design aspect (X̅= 4.51 out of 5). It is evident that 
community radio is an important tool to communicate effectively about herbs. This radio 
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programs has been recognized by the community in Ban khok district, Uttaradit province and 
give the herb acknowledge for everyone living in and around the community. In addition, 
people in the community also take part in the herbs radio program producing which surely 
meet the needs and can effectively bring benefits to them. 
Keywords: Listening behavior, Satisfactions, Community Radio, Herb Knowledge  
 

บทน า 

 วิทยุถือว่าเป็น “สื่อสาธารณะ”หรือ “สื่อมวลชน”แขนงหนึ่งในประเทศไทยวิทยุชุมชนเกิดขึ้นภายใต้
การรับรองของกฎหมาย  2 ฉบับคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ที่ก าหนดให้คลื่นความถี่ที่ใช้
ในการส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นสมบัติสาธารณะของชาติและประชาชนในประเทศโดยให้มีการใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวางเป็นไปเพ่ือการศึกษาวัฒนธรรมและความมั่นคงและประโยชน์อ่ืนๆอย่างเป็นธรรมและ 
พระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรค 3 ซึ่งระบุให้ภาคประชาชนเข้าถึงและเข้าไปใช้คลื่นความถี่วิทยุ
โทรทัศน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสใช้คลื่นคามถี่ตามสัดส่วนดังกล่าว
หากชุมชนมีความพร้อม  (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2553)   
  ยุคของการปฏิรูประบบสมุนไพรใกล้ตัวได้มีการปรับเปลี่ยนจากการเป็นผู้ให้ความรู้มาเป็นนักสื่อสาร
เกี่ยวกับสมุนไพรใกล้ตัว โดยมีการท างานร่วมกับชุมชนเพ่ือให้มีการใช้ทรัพยากรหรือทุนทางสังคมที่มีอยู่ใน
ชุมชน  เช่น การท าสวนสมุนไพรในชุมชนของงานการแพทย์แผนไทย ซึ่งจะสะท้อนถึงการท างานร่วมกันกับ
องค์กรภาคีหลักในพ้ืนที่และนอกสถานบริการ โดยหมอพ้ืนบ้านและแพทย์แผนไทยต้องท างานประสานงานกัน 
นอกจากนั้นแพทย์แผนไทยในชุมชนจะต้องเป็นผู้จัดการและดูแลสุขภาพองค์รวมด้วย เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ขนิษฐา  นันทบุตร, 2551)  

ปัจจุบัน อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  มีสถานีวิทยุชุมชนในการดูแล จ านวน 2 สถานี  โดยมีการ
จัดตั้ง เมื่อ วันที่  1  มีนาคม พ.ศ. 2551 (อุษา จันทรประภาศ, 2553) และส่วนหนึ่งได้มีการผลิตรายการ 
“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” มาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว แต่ยังไม่เคยมีการศึกษาถึงพฤติกรรม
การรับฟังและความพึงพอใจต่อการรับฟังวิทยุชุมชนโดยเฉพาะการรับฟังรายการดังกล่าว   ดังนั้นเพ่ือให้การ
จัดตั้งวิทยุชุมชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของชุมชนและตามแนวคิดหลักของการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมและเพ่ือ
ตอบสนองต่อปัญหาการรู้จักสมุนไพรใกล้ตัว  จึงควรมีการศึกษาถึงพฤติกรรมการรับฟังวิทยุ และความต้องการ
รายการวิทยุชุมชน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการผลิตรายการวิทยุชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง
หรือชุมชน  การวิจัยนี้จึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรม การรับฟัง และความพึงพอใจในการรับฟังวิทยุชุมชน 
รายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของ อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือที่จะได้
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น าข้อมูลจากการวิจัยมาพัฒนาการผลิตรายการวิทยุชุมชนที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรใกล้ตัวให้เหมาะสมกับชุมชน
ในเขตอ าเภอบ้านโคกและอ าเภอใกล้เคียงต่อไป 
 
วัตถุประสงคใ์นการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับฟังวิทยุชุมชนคนชายแดน รายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น า
ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของประชาชนอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจต่อการรับฟังวิทยุชุมชนคนชายแดน รายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น า
ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของประชาชนอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจ รายการ”สมุนไพรให้ประโยชน์ น า
ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของประชาชนอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  และความพึงพอใจต่อการรับฟัง
รายการ”สมุนไพรให้ประโยชน์ น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน”ของประชาชนอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ ประชาชนในอ าเภอบ้านโคกตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป กลุ่มตัวอย่างค านวณโดยใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 299 คน  

  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับฟัง ตอนที่ 3 เป็นข้อ
ค าถามเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการ "สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” และ 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะทั่วไป ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยน าไปตรวจสอบหาค่าความ
เที่ยงตรง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มากกว่า 0.5 
นอกจากนี้ผู้วิจัยได้น าไปตรวจสอบหาค่าความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.83 กล่าวคือ
แบบสอบถามชุดนี้สามารถน าไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไปได้ ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้
ค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (percentage) ในการวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
และใช้ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการ
รับฟังวิทยุ  

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 54.2 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่ 
ช่วงอายุอยู่ระหว่าง 46 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 19.40 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามสมรสคิดเป็นร้อยละ 
76.6 ระดับการศึกษาสูงอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 44.5 ประกอบอาชีพธุรกิจ
ส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 49.2 รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10 ,001 – 30,000 บาท คิดเป็นร้อยล่ะ 89.97 เขตที่
พักอาศัยส่วนใหญ่อยู่ต าบลบ้านโคก คิดเป็นร้อยละ 30.77 
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 ดังแสดงในตารางที่ 1 พบว่า พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ ของกลุ่มตัวอย่าง ด้านความถี่ รับฟัง
วิทยุโดยส่วนใหญ่ในรอบสัปดาห์ รับฟังทุกวัน คิดเป็นร้อยละ 92.6 ด้านสถานที่รับฟังรายการสมุนไพรให้
ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชนบ้าง รับฟังที่ท างาน คิดเป็นร้อยละ 51.84 ด้านการติดตามฟังวิทยุ
เนื่องจากชื่นชอบเกี่ยวกับรายการสมุนไพร คิดเป็นร้อยละ 68.56  ด้ านกิจกรรมที่ท าขณะฟังวิทยุรับฟังขณะ
ปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ 54.24 และ ในการรับฟังวิทยุกับท่าน ฟังวิทยุขณะอยู่คนเดียว คิดเป็นร้อยละ 40.72 
 
 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดน อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
  (n = 229) 
 

พฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ จ านวน ร้อยละ 
ความถี่รับฟังวิทยุโดยส่วนใหญ่ในรอบสัปดาห์   
 ฟังทุกวัน 277 92.6 
 ฟังเฉลี่ย 3-4  วัน 20 6.7 
 ฟัง 1-2 วัน 2 0.7 
สถานที่รับฟังรายการสมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสูช่มุชนที่ใดบ้าง   
 ที่บ้าน 142 47.49 
 ที่ท างาน 155 51.84 
 สถานศึกษา 2 0.67 
การติดตามฟังวิทยุส่วนใหญ่เนื่องจากสาเหตุใด   

 เปิดวิทยุเป็นประจ าทั้งวัน - - 
 ช่ืนชอบเกี่ยวกับรายการสมุนไพร 205 68.56 
 เปิดฟังขณะขับรถยนต ์ 7 2.34 
 ช่ืนชอบนักจัดรายการ 72 24.08 
 ที่ท างานเปิดขณะปฏิบัติงาน 5 1.68 
 ช่ืนชอบรายการวิทย ุ 10 3.34 
กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีท าขณะฟังวิทยุ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   

 ปฏิบัติงาน 192 54.24 
 ขับรถยนต ์ 43 12.15 
 ตั้งใจฟังโดยเฉพาะ 52 14.69 
 ท างานบ้าน 67 18.92 
การมีส่วนร่วมในการรับฟังวิทยุกับท่าน   

 สมาชิกในครอบครัว 87 20.96 
 สมาชิกเพื่อนร่วมงานสถาบัน 37 8.92 
 ลูกค้าท่ีคอยระหว่างซื้อสินค้าและคอยรับบริการ 122 29.40 
 ฟังวิทยุขณะอยู่คนเดยีว 169 40.72 
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การศึกษาความพึงพอใจพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชน
คนชายแดนในรายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 
4.88) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยด้านการน าเสนอและ
ด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 4.99) และด้านการออกแบบรายการมีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 4.51) ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชน อ าเภอ
บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ (n = 229) 
 
ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนใน

รายการ 
“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสูชุ่มชน” 

ค่าเฉลี่ย 
( 𝐗 ̅) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา 4.97 0.18 มากที่สุด 
ด้านการออกแบบรายการ 4.51 0.34 มากที่สุด 
ด้านการน าเสนอ 4.99 0.11 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์ในการน าไปใช้ 4.98 0.11 มากที่สุด 
ด้านเทคนิค 4.99 0.06 มากที่สุด 

 รวม 4.88 0.16 มากที่สุด 

 จากวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนในรายการ “สมุนไพรให้
ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 
  ด้านเนื้อหา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนใน

รายการ“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.97 ) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนในรายการ“สมุนไพรให้ประโยชน์น า
ผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ด้านเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด คือ ด้านเนื้อหามีความน่าสนใจ

ด้านการรับฟังรายการวิทยุ (X̅= 4.99) ความพึงพอใจต่อการรับฟังอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านเนื้อหาที่มี

ประโยชน์กับผู้ฟังมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 4.96) แต่ยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าวิทยุชุมชนคนชายแดน รายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” จัด
เนื้อหาได้น่าสนใจ ใช้ภาษาท่ี และให้เนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อผู้ฟัง  ซึ่งเนื้อหาที่ให้เป็นความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐาน ซึ่งเป็นสมุนไพรใกล้ตัวของประชาชนประชาชนสามารถหาได้ง่ายและน าไปใช้ประโยชน์
ได้  (ปัจจุบัน เหมหงษา, 2541) 
 ด้านการออกแบบรายการ ระดับมากที่สุด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการ

วิทยุชุมชนคนชายแดนในรายการ“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในภาพรวมอยู่ใน (X̅= 
4.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนในรายการ
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“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ด้านการออกแบบรายการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมาก

ที่สุด คือ ด้านบทรายการน่าติดตามรับฟังรายการ (X̅= 4.99) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้าน

การออกแบบรายการเรื่องความยาวของรายการวิทยุในรายการสมุนไพรให้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 
3.57) มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก แสดงให้เห็นว่าความยาวของรายการมีผลมากต่อความพึงพอใจใน
การรับฟัง แต่ถ้าบทรายการน่าติดตามก็จะยังสามารถท าให้ผู้ฟังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากได้   
  ด้านการน าเสนอ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนใน

รายการ“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.99) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องการใช้ภาษา ลีลา น้ าเสียงในการน าเสนอทางอากาศ เรื่องการเตรียมตัวก่อน
ออกอากาศผ่านทางวิทยุชุมชน และเรื่องความเชี่ยวชาญในเรื่องที่ออกรายการวิทยุ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน 

(X̅= 4.99) และมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนเรื่องความเหมาะสมของผู้ด าเนินรายการในรายการ

สมุนไพรให้ประโยชน์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 4.97) แต่ยังมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดเช่นกัน จะเห็นได้
ว่าผู้ด าเนินรายการมีส่วนส าคัญในการผลิตวิทยุชุมชน จากงานวิจัยของศุทธิชัย บุนนาค ศึกษาเรื่อง การบริหาร
และการจัดการรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพื่อชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ก าหนดแผนงานหลักรายการวิทยุ อ.ส.ม.ท. เพ่ือชุมชน โดยส ารวจความคิดเห็นนายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. 
ภูมิภาค 47 สถานี ซึ่งพบว่า นายสถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. ส่วนใหญ่ไม่เคยผ่านงานด้านวิทยุมาก่อน ดังนั้น จึงควรมี
การอบรมเพ่ิมเติมในด้านรายการวิทยุเบื้องต้นและการบริหารจัดการสถานีวิทยุ ในส่วนของเนื้อหานั้นรายการ
เป็นลักษณะหลายรูปแบบในรายการเดียว คือ มีทั้งการพูด สัมภาษณ์ สนทนา และเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในรายการ แต่ยังขาดแคลนนักจัดรายการที่มีคุณภาพ ฝ่ายบริหาร อ.ส.ม.ท. จึงต้องก าหนดนโยบาย
ด้านรายการที่ชัดเจนและสนับสนุนด้านงบประมาณและการฝึกอบรมนักจัดรายการ (ศุทธิชัย บุนนาค, 2543) 
 ด้านประโยชน์ในการน าไปใช้ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคน

ชายแดนในรายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 
4.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า เรื่องการสามารถน าความรู้และสาระน่ารู้เพ่ือน าไปปรับปรุงใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์ และเรื่องการได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการวิทยุชุมชนคน

ชายแดน รายการสมุนไพรให้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (X̅= 4.99) มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วน

เรื่องการได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลายในอารมณ์ มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (X̅= 4.97) แต่ยังมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สุดเช่นกัน จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ฟังวิทยุชุมชนคนชายแดน รายการ “สมุนไพรให้
ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” สามารถน าความรู้และสาระน่ารู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ และยังมีการได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการด้วย  โดยในรายการมีการให้สาระ
ความรู้และความบันเทิง เช่น มีการเปิดเพลง มีการตอบค าถามสดกับผู้ฟัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของดนุชา 
สลีวงศ์ ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ฟังรายการวิทยุชุมชนมูลนิธิบุญญาภรณ์ 
(F.M. 90.75 MHz.) วัดโสภณาราม อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษาพฤติกรรมการรับฟังรายการวิทยุ
ชุมชน ความคาดหวังในการรับฟังรายการความพึงพอใจและความสัมพันธ์ทางด้านประชากรศาสตร์กับความ
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คาดหวังและความพึงพอใจ พบว่าผู้ฟังส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 20 – 29 ปี และรับฟังรายการวิทยุ
จากการเปิดเจอโดยบังเอิญ ซึ่งจะรับฟังในช่วงบ่ายมากที่สุด ส่วนของการคาดหวังนั้นอยากให้มีส่วนความ
หลากหลายของรายการทั้งบันเทิงและสาระ ซึ่งกลุ่มผู้ฟังที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ต่างกันก็จะมีความ
ต้องการรูปแบบรายการและรับฟังในช่วงเวลาที่ต่างกัน (ดนุชา สลีวงศ์, 2549) 
  ด้านเทคนิคน าไปใช้  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดน

ในรายการ“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X̅= 4.99) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนในรายการ“สมุนไพร
ให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” องค์ประกอบด้านเทคนิคที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดและอยู่ในระดับมากที่สุด 

มี 5 รายข้อ  คือ สัญญาณเสียงที่ออกอากาศชัดเจน  (X̅= 4.99)  ระดับความแรงของสัญญาณเสียง (X̅= 

4.99) คุณภาพเสียงของผู้ด าเนินรายการของสถานี (X̅= 4.99) ระบบเสียงดนตรีในรายการมีความคมชัด (X̅= 

4.99) และระบบเสียงพูดในรายการมีความคมชัด (X̅= 4.99) เนื่องจากอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์เป็น
อ าเภอที่ไม่มีภูเขากั้นท าให้สามารถรับสัญญาณได้ดี และมีการใช้เสาสูงในการออกอากาศ และออกอากาศใน
ระบบเอฟเอ็มซึ่งมีความคมชัดสูง (วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา, 2547) 
    
ตารางท่ี 3  ระดับความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชน จ าแนกตามรายด้านและรายข้อ (n = 229) 
 

ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนใน
รายการ 

“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสูชุ่มชน” 

ค่าเฉลี่ย 
( 𝐗 ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านเนื้อหา    
1. มีความน่าสนใจด้านการรับฟังรายการวิทย ุ 4.99 0.13 มากที่สุด 
2. มีประโยชน์กับผู้ฟังมากน้อยเพยีงใด 4.96 0.24 มากที่สุด 
3. เข้าใจง่ายไม่ก ากวม 4.97 0.18 มากที่สุด 

ด้านการออกแบบรายการ    
4. รูปแบบมีความน่าสนใจและพึงพอใจ 4.97 0.18 มากที่สุด 
5. บทรายการน่าตดิตามรับฟังรายการ 4.99 0.08 มากที่สุด 
6.ความยาวของรายการวิทยุในรายการสมุนไพรให้ประโยชน ์ 3.57 0.75 มาก 

ด้านการน าเสนอ    
7. ความเหมาะสมของผู้ด าเนินรายการในรายกรสมุนไพรให้
ประโยชน์ 

4.97 0.18 
มากที่สุด 

8. การใช้ภาษา ลีลา น้ าเสียงในการน าเสนอทางอากาศ 4.99 0.08 มากที่สุด 
9. การเตรียมตัวก่อนออกอากาศผ่านทางวิทยุชุมชน 4.99 0.08 มากที่สุด 
10. เชี่ยวชาญในเรื่องที่จัดรายการวิทยุชุมชนคนชายแดน 4.99 0.10 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 3(ต่อ) ระดับความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชน จ าแนกตามรายด้านและรายข้อ  
  (n = 229) 

ความพึงพอใจต่อการรับฟังรายการวิทยุชุมชนคนชายแดนใน
รายการ 

“สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสูชุ่มชน” 

ค่าเฉลี่ย 
( 𝐗 ) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D.) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

ด้านประโยชน์ในการน าไปใช ้    
11. สามารถน าความรู้และสาระน่ารู้เพื่อน าไปปรับปรุงใช้ใน
ชีวิตประจ าวันเพื่อให้เกิดประโยชน์ 

4.99 0.10 
มากที่สุด 

12. ได้รับความเพลิดเพลินผ่อนคลายในอารมณ์ 4.97 0.16 มากที่สุด 
13. ได้ร่วมพูดคุยและแสดงความคิดเห็นในรายการวิทยุชุมชนคน
ชายแดน รายการสมุนไพรให้ประโยชน์ 

4.99 0.06 
มากที่สุด 

ด้านเทคนิค    
14. ในพื้นที่ท่ีท่านรับฟังสัญญาณเสียงท่ีออกอากาศชัดเจน 4.99 0.08 มากที่สุด 
15. ท่านพอใจในระดับความแรงของสัญญาณเสียง 4.99 0.06 มากที่สุด 
16. ท่านพอใจในคุณภาพเสียงของผู้ด าเนินรายการของสถาน ี 4.99 0.06 มากที่สุด 
17. ท่านพอใจในระบบเสียงดนตรใีนรายการมคีวามคมชัด 4.99 0.06 มากที่สุด 
18. ท่านพอใจในระบบเสียงพูดในรายการมีความคมชัด 4.99 0.06 มากที่สุด 
 

 ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

 สรุปได้ว่าวิทยุชุมชนเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการใช้สื่อสารเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรใกล้ตัว โดยจะเห็นได้
ว่ารายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ได้รับการยอมรับจากคนในชุมชนอ าเภอบ้าน
โคก จังหวัดอุตรดิตถ์ในระดับดีมาก สืบเนื่องมาจากวิทยุชุมชนเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่าย 
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับดูแลกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2543 มาตรา 26 วรรค 3 ซึ่งระบุให้ภาคประชาชนเข้าถึงและเข้าไปใช้คลื่น
ความถี่วิทยุโทรทัศน์ได้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 20 รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคประชาชนได้มีโอกาสใช้คลื่นคามถี่ตาม
สัดส่วนดังกล่าวหากชุมชนมีความพร้อม  (บุญเกื้อ ควรหาเวช, 2553) ซึ่งจะส่งผลให้สามารถผลิตรายการที่
สอดคล้องและตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ในเรื่องของการรู้จักสมุนไพรที่ให้ประโยชน์ นอกจากนี้ยัง
สามารถน าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

จากการศึกษาพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจในการรับฟังวิทยุรายการ “สมุนไพรให้ประโยชน์ 
น าผลประโยชน์เข้าสู่ชุมชน” ของประชากร อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่ามีข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้   
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 1) ควรน าข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการผลิตรายการวิทยุชุมชน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ฟัง ในเขตอ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ เช่น ควรมีการขยายเวลาการจัด
รายการ ควรมีการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่เกี่ยวกับมะเร็ง นอกจากนั้นผู้จัดรายการควรมีการพูดเน้นย้ าชื่อ,  
สรรพคุณของสมุนไพรและควรพูดให้ช้าลง  
 2) ควรศึกษาเพ่ิมเติมเกี่ยวกับตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับฟังและความพึงพอใจต่อ
การรับฟังวิทยุชุมชน เช่น ปัจจัยส่วนบุคคล การรู้เท่าทันสื่อ การควบคุมตนเอง การใฝ่รู้  

3) ควรศึกษาให้เจาะลึกลงไปในรายละเอียดในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ ที่ชุมชนมีความ

ต้องการในการรับฟัง  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เ พ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงาน             

ในร้านรับซื้อของเก่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย  
ในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ 
คนงานในร้านรับซื้อของเก่าที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด จ านวน 125 คน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็น
แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ จ านวน, ร้อยละ, 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการศึกษาพบว่าคนงานในร้านรับซื้อของเก่าเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย (ร้อยละ 59.8) ร้านรับซื้อ
ของเก่าแต่ละแห่งมีขั้นตอนการท างานที่คล้ายคลึงกัน เริ่มจากการชั่งน้ าหนักของเก่า การจดบันทึกน้ าหนัก 
ของเก่า การคัดแยกของเก่าออกเป็นประเภทต่างๆ การแปรรูปของเก่าและการน าของเก่าบรรจุภาชนะ      
โดยคนงานแต่ละคนสามารถท างานได้หลายหน้าที่ ร้อยละ 90.4 ท างานวันละ 8 ชั่วโมง ส าหรับพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างานของคนงานโดยรวมพบว่าอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานประกอบด้วย พฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน ซึ่งพบว่าคนงาน            
มีพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปอยู่ในระดับสูงและมีพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจาการท างานอยู่ในระดับปานกลาง  
โดยปัจจัยส่วนบุคคลในด้านเพศ มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 

ผลการวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าคนงานในร้านรับซื้อของเก่ายังคงต้องได้รับการดูแลเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
โดยลดปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาพจากการท างานและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานเพ่ือให้เกิด      
ความปลอดภัย ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรให้ค าแนะน าและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ตลอดจน

                                                 
1
 นักศึกษาปริญญาโท  สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

2
 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร 

3
 รองศาสตราจารย ์ สาขาการจัดการส่ิงแวดล้อม  คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  กรุงเทพมหานคร  

10771077



    
  

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและพฤติกรรมในการท างานที่ปลอดภัยให้แก่คนงาน เพ่ือภาวะ
สุขภาพที่ดีของคนงานในกลุ่มนี้ 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน, ร้านรับซื้อของเก่า 

 

Abstract  

This research aimed to study the occupational safety behaviors of junk-shop workers 
in Prawet District, Bangkok and the personal factors affecting their occupational safety 
behaviors. The target population of this research was 125 junk shop workers in Prawet 
District, Bangkok, who matched the criteria. The research instrument was the interview 
questionnaire. The SPSS program was used for the analysis of the quantitative data including 
frequency, percentage, mean, and standard deviation.  

The results revealed that more than half of the workers were male (59.8%). All of the 
junk-shops were found to have similar work processes, starting with materials weighing, 
weight recoding, sorting, processing, and packaging. Each worker could perform many 
functions. Most of the workers (90.4%) worked 8 hours per day. The overall occupational 
safety behaviors of the workers were at the medium level. The occupational safety 
behaviors consisted of general health behaviors and occupational health protection 
behaviors. The results indicated that the workers’ general health behaviors were at the high 
level, whereas their occupational health protection behaviors were at the medium level. 
The personal factors ‘gender’ had an effect on the occupational safety behaviors at the 
statistical significance level of 0.05. 

The findings suggested that the junk-shop workers still needed to be carefully taken 
care of with continuous monitoring. The risk factors for health threats should be minimized 
while the occupational safety behaviors should be promoted in order to enhance health 
and safety in workplace. All related organizations should provide recommendation, 
knowledge and information about healthcare tips and occupational safety practices to the 
workers so as to elevate their health status. 

Keywords: Occupational safety behaviors, junk - shops 
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บทน า 
สืบเนื่องจากปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชน อุตสาหกรรมและการบริการต่างๆ 

เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก และมีเพียงบางส่วนที่ถูกเก็บขนไปก าจัดอย่างถูกต้อง ท าให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง 
รวมทั้งของเสียอันตรายและมูลฝอยติดเชื้อบางส่วนถูกลักลอบน าไปทิ้งตามที่รกร้างและสถานที่ก าจัดมูลฝอย
ชุมชน ส่งผลกระทบต่อประชาชนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านปัญหาสุขภาพ               
จากสถานการณ์ขยะมูลฝอยในปี 2558 พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนเกิดขึ้นประมาณ 26.85 ล้านตันต่อปี
หรือ 73,560 ตันต่อวัน เป็นขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 4.19 ล้านตัน (ร้อยละ 16) และเกิดขึ้นใน
จังหวัดต่างๆ อีก 22.66 ล้านตัน (ร้อยละ 84) จังหวัดที่มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นต่อวันมากที่สุด 5 อันดับ
แรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (11,500 ตันต่อวัน) ชลบุรี (2,487 ตันต่อวัน) นครราชสีมา (2,293 ตันต่อวัน) 
สมุทรปราการ (2,049 ตันต่อวัน) และขอนแก่น (1,870 ตันต่อวัน) โดยมีอัตราการเกิดขยะมูลฝอยต่อคน
เพ่ิมข้ึนจาก 1.11 เป็น 1.13 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน (กรมควบคุมมลพิษ, 2559, หน้า 74)  

ในปี 2558 มีปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ ประมาณ 4.94 ล้านตันหรือคิดเป็น
ร้อยละ 18.39 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการคัดแยกและน ากลับคืนมูลฝอยรีไซเคิลประเภท      
เศษแก้ว กระดาษ พลาสติก เหล็กและอลูมิเนียมผ่านร้านรับซื้อของเก่าและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งการน ามูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์และหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ต้องก าจัด 
ขณะเดียวกันก็เป็นการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้ซ้ าหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อ่ืน โดยผู้ประกอบ
กิจการรับซื้อของเก่าจะท าหน้าที่เป็นคนกลางรับซื้อของเก่าจากตามบ้านเรือน  ชุมชนหรือสถานประกอบการ
เพ่ือรวบรวมและส่งต่อไปยังร้านรับซื้อของเก่าขนาดใหญ่ขึ้น หรือส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปเป็น
วัสดุใหม่ ร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนกระบวนการในการจัดการขยะมูลฝอยที่ส าคัญของ
ประชาชนและมีบทบาทเป็นตัวกลางในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐที่ต้องการควบคุมการเกิดขยะมูลฝอย 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนมีการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก าเนิดหรือจากครัวเรือน จากการส ารวจ
ข้อมูลของกรมควบคุมมลพิษในปี 2552 พบว่ามีร้านรับซื้อของเก่าทั่วประเทศ จ านวน 10,200 ร้าน อยู่ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 3,060 ร้าน ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวน 1,632 ร้าน           
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 1,836 ร้าน ภาคเหนือ จ านวน 1,632 ร้าน ภาคใต้ จ านวน 816 ร้าน     
และจากข้อมูลสถิติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในกรุงเทพมหานคร ปี 2558 จ าแนกตามประเภทกิจการ
ของส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร พบว่า กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  
ในล าดับที่ 13.5 ประเภทการสะสมวัสดุหรือสิ่งของที่ช ารุด ใช้แล้วหรือเหลือใช้ หรือกิจการร้านรับซื้อของเก่า   
มีจ านวน 808 ร้าน  (ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร, 2559, หน้า 87) 
กระจายอยู่ในพ้ืนที่ 50 เขตของกรุงเทพมหานคร และในพ้ืนที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่   
ที่เป็นที่ตั้งของสถานีขนถ่ายมูลฝอยอ่อนนุช รองรับขยะมูลฝอยจากรถเก็บขนขยะมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 24 เขต จากทั้งหมด 50 เขต มีร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงร้านรับซื้อของเก่า
ขนาดใหญ่ จ านวน 31 ร้าน (ส านักงานเขตประเวศ, 2559, หน้า 10) กระจายอยู่บริเวณรอบพ้ืนที่ทั้ง 3 แขวง 
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ซึ่งในการด าเนินกิจการร้านรับซื้อของเก่าเหล่านี้ต้องมีการสะสมวัตถุสิ่งของที่ช ารุดหรือใช้แล้วไว้ภายในร้าน 
เพ่ือรวบรวมรอการจ าหน่าย รวมทั้งมีการรับซื้อวัสดุที่ยังใช้ประโยชน์ได้จากรถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล    
ซึ่งอาจมีเชื้อโรคที่ปะปนมากับมูลฝอย ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมและที่ส าคัญคือส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง  
ที่จะได้รับอันตรายและเชื้อโรคจากขยะมากที่สุด เนื่องจากต้องสัมผัสกับขยะเป็นประจ าโดยเฉลี่ย 6 -10 ชั่วโมง
ต่อวัน  (ศริศักดิ์ สุนทรไชยและวรรณวดี พูลพอกสิน, 2548, หน้า 2)  หากผู้ประกอบการขาดความรู้ความ
เข้าใจในการจัดการร้านรับซื้อของเก่าให้เหมาะสม ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้อาศัยอยู่ข้างเคียง และโดยส่วนใหญ่แล้วนายจ้างหรือผู้ประกอบการในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กอาจไม่ได้ตระหนักถึงอันตรายที่ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงาน และ
ผู้ปฏิบัติงานเองก็อาจไม่เห็นถึงความส าคัญในการป้องกันตนเองจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น และยังมีพฤติกรรม
ในการท างานที่ไม่ปลอดภัยทั้งในด้านพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน   
ซึ่งพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป เป็นการลดความเสี่ยงจากวิถีการด าเนินชีวิตที่ส่งผลต่อภาวะสุขภาพ สมรรถภาพ 
การท างานและผลผลิตของคนท างาน เช่น พฤติกรรมการบริโภคอาหาร การออกก าลังกายและการไม่ใช้สาร
เสพติด ส่วนพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน เป็นการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องจากการท างาน เช่น 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุจากการท างานและการจัดสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจในพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงาน 
ในกลุ่มนี้ครอบคลุมทั้ง 2 ประเด็น เนื่องจากพฤติกรรมดังกล่าวส่งผลต่อทั้งผลผลิตและความเสี่ยงต่อการเกิด
ปัญหาสุขภาพในกลุ่มคนงาน ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงาน  
ในร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้ทราบข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่าในปัจจุบัน รวมทั้งปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานของคนงาน และน าข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการท างาน
ให้กับคนงาน เพ่ือลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคอันเนื่องมาจากการท างาน ที่จะส่งผลให้เกิดปัญหา
สุขภาพในระยะยาวต่อไป 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้าน   
รับซื้อของเก่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
วิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา เป็นคนงานในร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร     
ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด คือ เป็นคนงานที่ท างานในร้านรับซื้อของเก่าในเขตประเวศมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
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มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาไทยได้ และยินดีเข้าร่วมในการวิจัย จ านวน 125 คน โดย
ครอบคลุมคนงานในร้านรับซื้อของเก่าในพ้ืนที่เขตประเวศท้ังหมด จ านวน 31 ร้าน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์คนงานที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการส ารวจ
ข้อมูลพ้ืนฐานโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์งานเพ่ือความปลอดภัย โดยแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น   
3 ส่วน ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพอ่ืนที่ท า และโรคประจ าตัว 
 ส่วนที่ 2  ข้อมูลลักษณะการท างาน ได้แก่ หน้าที่ในการท างาน ท่าทางการท างาน การสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ชั่วโมงการท างานต่อวัน จ านวนวันที่ท างานต่อสัปดาห์ ระยะเวลาการท างาน      
ในร้านรับซื้อของเก่าและการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 

ส่วนที่ 3  ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน ประกอบด้วยการประเมินพฤติกรรม 2 ด้าน 
ได้แก่ พฤติกรรมสุขภาพทั่วไป และพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน โดยพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป       
(6 ข้อ) ประกอบด้วยการรับประทานอาหาร (2 ข้อ) การออกก าลังกาย (2 ข้อ) และการไม่ใช้สารเสพติด       
(2 ข้อ) และพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน (20 ข้อ) ประกอบด้วยการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล (8 ข้อ) การป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน (9 ข้อ) และการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน (3 ข้อ)  

ลักษณะค าถามมีทั้งค าถามเชิงบวกและเชิงลบ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
คือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัติน้อยครั้ง และไม่เคยปฏิบัติ โดยมีความหมาย ดังนี้ 

ปฏิบัติทุกครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้งหรือทุกวัน 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมเกือบจะทุกครั้ง 
ปฏิบัติบางครั้ง  หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเป็นบางครั้งหรือบางวัน 
ปฏิบัติน้อยครั้ง   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรมนั้นนานๆ ครั้ง 
ไม่เคยปฏิบัติ  หมายถึง  ไม่ได้ปฏิบัติกิจกรรมนั้นเลย 
เกณฑ์การให้คะแนนแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์การปฏิบัติงานเพ่ือความปลอดภัยแต่ละข้อค าถาม     

มีตั้งแต่ 1 – 5 คะแนน ก าหนดค่าน้ าหนักเกณฑ์การให้คะแนนตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert) ดังนี้  
 
 
ข้อความทางบวก  ข้อความทางลบ  ค่าน้ าหนักคะแนน 
ปฏิบัติทุกครั้ง  ไม่เคยปฏิบัติ   5 
ปฏิบัติบ่อยครั้ง  ปฏิบัติน้อยครั้ง   4 
ปฏิบัติบางครั้ง  ปฏิบัติบางครั้ง   3 
ปฏิบัติน้อยครั้ง   ปฏิบัติบ่อยครั้ง   2 
ไม่เคยปฏิบัติ  ปฏิบัติทุกครั้ง   1 
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การแปรผลและจัดระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พิจารณาจากค่าเฉลี่ยของพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท างาน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ด้วยวิธีการหาความกว้างของอันตรภาพชั้นและแบ่ง
ช่วงระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
 ช่วงคะแนนตั้งแต่ 3.67 – 5.00  มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับสูง 
 ช่วงคะแนนตั้งแต่ 2.34 – 3.66 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับปานกลาง 
 ช่วงคะแนนตั้งแต่ 1.00 – 2.33 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานอยู่ในระดับต่ า 
 และมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา  (Content 
validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์ จ านวน 5 ท่าน เพ่ือท าการตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื้อหาและปรับปรุงแก้ไข แล้วน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับคนงานในร้านรับซื้อของเก่าที่มีลักษณะ
คล้ายกับกลุ่มประชากรที่ศึกษา จ านวน 20 ตัวอย่าง วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-coefficient) ใน
ส่วนของพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า ตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) ได้ค่าความเชื่อม่ัน 0.817 ซึ่งเป็นความเชื่อมั่นระดับสูง  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยประสานงานกับส านักงานเขตประเวศ เพ่ือขอข้อมูลและรายละเอียดของร้านรับซื้อของเก่า 
จากนั้นเตรียมแบบสัมภาษณ์ให้เพียงพอในการเก็บข้อมูลและติดต่อร้านรับซื้อของเก่าเพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์   
ในการศึกษาและขออนุญาตเก็บข้อมูลพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาให้กับคนงานในร้านรับซื้อของเก่า       
ได้ทราบ ด าเนินการสัมภาษณ์โดยอธิบายถึงวิธีการตอบแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ในการพรรณาคุณลักษณะทาง
ประชากร ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการท างานในร้าน
รับซื้อของเก่าและโรคประจ าตัว ลักษณะการท างาน ได้แก่ หน้าที่ในการท างานในร้านรับซื้อของเก่า ท่าทาง
การท างาน การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล จ านวนชั่วโมงการท างานต่อวัน จ านวนวันท างาน 
ต่อสัปดาห์และระยะเวลาในการท างาน ข้อมูลพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานวิเคราะห์ผลโดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรผลเป็น 3 ระดับ คือ  มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
ระดับต่ า ปานกลาง สูง 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามกึ่งสัมภาษณ์ทั้งหมด 125 คน พบว่าเป็นเพศชายเกินกว่ากึ่งหนึ่ง  
คิดเป็นร้อยละ 59.8 ร้อยละ 44.0 มีช่วงอายุระหว่าง 21 -30 ปี ร้อยละ 53.6 จบการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 63.2 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 92.8 ไม่มีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการท างานในร้านรับซื้อ
ของเก่า ร้อยละ 6.4 มีโรคประจ าตัว ร้อยละ 8.8 มีพฤติกรรมสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจ า 
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ร้อยละ 90.4 ท างานวันละ 8 ชั่วโมงและระยะเวลาที่ท างานในร้านรับซื้อของเก่าโดยเฉลี่ย 3.3 ปี มากที่สุด   
10 ปี และน้อยที่สุด 1 ปี  
 ร้านของเก่าแต่ละแห่งมีขั้นตอนการท างานที่คล้ายคลึงกัน เริ่มจากการชั่งน้ าหนักของเก่า การจด
บันทึกน้ าหนักของเก่า การคัดแยกของเก่าออกเป็นประเภทต่างๆ ซึ่งบางแห่งจะมีการแปรรูปด้วย เช่น การบด
พลาสติก การอัดกระดาษ การตัดโลหะ จากการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของประชากรที่ศึ กษาพบว่าคนงาน  
แต่ละคนสามารถท างานได้หลายหน้าที่ ลักษณะงานที่พบมากที่สุดคือ การคัดแยกของเก่าออกเป็นประเภท
ต่างๆ ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือการน าของเก่าบรรจุภาชนะ และชั่งน้ าหนักของเก่า ร้อยละ 58.4 และร้อยละ 
41.6 ตามล าดับ  

เมื่อพิจารณาถึงท่าทางการท างาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่มีท่าทางในการท างานคือ การนั่งบนเก้าอ้ีนั่ง 
ร้อยละ 60.8 โดยมีการก้มหลัง ร้อยละ 44.0 ต้องบิดตัว/เอ้ียวตัว ร้อยละ 41.6 ยืนท างาน ร้อยละ 80.8 ยกของ
หนัก ร้อยละ 34.4 ยืนสลับนั่ง ร้อยละ 28.0 นั่งบนพ้ืน ร้อยละ 8.0 และนั่งยองๆ ร้อยละ 4.0  
 การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล พบว่า คนงานในร้านรับซื้อของเก่ามีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ร้อยละ 90.4 โดยมีการใช้ถุงมือผ้าหรือถุงมือยางเป็นบางครั้ง ร้อยละ 59.2 ใช้ผ้า
ปิดจมูกเป็นบางครั้ง ร้อยละ 52.0 สวมใส่รองเท้าบูทหรือรองเท้าหุ้มส้นเป็นบางครั้ง ร้อยละ 44.8 และสวม
หมวกหรือหมวกนิรภัยเป็นบางครั้ง ร้อยละ 40.8  
 จากการสัมภาษณ์คนงานถึงการได้รับอันตรายหรืออุบัติเหตุในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีคนงานได้รับ
อุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจากการท างานร้อยละ 25.6 เมื่อพิจารณาถึงความถ่ีของการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บ
จากการท างาน พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.5 เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการท างานเดือนละ 1 - 2 ครั้ง 
และร้อยละ 12.5 เกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการท างานสัปดาห์ละ 1 - 2 ครั้ง เมื่อจ าแนกผู้ได้รับ
อุบัติเหตุตามระดับความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการท างาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่
ร้อยละ 93.6 ได้รับอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องหยุดงาน และร้อยละ 6.3 ได้รับอุบัติเหตุ
ต้องหยุดงาน โดยหยุดงานสูงสุด จ านวน 2 วัน คนงานมีวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บโดยปล่อย
ให้หายเอง ร้อยละ 23.2 และซ้ือยามารับประทานเอง ร้อยละ 21.6 
 จากการสัมภาษณ์คนงานถึงพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่ร้อยละ 
82.4 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการท างานรายด้าน คือ พฤติกรรมสุขภาพทั่วไปและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน 
พบว่า คนงานร้อยละ 83.2 มีพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปอยู่ในระดับสูงและร้อยละ 92.0 มีพฤติกรรมปกป้อง
สุขภาพจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า พบว่า คนงานที่มีเพศต่างกันมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน
แตกต่างกัน แต่คนงานที่มีอายุ ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05   
อภิปรายผลการวิจัย 
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 จากการสัมภาษณ์คนงานในร้านรับซื้อของเก่าในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า คนงานส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานบางอย่างต้องใช้ก าลังในการยกวัสดุ สิ่งของต่างๆ เช่น 
ในกระบวนการของการชั่งน้ าหนัก การน าของเก่าบรรจุภาชนะ รวมถึงการเคลื่อนย้ายวัสดุสิ่งของขึ้นลงจากรถ
เพ่ือส่งต่อไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือโรงงานแปรรูป ซึ่งต้องมีการยกหรือเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ที่มีน้ าหนัก
มาก คนงานส่วนใหญ่มีช่วงอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา สถานภาพโสด 
ส่วนใหญ่ไม่มีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการท างานในร้านรับซื้อของเก่า เนื่องจากเห็นว่าอาชีพดังกล่าวเป็นอาชีพ
อิสระและไม่ต้องการที่จะเปลี่ยนอาชีพ คนงานบางส่วนมีโรคประจ าตัว และพบว่ายังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ร่วมด้วย ซึ่งการสูบบุหรี่และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นอีกปัจจัยที่จะ
ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการท างาน เนื่องจาก
สภาพร่างกายที่ไม่พร้อม 
 ลักษณะการท างานของร้านของเก่าแต่ละแห่ง พบว่า มีขั้นตอนที่คล้ายคลึงกัน ได้แก่ การชั่งน้ าหนัก  
การจดบันทึก การคัดแยกของเก่า การแปรรูปของเก่าและการน าของเก่าบรรจุภาชนะ และพบว่าคนงาน
สามารถท างานได้หลายหน้าที่และลักษณะงานที่พบมากที่สุด คือการคัดแยกของเก่าออกเป็นประเภทต่างๆ 
คนงานส่วนใหญ่ท างานวันละ 8 ชั่วโมงและมีบางส่วนที่ท างานเกิน 8 ชั่วโมง และส่วนใหญ่ท างานทุกวันโดย    
ไม่มีวันหยุด เนื่องจากร้านของเก่าบางแห่งมีการท างานเป็นกะตลอด 24 ชั่วโมง และบางแห่งมีการท างาน
ล่วงเวลา เนื่องจากการจ้างงานในปัจจุบันเป็นงานจ้างเหมา คนงานที่สามารถท างานได้จ านวนมากก็จะได้รับ
ค่าตอบแทนมาก จึงท าให้คนงานส่วนใหญ่ท างานเกือบทุกวัน โดยไม่มีการหยุดงาน   
 จากการสัมภาษณ์คนงานถึงการได้บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการท างานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า    
มีคนงานได้รับอุบัติเหตุ เช่น เศษวัสดุ ของมีคมหรือกระดาษบาดมือ และมีบางส่วนที่หกล้มหรือวัสดุตกหล่น 
ทั้งนี้ อาจเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงหรือขาดความระมัดระวัง คนงานมีการรักษาพยาบาล
เบื้องต้นโดยการปล่อยให้หายเองหรือซื้อยามารับประทานเอง มีเพียงส่วนน้อยที่ไปรักษาตัวที่สถานพยาบาล          
และอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงเพียงเล็กน้อยและไม่ต้องหยุดงาน เมื่อสอบถามถึง
สาเหตุของอุบัติเหตุ พบว่า เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงานเองที่ปฏิบัติงานโดยที่ร่างกายและจิตใจไม่พร้อมหรือร่างกาย
มีความผิดปกติ ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ขาดความรู้เรื่องวิธีการท างานที่เหมาะสม      
และบางส่วนเกิดจากสภาพการท างานที่ไม่ปลอดภัย เช่น สภาพพ้ืนที่ที่ท างานไม่เหมาะสม จัดวางสิ่งของไม่เป็น
ระเบียบ เครื่องมือเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ช ารุด สอดคล้องกับมงคล แสงทอง  (2547, หน้า 46) ได้ศึกษา
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการท างานและภาวะสุขภาพของกลุ่มอาชีพหัตถกรรมศาลาไทยล้อเกวียนในจังหวัด
ชัยภูมิ พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 28.6 ระบุว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดจากอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การท างาน และสอดคล้องกับชื่นกมล สุขดีและคณะ  (2553, หน้า 135)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและ
พฤติกรรมปกป้องสุขภาพของคนงานผลิตเครื่องเรือนไม้ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม พบว่า   
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 55.8 เคยได้รับบาดเจ็บจากการท างาน การบาดเจ็บดังกล่าวอาจเกี่ยวเนื่อง จากสภาพ       
การท างานที่ไม่ปลอดภัย เมื่อสอบถามถึงการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
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ในการท างานของคนงาน พบว่า คนงานส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและ       
ความปลอดภัยในการท างาน รวมทั้งไม่เคยได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี ท าให้คนงานไม่ทราบภาวะสุขภาพ
และปัญหาสุขภาพของตนเอง จึงขาดความตระหนักและไม่ให้ความสนใจในการปฏิบัติตนเพ่ือหลีกเลี่ยงปัจจัย
คุกคามดังกล่าวข้างต้น 
 พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้านรับซื้อของเก่า เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
แบ่งเป็นพฤติกรรมสุขภาพทั่วไป (การบริโภคอาหาร การออกก าลังกายและการไม่ใช้สารเสพติด) และ
พฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างาน (การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การป้องกันอุบัติเหตุจาก
การท างานและการจัดสภาพแวดล้อมในการท างาน) โดยคนงานร้อยละ 82.4 มีพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท างานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 83.2 มีพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปอยู่ในระดับสูงและร้อยละ 
92.0 มีพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับศริศักดิ์ สุนทรไชย 
และวรรณวดี พูลพอกสิน  (2548, หน้า 59)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของแรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่ท างานเกี่ยวกับขยะ พบว่า ลักษณะพฤติกรรมแสดงออกภายนอกโดยรวมของ
ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับขยะอยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 50.4 และสอดคล้องกับกฤษณา งามกมล 
(2552, หน้า 72)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับภาวะสุขภาพและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของเกษตรกร
ชาวนา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 66.3 มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมสุขภาพทั่วไปรายข้อ พบว่า คนงานมีพฤติกรรมด้านการรับประทานอาหาร   
อยู่ในระดับสูง โดยมีการล้างมืออย่างถูกวิธีก่อนรับประทานอาหารและหลังปฏิบัติงานและหลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหารบริเวณที่ท างานหรือในขณะปฏิบัติงานซึ่งมีการปฏิบัติทุกครั้ง ร้อยละ 32.8 และ 12.0 
ตามล าดับ พฤติกรรมการออกก าลังกายของคนงานอยู่ในระดับปานกลาง พบว่า คนงานมีการบริหารร่างกาย
หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการปฏิบัติงานและมีการเปลี่ยนแปลงอิริยาบถระหว่า งท างานโดยมีการปฏิบัติ    
ทุกครั้งเพียงร้อยละ 3.2 และร้อยละ 8.0 ตามล าดับ ซึ่งการไม่เคยยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรืออบอุ่นร่างกาย   
ก่อนการปฏิบัติงานอาจเป็นเพราะคนงานส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองในการ
ท างาน ท าให้ไม่ทราบการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน สอดคล้องกับศริศักดิ์ สุนทรไชย 
และวรรณวดี พูลพอกสิน  (2549, หน้า 2)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและสภาพแวดล้อม
ของแรงงานคุ้ยขยะและแรงงานที่ท างานเกี่ยวกับขยะ พบว่า คนงานไม่เคยได้ทราบข้อมูลในการป้องกันตนเอง
ในการท างานเกี่ยวข้องกับขยะ รวมถึงไม่เคยได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองจากเทศบาล นอกจากนี้   
ยังพบพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ในระหว่างการปฏิบัติงานของคนงาน ซึ่งการดื่ม
แอลกอฮอล์จะเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บจากการท างาน และประสิทธิภาพในการท างาน
ลดลง 
 ส าหรับพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างานด้านการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล      
จากการศึกษา พบว่า สิ่งที่คนงานปฏิบัติทุกครั้งในการท างานร้อยละ 60.8 คือการสวมใส่เสื้อแขนยาว–กางเกง  
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ขายาวขณะท างาน และร้อยละ 50.4 มีการสวมถุงมือยางหรือถุงมือหนังในขณะท างาน ส่วนพฤติกรรมที่ปฏิบัติ
น้อยครั้งมากที่สุด คือ คนงานไม่สวมแว่นตาป้องกันวัสดุกระเด็นเข้าตาในขณะท างาน และไม่สวมรองเท้าบูท
หรือรองเท้าหุ้มส้นในขณะท างาน ร้อยละ 63.2 และร้อยละ 12.0 ตามล าดับ จึงมีความเสี่ยงในการที่จะได้รับ
บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุในการท างาน เช่น การเหยียบเศษแก้ว แมลงหรือสัตว์มีพิษท าร้ายและเชื้อโรคเข้าสู่
ร่างกาย จากการสอบถามคนงานถึงการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล คนงานคิดว่าเป็นอุปสรรค
และไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน และคนงานมีการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลส่วนใหญ่ร้อยละ 55.2 เพียงบางครั้งเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่าคนงานมีการท าความสะอาดร่างกาย
หลังจากเลิกท างานทุกครั้ง เพียงร้อยละ 16.8 ส าหรับการป้องกันอุบัติเหตุจากการท างาน ยังคงพบว่าคนงาน  
มีการปฏิบัติงานโดยรับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัดก่อนท างานหรือขณะปฏิบัติงาน รวมทั้งท างานขณะที่ไม่สบาย
หรือมีอาการเจ็บป่วย ท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน ยกของหนักผิดวิธีและไม่มีการใช้เครื่องทุ่นแรง            
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการท างาน เนื่องจากสภาพร่างกายที่ไม่พร้อม 
รวมทั้งการท างานที่รีบเร่งและมีชั่วโมงการท างานติดต่อกันนานๆ อาจส่งผลถึงอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 
กระดูกและข้อ ในส่วนของการจัดสภาพแวดล้อมในการท างานพบว่าคนงานมีการเก็บเครื่องมืออุปกรณ์    
อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้งท าความสะอาดบริเวณที่ท างานหลังการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่          
เป็นบางครั้ง ร้อยละ 50.4 และ 52.8 ตามล าดับ ซึ่งสภาพแวดล้อมในการท างานที่ปลอดภัยจะส่งผลให้คนงาน   
ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสปัจจัยคุกคามในด้านต่างๆ ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของคนงาน  
 ส าหรับปัจจัยส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงานในร้าน
รับซื้อของเก่า ในพ้ืนที่เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบว่า คนงานที่มีเพศต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการท างานแตกต่างกัน ซึ่งคล้ายกับการศึกษาของยุพาภรณ์ จันทรพิมล  (2550: หน้า 65)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
ภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพผลิตยางพารา พบว่า ผู้ประกอบอาชีพ 
ผลิตยางพารามีพฤติกรรมป้องกันสุขภาพจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง และพบว่าปัจจัยด้านเพศ        
มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันสุขภาพโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และสอดคล้องกับ
การศึกษาของวิทิต กมลรัตน์  (2552: หน้า 69)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) พบว่า 
เพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน 
 แต่จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า คนงานที่มีอายุต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน    
ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับการศึกษาของวิทิต กมลรัตน์  (2552: หน้า 69)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
(ฟอสเฟต ดีวิชั่น) พบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  สอดคล้องกับ       
วันเฉลิม พลอินทร์  (2549: หน้า 101)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและอนามัยในการ
ท างานขององค์การ พฤติกรรมความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานบริษัทปูนซีเมนต์ไทย 
ทุ่งสง จ ากัด ที่พบว่า พนักงานที่มีอายุต่างกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน และ
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สอดคล้องกับแก้วฤทัย แก้วชัยเทียม  (2548: หน้า 90)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัย
และพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ที่พบว่า พนักงานที่มีอายุแตกต่างกัน 
มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน ดังนั้น ระดับอายุที่แตกต่างกันของคนงาน จึงไม่มีผลต่อ
การแสดงพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  
 คนงานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน สอดคล้อง
กับการศึกษาของวิทิต กมลรัตน์   (2552: หน้า 70)  ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการบริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลล์ (ประเทศไทย) จ ากัด (ฟอสเฟต ดีวิชั่น) 
พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน แต่การศึกษาในครั้งนี้      
ไม่สอดคล้องกับวันเฉลิม พลอินทร์  (2549: หน้า 101)  ศึกษาเกี่ยวกับการสนับสนุนเรื่องความปลอดภัยและ
อนามัยในการท างานขององค์การ พฤติกรรมความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ทุ่งสง จ ากัด ที่พบว่า พนักงานที่มีระดับการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมความปลอดภัย 
ในการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 คนงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่แตกต่างกัน คล้ายกับ
การศึกษาของชูชาติ จุลพันธ์  (2552: หน้า 60)  ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานที่
ปลอดภัยและพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในที่ท างานของพนักงานสายการผลิต:ศึกษาเฉพาะกรณี
พนักงานของบริษัทโรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม จ ากัด (มหาชน) พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสต่างกัน มี
การรับรู้สภาพแวดล้อมในการท างานไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับแก้วฤทัย แก้วชัยเทียม  (2548: หน้า 91)  
ได้ศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้การจัดการความปลอดภัยและพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน
ระดับปฏิบัติการที่พบว่า พนักงานที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานไม่
แตกต่างกัน 
 ผลสรุปที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้อาจกล่าวได้ว่า เพศเป็นปัจจัยส่วนบุคคลด้านชีวภาพที่ส าคัญ ความ
แตกต่างด้านเพศอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในการปฏิบัติพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ มีรายงาน
การศึกษาที่ระบุว่าพฤติกรรมสุขภาพระหว่างเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่างกัน โดยเพศหญิงจะให้
ความส าคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองมากกว่าเพศชาย จึงอาจท าให้เพศหญิงมีพฤติกรรมปกป้องสุขภาพ
ดีกว่าเพศชาย โดยเฉพาะการศึกษาในครั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.8 จึงอาจส่งผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานในภาพรวมที่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ ระดับการศึกษา 
และสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างานของคนงาน ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากคนงานในร้านรับซื้อของเก่ามีหน้าที่และความรับผิดชอบในงานอยู่ในสังคมและสภาพแวดล้อม  
การท างานที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งคนงานทุกคนต้องท างานแข่งกับเวลา อันเนื่องมาจากสภาพการจ้างงานในปัจจุบัน
ที่มีลักษณะการท างานเป็นงานจ้างเหมา ยิ่งท างานมากก็ได้รับค่าตอบแทนมาก ท าให้คนงานโดยส่วนใหญ่
ท างานวันละ 8 ชั่วโมง และท างานโดยไม่ค่อยมีวันหยุด ประกอบกับการได้รับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและ
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การเข้าถึงบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของคนงานยังมีน้อย ท าให้ไม่ทราบวิธีปฏิบัติตนเพ่ือ
หลีกเลี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงและการปฏิบัติตนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน  
 ดังนั้นจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานของคนงานดังกล่าวข้างต้น จึงเป็นข้อมูลที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน 
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เจ้าของสถานประกอบการ และคนงานจะต้องให้ความส าคัญและหาแนวทางในการ
ส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมที่ปลอดภัยในการท างานให้แก่คนงาน เพ่ือภาวะสุขภาพที่ดี ลดภาวะเสี่ยงต่อการ
เกิดโรค ความเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการท างาน 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลการศึกษาพบว่าคนงานในร้านรับซื้อของเก่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 59.8 มีอายุระหว่าง      
21 – 30 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา ร้านของเก่าแต่ละแห่งมีขั้นตอนการ
ท างานที่คล้ายคลึงกัน เริ่มจากการชั่งน้ าหนักของเก่า การจดบันทึกน้ าหนักของเก่า การคัดแยกของเก่า
ออกเป็นประเภทต่างๆ การแปรรูปของเก่า และการน าของเก่าบรรจุภาชนะ โดยคนงานแต่ละคนสามารถ
ท างานได้หลายหน้าที่ ร้อยละ 90.4 ท างานวันละ 8 ชั่วโมง ส าหรับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  
ของคนงานโดยรวม พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง และพฤติกรรมปกป้องสุขภาพรายด้าน พบว่า คนงานมี
พฤตกิรรมสุขภาพทั่วไปอยู่ในระดับสูงและพฤติกรรมปกป้องสุขภาพจากการท างานอยู่ในระดับปานกลาง จาก
ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงแต่คนงานยังมีการปฏิบัติ คือ การรับประทานอาหารในบริเวณที่
ปฏิบัติงาน ซึ่งเชื้อโรคอาจเข้าสู่ร่างกายและเกิดปัญหาสุขภาพตามมาได้ พฤติกรรมที่ควรปฏิบัติแต่พบว่ามีการ
ปฏิบัติทุกครั้งเพียงร้อยละ 3.2 ได้แก่ การบริหารร่างกายหรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนการปฏิบัติงาน รวมถึง
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน จึงมีความเสี่ยงในการที่จะได้รับบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุในการท างาน เช่น การเหยียบเศษแก้ว แมลงหรือสัตว์มีพิษท าร้ายและเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย   
ส่วนพฤติกรรมที่ไม่ควรปฏิบัติเลยในการท างานแต่พบว่าคนงานมีการปฏิบัติเป็นบางครั้ง ได้แก่ การสูบบุหรี่
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระหว่างการปฏิบัติงาน พฤติกรรมดังกล่าวจะเพ่ิมความเสี่ยงของการเกิด
อุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน ประสิทธิภาพในการท างานลดลงและอาจเกิดเพลิงไหม้ได้ นอกจากนี้
ยังพบว่าคนงานรับประทานยาแก้แพ้ แก้หวัดก่อนท างานหรือในขณะปฏิบัติงาน ท างานในขณะที่ร่างกาย
เจ็บป่วยหรือไม่สบาย ท างานติดต่อกันเป็นเวลานาน รวมถึงยกของหนักผิดวิธีและไม่มีการใช้เครื่องทุ่นแรง 
พฤติกรรมดังกล่าวข้างต้นมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บจากการท างาน เนื่องจากสภาพ
ร่างกายที่ไม่พร้อม รวมทั้งการท างานที่รีบเร่ง มีชั่วโมงการท างานติดต่อกันนานๆ อาจส่งผลถึงอาการปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวได้ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องส่งเสริมและให้
ค าแนะน าในการป้องกันสุขภาพตนเองให้แก่คนงาน เพ่ือช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บจากการ
ท างาน และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน ดังนี้ 

1.   ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกายหรือยืดหยุ่นกล้ามเนื้อก่อนการปฏิบัติงาน และการปรับเปลี่ยน
อิริยาบถในระหว่างปฏิบัติงาน เพ่ือคลายความเมื่อยล้าและลดความตึงเครียดจากการท างาน  
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2.   ให้ความรู้และค าแนะน าทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างานให้แก่คนงานทั้งในด้าน
การป้องกันตนเองในระหว่างการท างาน ข้อควรปฏิบัติที่ถูกต้องในการท างานหรือในระหว่างปฏิบัติงาน      
การดูแลสุขภาพก่อนและหลังการท างาน การรักษาตนเองเมื่อเจ็บป่วย หลักการปฏิบัติตนเมื่อต้องพบหรือ
สัมผัสกับขยะอันตราย รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน 

3.  ให้ค าแนะน าในเรื่องวิธีการหรือท่าทางในการท างานที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้อุปกรณ์หรือเครื่อง   
ทุ่นแรงในการท างาน  

4.   ไม่ควรสูบบุหรี่หรือรับประทานอาหารขณะปฏิบัติงานหรือในบริเวณที่ปฏิบัติงาน ควรจัดให้มี
บริเวณรับประทานอาหารแยกจากบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

5.   ให้ค าแนะน าในการแต่งกายที่เหมาะสมและปลอดภัยในการท างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงาน รวมถึงการดูแลความสะอาดของเสื้อผ้าและ
อุปกรณป์้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้สะอาดและอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ  

6.   อาบน้ าท าความสะอาดร่างกายทันทีหลังจากปฏิบัติงาน 
7.   ควรได้รับการฉีดวัคซีนบาดทะยักตามระยะเวลาที่แพทย์แนะน า เพ่ือป้องกันการเกิดโรค

บาดทะยัก 
8.   ควรดูแลรักษาสุขภาพโดยการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ

พักผ่อนให้เพียงพอ 
9.   หากรู้สึกไม่สบายหรือได้รับบาดเจ็บจากการท างาน ควรไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข   

ทุกครั้ง และควรตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี  
 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1.  ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมความปลอดภัยในการท างาน  เพ่ือลดโอกาสการ
สัมผัสกับปัจจัยคุกคามต่อสุขภาพของคนงาน 
 2.  ควรมีการศึกษาการพัฒนารูปแบบการท ากิจกรรมทางกายหรือการออกก าลังกายที่ช่วยเพ่ิมความ
แข็งแรงของกล้ามเนื้อเพ่ือป้องกันการเกิดกลุ่มอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อ 
 3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนควรให้ค าแนะน าและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและให้ข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัยแก่คนงานในทุกๆ ด้าน  
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณเจ้าของสถานประกอบการร้านรับซื้อของเก่าและคนงานในร้านรับซื้อของเก่าทุกท่านที่ให้
ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูล และอ านวยความสะดวกในการตอบแบบสัมภาษณ์ ท าให้การวิจัยในครั้งนี้ส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในการมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 

ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 

Behavior and Satisfaction of Thai tourists in visiting Petrified wood museum 

Nakhon Ratchasima province. 
 

อมรรัตน์ นาคดิลก1 

ดร.สุวันชัย หวนนากลาง2 

 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย 

ที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 400 คน ใช้การเลือกกลุ่มตัวอย่าง

แบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าสถิติที่ ใช้วิ เคราะห์คือ ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน (One-Way ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Chi-Square) พบว่า พฤติกรรมการเดินทาง 

โดยส่วนใหญ่เคยเดินทางมาเยี่ยมชมแล้ว และเคยรู้จักเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินมาก่อน มีการรับ

ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์ในการมาเยี่ยมชมเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ทางธรณีวิทยา/ซากไดโนเสาร์ดึกด าบรรพ์ ร่วมเดินทางมากับโรงเรียน/สถาบัน มาโดยรถน าเที่ยว/ทัวร์/รถ

ประจ าทาง และสะดวกมาในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และเมื่อน าปัจจัยส่วนบุคคลมาวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว อายุมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการท่องเที่ยว ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยว และรายได้ต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อพิจารณาลง

ไปในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านราคามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่จัดแสดงและ

สิ่งอ านวยความสะดวก และความพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ อันได้แก่ การประชาสัมพันธ์

ผ่านแผ่นพับหรือโปรชัวร์ ดังนั้นภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเพ่ิมจุดบริการข้อมูลข่าวสารและ

ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มมากข้ึน 

ค าส าคัญ: พฤติกรรมการท่องเที่ยว, ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

                                                           
1นักศึกษาปริญญาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10210 

2อาจารย์ที่ปรึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร 10210 
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Abstract 

The aims of this research are study behavior and satisfaction of Thai tourists with to 

visit the museum of petrified wood, Nakhon Ratchasima. The sample of this research are 400 

tourists by whom were chosen randomly. The information was collected by questionnaire. 

Percentage, Mean, Standard Deviation, One-Way ANOVA and Chi-Square were used to 

analyze the data. A visitor’s behavior most have visited already and they are known petrified 

wood museum before, have received the information through the internet, purpose of the 

visiting was to learn about science, geological / fossil remains of dinosaurs come with the 

school / institution by shuttle bus / tour / bus and convenient time to visit on Saturday - 

Sunday. When put the personal information relation with tourist behavior was found gender 

was not relation with tourist behavior, age was relation with tourist behavior, education was 

not relation with tourist behavior and monthly income were relation with tourist behavior. 

The most satisfied dimension is the cost and the second is the space for the exhibition 

including facilities while the least satisfied is the access to the museum which was a 

communication via the brochure only. Therefore, the government agencies or any 

responsible organization should consider to organize more information and communication 

service points to promote the petrified wood museum increasingly.  

 

Keyword: Tourist behavior, Satisfaction of tourists 
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บทน า 

 พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ โดยรัฐต้องส่งเสริมการด าเนินงานและ การจัดตั้งแหล่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ (มาตรา 25 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ) พิพิธภัณฑ์เป็น
สถานที่เก็บรวบรวมและจัดแสดงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ หรือเป็นแหล่ง เรียนรู้ของสาธารณะชนฯ พิพิธภัณฑ์ใน
ฐานะของการเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่งใน สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์เอกชน 
พิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้าน หรือ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ฯ ซึ่ง น าเสนอเรื่องราวที่แตกต่างและความรู้ที่หาไม่ได้จาก
ห้องเรียนอันจะช่วยเปิดโลกทัศน์ของผู้คนให้กว้างขวางยิ่งขึ้นพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ องค์กรชุมชน 
เอกชนนิติบุคคล มูลนิธิ หรือ เอกชนส่วนบุคคล ล้วนมีจุดประสงค์เบื้องต้นในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
และให้การศึกษา สิ่งแวดล้อมรอบตัว ทั้งในด้านสังคม และวัฒนธรรม กายภาพ และชีวภาพ แต่หนึ่งในความ
แตกต่างประการส าคัญของพิพิธภัณฑ์ประเภทต่างๆ คือ การบริหารจัดการ  

จังหวัดนครราชสีมาหรือรู้จักในชื่อ โคราช เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากร

มากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัฒนธรรมที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น  

คือ “ภาษาโคราช” (ส านักศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฏนครราชสีมา , 2541) มีกลุ่มชนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน

หลากหลายชาติพันธุ์ เช่น ไทยโคราช ลาว เขมร กวย(ส่วย) ยวน จีน และชาวซิกค์ (ปรีชา อุยตระกูล, 2541) 

ด้วยความที่เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยประวัติศาสตร์ ที่มี

การแพร่กระจายของวัฒนธรรมทวารวดีและวัฒนธรรมขอม ท าให้มีสถานที่ส าคัญทางประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม และโบราณสถาน โบราณวัตถุ อยู่หลายแห่ง และจังหวัดนครราชสีมาเกือบ 20 อ าเภอยังมีการขุด

พบเจอซากพืชที่ฝั่งตัวอยู่ใต้ดินนับร้อยล้านปี และไม่เพียงแต่ไม้กลายเป็นหินเท่านั้น ในที่นี้ยังพบฟอสซิลของ

สัตว์ดึกด าบรรพ์ และ กระดูกไดโนเสาร์เป็นจ านวนมาก จนท าให้มีการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน และ 

ทรัพยากรธรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไว้ให้ศึกษาอย่างเต็มรูปแบบเป็นแห่งแรกของประเทศไทยไว้ที่

จังหวัดนครราชสีมา (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา,สืบค้นวันที่ 15 มกราคม 

2559) และเนื่องด้วยท าเลที่ตั้งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มีการคมนาคมที่สะดวกสบาย จังหวัดนครราชสีมาจึง

เป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวพักผ่อนวันหยุดที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ แห่งหนึ่งพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็น

หินเกิดจากความร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

อนุรักษ์ทรัพยากรซากดึกด าบรรพ์ไว้ในท้องถิ่น มีการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น 3 หลัง คือพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

จัดแสดงการเกิดไม้กลายเป็นหินและไม้กลายเป็นหินเนื้ออัญมณี ส่วนพิพิธภัณฑ์ช้างดึกด าบรรพ์จัดแสดงช้างดึก

ด าบรรพ์ 9 สกุลที่พบในจังหวัดนครราชสีมาจาก 42 สกุลทั่วโลก และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จัดแสดงฟอสซิล

ไดโนเสาร์ที่พบในจังหวัดนครราชสีมา (สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)    
ส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมา

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา มาท าการวิจัยเพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาเป็น

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขด้านสิ่งที่จัดแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านราคาและการเข้าถึง
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พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ให้มีความเหมาะสมเพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็น

แหล่งเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และเพ่ือให้เป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมที่ พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ิม

มากขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้

กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา  

2. เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา  
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

       ตวัแปรอิสระ         ตัวแปรตาม      

        (Independent Variables)          (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

2. นักท่องเที่ยวที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน จะมีระดับความพึงพอใจของ

นักท่องเที่ยวชาวไทย ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

 

 

 

ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ 

- เพศ 

- อาย ุ 

- ระดบัการศึกษา 
- รายได ้

ดา้นพฤติกรรมการท่องเท่ียว 

- จ  านวนคร้ังท่ีเดินทาง 

- รู้จกัพิพิธภณัฑไ์มก้ลายเป็นหินมาก่อน 

- การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร 

- วตัถุประสงคใ์นการเดินทาง 

- บุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย 

- ยานพาหนะท่ีใชใ้นการเดินทาง 

- ช่วงวนัท่ีเหมาะสมต่อการมาเยีย่มชม 

 

 ดา้นความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียว 

-  ดา้นส่ิงท่ีจดัแสดงและส่ิงอ านวยความ

สะดวก 

- ดา้นราคา 

- ดา้นการเขา้ถึงพิพิธภณัฑ์ 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด้วยการเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในครั้งนี้คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

จ านวน 400 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental sampling) ตาม

หลักการค านวณของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane. 1967) โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามที่เป็นแบบการ

ตรวจสอบรายการ (Check list) และค าถามชนิดปลายปิด (Close-ended Questions) เมื่อก าหนดรูปแบบ

ของแบบสอบถามแล้ว จึงได้น าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและการทดสอบ 

พร้อมกับใช้การวิเคราะห์ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการน าแบบสอบถามจ านวน 30 ชุด แล้วน ามา

วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามด้วยวิธีการหาค่าโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ ครอนบาช 

(Cronbach’ alpha) ที่ค่าความเชื่อมั่นมากกว่า 0.70 จึงออกเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามแล้วน ามาวิเคราะห์

ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลการ

แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการทางสถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

Statistics) ด้วยการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย T-Test ของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม และการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) ส าหรับการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยที่มากกว่า 2 กลุ่มเพ่ือ

ทดสอบสมมติฐานที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

1. ข้อมูลทั่วไป 

ข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวเพศหญิง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 15 - 25 ปี มีสถานภาพโสด ระดับ

การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี นักเรียน/นักศึกษา โดยมีรายได้ต่อเดือน ไม่เกิน 10,000 บาท และภูมิล าเนาของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ อยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

2. พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นครั้งแรก รู้จัก

พิพิธภัณฑ์มาก่อน ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์มาเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ

วิทยาศาสตร์ทางธรณีวิทยาและซากไดโนเสาร์ดึกด าบรรพ์ ส่วนใหญ่เดินทางมากับโรงเรียนหรือสถาบัน 

เดินทางโดยรถน าเที่ยว/ทัวร์/รถประทาง และสะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมวันเสาร์-วันอาทิตย์ 
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3. ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยในด้านต่างๆ ท่ีมีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา 

 ผลการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ สรุปได้ว่าในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย 

4.43 (ระดับมากที่สุด) เมื่อพิจารณาลงไปในแต่ละด้าน พบว่า นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านราคามาก

ที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 (ระดับมากที่สุด) รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่จัดแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 

4.55 (ระดับมากที่สุด) และด้านการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.30 (ระดับมากที่สุด) 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน ได้แก่ เพศ อายุ 

การศึกษา และรายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน จะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมาที่แตกต่างกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า  

1) เพศ พบว่า เพศไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องของจ านวนครั้งที่เดินทาง การรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร ช่วงวันที่เหมาะสมในการเดินทาง และเพศมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง

ของการรู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง และยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 

2) อายุ พบว่า อายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องของจ านวนครั้งที่เดินทางมา

ท่องเที่ยว การรู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน การได้รับข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง 

ยานพาหนะท่ีใช้ในการเดินทาง และช่วงวันที่เหมาะสมในการเดินทาง 

3) ระดับการศึกษา พบว่า ระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง

ของจ านวนครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยว การรู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน การได้รับข้อมูลข่าวสาร วัตถุประสงค์ในการ

เดินทาง และระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชม

พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ในเรื่องของผู้ร่วมเดินทาง ยานพาหนะที่ใช้

ในการเดินทาง และช่วงวันที่เหมาะสมต่อการเดินทาง 

4) รายได้ต่อเดือน พบว่า รายได้ต่อเดือนมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนั กท่องเที่ยว

ชาวไทยที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่องของจ านวนครั้ง

ที่เดินทางมาท่องเที่ยว การรู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน วัตถุประสงค์ในการเดินทาง ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
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ช่วงวันที่เหมาะสมในการเดินทาง และรายได้ต่อเดือนไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเที่ยวของ

นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในเรื่อง

ของการรับรู้ข้อมูลข่าว 

สมมติฐานที่ 2 นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา และ

รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกัน 

1. นักท่องเที่ยวที่มีเพศแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) 

2. นักท่องเที่ยวที่มีอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) 

3. นักท่องเที่ยวที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

จังหวัดนครราชสีมา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งมีค่า Sig. มากกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ท าให้ยอมรับ

สมมติฐานหลัก (H0) 

4. นักท่องเที่ยวที่มีรายได้แตกต่างกัน มีความพึงพอใจที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา แตกต่างกัน ซึ่งบางข้อมีค่า Sig. น้อยกว่าระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) 

       

อภิปรายผล 

1. การศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา ส่วนใหญ่ นักท่องเที่ยวเดินทางมาพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินเป็นครั้งแรก รู้จักพิพิธภัณฑ์มาก่อน 

ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต มีวัตถุประสงค์มาเพ่ือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทาง

ธรณีวิทยาและซากไดโนเสาร์ดึกด าบรรพ์ ส่วนใหญ่เดินทางมากับโรงเรียนหรือสถาบัน เดินทางโดยรถน าเที่ยว/

ทัวร์/รถประทาง และสะดวกเดินทางมาเยี่ยมชมวันเสาร์ -วันอาทิตย์ ซึ่งได้สอดคล้องกับ ฤทัย นิธิธนวิชิต 

(2553) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับของผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

กรุงเทพมหานคร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เข้าชมพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก โดย

มีวัตถุประสงค์ท่ีเข้าพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติกรุงเทพมหานคร เพ่ือทัศนศึกษาหาความรู้  ยังสอดคล้องกับ 

ณฐมน สีหาบุตร (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่

เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาร์ บ้านห้วยเดื่อย ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง 
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จังหวัดหนองบัวล าภู พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่มีอธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยว มีวัตถุประสงค์

เพ่ือการผักผ่อน นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นครั้งแรก และยังสอดคล้องกับ คมสิทธิ์ เกียนวัฒนา (2552) ได้

ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาแรงจูงใจของเยาวชนไทยต่อการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันเสาร์-วันอาทิตย์ โดยเดินทางมากับเพ่ือน มี

วัตถุประสงค์หลักในการเดินทางเพ่ือการศึกษาเรียนรู้ ทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอินเตอร์เน็ต 

      2. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน 

จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีระดับความพึงพอใจในด้านราคามากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.55 (ระดับมากที่สุด) 

รองลงมาคือ ด้านสิ่งที่จัดแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ย 4.55 (ระดับมากที่สุด) และด้านการ

เข้าถึงพิพิธภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.30 (ระดับมากที่สุด) ซึ่งได้สอดคล้องกับ วชิรศักดิ์ สวัสดิแพทย์และคณะ (2552) 

ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อพิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร มีความพึงพอใจ

ด้านราคามากที่สุด พึงพอใจกับการให้เข้าชมฟรีส าหรับผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ด้านรองลงมาคือด้านอาคาร

สถานสถานที่และสิ่งที่จัดแสดงมีความพึงพอใจมาที่สุด สถานที่มีความร่มรื่น ตัวอาคารมีความปลอดภัย

เหมาะสมกับเด็กทุกวัย ยังสอดคล้องกับ ณฐมน สีหาบุตร (2555) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย ที่เดินทางมาท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปี และไดโนเสาร์ 

บ้านห้วยเดื่อย ต าบลโนนทัน อ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภู นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในด้านราคามาก

ที่สุด คือ ค่าธรรมเนียมในการเยี่ยมชมมีความเหมาะสม และด้านสิ่งที่จัดแสดงและสิ่งอ านวยความสะดวก คือที่

จอดรถในแหล่งท่องเที่ยวมีจ านวนมากเพียงพอ 

 

ข้อเสนอแนะ 

การวิจัยครั้งนี้ ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยม

ชมพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือเป็นประโยชน์ส าหรับองค์กรต่างๆ และหน่วยงาน

ราชการ ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถที่น าไปเป็นแนวทางในการวางแผนงานการพัฒนาปรับปรุงการ

ท่องเที่ยว การให้บริการให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยวและการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนครราชสีมา 

1. การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไม้

กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อจ าแนกตามลักษณะการเดินทางมาท่องเที่ยวพบว่า นักท่องเที่ยวที่

เดินทางมาท่องเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ได้รับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ทาง

อินเตอร์เน็ตมากที่สุด ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบควรจะส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และพัฒนา

เว็บไซต์ของพิพิธภัณฑ์ให้มีความสวยงามและอัพเดตเนื้อหาประกอบอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

เดินทางมาเยี่ยมชมเพ่ิมมากข้ึน 
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2. การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในด้านต่างๆ ที่มีต่อพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัด

นครราชสีมา พบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความพึงพอใจด้านราคามากที่สุด อันได้แก่ การไม่คิดค่าเข้าชม

ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) และพึงพอใจน้อยที่สุดคือด้านการเข้าถึงพิพิธภัณฑ์ อันได้แก่ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านแผ่นพับหรือโปรชัวร์ ดังนั้น ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบควรเพ่ิมจุดบริการข้อมูล

ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา เพ่ิมมากขึ้น 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี เนื่องด้วยความช่วยเหลือจาก ดร.สุวันชัย หวนนากลาง อาจารย์ที่

ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า อีกทั้งยังตรวจแก้สารนิพนธ์ฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์ ตลอดจน

คณะกรรมการและอาจารย์ทุกท่านในสาขาวิชา ที่ให้ค าแนะน าในการแก้ไขปรับปรุง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณ

ทุกท่านไว้เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

ขอขอบคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา ที่ให้โอกาสและ

อนุญาตในการเก็บข้อมูลของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน จังหวัดนครราชสีมา 

และขอขอบคุณนักท่องเที่ยวชาวไทยทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี 

เหนืออ่ืนใดขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา ของผู้วิจัย ที่ให้ความสนับสนุนในทุกๆ ด้านอย่างดีที่สุด

เสมอมา อีกทั้งยังขอขอบคุณพ่ีๆ เพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยช่วยเหลือและคอยให้ก าลังใจแก่ผู้วิจัยในการท าสาร

นิพนธ์นี้อย่างดีเสมอมา 
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พฤติกรรมและปัจจัยในการท าศัลยกรรมความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
Behavior and Decision Factor to do a Cosmetic Surgery of  

Dhurakij Pundit University Students   
มนฤดี  กีรติพรานนท์1 

วรุณพันธ์  คงสม2 
 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ โดยการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mix Methods) ซึ่งมีข้อมูลที่
ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณ จ านวน 157 คน  และการวิจัยเชิงคุณภาพ 5 คน  โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง
เฉพาะนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง 

ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกันทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นิยม
ท าศัลยกรรมจมูกมากที่สุด ส่วนเหตุที่ท าศัลยกรรมนั้น คือ ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากที่สุด  
เว็บไซด์ เป็นช่องทางที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้เป็นช่องทางในการหาข้อมูล และความปลอดภัยเป็นเหตุผลหลักที่
นักศึกษาใช้เลือกสถานที่ท าศัลยกรรม และเมื่อสอบถามถึงเรื่องที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมความงาม
มากที่สุด คือ การที่สินค้ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ ซึ่งอยู่ในด้านผลิตภัณฑ์  และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยทาง
การตลาด 7P’s พบว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ส่งผลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมมากที่สุด โดยสรุปพบว่า
นักศึกษาค านึงถึงคุณภาพของสินค้าและบริการ มากกว่าราคา ด้วยเหตุนี้ทางผู้ให้บริการควรเร่งส่งเสริม
คุณภาพผลิตภัณฑ์และสร้างความตระหนักนี้ให้แก่กลุ่มผู้รับบริการ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรม ศัลยกรรมความงาม นักศึกษา  
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Abstract  
 This research examines the behavior and decision factor for doing cosmetic surgery 
of Dhurakij Pundit University students. This research uses a mix method between 157 
quantitative questionnaires and 5 qualitative interviews. Purposive sampling is used to select 
student who used to do cosmetic surgery at least 1 time. 

The results from both quantitative and qualitative methods are in the same 
direction. A Nose was the most popular part that student did surgery. The main reason for 
doing cosmetics surgery is to build their confidence. Website was the main channel for them 
to get information about cosmetics surgery and safety is the most reason for deciding a 
place to do the cosmetics surgery. In addition, standard of product is the most importance 
decision topics for doing cosmetics surgery. According to 7P’s scheme, the product factor is 
the most importance decision factors for doing cosmetics surgery. In conclusion, this target 
group focuses more attention in the product quality than price. Therefore, a surgery clinic 
should develop a high standard product and distribute this information to the target 
customer. 
 
Keywords: behavior, cosmetics surgery, university student  
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บทน า 
 ความสวยความงามเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญส าหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน การมีใบหน้าตาสวยงาม ดูดี  
จึงเป็นความใฝ่ฝันของทุกคน ดังนั้นการท าศัลยกรรมความงามจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันที่ช่วยเสริมความ
มั่นใจหรือแก้ไขสิ่งที่บกพร่องตั้งแต่เกิด  นอกจากนี้ วิวัฒนาการทางการแพทย์ในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างมาก 
การที่จะมีจมูกโด่ง  ตาสองชั้น  หน้าอกใหญ่  จึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อีกต่อไป  อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ท าศัลยกรรมมีให้เลือกได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ ซึ่งจากงานวิจัยหลายชิ้นที่ท าการศึกษา
เกี่ยวกับการท าศัลยกรรม  แบ่งออกเป็น 2 ด้านใหญ่ คือ ด้านที่ 1 การศึกษาถึงพฤติกรรมหรือทัศนคติต่อ
การท าศัลยกรรม เช่น งานวิจัยของกาญจนา เจริญไทยทิพย์ (2554)  กิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ 
(2555) จรัสศรี ศรีโภคา (2555) นรินทร ชมชื่น (2556)  เป็นต้น  ด้านที่ 2  เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยใน
การตัดสินใจท าศัลยกรรม เช่น งานวิจัยของ รัติยา ดาโสภาและพุทธกาล รชธร(2555) สุพิชญา วัชรินทร์
(2555) กิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555)  นรินทร ชมชื่น (2556) พีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557) 
เป็นต้น ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม พบว่า วัยรุ่นหรือกลุ่มนักศึกษาเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการ
ท าศัลยกรรมมากที่สุด  ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมของนักศึกษา  โดยจะศึกษาเฉพาะนักศึกษาที่เคยมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมมาแล้ว
เท่านั้น เพ่ือต้องการดูระดับของอิทธิพลของปัจจัยในการตัดสินใจท าศัลยกรรม  ตลอดจนพฤติกรรมการ
ท าศัลยกรรมอีกด้วย   นอกจากนี้ยังพบว่า งานวิจัยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยเชิงส ารวจและเป็นการศึกษาในเชิง
ปริมาณ  ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่า  ควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม  เพ่ือที่จะได้ผลในเชิงลึกว่านักศึกษามีพฤติกรรม
อย่างไร  เหตุใดจึงท าศัลยกรรม  ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้  จึงน าขอเสนองานวิจัยแบบผสม  คือ  มีการท าทั้ง
งานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ  เพ่ือที่จะได้รายละเอียดของปัจจัยและพฤติกรรมที่ท าให้นักศึกษาตัดสินใจ
ท าศัลยกรรม 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยทีมี่อิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
วิธีการวิจัย 

1. ระเบียบวิธีวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบผสม (Mix Methods) โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
1.1  การศึกษาส่วนที่ 1 : การศึกษาส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดย

ใช้การวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research)   ซึ่งใช้ข้อมูลจากการส ารวจตัวอย่าง (Sample survey) แบบมี
โครงสร้างและไม่ปกปิดตัวตน (Structured undisguised) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 และ 2  

1.1.1 ประชากรของการส ารวจ 
ประชากรเป้าหมายของการศึกษาครั้งนี้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ของมหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย์ที่เคยท าศัลยกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งและก าลังศึกษาในปีการศึกษา 2558  ซึ่งไม่ทราบจ านวน
ประชากรที่แน่นอน  

 1.1.2 จ านวนตัวอย่าง 
 จากผลการส ารวจของเด็กดีโพล (2552)  ระบุว่า เยาวชนไทยอายุ 18 -22 ปี สนใจ

ท าศัลยกรรมถึง 68.88%  ซึ่งเป็นช่วงอายุเดียวกับนักศึกษาที่ท าการส ารวจจึงน าสัดส่วนดังกล่าวมาค านวณ
ขนาดตัวอย่าง  

จากสูตรของคอแครน (Cochran,1977)  กรณีท่ีไม่ทราบขนาดของประชากรที่แน่นอน  
แต่ทราบว่ามีจ านวนมากและต้องการประมาณค่าสัดส่วนของประชากร มีดังนี ้
 

2

2

(1 )p p Z
n

e


  

โดยที่    n  คือ ขนาดตัวอย่าง 
p  คือ สัดส่วนของผู้ที่เคยท าศัลยกรรม ซึ่งจากผลส ารวจของเด็กดีโพล มีค่าเท่ากับ 0.6888 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

เพศ          รายได้เฉลี่ยต่อเดือน      ภูมิล าเนา 

ปัจจัยทางการตลาด 

ด้านผลิตภัณฑ์                   ด้านราคา 

ด้านช่องทางการจ าหนา่ย      ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

ด้านบุคคลากร                   ด้านกระบวนการ 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมการท าศัลยกรรม 
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Z  คือ ระดับความเชื่อมั่น 95% มีค่าเท่ากับ 1.96 
e   คือ ค่าความคลาดเคลื่อนเท่ากับ 7.2%  

 

2

2

0.6888(1 0.6888)1.96
154.53 155

0.072
n


    

 

ดังนั้น ขนาดตัวอย่างที่ค านวณท่ีได้เท่ากับ 155 คน  ซึ่งในการส ารวจครั้งนี้  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวม
นักศึกษาท่ีเคยท าศัลยกรรมอย่างน้อย 1 อย่างมาจ านวนทั้งสิ้น 157 คน 

    
1.1.3 การสุ่มตัวอย่าง  
ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เฉพาะนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีที่เคยมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมอย่างน้อย 1 ครั้งเท่านั้น    
1.2  การศึกษาส่วนที่ 2 : การศึกษาส่วนนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  ซึ่ง

เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยจะท าการสัมภาษณ์นักศึกษา จ านวน 5 คน ที่
เคยท าศัลยกรรมมาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้วิเคราะห์และยืนยันกับผลการส ารวจในส่วน
ของการศึกษาส่วนที่ 1 

 
 
 
2.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย   
การวิจัยครั้งนี้   ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยใช้สอบถามชนิดตอบด้วยตนเอง (Self-administrative) 

เป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล  ซึ่งในแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ปัจจัยทางสังคม ได้แก่  เพศ  ชั้นปี  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  และภูมิล าเนา  โดยลักษณะ

ค าถามเป็นค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list) 
ส่วนที่ 2  ปัจจัยทางการตลาด แบ่งออกเป็น 7 ด้าน  คือ  ด้านผลิตภัณฑ์   ด้านราคา  ด้านช่องทาง

การจ าหน่าย    ด้านการส่งเสริมทางการตลาด   ด้านบุคคลากร  ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทาง
กายภาพ   โดยเป็นแบบค าถามเป็นแบบมาตรวัด (Likert Scale) 5 ระดับ  โดยที่ 1 แทน การมีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจน้อยที่สุด  และ 5 แทน การมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมากท่ีสุด  จ านวน 22 ข้อ 

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมการท าศัลยกรรม  ได้แก่ เหตุผลที่ตัดสินใจในการท าศัลยกรรม  ผู้มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเข้ารับการท าศัลยกรรม แหล่งข้อมูลของสถานที่การท าศัลยกรรม สถานที่ท าศัลยกรรม  เหตุผล
ตัดสินใจเลือกสถานที่ท าศัลยกรรม  ความคาดหวังก่อนการท าศัลยกรรม  ค่าใช้จ่า ยเฉลี่ยในแต่ละครั้ง  
ระยะเวลาในการตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรม และประเภทของศัลยกรรมที่เคยใช้บริการ  ซึ่งลักษณะค าถามเป็น
ค าถามแบบส ารวจรายการ (Check list)  จ านวน 9 ข้อ 

ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยจะใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง 
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3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยเชิงปริมาณและใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก

ส าหรับการท าวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยด าเนินเก็บข้อมูลในเดือนมีนาคม 2558   
4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ  จะใช้สถิติพรรณนา เช่น ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการอธิบายผลวิจัยในเบื้องต้น  และจะใช้สถิติอนุมานในการทดสอบสมมติฐาน
เกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ t-test  และ F-test  ขณะที่งานวิจัยเชิงคุณภาพจะใช้การ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการบทความนี้ ขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน  ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ลักษณะของตัวอย่าง 
จากผลการส ารวจเชิงปริมาณ  พบว่า มีตัวอย่างทั้งสิ้น 157 คน  ซึ่งเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี

และมีประสบการณ์ในการท าศัลยกรรมอย่างน้อย 1 ครั้ง  พบว่า  กว่าร้อยละ 80 เป็นผู้หญิง ซึ่งก าลังศึกษาใน
ชั้นปีที่ 4 มากที่สุด (ร้อยละ 32.48)  และประมาณร้อยละ 57 มีภูมิล าเนาต่างจังหวัด  มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
อยู่ระหว่าง 1- 5,000 บาท (ร้อยละ 47.77)  ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่กว่า ร้อยละ 86 มีประสบการณ์การ
ท าศัลยกรรมมา 1-2 ครั้ง ขณะที่ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้น มีตัวอย่างทั้งสิ้น 5 คน  ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อย
ละ 60 ก าลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 โดยมีภูมิล าเนาในกรุงเทพฯ มีรายได้มากกว่า 20,000 บาท ทั้งนี่มีประสบการณ์
การท าศัลยกรรมมาประมาณ 1-2 ครั้ง เท่านั้น 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1  จ านวนและร้อยละของผู้ตอบ  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลและประเภทของงานวิจัย 
ปัจจัยส่วนบุคคล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ปัจจัยส่วนบุคคล เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

เพศ         รายได้เฉลี่ยต่อเดือน (บาท)       

ชาย 31 19.75 2 40.00 ตั้งแต่ 5,000 บาทลงมา         75 47.77 0 0.00 

หญิง 126 80.25 3 60.00 5,001-10,000   55 35.03 1 20.00 

ชั้นปีที่ก าลังศึกษา      10,001-15,000 14 8.92 1 20.00 

ชั้นปีที่ 1 36 22.93 0 0.00  15,001-20,000 3 1.91 0 0.00 

ชั้นปีที่ 2 37 23.57 3 60.00 มากกว่า 20,000 10 6.37 3 60.00 

ชั้นปีที่ 3 33 21.02 2 40.00 ประสบการณ์ในการศัลยกรรม       

ชั้นปีที่ 4 51 32.48 0 0.00 1-2 ครั้ง 135 85.99 3 60.00 

ภูมิล าเนา         3-4 ครั้ง 18 11.46 2 40.00 

กรุงเทพฯ 68 43.31 3 60.00 มากกว่า 4 ครั้ง 4 2.55 0 0.00 

ต่างจังหวัด 89 56.69 2 40.00 รวม 157 100.00 5 100.00 
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2.  ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรม 
 2.1  ภาพรวม  

จากผลการส ารวจเชิงปริมาณ พบว่า เรื่องที่นักศึกษาระบุว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อการตัดสินใจท า 
ศัลกรรม คือ การที่สินค้ามีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ (ระดับการมีอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ  4.24 อยู่ในระดับมากและ
อยู่ด้านผลิตภัณฑ์)  รองลงมา คือ การที่ศัลยแพทย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการท าศัลยกรรม (ระดับการมี
อิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ  4.40 อยู่ในระดับมาก และอยู่ด้านบุคลากร) และการบริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐาน 
(ระดับการมีอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 อยู่ในระดับมาก และอยู่ด้านผลิตภัณฑ)์ ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรม  เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่   
อันดับที่ 1 ด้านผลิตภัณฑ์ (ระดับอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.34) 
อันดับที่ 2 ด้านบุคลากร (ระดับอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.33) 
อันดับที่ 3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ 

   (ระดับอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.21) 
อันดับที่ 6 ด้านราคา (ระดับอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.20) 
อันดัยที่ 7 ด้านการส่งเสริมการตลาด (ระดับอิทธิพลเฉลี่ยเท่ากับ 4.11) 
 

ขณะที่ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบว่า  นักศึกษา 3 คนจาก 5 คน ระบุว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจมากที่สุด คือ การที่สินค้ามีการรับประกันหรือรับรองคุณภาพ  เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
นักศึกษาว่าถ้าหากเกิดข้อผิดพลาดในการท าศัลยกรรมแล้ว  สามารถแก้ไขได้  โดยยังอยู่ในประกันและไม่ต้อง
เสียเงินเพ่ิม  ถึงแม้ว่าราคาของสินค้าท่ีมีประกันจะแพงกว่าแบบอ่ืนๆ ก็ตาม รองลงมา นักศึกษาให้ความส าคัญ
ของผลงานของแพทย์ โดยดูจากผลและการ review ใน website ว่าแพทย์มีความเชี่ยญชาญในด้านที่
ท าศัลยกรรมหรือไม ่
 จากการเปรียบเทียบผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  พบว่า มีผลสอดคล้องกัน คือ นักศึกษาให้
ความส าคัญของสินค้าที่มีประกันหรือเครื่องหมายรับรองคุณภาพมากกว่าราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุพิชญา วัชรินทร์(2555) กิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555)  และนรินทร ชมชื่น (2556) ที่
ระบุว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการท าศัลยกรรมคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือ การที่สินค้ามี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพนั้นเอง 

แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของระดับการมีอิทธิพลในการตัดสินใจ
ท าศัลยกรรมของนักศึกษา จากผลการส ารวจเชิงปริมาณ 

ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

ด้านผลิตภณัฑ์ 
        

1. สินค้ามีเครี่องหมายรับรองคุณภาพ 58.60 29.30 10.83 0.64 0.64 4.45 0.76 มากที่สุด 
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ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

2. เครืองมืออุปกรณ์มีความทันสมัย 48.41 40.76 0.00 10.19 0.64 4.26 0.94 มากที่สุด 

3. การบริการทางการแพทย์มีมาตรฐาน 53.50 35.03 8.92 1.91 0.64 4.39 0.78 มากที่สุด 

4. ความมีชื่อเสียงของคลินิค/โรงพยาบาล 46.50 39.49 10.19 2.55 1.27 4.27 0.84 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านผลิตภัณฑ ์ 51.75 36.15 7.48 3.82 0.80 4.34 0.45 มากที่สุด 

ด้านราคา 
        

5. ราคามีความเหมาะสมในการท าศัลยกรรม 38.22 44.59 15.92 0.64 0.64 4.19 0.77 มาก 

6. มีการแจ้งราคากอ่นการท าศัลยกรรม 45.22 36.94 15.29 1.91 0.64 4.24 0.83 มากที่สุด 

7. ราคามีความเหมาะสมต่อประเภทที่ท าศัลยกรรม 38.85 40.76 17.83 1.91 0.64 4.15 0.83 มาก 

เฉลี่ยด้านราคา 40.76 40.76 16.35 1.49 0.64 4.20 0.61 มาก 

ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
        

8. สถานที่มีเส้นทางในการเดินทางสะดวกสบาย 28.66 47.13 22.29 1.27 0.64 4.02 0.79 มาก 

9. สถานที่ให้บริการมีความปลอดภัย 46.50 35.67 15.92 1.27 0.64 4.26 0.82 มากที่สุด 

10. สถานที่ในบริการมีความสะอาด 52.23 33.76 11.46 1.27 1.27 4.34 0.83 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 42.46 38.85 16.56 1.27 0.85 4.21 0.68 มากที่สุด 

ด้านการสิ่งเสริมการตลาด 
        

11. มีใช้ส่ือต่างในการโฆษณาและประชาสัมพันธ ์ 31.85 44.59 19.75 3.18 0.64 4.04 0.84 มาก 

12. มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้เป็นที่เป็นสมาชิก 35.67 43.31 17.20 3.18 0.64 4.10 0.84 มาก 

13. มีการติดตามผลหลังการท าศัลยกรรม 49.04 30.57 16.56 3.18 0.64 4.24 0.89 มากที่สุด 

14. มีโปรโมชั่นลดราคา 37.58 37.58 20.38 3.18 1.27 4.07 0.91 มาก 

เฉลี่ยด้านการส่งเสริมการตลาด 38.54 39.01 18.47 3.18 0.80 4.11 0.52 มาก 

ด้านบุคลากร 
        

15. พนักงานเอาใจใส่ในการให้บรกิาร 47.77 34.39 15.29 1.91 0.64 4.27 0.83 มากที่สุด 

16. ศัลยแพทย์มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการท าศัลยกรรม 53.50 35.67 8.92 1.27 0.64 4.40 0.76 มากที่สุด 

17. ศัลยแพทย์มีการให้คามรู้และค าแนะน าแก่ผู้บรโิภค
อย่างเพียงพอ 

48.41 37.58 12.74 0.64 0.64 4.32 0.77 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านบุคลากร 49.89 35.88 12.31 1.27 0.64 4.33 0.77 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการ 
        

18. การท างานของพนกังานมีความรวดเร็ว 36.94 44.59 17.20 0.64 0.64 4.17 0.77 มาก 

19. ขั้นตอนในการรักษาและจา่ยเงินมีการอธิบายที่
ชัดเจน 

45.86 36.94 15.29 1.27 0.64 4.26 0.81 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านกระบวนการ 41.40 40.76 16.24 0.96 0.64 4.21 0.75 มากที่สุด 

ด้านลักษณะทางกายภาพ 
        

20. การจัดสถานที่รอให้บรกิารมีความเหมาะสมต่อการ
สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 

45.86 36.94 15.29 1.27 0.64 4.26 0.81 มากที่สุด 

21. การตกแต่งสถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสม 39.49 39.49 19.11 1.27 0.64 4.16 0.82 มาก 

22. การจัดเรียงอุปกรณ์ต่างๆ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

42.68 39.49 15.92 1.27 0.64 4.22 0.81 มากที่สุด 

เฉลี่ยด้านลักษณะทางกายภาพ 42.68 38.64 16.77 1.27 0.64 4.21 0.80 มากที่สุด 
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ปัจจัยทางการตลาด 

ระดับการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ 

ค่าเฉลี่ย SD ความหมาย มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เฉลี่ยรวม 43.93 38.58 14.88 1.90 0.71 4.23 0.56 มากที่สุด 

 
2.2 ผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับระดับอิทธิพลเฉลี่ยของปัจจัยทางการตลาด 
สมมติฐาน : ปัจจัยส่วนบุคคล (ได้แก่ เพศ  รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และภูมิล าเนา)  ที่แตกต่างกันมีระดับ

อิทธิพลเฉลี่ยของปัจจัยทางการตลาดต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมความงามที่แตกต่างกัน ซึ่งมีผลการทดสอบ
สมมติฐาน  ดังนี้  

เพศต่างกันมีระดับอิทธิพลเฉลี่ยต่อปัจจัยด้านราคาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 ซึ่งขัดแย้งกับ
ผลของ สุพิชญา วัชรินทร์ (2555)  และพีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557)  
 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีระดับอิทธิพลเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  
และปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05ซึ่งสอดคล้องกับผลวิจัยของสุพิชญา 
วัชรินทร์(2555)  และพีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557) 

ภูมิล าเนาที่แตกต่างกันมีระดับอิทธิพลเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญที่ 0.05 
 ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3  
 

ตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ด้วยสถิติ t-test  และ F-test   
ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยทางการตลาด 

ด้าน
ผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้าน
ช่องทาง
จ าหน่าย 

ด้านการ
ส่งเสริม

การตลาด 

ด้าน
บุคลากร 

ด้าน
กระบวนการ 

ด้าน
กายภาพ 

เพศ        

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน        

ภูมิล าเนา        

หมายเหตุ  หมายความว่า มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

3. พฤติกรรมการท าศัลยกรรม 
 3.1 ประเภทท่ีเคยท าศัลยกรรม  

ส าหรับพฤติกรรมการท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  จากผลการวิจัยเชิง
ปริมาณ พบว่า จากนักศึกษา 157 คน  มีนักศึกษาที่เคยท าเสริมจมูกถึงร้อยละ 77.07  รองลงมา คือ เคยท า
ตาสองชั้น (ร้อยละ 22.93)  และเสริมหน้าอก (ร้อยละ 19.75)  ตามล าดับ  โดยเมื่อ จ าแนกการท าศัลยกรรม
ในรายละเอียด  พบว่า  ในจ านวนนักศึกษา 157 คนนั้น  ท าศัลยกรรมอย่างเดียวมีถึงร้อยละ ร้อยละ 75.16  
(ท าจมูกอย่างเดียว ร้อยละ 57.32  และท าตาสองชั้นอย่างเดียว ร้อยละ 17.83)  ขณะที่มีถึงร้อยละ 24.84  ที่
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ท าเคยท าศัลยกรรมมากกว่า 1 ประเภท  ซึ่งในจ านวนนี้ มีถึงร้อยละ 9.55 ที่เสริมจมูกและเสริมหน้าอก  และ
ร้อยละ 6.37 ที่เสริมจมูก เสริมหน้าอก และผ่าตัดหน้าท้อง  ดังแสดงในตารางที่ 4  
 ขณะที่ผลเชิงคุณภาพ  พบว่า นักศึกษา 4 คนระบุว่าเคยท าจมูกมาแล้ว  นอกจากนี้ 3 คน ยังระบุว่ามี
การท าจมูกมากกว่า 2 ครั้ง  เมื่อสอบถามว่าท าไมจึงมีการท าหลายครั้ง  นักศึกษาระบุว่าเมื่อท าจมูกแล้วปลาย
จมูกเปี้ยว หรือไม่โด่งตามต้องการ จึงต้องมีการท าใหม่เพ่ือแก้ไขให้ดีขึ้น  นอกจากนี้  ยังพบว่า นักศึกษาถึง 3 
คนที่ ระบวุ่า ท าตาสองชั้น ซึ่งในจ านวนนี้ มี 1 คนที่ท าการแก้ไขตาสองมาถึง 3 ครั้ง  เพราะมีปัญญาไขมันตรง
หลังตา 
 และเมื่อเปรียบเทียบผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่นิยมท าศัลยกรรมจมูก
มากที่สุด  รองลงมา คือ การท าตาสองชั้น ซึ่งผลการส ารวจดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของ กิ่งกาญน์ ผิว
เผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555)  สุพิชญา วัชรินทร์(2555)  และพีระยุทธ คุ้มศักดิ์ (2557)   ดังแสดง
รายละเอียดในตารางที่ 4 
ตารางที่ 4  จ านวนและร้อยละของประเภทที่เคยใช้บริการในการท าศัลยกรรม  
ประเภทของศัลยกรรม 

ท่ีเคยใช้บริการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ ประเภทย่อยของศัลยกรรม

ท่ีเคยใช้บริการ 
เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เสริมจมกู 121 77.07 4 80.00 เสริมจมกูอย่างเดียว 90 57.32 2 40.00 
ท าตาสองชั้น 36 22.93 3 60.00 ท าตาสองชั้นอย่างเดียว 28 17.83 0 0.00 
ตัดหนังตาหย่อน 8 5.10 0 0.00 เสริมจมกูและเสรมิหน้าอก 15 9.55 1 20.00 
ดึงหน้า 

6 3.82 0 0.00 
ท าตาสองชั้นและตัดหนังตา
หย่อน 

2 1.27 0 0.00 

เสริมหน้าอก 
31 19.75 1 20.00 

เสริมจมกู ดึงหน้า และ
เสริมหน้าอก 

6 3.82 0 0.00 

ผ่าตัดหน้าทอ้ง 
6 3.82 0 0.00 

เสริมจมกู เสริมหน้าอก 
และผ่าตัดหน้าทอ้ง 

10 6.37 0 0.00 

ฝนกราม 
16 10.19 0 0.00 

ท าตาสองชั้น ตดัหนังตา
หย่อน และผ่าตัดหน้าท้อง 

6 3.82 0 0.00 

     เสริมจมกูและท าตาสองชั้น 0 0.00 2 40.00 
  

3.2 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม  
เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลที่นักศึกษาตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงาม  จากผลการวิจัยเชิง

ปริมาณ  พบว่า นักศึกษากว่าครึ่ง (ร้อยละ 57.32) ท าศัลยกรรมเพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง  
รองลงมา ก็เพ่ือความต้องการส่วนตัว (ร้อยละ 21.02)  ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเหตุผลจ าแนกตามประเภทการ
ท าศัลยกรรม  พบว่า นักศึกษาที่ท าตาสองชั้น ตัดหนังตาหย่อน และผ่าตัดหน้าท้อง ท าศัลยกรรมเพราะเป็น
ความก้าวหน้าด้านการงานมากที่สุด ขณะที่เหตุผลของนักศึกษาที่เสริมจมูกและเสริมหน้าอกนั้น  ท าศัลยกรรม
เพราะต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเองมากที่สุด  ส่วนการฝนกราม เหตุผลที่นักศึกษาท าเพราะต้องการ
เลียนแบบดารา หรือนักร้อง หรือเป็นไปตามแฟชั่นนิยมมากที่สุด  
 นอกจากนี้ จากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก  พบว่า นักศึกษากว่าร้อยละ 80 ระบุว่าต้องการสร้างความ
มั่นใจให้กับตนเอง เพ่ือต้องการให้ตนเองดูดี  มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่ท าเพราะเป็นความก้าวหน้าทางด้าน
การงาน  เนื่องจากนักศึกษามีงานพิเศษเป็นพิธีกร ท าให้นักศึกษาต้องเพ่ิมขนาดหน้าอก เพ่ือให้รับงานได้เพ่ิม
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มากขึ้น  ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสอดคล้องกัน  และยังสอดคล้องกับผลวิจัยของ
กิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555)   ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5  ร้อยละของนักศึกษา  จ าแนกตามเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกท าศัลยกรรมตกแต่งความงามและ
ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม 

เหตุผลที่ตดัสินใจ
ท าศัลยกรรมตกแต่ง

ความงาม 

เชิงปรมิาณ เชิงคุณภาพ 
ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม รวม 

เสริม
จมูก 

ท าตา
สองชั้น 

ตัดหนังตา
หย่อน 

ดึงหน้า เสริม
หน้าอก 

ผ่าตัดหน้า
ท้อง 

ฝน
กราม 

เพื่อความกา้วหนา้
ทางด้านการงาน 

0.00 47.22 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 10.83 20.00 

เพื่อครอบครัวหรือคนรัก 0.00 16.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 
เพื่อสร้างความมั่นใจ
ให้กับตนเอง 

74.38 0.00 0.00 0.00 64.52 0.00 31.25 57.32 80.00 

เพื่อความต้องการ
ส่วนตัว 

16.53 36.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.02 0.00 

เพื่อตามแฟชั่น ดารา 
นักร้อง 

5.79 0.00 0.00 33.33 22.58 0.00 43.75 4.46 0.00 

อื่นๆ เช่นตามเพื่อน 
แก้ไขจุดบกพร่อง 

3.31 0.00 0.00 66.67 12.90 0.00 25.00 2.55 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3.3 ช่องทางที่ใชใ่นการรับทราบข้อมูลของสถานที่ท าศัลยกรรม  
 ส าหรับผลวิจัยเชิงปริมาณ  พบว่า ช่องทางที่นักศึกษาใช้ในการรับข้อมูลข่าวสารของสถานที่
ท าศัลยกรรมมากที่สุด คือ เว็บไซด์ (ร้อยละ 42.04) รองลงมา คือ เพ่ือนแนะน า  (ร้อยละ 31.85)  และ
โทรทัศน์  (ร้อยละ 12.74) และเมื่อพิจารณาช่องทางที่นักศึกษารับทราบข้อมูล  จ าแนกตามประเภทการ
ท าศัลยกรรม  พบว่า นักศึกษาที่เสริมจมูกและเสริมหน้าอก  รับทราบข้อมูลจากการที่เพ่ือนแนะน ามากที่สุด  
ขณะที่นักศึกษาที่ท าตาสองชั้น ตัดหนังตาหย่อน และผ่าตัดหน้าท้อง  รับทราบข้อมูลจากเว็บไซด์ของสถานที่
ท าศัลยกรรมมากท่ีสุด   
 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลวิจัยเชิงคุณภาพมีความสอดคล้องกัน เพราะนักศึกษากว่าส่วนใหญ่หา
ข้อมูลจากเว็บไซด์  โดยนักศึกษาจะอ่าน review เพ่ือดูว่า คลินิกหรือสถานพยาบาลนั้นมีคนมาวิจารณ์ว่า
อย่างไร มีวิธีการท าศัลยกรรมแบบไหน ราคาเท่าไหร่ เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการท าศัลยกรรม  
นอกจากนี้ ผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับงานวิจัยของกิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555) อีกด้วย
ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6  ร้อยละของนักศึกษา  จ าแนกตามช่องทางที่ใช้ในการรับทราบข้อมูลของสถานที่ท าศัลยกรรมและ
ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม 

ช่องทางในการรบัทราบ
ข้อมูล 

เชิงปรมิาณ เชิง
คุณภาพ ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม รวม 

เสริม
จมูก 

ท าตา
สองชั้น 

ตัดหนังตา
หย่อน 

ดึงหน้า เสริม
หน้าอก 

ผ่าตัดหน้า
ท้อง 

ฝน
กราม 

เพื่อนแนะน า 41.32 0.00 0.00 0.00 54.84 0.00 12.50 31.85 40.00 
หนังสือพิมพ ์ 4.13 0.00 0.00 0.00 16.13 0.00 31.25 3.18 0.00 
ป้ายประกาศ 2.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.91 0.00 
วิทย ุ 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 
โทรทัศน์ 16.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.74 0.00 
เว็บไซด์ 24.79 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 42.04 60.00 
อื่นๆ ญาติหรือคนรู้จักแนะน า 7.44 0.00 0.00 100.00 29.03 0.00 56.25 5.73 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

3.4 เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมตกแต่ง  
จากผลวิจัยเชิงปริมาณ  พบว่า เหตุผลที่นักศึกษาใช้ในการเลือกสถานที่ท าศัลยกรรมมากที่สุด คือ 

เรื่องความปลอดภัย (ร้อยละ 47.31)  รองลงมา คือ เรื่องคุณภาพ (ร้อยละ 34.39)  และเรื่องราคา (ร้อยละ 
6.37) ตามล าดับ และเมื่อจ าแนกตามประเภทการท าศัลยกรรม  พบว่า นักศึกษาที่ท าตาสองชั้น ตัดหนังตา
หย่อน และผ่าตัดหน้าท้อง จะค านึงถือเรื่องคุณภาพของสถานที่ท าศัลยกรรมมากที่สุด  ขณะที่นักศึกษาที่ท า
ประเภทอ่ืนๆ ที่เหลือ จะค านึงถึงเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด  

ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับผลสัมภาษณ์เชิงลึก  พบว่า มีความสอดคล้องกัน  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่เลือก
สถานที่ท าศัลยกรรมเพราะเรื่องความปลอดภัยมากที่สุด  โดยนักศึกษาจะใช้การอ่าน review และสอบถามผู้ที่
ใช้บริการสถานที่ดังกล่าวมาแล้ว  ว่ามีผลเป็นอย่างไร ปลอดภัยหรือไม่ นอกนี้ผลดังกล่าวยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของกิ่งกาญน์ ผิวเผือกและธนวรรณ มาลัยเลิศ (2555) อีกด้วย ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 7 
ตารางที่ 7  ร้อยละของนักศึกษา  จ าแนกตามเหตุผลที่ตัดสินใจเลือกสถานที่ในการท าศัลยกรรมตกแต่ง และ
ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม 
เหตุผลที่ตดัสินใจ

เลือกสถานที่
ท าศัลยกรรม 

เชิงปรมิาณ เชิง
คุณภาพ ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม รวม 

เสริม
จมูก 

ท าตาสอง
ชั้น 

ตัดหนังตา
หย่อน 

ดึงหน้า เสริม
หน้าอก 

ผ่าตัด
หน้าท้อง 

ฝนกราม 

ราคา 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.37 0.00 

คุณภาพ 14.88 100.00 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 34.39 20.00 

ชื่อเสียง 7.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.73 0.00 

ความสะอาด 3.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.55 0.00 

ความปลอดภยั 56.20 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 43.31 80.00 

อื่นๆ ไม่ระบุ 9.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.64 0.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
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3.5 ค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง  
ส าหรับค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรม  จากผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว่า การท าศัลยกรรมของ

นักศึกษามีค่าใช้จ่ายอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทมากที่สุด  (ร้อยละ 54.14)   ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการท า
ตาสองชั้น ตัดหนังตาหย่อน และผ่าตัดหน้าท้อง  จะมีค่าใช้จ่ายในแต่ละครั้งไม่เกิน 5,000 บาท  ส่วนการดึง
หน้าและฝนกรามนั้น  นักศึกษาระบุว่า  จะมีค่าใช้จ่ายที่มากกว่า 10,000 บาทขึ้นไป  ขณะที่ผลการสัมภาษณ์
ของนักศึกษา  พบว่า  ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาส่วนใหญ่มากกว่า 10,000 บาท  เพราะในความเป็นจริงการ
ท าศัลยกรรมแต่ละประเภทมีความหลากหลายของราคาข้ึนอยู่กับวัสดุที่ใช้  การรับประกันคุณภาพ รวมถึงการ
มีบริการหลังการขาย  เช่น กรณีของนักศึกษาคนหนึ่งที่ระบุว่าท าศัลยกรรมหน้าอก มีค่าใช้จ่ายประมาณ 
90,000 บาท  ซึ่งราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  การรับประกันความพอใจ ถ้าเกิดปัญหา
สามารถมาแก้ไขภายใน 1 ปี  และมีบริการนวดหน้าอกอีก 1 ปีด้วย  จึงท าให้ราคาการเสริมหน้าอกของ
นักศึกษาคนนี้ แพงกว่าแบบอ่ืน เป็นต้น  นอกจากนี้ เมื่อสอบถามถึงแหล่งที่มาของเงินที่มาใช้ในการ
ท าศัลยกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่เก็บเงินจ่ายเอง ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 8   
 
ตารางที่ 8  ร้อยละของนักศึกษา  จ าแนกตามค่าใช้จ่ายในการท าศัลยกรรมในแต่ละครั้ง และประเภทที่เคย
ท าศัลยกรรม 
ค่าใช้จ่ายในการ
ท าศลัยกรรมใน
แต่ละครั้ง (บาท) 

เชิงปรมิาณ เชิง
คุณภาพ ประเภทที่เคยท าศัลยกรรม รวม 

เสริม
จมูก 

ท าตาสอง
ชั้น 

ตัดหนังตา
หย่อน 

ดึงหน้า เสริม
หน้าอก 

ผ่าตัด
หน้าท้อง 

ฝนกราม  

1-5,000 0.00 58.33 100.00 0.00 0.00 100.00 0.00 13.38 0.00 

5,001-10,000 57.85 41.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54.14 40.00 

มากกว่า 10,000 42.15 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 100.00 32.48 60.00 

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

1. ผลสรุป 
ผลการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย์ พบว่า ผลวิจัยทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพมีความสอดคล้องกัน  โดยนักศึกษาส่วนใหญ่นิยม
ท าศัลยกรรมจมูกมากที่สุด รองลงมา คือ การท าตาสองชั้น  ส าหรับช่องทางที่นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ในการ
ค้นหาข้อมูลการท าศัลยกรรม คือ เว็บไซด์  โดยค่าใช้จ่ายจากผลการส ารวจเชิงปริมาณระบุว่าอยู่ระหว่าง 
5,001-10,000 บาท  ขณะที่ผลเชิงคุณภาพระบุว่า มีค่าใช้จ่ายมากกว่า 10,000 บาท  ทั้งนี้ที่มีความแตกต่าง
กันเนื่องจากประเภทของการท าศัลยกรรม การมีประกันและบริการหลังการขาย เป็นต้น ส าหรบเหตุผลที่ใช้ใน
การตัดสินใจเลือกสถานที่ท าศัลยกรรม คือ เรื่องความปลอดภัยมากที่สุด   
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นอกจากนี้เรื่องที่มี อิทธิพลต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมความงามมากที่สุด คือ การที่สินค้ามี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด และอยู่ในด้านผลิตภัณฑ์ และเมื่อพิจารณาถึงปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจท าศัลยกรรมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ  ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านบุคลากร และ  ด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่าย ด้านกระบวนการ  และด้านลักษณะทางกายภาพ  
   และเมื่อท าการทดสอบสมมติฐานของความแตกต่างของระดับอิทธิพลเฉลี่ยด้วยสถิติ t-test  และ      
F-test  พบว่า รายได้ ท าให้ระดับอิทธิพลเฉลี่ยของปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านราคา  และปัจจัยด้าน
ส่งเสริมการตลาดแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  ขณะที่ภูมิล าเนา ท าให้ระดับอิทธิพลเฉลี่ยของ
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และปัจจัยด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 ส่วนเพศท าให้ระดับอิทธิพล
เฉลี่ยของปัจจัยด้านราคาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 เท่านั้น 
 

2. ข้อเสนอแนะ  จากผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
2.1 ควรมีการแยกค่าใช้จ่ายในแต่ละประเภทการท าศัลยกรรม  เพราะในการท าศัลยกรรมแต่ละ 

ประเภทมีความแตกต่างด้านราคาเป็นอย่างมาก  
2.2 ส าหรับการส ารวจเชิงปริมาณควรมีแยกเพศออกเป็น 3 ประเภท  คือ ชายแท้  หญิงแท้   

และเพศท่ี  3  เพราะจากผลการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า เพศที่ 3  มีการท าศัลยกรรมที่หลากหลายมากกว่า 2 
เพศท่ีเหลือ 
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พุทธวิธีในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสังคมไทย : กรณีศึกษา 
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ)์ จังหวัดนครปฐม 

A Buddhist way in relieving the Stress arising to the Elderly Persons in Thai Societies: 
A Case Study of Chalerm Rajakumari Elderly Nursing Homes, Nakhon Pathom Province 

นางชุติพร เจริญพัฒนา1 

บทคัดย่อ 
  วิทยานิพนธ์เล่มนี้ วัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาความเครียดของผู้สูงอายุ และแนวคิด
ทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 2) เพ่ือศึกษาหลักพุทธธรรมในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ 3) เพ่ือเสนอ
พุทธวิธีในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการประเมินความเครียด และแนวทางแก้ไข 
จากค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจึงน าไปสัมภาษณ์ ผู้สูงอายุจ านวน  12 คน และผู้ดูแลจ านวน 5 คน พร้อม
ทั้งใช้วิธีเก็บข้อมูลจากการสังเกต ที่สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัด
นครปฐม  เพื่อให้ทราบข้อมลู จากนั้นน าข้อมูลที่ได้ ไปปรึกษานักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  จึงได้พุทธวิธีใน
การบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ 
 ผลการวิจัยพบว่า ความเครียด เป็นสภาวะที่รู้สึกถูกกดดันร่างกายและจิตใจให้ทุกข์ร้อน ซึ่งเป็นปัญหา
ส่วนบุคคล แต่ส่งผลกระทบไปสู่บุคคลรอบข้าง ตลอดจนสังคมได้ สภาพปัญหาความเครียดของผู้สูงอายุ
โดยทั่วไปตามทฤษฎี มี 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านร่างกาย มีความเสื่อมถอย มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังมากขึ้น 
(2) ด้านจิตใจ มีผลเป็นไปในทางลบ มีความวิตกกังวล ว้าเหว่ (3) ด้านสังคม มีปัญหาการปรับตัวในการอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และ (4) ด้านเศรษฐกิจ มีรายได้ไม่แน่นอน มีรายจ่ายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
ความเครียดนั้นมีความสัมพันธ์ต่อสุขภาพโดยตรง หากบุคคลมีความเครียดที่มีปริมาณแต่พอเหมาะจะมี
ประโยชน์ เพราะเป็นแรงขับในการท างาน การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีของร่างกายและจิตใจ 
 หลักพุทธธรรมในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ ในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า ศาสนามี
ความส าคัญในการสร้างความสมดุลทางจิตใจ การเข้าใจธรรมชาติของชีวิตผ่านหลักธรรมต่างๆ ช่วยให้มนุษย์
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักธรรมดังกล่าวประกอบด้วย อริยสัจ 4 คือ ความจริงแท้ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์และ
สิ่งทั้งปวง ไตรลักษณ์ ทุกสรรพสิ่งมีความเปลี่ยนแปลงได้ตามกฎธรรมดา บุญกิริยาวัตถุ ๓ อิทธิบาท 4 พรหม
วิหาร 4 ทิฏฐธัมมิกัตถะ และการปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
          หลังจากทราบข้อมูลเบื้องต้นจากการลงพ้ืนที่ และศึกษาหลักพุทธธรรมแล้วจึงน าเสนอ และขอ
ค าแนะน าจากนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน จึงได้แนวทางในการเสนอพุทธวิธีในการบรรเทา

                                                 
1นิสิตหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
กรุงเทพมหานคร 10210 
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ความเครียดของผู้สูงอายุ ดังนี้คือ หลักธรรมที่จะช่วยบรรเทาความเครียดที่แสดงออกทางกาย ได้แก่การ
ก าหนดรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังขารเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติ ต้องอยู่อย่างมีสติ 
รู้จักปล่อยวาง อยู่กับปัจจุบัน การรู้จักขจัดความโกรธ รู้จักปรับอิริยาบถให้สม่ าเสมอ ในชีวิตประจ าวันเจริญสติ
ด้วยอิริยาบถ ยืน เดิน นั่ง นอน รับประทานอาหารแต่พอประมาณ ให้เป็นผู้มักน้อย พอใจในสิ่งที่มี ที่ได้ ที่เป็น 
ส าหรับการบรรเทาความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ ใช้หลักธรรม การเจริญสติ ด้วยการมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม 
การขจัดความโกรธท าให้นอนเป็นสุข มีพรหมวิหาร 4 รู้จักดูแลตนเอง รักตนเอง ตั้งตนอยู่ในคุณความดี ไม่เป็น
หนี้ เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็น
ประโยชน์ หมั่นท าความสะอาดที่พักอาศัยและช าระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ และร่วมท ากิจกรรมต่าง ๆ ทาง
พระพุทธศาสนา  

ค าส าคัญ: พุทธวิธี  ความเครียด  ผู้สูงอายุ  สังคมไทย 

Abstract  
 This thesis is of 3 objectives, namely:- 1. to study the old aged peoples’ states of 
seriousness and ways of theoritical thought about the seriousness 2. To study the Buddhist 
Doctrinal Principles in lessening the seriousness by the old aged people 3. To propose the 
Buddhist Methods in lessening the seriousness by the old aged people in Chalerm Rajakumari  
Place For Helping the old aged people (Loung Bau Pern Upathamba) which is the qualitative 
research by Building up the patterns of interviewing about the measurement of the 
seriousness and of the way to correct it from the experts’ advices, and then to bring it to 
interview 12 old age people and 5 people who look after, including the collection of the 
data from the notice at the place of the Old Aged People Helping Chalerm Rajakumari 
(Loung Bau Pern Upathamba). It is a qualitative research by building up the methods of the 
conversations about the mesurement of the seriousness and the ways to correct them from 
the experts’ advices and then to bring them to interview the 12 experts and 5 looking-
afterers including the collecting of the data from the notices at the old aged people helping 
place called Chalerm Rajakumari (Loung Bau Pern Upathamba) Nakhon Pathom Province to 
know the data and then to bring them to consult with the Buddhist experts. Thus, the Buddhist 
ways of the old aged peoples’ lessening the seriousness is received the seriousness is the state of 
feeling as being bodily and mentally pressed to cause one to be in suffering. This joint is the 
personal problem, but it can give the infect result to the people around including the societies. 
The state of the seriousness by the old aged people are generally according to the less 4 theories 
are:- 1. Bodily, it is of less state, and with more continuous fevers 2. Mentalling it is of the less state 
and is with the worry 3. Socially, There is a problem of approving oneself in living together happily 
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4. Economically, there is a certain income and there is more expenses in taking care of. Such the 
seriousness is of the direct relationship with the health. If one is of the proper seriousness, it will 
be useful, because it is the motive power in working, knowing the new things and the developing, 
oneself to the bodily and the mental goodness. 
 In the Buddhist Scriptures, it is found that the religion is of the importance on the mental 
side, and to understanding of the nature of the life through various Dhammas helping the people 
to live together happily. The mentioned Doctrinal principles are:- Ariyasaccas 4:- The Truths arising 
to all human beings, Tilakkhaņa: All things naturally change. Puññakiriyā-vatthu, Iddhipāda 4, 
Brahmavihāra 4, Dițțhadhammikattha and the practice of the Buddhist activities. 
 After hearing known the primary data from going to a land, and studied the principles 
of Buddha Dhammas, they are brought to be proposed and requested for the advices from 
the 3 Buddhist experts. Thus, the way to propose the Buddhist methods of lessening the old 
aged peoples’ seriousness have them been received.  Such the methods are the Doctrinal 
principles to lessen the seriousness, shown bodily.  That is to fix the mind to know properly 
the life truth, the change of the aggregates which is the natural matter.  One must live with 
the mindfulness and know how to pay no heed to something and how to live with present 
state, to know how to get rid of the anger, is to know how to approve the activities equally 
in the daily life by developing the mindfulness with the activities:- standing, walking, sitting, 
sleeping, taking the proper foods, to be pleased with what one has, receiving and is for 
lessening the seriousness shown through the mind by inside the Doctrinal principles of the 
development of the mindfulness, with the continual  mindfulness.  To get rid of the anger 
helps on to sleep happily with the Brahma Vihăras and to know how to look after oneself, 
to establish oneself in goodness, without the debt, being the one knowing the cause, the 
result the self, the measurement, the time the communities, and doing the Buddhist 
different activities. 

Keywords: Buddhist Methods, stress , the Elderly, Thai Society 
บทน า 

ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ภาวะประชากรผู้สูงอายุ (Aging population) เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรโลก กล่าวคือ จ านวนและสัดส่วนผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปเพ่ิมขึ้น จากการส ารวจของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
โดยในปี 2545 มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 9.4 ของประชากรทั้งประเทศ และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.7 
ร้อยละ 12.2 ในปี 2550 และ 2554 ตามล าดับ ผลการส ารวจปี 2557 พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 
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14.9 ของประชากรทั้งหมด (ชายร้อยละ 13.2 และหญิงร้อยละ 16.1)2  นอกจากนี้ยังมีการประเมินว่าในอีก 
10 ปีข้างหน้าหรือในปี พ.ศ. 2568 ประเทศไทยจะเป็น “สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”3 อีกทั้งเกิดสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้คนในครอบครัวมุ่งหาเลี้ยงชีพและแข่งขันทางสังคม จนมองข้าม
ความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวที่เคยอยู่กันอย่างอบอุ่น มีความเอ้ืออาทร เอาใจใส่ต่อกัน กลับกลายมา
เป็นวิถีชีวิตแบบสังคมเมือง ต่างคนต่างอยู่ จึงเป็นการแยกผู้สูงอายุออกจากครอบครัวมากขึ้ น เกิดแนวโน้มที่
ผู้สูงอายุต้องอาศัยอยู่คนเดียว ขาดผู้ดูแล หรือถูกทอดทิ้งมากข้ึน 

นอกจากนี้ พบว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันประสบปัญหาในการปรับตัวกับการด ารงชีวิตที่ไม่เหมือนแต่ก่อน 
ในอดีตที่ครอบครัวและสังคมไทยถือว่า ผู้สูงอายุ คือ บุพการีที่ต้องทดแทนคุณเลี้ยงดูจนตราบเท่าชีวิตจะหาไม่ 
ในท านองเดียวกัน ผู้สูงอายุก็ตั้งความหวังไว้ว่าการสร้างครอบครัวมีลูกหลานก็เพ่ือจะ หวังพ่ึงยามแก่เฒ่า 
สังคมไทยในอดีตมีการอยู่ร่วมกันเป็นลักษณะครอบครัวขยาย ที่มีคน 3 รุ่น คือ ประกอบไปด้วย พ่อ แม่ ลูก 
และ ปู่ ย่า หรือ ตา ยาย พร้อมทั้งญาติพ่ีน้องที่อยู่ร่วมกัน ผูกพันกันด้วยความรัก และผู้สูงอายุท าหน้าที่หัวหน้า
ครอบครัว แต่ในปัจจุบันนี้พบว่า ครอบครัวไทยส่วนใหญ่ได้เปลี่ยนเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น โอกาสที่ผู้สูงอายุ
จะขาดที่พ่ึง หรืออยู่กันสองคนตายายหรืออยู่เพียงล าพังมีเพ่ิมมากขึ้น4 สอดคล้องกับผลงานวิจัยของนิสา ชูโต 
พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่อยู่โดดเดี่ยวเพียงล าพังในสถานที่อยู่อาศัย5 และหากผู้สูงอายุอาศัยอยู่กับลูกหลานใน
บ้าน มักจะเป็นภาระจนเกิดการกระทบกระทั่งรุนแรงโดยเฉพาะทางวาจา สอดคล้องกับงานวิจัยของพัทรินทร์ 
บุญเสริมที่พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ถูกกระท าความรุนแรงจากพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัว
มากที่สุด คือ การทารุณกรรมด้านจิตใจ ด้วยทางวาจา6 ลักษณะสภาพปัญหาดังกล่าวจึงเป็นที่มาของ
ความเครียดของผู้สูงอายุ 

ดังนั้น ความเครียดของผู้สูงอายุ มีสาเหตุมาจากครอบครัวที่ไม่สามารถช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุได้
เหมือนดังเช่นอดีต มาจากสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ท าให้คนสูงอายุต้องสมัครใจ  เข้า ไปอยู่ในความ
อุปการะของสถานสงเคราะห์ มีสถานสงเคราะห์คนชรามากมายหลายแห่งทั่วประเทศ หนึ่งในนั้น คือ สถาน
สงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) รับอุปการะผู้สูงอายุที่เป็นเพศหญิง ที่ประสบปัญหา
เดือดร้อนเนื่องจากฐานะยากจน ไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือไม่มีครอบครัว ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 
3 ต าบลวัดส าโรง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานส่วนท้องถิ่นสังกัด

                                                 
2ส านักงานสถิติแห่งชาติ, การส ารวจประชากรสูงอายุในประเทศไทย 2557, [ออนไลน]์, แหล่งที่มา: http://www.nso.go.th [05 ม.ค. 2558]. 
3บุญทิพย์ สิริธรังศรี, ความรู้ความเข้าใจและความตอ้งการของผู้สูงอายทุี่อยู่ตามล าพัง, (กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพฒันาผู้สูงอายุ
ไทย, 2553), หน้า บทคัดย่อ. 
4ชุติไกร ตันติชัยวานิช, “ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดระยอง”, วิทยานิพนธ์วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกอนามัยครอบครัว , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551). 
5นิสา ชูโต, คนชราไทย, รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร: สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525). 
6พัทรินทร์  บุญเสริม, “ความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้สูงอายุในอ าเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2546), หน้า 94.  
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม7 การที่ผู้สูงอายุต้องจากบ้านของตัวเองมาอาศัยที่สถานสงเคราะห์คนชรา 
ท าให้ต้องเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยสิ้นเชิง ต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบและข้อจ ากัดต่างๆ ของสถานสงเคราะห์
คนชรา ท าให้ขาดอิสรภาพ สูญเสียบทบาท และปฏิสัมพันธ์ทางสังคมลดลง จึงท าให้ผู้สูงอายุต้องมีการปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดความเครียด ซึ่งผู้ สูงอายุส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ในความ
อุปการะของสถานสงเคราะห์ จะมีปัญหาทั้งด้านร่างกายอันเสื่อมไปตามสภาพของวัย เจ็บป่วยและโรค
ประจ าตัว ทางด้านจิตใจ มีความรู้สึกวิตกกังวล เศร้า เสียใจมีสาเหตุจากการถูกทอดทิ้งของบุตรหลาน การจะ
บรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) นี้ 
ผู้สูงอายุควรน าวิธีการทางพระพุทธศาสนาที่เป็นเครื่องช่วยให้ความทุกข์บรรเทาลง หรือลดลง เกิดความสบาย
ใจขึ้น มาใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเหมาะสม จึงท าให้ได้รับความสุขตามสมควรของชีวิต สอดรับกับงานวิจั ย
ของ สุจิตรา สมพงษ์ และ ดร.นงนุช โรจนเลิศ พบว่า ผู้สูงอายุมีความสุขอยู่ในระดับสูงเป็นผู้สูงอายุที่น า
หลักธรรมทางศาสนามาปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเป็นการเพ่ิมคุณค่าแก่ชีวิตและจิตใจเพ่ือประโยชน์สุขและพ้น
ทุกข์ได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้สุขภาพจิตดี ท าให้สุขภาพกายแข็งแรง ไร้กังวล ปราศจากความเครียด8 

ในพระพุทธศาสนามีพุทธวิธีหลายประการที่เหมาะสมส าหรับผู้สูงอายุ ที่จะน าไปบรรเทาความเครียด
ของผู้สูงอายุ เพ่ือให้ได้รับประโยชน์ ได้รับความสุข ซึ่งพุทธวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยให้ผู้สูงอายุเข้าใจถึงความเป็น
จริงของชีวิต การด าเนินชีวิตอย่างไรให้มีความสุข มีความสงบ มีจิตใจดี สงบเป็นสุขดีข้ึนจากสภาพความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน สอดคล้องกับเหตุการณ์ในสมัยพุทธกาลที่ลูกชายทั้งสี่คน ของพราหมณ์เฒ่า ไม่มีใครเลี้ยงดูพ่อที่แก่
ชราเลย เพราะเกรงใจภรรยาอย่างหนึ่ง และเพราะชายชราไม่มีสมบัติอะไรเหลือให้หวังได้อีกอย่างหนึ่ง พวก
ลูกๆ ต่างก็เกี่ยงกันเลี้ยงดูพ่อ ในที่สุดพราหมณ์ก็มีไม้เท้าเป็นเพ่ือน มีกะลาเป็นหม้อหุงข้าว ไม่มีที่อยู่ต้องเที่ยว
ขอทานหาเลี้ยงชีวิตไปวันๆ9 จนกระทั่งพระพุทธเจ้ามีพระมหากรุณาธิคุณให้พราหมณ์ผู้สูงอายุท่องคาถาให้ได้ 
แล้วน าคาถานั้นไปสาธยายในที่ชุมชน โดยคาถามีใจความส าคัญว่า 

ข้าพเจ้าจักเพลิดเพลินด้วยบุตรที่เกิดแล้วเหล่าใด และปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใด บุตร
เหล่านั้นถูกภรรยายุยงย่อมรุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขรุกรานสุกรฉะนั้น ได้ยินว่าบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตบุรุษ 
เลวทราม เรียกข้าพเจ้าว่า “พ่อ พ่อ” พวกเขาคือรากษสมาแล้ว โดยรูปเพียงดังบุตร ย่อมทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้ถึง
ความเสื่อมแก่ชรา บิดาแม้ของเหล่าพาลชน เป็นคนแก่ ต้องเที่ยวขอทานที่เรือนของชนเหล่าอ่ืนเหมือนม้าที่แก่
ใช้การงานไม่ได้ ถูกเขาพรากไปจากอาหารฉะนั้น  นัยว่า ไม้เท้าของข้าพเจ้าแลยังประเสริฐกว่า บุตรทั้งหลายไม่

                                                 
7สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์), ที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 4 ปี สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวง
พ่อเปิ่นอุปถัมภ์), (กรุงเทพมหานคร: สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์), 2545), หน้า 11. 
8สมพงษ์ และดร.นงนุช โรจนเลิศ, “ความสุขของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราในจังหวัดนครปฐม”, วารสารพยาบาลต ารวจ, ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 
(เดือนมกราคม – มิถุนายน 2557): ๒๑๑211–212. 
9 มหามกุฏราชวิทยาลัย, พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค 7 ตอน 234, แปลโดย มหามกุฏราชวิทยาลัย, (นครปฐม: โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, 
2543), หน้า 219. 
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เชื่อฟัง จะประเสริฐอะไร เพราะไม้เท้ากันโคดุได้ อนึ่งกันสุนัขก็ได้ มีไว้ยันข้างหน้า ใช้หยั่งลงไปในที่ลึกก็ได้ 
เพราะอานุภาพแห่งไม้เท้า คนแก่เช่นข้าพเจ้าพลาดแล้วก็กลับยืนขึ้นอีกได้10 

ภายหลังจากที่เที่ยวสาธยายคาถาในที่ชุมชนนั้นแล้ว ปรากฏว่าลูกชายทั้ง 4 พร้อมภรรยาส านึกผิด
ด้วยเบื้องต้นเป็นจารีตของท้องถิ่นสมัยนั้นว่า หากบุตรใดใช้สอยทรัพย์ที่เป็นของบิดามารดา แต่ไม่เลี้ยงดูบิดา
มารดา บุตรนั้นจะต้องถูกฆ่า และภายหลังพราหมณ์เฒ่าเมื่อสบายแล้ว ได้ส านึกคุณของพระพุทธเจ้า ถือผ้าคู่
หนึ่งไปสู่ส านักของพระพุทธเจ้า และได้ถวายผ้าคู่นั้นแก่พระองค์ พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับผ้าคู่นั้นเพ่ือ
อนุเคราะห์เขาและทรงแสดงธรรม เมื่อจบเทศนา พราหมณ์ก็ด ารงอยู่ในไตรสรณะ ในเวลาต่อมาพระพุทธเจ้าก็
ได้เสด็จไปรับบิณฑบาต ที่บ้านบุตรทั้ง 4 ของพราหมณ์เฒ่า พระพุทธองค์เทศน์สอนเรื่องการบ ารุงบิดามารดา
ทรงเล่าเรื่องสุวรรณสาม พระพุทธเจ้าก็ทราบว่าบุตรทั้ง 4 ของพราหมณ์มีจิตใจที่อ่อนโยนแล้วก็ทรงประกาศ
อริยสัจ 4 พราหมณ์เฒ่าพร้อมบุตร และลูกสะใภ้ทั้ งหลายก็บรรลุ เป็นพระอริยบุคคลเบื้องต้นใน
พระพุทธศาสนา11  

เรื่องราวของพราหมณ์เฒ่านี้ เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ดีมากให้กับสังคมปัจจุบัน เพ่ือให้บุตรเกิดความ
ส านึกผิด กลับตัวกลับใจให้ด ารงชีวิตไปในทางที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม พร้อมพุทธวิธีเทคนิคการสอนที่
ให้ประโยชน์ทั้งฝ่ายโจทก์และจ าเลยในกรณีตัวอย่างนี้ได้อย่างดีเลิศ อนึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า ถึงแม้ในสมัย
พุทธกาลก็ยังสามารถพบเห็นสภาพปัญหาของผู้สูงอายุที่มีความเครียด ประสบทุกข์จากการทอดทิ้งไม่ดูแลจาก
บุตรหลังมอบมรดกให้   

จากปัญหาและเหตุผลข้างต้น ผู้วิจัยมีความเห็นว่า พุทธวิธีบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุเป็นสิ่ง
ส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน หากเรามีการน าพุทธวิธีบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุมาใช้อย่าง
เหมาะสม ก็จะท าให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงตนเองได้ หรือเป็นภาระต่อบุคคลภายในครอบครัวน้อยที่สุด ซึ่งต้อง
วางแนวทางปฏิบัติที่สร้างความสมดุลให้กับการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุ โดยผู้ วิจัยจะศึกษาจากผู้สูงอายุใน
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) พร้อมเสนอวิธีการบรรเทาความเครียดของ
ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เพ่ือให้ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในสถาน
สงเคราะห์คนชราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในบั้นปลายของชีวิต  

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาความเครียดของผู้สูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 
2. เพื่อศึกษาหลักพุทธธรรมในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ 
3. เพื่อเสนอพุทธวิธีในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)  

 

                                                 
10 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 221-222. 
11 เร่ืองเดียวกัน, หน้า 222. 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

 

 

 

 

 

วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยแบ่งแยกสภาวะความเครียด
โดยใช้เครื่องมือวิจัยเชิงคุณภาพแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ มีรายละเอียดขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี้  
  1. ศึกษาสภาพความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี  (หลวงพ่อเปิ่น
อุปถัมภ์) โดยศึกษาจาก 
  1) เอกสารรายงานสุขภาวะผู้สูงอายุ 
  2) โดยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยเข้าไปร่วมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุ 2 อาทิตย์เก็บข้อมูลด้วย
แบบบันทึกประชากรที่ใช้ศึกษา จ านวน 12 คน ใช้แบบสังเกต สภาวะความเครียด วิเคราะห์แบบเนื้อหาสรุป
ภาวะความเครียดผู้สูงอายุ 
  3) ใช้การสัมภาษณ์ผู้สูงอายุ จ านวน 12 คน แบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างเอง สัมภาษณ์ใน
ประเด็น ดังนี้ 
  (1) สุขภาพร่างกายเป็นอย่างไร 
  (2) ความเป็นอยู่เป็นอย่างไร 
  (3) มีการท าบุญตามกาลอย่างไร 
  (4) การสนทนากับเพ่ือนเป็นอย่างไร 
  (5) การใช้เวลาว่างชอบท าอะไร 
 2. ศึกษาวิธีลดความเครียดตามแนวพุทธ โดยศึกษาจาก 
  1) พระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เล่มที่ 25 และอรรถกถาธรรมบท ภาค 6 
สรุปเนื้อหาวิธีลดความเครียดส าหรับผู้สูงอายุ 
  2) ศึกษาต าราการดูแลผู้สูงอายุ เน้นลักษณะที่ผู้สูงอายุมีความเครียด จ านวน 4 เล่ม 
  3) ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการลดความเครียดให้ผู้สูงอายุ จ านวน 2 เล่ม 
 3. เสนอพุทธวิธีลดความเครียดส าหรับผู้สูงอายุ 
 น าผลที่ได้จากข้อ 1 และข้อ 2 มาวิเคราะห์ร่วมกัน และสังเคราะห์วิธีลดความเครียดให้ผู้สูงอายุ  

วิธีบรรเทาความเครียดผู้สูงอายุตามหลัก
พระพุทธศาสนา 

สภาพความเครียดผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์
คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

พุทธวิธีบรรเทาความเครียดผู้สูงอายุ
สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 

(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 
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 ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

(1) สภาพปัญหาความเครียดของผู้สูงอายุ และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียด 
 สภาพปัญหาความเครียดของผู้สูงอายุโดยทั่วไปจากทฤษฎีพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทาง
เสื่อมของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติของมนุษย์ ท าให้ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพเพ่ิม
มากขึ้น ด้านร่างกายอวัยวะต่างๆ ของผู้สูงอายุเกิดความเสื่อมถอย มีผลโดยตรงต่อด้านจิตใจของผู้สูงอายุ 
 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความเครียดพบว่า มีทฤษฎีที่เกี่ยวกับความเครียด 3 ทฤษฎี 
ได้แก่ ทฤษฎีเชิงสิ่งเร้า ทฤษฎีการตอบสนอง และทฤษฎีปฏิสัมพันธ์ สรุปได้ว่า เมื่อร่างกายเกิดความเครียดขึ้น
จะมีปฏิกิริยาต่างๆ เกิดขึ้นในร่างกาย การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ และพฤติกรรม พบว่า 
ความเครียดมีหลายชนิดขึ้นอยู่กับการจ าแนก เช่น จ าแนกตามสาเหตุของการเกิด เนื่องจากทุกข์และเกิดจาก
ความสุข จ าแนกตามแหล่งที่เกิด และพบว่า ความเครียดที่เกิดขึ้นของแต่ละบุคคลแม้จะเกิดจากเหตุปัจจัย
แตกต่างกัน หรือเกิดจากสิ่งเร้าที่คล้ายคลึงหรือต่างกันก็จะมีระดับความรุนแรงของความเครียดไม่เท่ากัน ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปรับตัวที่แตกต่างกันไปของแต่ละบุคคล พบว่าการบรรเทาความเครียด หรือการ
จัดการกับความเครียด เป็นวิธีการควบคุมสถานการณ์ที่ไม่สมดุลของความต้องการความสามารถและทรัพยากร 
คนส่วนใหญ่เห็นว่าความเครียดเป็นสิ่งเลวร้าย แต่ถ้ารู้จักจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วย
เพ่ิมพลังในการปฏิบัติงาน และการพัฒนาตนเอง นักวิชาการเสนอการจัดการกับความเครียด ด้วยการรักษา
สุขภาพสม่ าเสมอ หางานอดิเรกท า พักผ่อน สร้างความส านึกให้เกิดขึ้น เปลี่ยนวิถีด าเนินชีวิต หัดมองสิ่งที่ดีใน
ตัวผู้อื่น รู้จักแพ้-ชนะ ฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ และการฝึกจิตให้สงบ จากการที่ความเครียดเป็นภาวะที่สามารถ
เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาเมื่อรู้ตัวว่าเครียด และความเครียดนั้นไม่รุนแรง การรู้จักผ่อนคลายจะช่วยให้ความเครียด
ที่มีอยู่ได้รับการบรรเทาลงได้ 

(2)  หลักพุทธธรรมในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ 
 ศาสนามีความส าคัญในการสร้างความสมดุลทางจิตใจ การเข้าใจธรรมชาติของชีวิตผ่านหลักธรรม
ต่างๆ ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข จากคัมภีร์พระพุทธศาสนาพบว่า หลักพุทธธรรมที่ใช้บรรเทา
ความเครียดทางกายได้แก่ อริยสัจ 4 คือความจริงในเรื่องทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความดับทุกข์ และการปฏิบัติ
เพ่ือให้ถึงความดับทุกข ์การเปลี่ยนแปลงทางกายของผู้สูงอายุ ท าให้เกิดความเครียด เป็นความทุกข์กายทุกข์ใจ 
การเข้าถึงหลักอริยสัจ ๔ คือ รู้การเกิดทุกข์ตามธรรมชาติที่ทุกคนหลีกเลี่ยงได้ยาก ทางไปสู่ความดับทุกข์ ได้แก่ 
มรรคมีองค์ ๘ หรือมัชฌิมาปฏิปทา เป็นทางปฏิบัติสายกลาง การเข้าใจเรื่องของกฎธรรมชาติ “กฎไตรลักษณ์” 
คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอน การเปลี่ยนแปลงท าให้เกิดความทุกข์กายทุกข์
ใจ จึงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่น ช่วยลดความเครียด การบรรเทาความเครียดทางใจใช้หลักการท าดี ได้แก่ การ
ให้ทาน การรักษาศีล และการเจริญภาวนา หรือบุญกิริยาวัตถุ 3  เป็นหลักปฏิบัติแห่งการบ าเพ็ญบุญเพ่ือเข้าถึง
ความสุข การบรรเทาความเครียดทางสังคมได้แก่ พรหมวิหาร 4 คือ มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็น
หลักธรรมประจ าใจ ก ากับพฤติกรรมคนในสังคม ให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ส าหรับความเครียด
ทางด้านเศรษฐกิจ ใช้หลักอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมที่ท าให้ผู้สูงอายุมีก าลังใจ และเป้าหมายในการด าเนินชีวิต
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คือต้องมีความขยันหมั่นเพียร มีความอดทนอดกลั้น ไม่ย่อท้อต่อปัญหา เอาชนะต่ออุปสรรคปัญหาทั้งปวง เพ่ือ
การด าเนินชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข  และผู้สูงอายุพึงปฏิบัติตามหลัก ทิฏฐธัมมิกัตถะ เพ่ือส่งเสริมให้บรรลุจุดหมาย 
ที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะการรู้จักวิธีรักษาและใช้จ่ายทรัพย์ 
 นอกจากนี ้การใช้กิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่กิจกรรม ทาน ศีล ภาวนา การสนทนาธรรม และ 
กิจกรรมจิตอาสา ช่วยบรรเทาความเครียด สามารถน าไปสู่การเสริมสร้าง ป้องกันและแก้ไขปัญหาความเครียด
ได้ เช่น การให้ทานเป็นการขจัดความตระหนี่ ผู้ให้จะได้รับความสุขจากการให้  การรักษาศีลท าให้ใจสงบ 
ปลอดกังวล น าไปสู้จุดหมายอันดีงาม การเจริญภาวนาด้วยการฝึกจิต ฝึกเจริญสติ และเจริญเมตตาภาวนาอยู่
เป็นประจ าในเวลาเช้า และก่อนนอน จะช่วยให้ผู้สูงอายุด าเนินชีวิตได้ ด้วยการคิดดี พูดดี และท าดี การฝึกสติ
ตื่นรู้อยู่เสมอจะช่วยให้ผู้สูงอายุใช้ปัญญาแก้ปัญหา หาทางออกของชีวิตได้ด้วยดีเสมอ การสนทนาธรรมท าให้ได้
ข้อคิดตามหลักธรรมไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ กิจกรรมจิตอาสา ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้รับความสุข ละกิเลส 
คือความโลภ ที่ส าคัญเป็นการละอัตตา คือสิ่งที่เป็นตัวตน คือ ตัวกู ของกู ลงได้  

(3) พุทธวิธีในการบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี 
(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) 

 ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อ
เปิ่นอุปถัมภ์) มีความเครียดเรื่องนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ มากที่สุด รองลงมา เรื่องไม่อยาก
พบปะผู้คน/อยากอยู่คนเดียวเงียบๆ รองลงมา เรื่องรับประทานอาหารน้อยลง รองลงมา เรื่องปวดหรือตึง
กล้ามเนื้อบริเวณหลัง รองลงมา เรื่องรู้สึกหงุดหงิดร าคาญใจ รองลงมา เรื่องห่วงว่าเงินเก็บจะหมด รองลงมา 
เรื่องรู้สึกไม่มีความสุข รองลงมา เรื่องรู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า และเรื่องรู้ สึกเบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไร และ
พบว่าเมื่อผู้สูงอายุเกิดความเครียด ผู้สูงอายุใช้วิธีบรรเทาความเครียดด้วยการออกก าลังกายเบาๆ รองลงมาใช้
วิธีนั่งสมาธิและสวดมนต์ รองลงมาใช้วิธีฟังเพลง คุยกับเพื่อน อ่านหนังสือ และใช้วิธีเดินเล่น 
 จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ พบแนวทางแก้ไขอาการจาก
ความเครยีดที่แสดงออกทางกาย คืออาการนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวลใจ สาเหตุจากการนอนกลางวัน 
นึกถึงความหลัง ทะเลาะกับเพ่ือน คิดถึงลูก แก้ไขด้วยการให้ผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการนอนกลางวัน การพูดคุย
ปลอบใจ หรือให้ยานอนหลับ อาการปวดตึงกล้ามเนื้อบริเวณหลัง จากการอยู่ในอิริยาบถเดียวนานเกินไป แนว
ทางแก้ไขคือ ให้ปรับเปลี่ยนอิริยาบถ หรือทายาแก้ปวด อาการรับประทานอาหารน้อยลง สาเหตุจากอาหารมี
รสจืด ไม่เป็นที่ชื่นชอบของตน แนวทางแก้ไขคือ อธิบายให้ทราบถึงปัญหาโภชนาการ ควรทานอาหารใน
ปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือไม่ให้เกิดภาวะขาดสารอาหารได้ 
 อาการจากความเครียดที่แสดงออกทางใจ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแล มีแนวทางแก้ไข คือ อาการรู้สึก
หงุดหงิดร าคาญใจ สาเหตุจากความมีใจร้อน การประสบกับเรื่องท่ีไม่ถูกใจ หรือนึกถึงความหลัง แนวทางแก้ไข
ใช้วิธีพูดคุย ปลอบใจ อาการรู้สึกไม่มีความสุข สาเหตุเกิดจากความมีปมด้อยในใจและคิดถึงลูกหลาน แนว
ทางแก้ไข คือการใช้วิธีพูดคุย ปลอบใจ หรือสร้างอารมณ์ขัน อาการไม่อยากพบปะผู้คน อยากอยู่คนเดียว
เงียบๆ มีสาเหตุมาจากไม่อยากให้ใครรู้ว่าอยู่สถานสงเคราะห์ ชอบอยู่คนเดียว แนวทางแก้ไข ใช้วิธีพูดคุยกันถึง
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ความมีสิทธิเท่าเทียมกัน ห้ามดูถูกกัน และใช้วิธีให้เข้าร่วมท ากิจกรรม อาการห่วงว่าเงินเก็บจะหมด สาเหตุ ใช้
จ่ายเกินความจ าเป็น แนวทางแก้ไข ให้รู้จักเก็บออม ใช้จ่ายเท่าที่จ าเป็น อาการเบื่ออาหาร สาเหตุจากความ
อยากอาหารลดลง แนวทางแก้ไข ท าความเข้าใจปัญหา อยากทานอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลจัดหาให้ อาการรู้สึก
เบื่อหน่ายไม่อยากท าอะไร สาเหตุ นั่งๆ นอนๆ ไม่อยากท าอะไร แนวทางแก้ไข หางานอดิเรกให้ท า อาการรู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่า สาเหตุจากการสูญเสียบทบาทของตัวเอง ไม่ได้รับการยกย่องเหมือนเดิม แนวทางแก้ไข ใช้
วิธีพูดคุย ปลอบใจ หรือปรึกษาแพทย์ 
 ผู้วิจัยพบว่า สิ่งที่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลผู้สูงอายุท าอยู่ ตรงกับหลักธรรมคือ หลักพรหมวิหาร 4 เป็น
หลักธรรมประจ าใจอันประเสริฐ มาใช้กับผู้คนรอบข้าง ตลอดจนเพ่ือนมนุษย์ทั้งหลาย มีเมตตาคือความรัก   
ปารถนาดีให้ผู้อ่ืนมีความสุข กรุณาความสงสารคิดช่วยให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ มุทิตาคือความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข 
อุเบกขาความวางใจเป็นกลางอันด ารงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา โดยไม่เอนเอียงด้วยรักและชังเป็น
ต้น และใช้หลักสังคหวัตถุ 4 อันเป็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานความสามัคคีในครอบครัวและ
สังคม ประกอบด้วย ทานคือการให้ การแบ่งปัน ปิยวาจา ค าพูดไพเราะอ่อนหวาน อัตถจริยา การบ าเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ สมานัตตตา คือความมีตนเสมอต้นเสมอปลาย ท าให้ผู้สูงอายุได้รับประโยชน์สุข 
 จากการสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 3 รูป/คน ดังนี้ 1.พระธรรมปัญญาบดี (พีร์ สุชา
โต) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เปรียญธรรม 5 ประโยค การศึกษา
ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา 2.พระราชวิสุทธิโมลี (มนู สุมโน M.A.) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราช
รังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ เปรียญธรรม 9 ประโยค 3.ศาสตราจารย์พิเศษจ านงค์ ทองประเสริฐ ราช
บัณฑิต เปรียญธรรม 9 ประโยค การศึกษาปริญญาโท ท าให้ได้รับค าแนะน าเกี่ยวกับการบรรเทาความเครียด
ถึงแม้ว่าหลักธรรมที่จะน าไปสู่การบรรเทาความเครียดจะเป็นเพียงข้อเสนอแนะ แต่ก็ปรากฏหลักฐานที่สื่อ
แสดงให้เห็นว่าถ้าคนเข้าใจชีวิต ก็จะน าไปสู่การบรรเทาความเครียดได้ หลักธรรมที่ช่วยบรรเทาความเครียดที่
แสดงออกทางกาย ได้แก่ การก าหนดรู้เท่าทันความเป็นจริงของชีวิต การเปลี่ยนแปลงของสังขารเป็นเรื่องของ
กฎธรรมชาติ ต้องอยู่อย่างมีสติ รู้จักปล่อยวาง อยู่กับปัจจุบัน รู้จักขจัดความโกรธ รู้จักปรับอิริยาบถให้
สม่ าเสมอ เจริญสติในชีวิตประจ าวัน ทานอาหารแต่พอประมาณ เป็นผู้มักน้อย พอใจในสิ่งที่มี ที่ได้ ที่เป็น 
ส าหรับการบรรเทาความเครียดที่แสดงออกทางจิตใจ ใช้หลักธรรม การเจริญสติด้วยการมีสติระลึกรู้ทั่วพร้อม 
การขจัดความโกรธท าให้นอนเป็นสุข มีพรหมวิหาร 4 รู้จักดูแลตนเอง รักตนเอง ตั้งตนอยู่ในคุณความดี ไม่เป็น
หนี้ เป็นผู้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จักบุคคล ใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็น
ประโยชน์ หมั่นท าความสะอาดที่พักอาศัยและช าระร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอ  
 ผู้วิจัยได้เข้าไปสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในชีวิตประจ าวันของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์พบว่า
ผู้สูงอายุมีการท ากิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยบรรเทาความเครียดได้ จึงขอน าเสนอพุทธวิธีกับกิจกรรมบรรเทา
ความเครียดของผู้สูงอายุ โดยบูรณาการกับกิจกรรมในกิจวัตรประจ าวัน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยเสนอแนะประเภทกิจกรรมบรรเทาความเครียด  10 อันดับดังนี้ คือ(1) การ
ออกก าลังกายเบาๆ ด้วยการเดินจงกรมจะช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี จิตใจผ่อนคลายและมีอายุยืนยาว ( 2) 
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การสวดมนต์ ด้วยบทโพชฌงค์ ช่วยให้ร่างกายจิตใจผ่อนคลาย บ าบัดอาการเจ็บป่วย (3) การท าสมาธิ ด้วยการ
เจริญอานาปานสติ ช่วยให้หายเครียด สบายใจ (4) การฟังเพลง ควรฟังเพลงที่เสริมสร้างสมาธิ ช่วยท าให้คลาย
เครียด (5) การคุยกับเพ่ือน คุยเรื่องธรรมะช่วยให้คลายเครียดและได้รับข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต ( 6) 
การอ่านหนังสือ ควรอ่านหนังสือธรรมะ ท าให้จิตใจเกิดความสงบเย็น รู้จักปล่อยวาง ได้สติได้ข้อคิดดีๆ (7) 
การเดินเล่น โดยเดินแบบมีสติ ในที่ที่มีอากาศ บริสุทธิ์ตอนเช้าหรือเย็น ท าให้ได้ยืดเส้นยืดสาย สมองปลอด
โปร่ง ผ่อนคลาย (8) การดูหนัง ท ากิจกรรมกับเพื่อนๆ ท าให้จิตใจเบิกบาน ผ่อนคลาย (9) การสร้างอารมณ์ขัน 
ช่วยให้ผู้สูงอายุรู้สึกสดชื่นและมีความสุขมากขึ้น (10) การท างานอดิเรก ควรท างานที่ตัวเองชื่นชอบ เช่นปลูก
ไม้ดอก รดน้ าต้นไม้ จะช่วยให้เพลิดเพลิน มีความสุข มีคุณค่าทางจิตใจ 
 อย่างไรก็ตาม ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกเพราะร่างกายกับจิตใจต้อง
อาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อร่างกายไม่สบาย จิตใจก็พลอยไม่สบายไปด้วย หรือเมื่อจิตใจไม่สบายมีความทุกข์ มี
ความหงุดหงิดกังวลใจ มีความเครียดก็ท าให้แสดงออกมาทางร่างกาย เช่น หน้าตาไม่สดชื่น ผิวพรรณไม่ผ่องใส
ใบหน้าไม่ยิ้มแย้ม ตลอดจนเบื่ออาหาร หรือทานอาหารได้น้อยลง เป็นต้นดังนั้นผู้สูงอายุจึงต้องดูแลรักษากาย
และใจไปพร้อมๆ กัน เพื่อลด หรือ ผ่อนคลายความเครียดผู้สูงอายุก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
(1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผู้วิจัย มีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย ดังต่อไปนี้ 
 1) ความเครียดเกิดขึ้นได้กับบุคคล ทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนเพ่ิม
มากขึ้น เพราะฉะนั้นรัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์การแพทย์ ที่ให้ค าปรึกษาพุทธวิธี
บรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุ โดยจัดตั้งทุกโรงพยาบาลของรัฐหรือตามสถานที่ชุมชนที่มีผู้สูงอายุ 
 2) ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติควรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรทางพระพุทธศาสนาที่มี
ความสามารถทางพุทธวิธีบรรเทาความเครียดของผู้สูงอายุในสังคมไทย 
 (2) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี ้
 1) ศึกษาการด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุตามหลักพุทธธรรม 
 2) ศึกษาผลการปฏิบัติอานาปานสติ เพ่ือลดปัญหาความเครียดของบุคคลในเขตต าบล  ล าพญา 
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร, ดร.คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ประธานกรรมการที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์, ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ที่ให้ค าปรึกษา เสนอแนะ ตรวจสอบแก้ไขวิทยานิพนธ์เรื่องนี้จน
เสร็จสมบูรณ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
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รายการค าศัพท์พื้นฐาน 1,000 ค า ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของ 

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย์ 
List of 1,000 Academic Basic Words in Learning and Teaching Mathematics 

and Statistics for Daily Life (MA103) for Chinese Students Using Thai  
as a second Language of Dhurakij Pundit University 

 

สายฝน  เทียมแก้ว1 

บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์รายการค าศัพท์ภาษาไทยจ านวน 1,000 ค า ที่
ปรากฏใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับนักศึกษา
ชาวจีนที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2) เพ่ือช่วยให้นักศึกษาชาวจีนเข้าใจค า
ไทยที่จ าเป็นในเวลาอันจ ากัดและลดอุปสรรคทางภาษาระหว่างการเรียนการสอน กลุ่มตัวย่างที่ใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ นักศึกษาชาวจีนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) ในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 23 คน ซึ่งไม่มีการสอบวัดระดับเพ่ือแบ่งกลุ่มเรียนตามสมรรถนะทางภาษา 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทย ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม (Cluster Analysis) โดยวิเคราะห์จัดกลุ่มตามความสัมพันธ์ระหว่างความถี่
ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้จ านวน 1,000 ค า กับจ านวนนักศึกษาท่ีไม่เข้าใจรายการค าศัพท์เหล่านั้น 
 ผลการวิจัยพบว่า จากการรวบรวมรายการค าศัพท์พ้ืนกาน  1,000 ค า จ าแนกได้เป็นค าศัพท์ทั่วไป
จ านวน 580 ค า คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นค าศัพท์เฉพาะจ านวน 420 ค า คิดเป็นร้อยละ 42.00 เมื่อจัด
กลุ่มข้อมูลด้วยเทคนิคการจัดกลุ่ม สามารถแบ่งกลุ่มได้ 5 กลุ่มดังนี้ กลุ่มที่ 1 กลุ่มค าศัพท์ที่ปรากฏใช้มากที่สุด
และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ มีค าศัพท์จ านวน 1 ค า เป็นค าศัพท์ทั่วไป กลุ่มที่ 2 กลุ่มค าศัพท์ที่ปรากฏใช้มาก
และนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ มีค าศัพท์จ านวน 4 ค า เป็นค าศัพท์ทั่วไปทั้งหมด กลุ่มที่ 3 กลุ่มค าศัพท์ที่ปรากฏ
ใช้ปานกลางและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจ  มีค าศัพท์จ านวน 15 ค า เป็นค าศัพท์ทั่วไปทั้งหมด กลุ่มที่ 4 กลุ่ม
ค าศัพท์ที่ปรากฏใช้น้อยและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ มีค าศัพท์จ านวน 56 ค า แบ่งออกเป็นค าศัพท์เฉพาะ 
13 ค า คิดเป็นร้อยละ 23.21 และค าศัพท์ทั่วไป 43 ค า คิดเป็นร้อยละ 76.79 กลุ่มที่ 5 กลุ่มค าศัพท์ที่ปรากฏ
ใช้น้อยที่สุดและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ มีค าศัพท์จ านวน 924 ค า แบ่งออกเป็นค าศัพท์เฉพาะ 407 ค า คิด
เป็นร้อยละ 44.05 และค าศัพท์ทั่วไป 517 ค า คิดเป็นร้อยละ 55.95 

ค าส าคัญ: นักศึกษาชาวจีน  ค าศัพท์ทั่วไป  ค าศัพท์เฉพาะ  เทคนิคการจัดกลุ่ม  

 

1กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 10210 
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Abstract  
 This research was aimed 1) to study and analyze the 1,000 basic Thai words listed 
and used as the medium in teaching Mathematics and Statistics for Daily Life (MA103) to 
Chinese students as their second language at Dhurakij Pundit University, 2) to help Chinese 
students understand Thai for studying this course in a limited time. The sample population  
were 23 first-year Chinese students that were studying Mathematics and Statistics for Daily 
Life (MA103) in the first semester of academic year 2012. There was no placement entrance 
exam for their achievement in using Thai. The instrument used for this study was a 
questionnaire about the understanding of Thai word meaning. The data was analyzed with 
the use of Cluster Analysis technique for classifying the relationship between the 1,000 basic 
Thai words that were frequently used and the number of the students that did not 
understand these words. 

 The study was found that the 1,000 basic Thai words could be divided, according to 
the meaning, into two categories: 580 general words (58.00%) and 420 technical words 
(42.00%). On the basis of Cluster Analysis, there were five groups. Group one had one 
general word that was the most frequently used word and most of the student understood. 
Group two had 4 general words that were frequently used and a lot of students understood. 
Group three had 15 general words that were fairly used and a lot of students understood. 
Group four had 56 words: 13 general words (23.21%) and 43 technical words (76.79%). These 
56 words were rarely used and a lot of students did not understand. Group five had 924 
words: 407 technical words (44.05%) and 517 general words (55.95%). These 924 words were 
the least frequently used words and a lot of students did not understand.  

Keywords: Chinese students, General words, Technical words, Cluster Analysis  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

11311131



          
  

บทน า 
สืบเนื่องมาจาก ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 

(MA103) แก่นักศึกษาชาวจีนของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งผู้วิจัยพบว่าปัญหาของ
นักศึกษาชาวจีนที่ส าคัญท่ีสุดคือความรู้ที่แตกต่างกันทางภาษาไทย นักศึกษาชาวจีนบางคนสามารถสื่อสารและ
เขียนภาษาไทยได้ดี แต่ในขณะที่บางคนไม่สามารถฟังหรือพูดสื่อสารได้แม้แต่ค าที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ยัง
ไม่รวมถึงการฟังค าอธิบายในชั้นเรียน การอ่าน การเขียนตอบข้อสอบง่าย ๆ ปัญหาดังกล่าวเหล่านี้จึงเป็น
อุปสรรคทางภาษาที่ส าคัญระหว่างการเรียนการสอน 

วิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) เป็นวิชาคณิตศาสตร์พ้ืนกานส าหรับนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 ทั้งหลักสูตรไทยและจีน วิชานี้มุ่งเน้นน าความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติไปประยุกต์ใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวัน โดยมีเนื้อหาที่กล่าวถึงความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติที่สามารถพบเห็นและน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ เช่น เรื่องร้อยละ ดอกเบี้ย การน าเสนอข้อมูล เป็นต้น ทั้งนี้เนื้อหาดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 2 
ด้านใหญ่ ๆ คือ ทางด้านคณิตศาสตร์และด้านสถิติ 

ส าหรับเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์ จะเน้นการค านวณและการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ผู้วิจัยพบว่า
นักศึกษาชาวจีนส่วนใหญ่ได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการค านวณมาเป็นอย่างดี จึงไม่เกิดปัญหาด้านการ
ค านวณแต่อย่างใด แต่เมื่อเจอปัญหาโจทย์ ผู้วิจัยกลับพบว่า นักศึกษาชาวจีนไม่เข้าใจและยังตีความทาง
ภาษาไทยไม่แตกฉาน จึงท าให้นักศึกษาชาวจีนตีโจทย์ไม่ออกและไม่สามารถท าโจทย์ปัญหาได้  ขณะที่เนื้อหา
ทางด้านสถิติ จะเป็นเนื้อหาที่มีลักษณะของการบรรยายมากกว่าค านวณ ผู้วิจัยพบว่าในการเรียนการสอนส่วน
นี้ พบปัญหามากกว่าทางด้านคณิตศาสตร์มาก ค าศัพท์ที่มักพบเจอในรายวิชานี้ ส่วนใหญ่จะเป็นค าศัพท์ทั่วไป
ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันและค าเฉพาะทางสถิติ เช่นค าว่า ประชากร ตัวอย่าง ประกันภัย ภาษี  ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน 
ฐานนิยม เป็นต้น แต่นักศึกษาชาวจีนไม่สามารถท าความเข้าใจได้ว่าค าเหล่านี้คืออะไร หมายถึงอะไร ผู้วิจัย
พยายามคัดเลือกค าที่คิด(เอง) ว่าง่ายต่อการอธิบาย แต่ปรากฏว่านักศึกษาชาวจีนยังไม่เข้าใจ หรือแม้แต่
เลือกใช้ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลมาช่วยอธิบาย กลับพบว่า นักศึกษาชาวจีนมีทักษะด้านภาษาอังกฤษไม่
มากพอ และยังคงไม่เข้าใจเหมือนเดิม ถึงแม้ว่าผู้วิจัยจะพยายามปรับ – ศึกษา – เปลี่ยนวิธีสอนหรือการ
สื่อสารให้เหมาะสม แต่ก็ยังพบกับปัญหาเหล่านี้อยู่เสมอ ท าให้การอธิบายความหมายเพ่ือท าความเข้าใจในค า
แต่ละค าใช้เวลานานและเป็นอุปสรรคมากกับเนื้อหาของรายวิชา 

การใช้พจนานุกรมไทย – จีน ท าให้นักศึกษาชาวจีนมีความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น แต่ค าศัพท์
ในพจนานุกรมนั้นเป็นค าศัพท์ที่เป็นทางการ ซึ่งแท้จริงแล้วค าศัพท์ที่ผู้วิจัยใช้ในการเรียนการสอน มีทั้งค าศัพท์
ที่เป็นค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน จึงท าให้
พจนานุกรมไทย – จีน มิอาจตอบโจทย์อุปสรรคทางภาษาได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงท าการรวบรวมและวิเคราะห์ค าที่
ใช้บ่อยหรือค าส าคัญที่จ าเป็นส าหรับนักศึกษาชาวจีนเพ่ือสร้างพจนานุกรมที่เหมาะสมและตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งพจนานุกรมที่ดีจะมีรายการค าศัพท์ที่มาจากการศึกษาวิจัย ดังเช่น พจนานุกรม 
COLLINS NEW STUDENT’S DICTIONARY ใช้กานข้อมูลภาษาอังกฤษร่วมสมัยในคลังภาษาอังกฤษ (THE 
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BANK OF ENGLISH) ซึ่งน ามาวิเคราะห์ความถี่ในการใช้จริงทั้งในภาษาพูดและภาษาเขียนเพ่ือให้ได้ข้อสรุปว่า 
“เป็นค าที่นักเรียนจ าเป็นต้องรู้”  (COLLINS NEW STUDENT’S DICTIONARY, 2544) ดังนั้น งานวิจัยที่มุ่ง
คัดแยกและจัดล าดับความส าคัญให้แก่ค าภาษาไทยตามความต้องการและความจ าเป็นของนักศึกษาชาวจีน จึง
ถือเป็น การประเมินความต้องการจ าเป็น (need assessment) เพ่ือแก้ปัญหาให้นักศึกษาชาวจีนซึ่งต้อง
เรียนรู้ค าไทยที่จ าเป็นส าหรับการเรียนการสอนในเวลาอันจ ากัดได้เป็นอย่างดี และเพ่ือเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน อาจท าให้ช่วยลดความกังวลทางด้านภาษา ลดเวลาในการท าความเข้าใจ อีกทั้งยังเพ่ิ ม
บรรยากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1. เพ่ือรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ที่ปรากฏใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์
และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 2. เพ่ือสร้างรายการค าศัพท์พ้ืนกาน 1,000 ค าที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ในชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่
สอง 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
(MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีน 

 
 

แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ปัญหาการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนมีหลากหลายปัญหา ศรีวิไล พลมณี (อ้างถึง

ใน ชาลีพุทธาธรรม, 2548) ได้กล่าวถึงปัญหาการขาดพ้ืนกานในการเรียนภาษาไทยของผู้เรียนชาวจีน  การ
เรียนรู้อักษรไทย ลักษณะของภาษาไทยที่แตกต่างจากภาษาของตน อีกทั้งผู้เรียนไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ที่ใช้ 
รวมถึงการพูดสื่อสารและออกเสียงภาษาไทยที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ศรีวิไล พลมณี (อ้างถึงใน วันเพ็ญ สกุล
ทอง, 2552) ยังกล่าวถึงปัญหาของผู้เรียนชาวจีนอีกว่า การอ่านเขียนภาษาไทยส าหรับผู้เรียนที่พูดภาษาอ่ืน 
การสอนอ่านและเขียนควรสอนคู่กันเพื่อเสริมซึ่งกันและกัน  แต่ควรเน้นการอ่านมากกว่าการเขียน และใช้การ
เขียนเป็นตัวประกอบ เช่น เมื่ออ่านภาษาไทยแล้วให้ผู้เรียนเขียนตอบเป็นภาษาไทย หลังจากที่ผู้เรียนตอบเป็น
ค าพูดภาษาไทยแล้ว หรือให้ผู้เรียนเขียนความคิดเห็นเป็นประโยคสั้น ๆ นอกจากปัญหาเหล่านี้แล้ว นิภา กู้ -
พงษ์ศักดิ์ (2555) พบว่านักศึกษาชาวจีนมีปัญหาเรื่องทักษะการเขียนมากที่สุด อาจเป็นเพราะการเขียนเป็น
กระบวนการกลั่นกรอง เรียบเรียงและถ่ายทอดความคิดเพ่ือให้ผู้รับสารเข้าใจความหมายที่ต้องการสื่อสาร การ
สะกดค าถูกต้องเพียงอย่างเดียวไม่ได้ท าให้การสื่อสารประสบความส าเร็จ แต่ค าที่เลือกใช้จะต้องเหมาะสมกับ
ระดับของภาษาและสอดคล้องกับบริบทด้วย ซึ่งปัญหาส าคัญของนักศึกษาคือ เรื่องค าศัพท์ ทั้งการรู้ค าศัพท์
น้อย สะกดค าศัพท์ผิด ไม่รู้ความหมายของค าศัพท์ ไม่รู้วิธีใช้ค าศัพท์และลักษณะค าศัพท์ ท าให้ใช้ค าศัพท์ผิด 
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โดยเฉพาะศัพท์ยากหรือค าศัพท์พิเศษที่ไม่คุ้นเคย ปัญหาผู้เรียนรู้ศัพท์น้อยเป็นสาเหตุส าคัญโดยตรงต่อ
ผลสัมฤทธิ์การเรียนภาษาต่างประเทศ เพราะค าศัพท์คือพ้ืนกานหลักของการเรียนภาษาทุกภาษา ในส่วนของ
การสะกดค าผิดและส่งผลให้ใช้ค าผิดความหมายด้วยนั้น นับเป็นปัญหาส าคัญเช่นกัน เพราะการผันเสียง
วรรณยุกต์ในภาษาไทยมีจ านวนมากกว่าภาษาจีน อีกทั้งการประสมค ายังมีพยัญชนะ 44 ตัว และสระอีก 32 
เสียง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนี้จะท าให้ผู้เรียนเกิดความสับสนและเป็นปัญหาการเขียนต่อไป สุรีย์วรรณ เสถียร-
สุคนธ์ (2553) ศึกษาเก่ียวกับปัญหาข้อบกพร่องในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ผลการศึกษาพบว่า 
ปัญหาเกิดจากข้อบกพร่องในระดับค าและข้อบกพร่องในระดับประโยค  สายฝน วรรณสินธพ (2554) ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียงพยัญชนะ เสียงสระและเสียงวรรณยุกต์ของนักศึกษาชาวจีน เพ่ือให้ผู้สอนได้
เข้าใจถึงปัจจัยและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงที่ท าให้นักศึกษาออกเสียงผิดและเพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถ
น าไปใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 การศึกษาวิจัยปัญหาการเรียนรู้และการใช้ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ยังมีผู้ ศึกษาไว้อีกหลาย
แนวทาง อาทิเช่น ศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และแนวทางการแก้ไขของนักศึกษาชาวจีนที่เรียนในประเทศไทย
พบว่า ปัญหาส าคัญของผู้เรียนคือ มีพ้ืนความรู้ภาษาไทยแตกต่างกัน บางส่วนมีปัญหาการปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมไทย (สุรีย์วรรณ เสถียรสุคนธ์, 2552) ศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ใช้วิธีด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ
และการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาในหลักสูตรภาษาไทย (กษมาวรรณ ป้อมเมือง, 2553) ศึกษาแนวทาง
บูรณาการการจัดการศึกษาภาษาไทย เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพตามแนวทางการพัฒนาเศรษกกิจระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศสาธารณรักประชาชนจีน พบว่า ก่อนที่นักศึกษาชาวจีนจะไปเรียนที่ประเทศไทย ควร
สอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม การเมือง สภาวะทางเศรษกกิจ ศาสนา 
ชีวิตความเป็นอยู่ รวมถึงการสอนเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศต่าง ๆ และเมื่อนักศึกษาชาวจีนมาเรียนที่
ประเทศไทย ต้องปรับตัวในด้านภูมิอากาศ สังคม การเมือง กฎหมาย กฎระเบียบ สถานภาพทางเศรษกกิจ 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมไทยและชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยมากยิ่งขึ้น (เหวย ซีน, 2553) ศึกษาเกี่ยวกับ
การพัฒนารูปแบบการออกเสียงภาษาไทย โดยใช้สัทอักษรและปฏิสัมพันธ์ส าหรับนักศึกษาชาวจีน (ลู่เซิน, 
2555) ศึกษาผลการบูรณาการกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมการเรียนการสอน
รายวิชาสังคมและวัฒนธรรมไทยให้แก่นักศึกษาชาวจีน พบว่า เวลาในการเรียนการสอนในชั้นเรียนไม่เพียงพอ
กับจ านวนนักศึกษาและเนื้อหาที่นักศึกษาเลือกเรียน ปัญหาทรัพยากรที่มีจ ากัดและผู้สอนไม่สามารถสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้สภาพเป็นจริงได้ในชั้นเรียน (บัวผัน สุพรรณยศ, 2554)  

จากงานวิจัยข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงปัญหา แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และการใช้
ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีนในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาดังกล่าว โดย
การรวบรวมค าศัพท์ที่ปรากฎใช้จริงและมีความจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน เพื่อให้นักศึกษาชาวจีนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียน ท าให้เกิดประสิทธิผลในการ
เรียนการสอนมากยิ่งข้ึน  
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วิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ พร้อมทั้งสร้างรายการค าศัพท์
พ้ืนกาน 1,000 ค าที่ปรากฏใช้จริงในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
(MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีนของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง โดยมีวิธีการ
ด าเนินการวิจัยดังนี้ 

ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาชาวจีนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน (MA103) ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 2+2 (หลักสูตรประเภทที่นักศึกษา
เรียนที่ประเทศจีน 2 ปีแรก หลังจากนั้น มาเรียนที่ประเทศไทยอีก 2 ปี  เคยเรียนภาษาไทยเบื้องต้นมาแล้ว 1-
2 วิชา  แต่บางคนยังไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อน) จ านวน 23 คน และไม่มีการสอบวัดระดับเพ่ือแบ่งกลุ่ม
เรียนตามสมรรถนะทางภาษา ดังนั้นในแต่ละกลุ่มจึงมีผู้เรียนที่มีสมรรถนะแตกต่างกันมาก 

เครื่องมือการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 
(หลักสูตร 2+2) ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
แบบสอบถามประกอบด้วย ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชาวจีน  ความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชาว
จีน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค าศัพท์ที่นักศึกษาชาวจีนเห็นว่าควรทราบเพิ่มเติม 
  การสร้างเครื่องมือ 
  ผู้วิจัยด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอนต่อไปนี้ 

1. รวบรวมจากการบันทึกไฟล์เสียงการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
(MA103)  ส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่เปิดสอนในภาคเรียนแรกของหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 (ตลอดรายวิชา)  

2. ถอดเสียงทั้งหมดท่ีได้จากไฟล์เสียงบันทึกการเรียนการสอนจากข้อ1 โดยแยก/ตัดค าอย่างเหมาะสม 
และพิมพ์เป็นไฟล์เอกสารเวิร์ด (Word Document)   

3. น าไฟล์เอกสารเวิร์ดที่ได้จากข้อ 2 มาสร้างคลังข้อมูลค า (Words Corpus) เพ่ือน าไปวิเคราะห์
ความถี่ โดยใช้โปรแกรม Thai Concordance Version 1.25 (Win9x)  ของภาควิชาภาษาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

4. น าค าที่ปรากฏในคลังข้อมูลค า มาจัดเรียงล าดับค าทั้งหมดตามจ านวนความถี่ที่ปรากฏจากมากไป
น้อย เพ่ือคัดเลือกค าศัพท์ที่มีความถี่มากสุด 1,000 ค าแรก พร้อมทั้งจ าแนกประเภทของค าศัพท์เหล่านั้นว่า 
ค าศัพท์ใดท่ีเป็นค าเฉพาะและค าศัพท์ใดที่เป็นค าท่ัวไป 

5. น าค าศัพท์ 1,000 ค า ที่ได้จากข้อ 4 มาสร้างแบบสอบถามความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยของ
นักศึกษาชาวจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103) 
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 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามแก่นักศึกษาชาวจีน ที่ลงเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวันในภาคเรียนแรกของหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 จ านวน 23 
คน ตั้งแต่เดือนกันยายน – ตุลาคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 เดือน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ที่ปรากฏจริงในไฟล์เสียงการเรียนการสอน  
และแสดงออกมาในรูปร้อยละ 

2. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิจารณญาณของผู้สอนเพื่อตัดค าที่เกิดโดยบังเอิญออกจากรายการ 
3. วิเคราะห์ด้วยแบบสอบถามผู้เรียนชาวจีน เพ่ือสอบทานความถูกต้องและขอความคิดเห็นเพ่ิมเติม

ว่าเป็นค าที่ควรอยู่ในรายการจริงหรือไม่ 
4. วิเคราะห์ระหว่างความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏสูงสุด 1,000 ค าแรก กับข้อมูลความเข้าใจค าศัพท์

จากแบบสอบถามของนักศึกษาชาวจีน โดยใช้สถิติอนุมานด้วยการจัดกลุ่มเทคนิค Cluster Analysis ซึ่งเป็น
เทคนิคที่ใช้จ าแนกหรือแบ่งกลุ่ม โดยจะจัดให้ข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และข้อมูลที่ อยู่
ต่างกลุ่มกันจะมีความคล้ายคลึงกันน้อยที่สุด ด้วยวิธีนี้จึงท าให้สามารถจัดกลุ่มความสัมพันธ์ของค าศัพท์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

รายการค าศัพท์ที่ปรากฏใช้จริงในการถอดไฟล์เสียงจากการบันทึกรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิตใน
ชีวิตประจ าวัน (MA103) ส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่เรียนในภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 5 
สิงหาคม 2556 ถึงวันที่  22 พฤศจิกายน 2556 ที่แยก/ตัดค าอย่างเหมาะสม โดยใช้โปรแกรม Thai 
Concordance Version 1.25 (Win9x)  ของภาควิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาสร้าง
คลังข้อมูลค า (Words Corpus) มีจ านวนค าศัพท์ทั้งสิ้น 1,429 ค า แต่เมื่อผู้วิจัยได้ท าการจัดเรียงความถี่ของ
ค าศัพท์ เพื่อสร้างเป็นรายการค าศัพท์พ้ืนกาน 1,000 ค าแรกที่มีความถี่ท่ีปรากฏใช้สูงสุด พร้อมทั้งจ าแนกว่าค า
ใดเป็นค าศัพท์เฉพาะ ค าใดเป็นค าศัพท์ทั่วไป พบว่าค าศัพท์ทั้งหมดจ านวน 1,000 ค าแรกที่มีความถี่สูงสุด 
ความถี่ท่ีปรากฏทั้งหมดมีจ านวน 57,394 ครั้ง ซึ่งแยกเป็นค าศัพท์ทั่วไปจ านวน 580 ค า คิดเป็นร้อยละ 58.00 
และเปน็ค าศัพท์เฉพาะจ านวน 420 ค า คิดเป็นร้อยละ 42.00 เพ่ือสอบทานความถูกต้อง และขอความคิดเห็น
เพ่ิมเติมว่ารายการค าศัพท์ 1,000 ค า เป็นค าที่ควรอยู่ในรายการจริงหรือไม่ ผู้วิจัยจึงสร้างแบบสอบถามเรื่อง 
“รายการค าศัพท์พ้ืนกาน 1,000  ค า ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
(MA103)” โดยให้นักศึกษาชาวจีนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 2 + 2  จ านวน 23 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 
ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาชาวจีน 
  ตอนที่ 2   ความเข้าใจค าศัพท์ภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน 
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  ตอนที่ 3   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับค าศัพท์ที่นักศึกษาชาวจีนเห็นว่าควรทราบเพิ่มเติม 
 ผลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยน าความถี่ที่ปรากฏของรายการค าศัพท์ 1,000 ค า และจ านวนนักศึกษาที่
ไม่เข้าใจค าศัพท์นั้นจากข้อมูลการท าแบบสอบถามความเข้าใจภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน ผู้วิจัยท าการหา
ความสัมพันธ์เพ่ือจัดกลุ่ม และแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยวิธี Clustering 
Analysis ได้ผลดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1  เป็นกลุ่มที่มีความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้มากที่สุดและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจรายการ
ค าศัพท์ ซึ่งกลุ่มนี้มีรายการค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 1 ค า ไม่มีค าศัพท์เฉพาะ มีแต่ค าศัพท์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

กลุ่มท่ี 2  เป็นกลุ่มที่มคีวามถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้มากและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจรายการค าศัพท์ 
ซึ่งกลุ่มนี้มีรายการค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 4 ค า ไม่มีค าศัพท์เฉพาะ มีแต่ค าศัพท์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 100.00  

กลุ่มที่ 3  เป็นกลุ่มที่มีความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ปานกลางและนักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจรายการ
ค าศัพท์ ซึ่งกลุ่มนี้มีรายการค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 15 ค า ไม่มีค าศัพท์เฉพาะ มีแต่ค าศัพท์ทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 
100.00  

กลุ่มที่ 4  เป็นกลุ่มที่มีความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้น้อยและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายการ
ค าศัพท์ ซึ่งกลุ่มนี้มีรายการค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 56 ค า จัดเป็นค าศัพท์เฉพาะจ านวน 13 ค า คิดเป็นร้อยละ 
23.21 และค าศัพท์ทั่วไปจ านวน 43 ค า คิดเป็นร้อยละ 76.79 

กลุ่มท่ี 5  เป็นกลุ่มที่มีความถ่ีของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้น้อยที่สุดและนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายการ
ค าศัพท์ ซึ่งกลุ่มนี้มีรายการค าศัพท์จ านวนทั้งสิ้น 924 ค า จัดเป็นค าศัพท์เฉพาะจ านวน 407 ค า คิดเป็นร้อยละ 
44.05 และค าศัพท์ทั่วไปจ านวน 517 ค า คิดเป็นร้อยละ 55.95 
 จากการจัดกลุ่มแบบ Cluster Analysis ท าให้พบว่ากลุ่มที่นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจรายการค าศัพท์ 
คือกลุ่ม 1 , 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่มีแต่รายการค าศัพท์ทั่วไป ไม่มีกลุ่มใดเลยที่มีค าศัพท์เฉพาะ และเป็นกลุ่มที่มี
ความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ค่อนข้างมาก ส่วนกลุ่มที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายการค าศัพท์ คือกลุ่ม 4 
และ 5 เป็นกลุ่มที่มีท้ังรายการค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์เฉพาะ แต่รายการค าศัพท์ทั่วไปจะมีมากกว่า และเป็น
กลุ่มที่มีความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ค่อนข้างน้อย ซึ่งจากรายการค าศัพท์ทั้งหมดนั้น นักศึกษาเห็นว่า
เพียงพอต่อการสื่อสารในการเรียนการสอนแล้ว จึงไม่มีค าศัพท์ที่เสนอแนะเพ่ิมเติม  
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ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยมีประเด็นที่ส าคัญ ๆ ที่ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลการวิจัยดังนี้ 
 1. ค าศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอนประจ าวันสามารถน ามาศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ ให้เป็นรายการค าศัพท์พ้ืนกาน 1,000 ค าท่ีใช้ในการเรียนการสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีนที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่สองของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้ โดยสังเกตจากผลการตอบแบบสอบถามเรื่อง  “รายการ
ค าศัพท์พ้ืนกาน 1,000 ค า ที่ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน (MA103)” 
ของนักศึกษาชาวจีน จะเห็นได้ว่า รายการค าศัพท์ 1,000 ค า ไม่มีค าใดเลยที่นักศึกษาชาวจีนสามารถเข้าใจ
ความหมายของค าเหล่านั้นได้ทุกคน ถึงแม้จะเป็นค าท่ีปรากฏใช้บ่อย หรือเป็นค าทั่วไปก็ตาม ดังนั้นจึงแสดงให้
เห็นว่าการที่ผู้วิจัยรวบรวมค าศัพท์ทั้ง 1,000 ค าขึ้นมานั้น จะท าให้นักศึกษาชาวจีนสามารถเรียนรู้และเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน เพ่ือลดอุปสรรคทางภาษาและเกิดประสิทธิผลในการเรียนมากขึ้นอย่าง
แน่นอน  
 2. ค าศัพท์ที่ใช้ในการเรียนการสอนประจ าวัน 1,000 ค า เป็นค าศัพท์ทั่วไปมากกว่าค าศัพท์เฉพาะ 
ค าศัพท์ทั่วไปจ านวน 580 ค า คิดเป็นร้อยละ 58.00 และเป็นค าศัพท์เฉพาะจ านวน 420 ค า คิดเป็นร้อยละ 
42.00 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าค าที่เป็นอุปสรรคทางภาษา ส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ทั่วไปมากกว่าค าศัพท์เฉพาะ 
แม้กระทั่งจากการจัดกลุ่มแบบ Cluster Analysis จะเห็นได้ว่าค าศัพท์ที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ จะเป็น
รายการค าศัพทท์ั่วไปมากกว่าค าศัพท์เฉพาะเช่นกัน 
 3. ผลจากการท าแบบสอบถาม เมื่อน ามาจัดกลุ่มแบบ Cluster Analysis ทั้ง 5 กลุ่ม พบว่ากลุ่มที่
นักศึกษาส่วนใหญ่เข้าใจรายการค าศัพท์ คือกลุ่ม 1 , 2 และ 3 เป็นกลุ่มที่มีแต่รายการค าศัพท์ทั่วไป ไม่มีกลุ่ม
ใดเลยที่มีค าศัพท์เฉพาะ รายการค าศัพท์ในกลุ่มเหล่านี้ถึงแม้นักศึกษาส่วนใหญ่จะเข้าใจ แต่ก็มีบางส่วนที่ยังไม่
เข้าใจ และเป็นกลุ่มที่มีความถ่ีของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ค่อนข้างมาก ดังนั้นรายการค าศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้จึง
ควรถูกบรรจุลงในพจนานุกรม 
 ส่วนกลุ่มที่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจรายการค าศัพท์ คือกลุ่ม 4 และ 5 เป็นกลุ่มที่มีทั้งรายการ
ค าศัพท์ทั่วไปและค าศัพท์เฉพาะ รายการค าศัพท์ทั่วไปจะมีมากกว่าค าศัพท์เฉพาะ ถึงแม้รายการค าศัพท์ใน
กลุ่มเหล่านี้จะมีความถี่ของค าศัพท์ที่ปรากฏใช้ค่อนข้างน้อย แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่เข้าใจ ดังนั้นรายการ
ค าศัพท์ที่อยู่ในกลุม่เหล่านี้จึงควรถูกบรรจุลงในพจนานุกรมเช่นกัน  
 จากผลการวิจัยท าให้เห็นว่ารายการค าศัพท์ทั้ง 1,000 ค า ควรถูกบรรจุลงในพจนานุกรม  ซึ่งเป็น
ค าศัพท์ที่นักศึกษาชาวจีนต้องการรายการค าศัพท์เหล่านั้น เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในรายวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพ่ือสามารถน ารายการค าศัพท์ข้างต้นไปพัฒนาใช้ประโยชน์พัฒนาการ
เรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป มีดังนี้ 
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 1. น ารายการค าศัพท์เหล่านี้ไปสร้างแบบทดสอบวัดระดับความรู้พ้ืนกานค าศัพท์ภาษาไทย เพ่ือวัด
ระดับความรู้ความสามารถของนักศึกษาชาวจีนในการจัดระดับของผู้เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติใน
ชีวิตประจ าวัน (MA103) ได้ 
 2. สามารถน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาสื่อและอุปกรณ์ประกอบการสอนส าหรับนักศึกษาชาวจีนได้
และ/หรือนักศึกษาชาวต่างชาติได้ เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา หรือหนังสือนอกเวลาเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
 3. น าผลการวิจัยที่ได้มาสร้างงานวิจัยในชั้นเรียนต่อไป เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาชาวจีนที่ใช้ประโยชน์จากรายการค าศัพท์งานวิจัย 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครกูารสร้างสื่อปฏิสัมพันธ ์
โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP  

เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ  
The Training Curriculum Development Model for Teacher in  Creation Media 
Instructional  Interactive  Using Project-based Integrated with MIAP Learning 

to Enhance Teaching Practical Skills 

ดวงกมล โพธิ์นาค1 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการ
ปฏิบัติ และ 2) เพ่ือประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  คือ 
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 9 ท่าน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP ที่พัฒนาขึ้น และแบบประเมินความเหมาะสม
ของรูปแบบ ซึ่งน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลและท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย ค่าเฉลี่ย  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
โดยน าค่าเฉลี่ยผลการประเมินที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนด ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  ส่วนที่  2  ก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม   
ส่วนที่ 3  ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  ส่วนที่ 4  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  และส่วนที่ 5 น าหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้จริงและประเมินผล ส่วนที่ 6 ติดตามผล   

2. ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่พัฒนาขึ้น  โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก 
 
ค าส าคัญ: หลักสูตรฝึกอบรม, สื่อปฏิสัมพันธ์, โครงงานเป็นฐาน, การเรียนรู้แบบ MIAP 
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อาจารย์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 10800 
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Abstract  
 The objective of this research were as follows: 1) to develop the training curriculum 
development model for teacher in creation media instructional interactive using project-
based Integrated with MIAP learning to enhance teaching practical skills, and 2) to evaluate 
the efficiency of the training curriculum development model. The sample groups were 9 
experts. The instrument of research were the training curriculum development model for 
teacher in creation media instructional interactive using project-based Integrated with MIAP 
learning to enhance teaching practical skills and evaluation form. The data were collected 
and analyzed by basic statistics that were mean and standard deviation. Then, the results 
were compared with the set criteria.  The research results revealed as follows: 
        1. The training curriculum development model for teacher in creation media 
instructional interactive using project-based Integrated with MIAP learning to enhance 
teaching practical skills was found consisted of 6 parts as follows: Part I: The analysis training 
needs, Part II: Defining the training objectives, Part III: Designing the training programs, Part IV: 
Programs tryout, Part V: Implementation and evaluation, and Part VI: Monitoring. 

2.The results of model evaluation by experts revealed that at the best level.    

Keywords:  training, interactive media, project based, MIAP   
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บทน า 
การจัดการเรียนการสอนนั้นมีองค์ประกอบอยู่ 3 ส่วนคือ 1) ครูผู้สอนท าหน้าที่วางแผนและจัดเตรียม

กิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผู้เรียนซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และ 3) วัสดุการเรียนการสอน 
รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียนการสอน แม้ว่าการเรียนการสอนในยุคสมัยใหม่นี้ เน้น
ให้ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อการเรียนการสอนหรือวัสดุการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ 
ครูผู้สอนก็ยังเป็นกลไกที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหรือวัสดุการเรียนการสอน  
(สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2553, หน้า 1)  เนื่องจากสื่อการเรียนการสอนจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญของกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน นอกเหนือจากตัวผู้สอน ผู้เรียน และเทคนิควิธีการต่าง ๆ บทบาทของสื่อการเรียนการสอน คือ 
เป็นตัวกลาง หรือพาหนะ หรือเครื่องมือ หรือช่องทางที่ใช้น าเรื่องราว ข้อมูลความรู้หรือสิ่งบอกกล่าว 
(Information) ของผู้ส่งสารหรือผู้สอนไปสู่ผู้รับหรือผู้เรียน เพ่ือท าให้การเรียนรู้หรือการเรียนการสอนบรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่วางไว้ได้เป็นอย่างดี สื่อการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ จากสื่อพ้ืนฐานซึ่งเป็นภาษาพูดหรือเขียน ถึง
ปัจจุบันสื่อมีหลายประเภท หลายรูปแบบ ให้ผู้สอนได้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของสื่อแต่ละ
ประเภทที่มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเฉพาะตัว สื่อการเรียนการสอนที่ถือว่าทันสมัยมากในปัจจุบัน คือ  สื่อ
ประเภทซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ซึ่งการพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วควบคู่ไปกับเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์
(ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา, มปป., หน้า 2)  นอกจากนั้นสื่อการเรียนการสอนมี
ความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างยิ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ  ได้แก่ 1) ช่วยให้คุณภาพการ
เรียนรู้ดีขึ้น เพราะมีความจริงจังและมีความหมายชัดเจนต่อผู้เรียน 2) ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้น 
ในเวลาที่ก าหนดไว้จ านวนหนึ่ง 3) ช่วยให้ผู้เรียนสนใจ และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการเรียนการ
สอน 4) ช่วยให้ผู้เรียนจ า ประทับความรู้สึกได้รวดเร็วและดีขึ้น 5) ช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาใน
กระบวนการเรียนการสอน 6) ช่วยให้สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เรียนได้ล าบาก เพราะท าสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น ท า
นามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงช้าให้ดูเร็วขึ้น ท าสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือ
เปลี่ยนแปลงเร็วให้ดูช้าลง ท าสิ่งที่ใหญ่มากให้ย่อขนาดขึ้น ท าสิ่งที่เล็กมากให้ขยายขนาดขึ้น  น าอดีตมาให้
นักศึกษาได้ น าสิ่งที่อยู่ไกลหรือลี้ลับมาศึกษาได้ ในกรณีนี้เป็นการส่งเสริมการเรียนการสอนมีคุณภาพดีขึ้น 
และยังสอดคล้องกับวิธีการสอนที่ครูผู้สอนพิจารณาเลือกเอามาใช้สอนอีกด้วย และ 7) ช่วยให้ผู้เรียนเรียน
ส าเร็จง่ายขึ้น และผ่านการวัดผลอันหมายถึงการบรรลุวัตถุประสงค์ของบทเรียน  

การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันเน้นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้เรียน โดยให้บทบาทของครูผู้สอน
เป็นผู้แนะน า ผู้อ านวยความสะดวกให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้กับผู้เรียนได้ด้วยตนเอง กิจกรรมการเรียนสร้าง
กระบวนการให้ผู้เรียนไปสืบค้นรวบรวมความรู้กลับเข้ามาในห้องเรียนอภิปรายแลกเปลี่ยนให้เหตุผลแสดง
ความคิดเห็นสรุปเป็นความรู้ในแต่ละเรื่อง การฝึกทักษะ การสังเกต ฝึกทักษะการพัฒนาคุณลักษณะผู้เรียน 
ครูผู้สอนจึงต้องสร้างกระบวนการฝึกทักษะการปฏิบัติให้กับผู้เรียน ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องพยายามจัดหาหรือ
สร้างสื่อการเรียนการสอนมาใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
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การฝึกอบรมเป็นกระบวนการหนึ่งที่องค์กรหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ในการ
พัฒนาการศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ 
และเจตคติต่อสิ่งที่ส่งถ่ายผ่านการฝึกอบรม เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ผ่านกระบวนการฝึกอบรมแล้วคาดหวัง
ว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปจากเดิมก่อนเข้ารับการอบรมกระบวนการที่พัฒนาบุคคล โดยการ
แนะน า  ดังนั้นการฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือสร้างความรู้หรือเพ่ิมพูน
ความรู้  ทักษะ ความสามารถ และเจตคติของบุคคลอันจะช่วยปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูง 
(วิจิตร อาวะกุล, 2550, หน้า 15 ; ชูชัย สมิทธิไกร, 2554, หน้า 5) 

การสอนแบบโครงงานเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากการลงมือปฏิบัติ
จริงในลักษณะของการศึกษาส ารวจ ค้นคว้า ทดลอง ประดิษฐ์ โดยมีผู้สอนเป็นผู้กระตุ้นแนะน า ให้ค าปรึกษา 
(สุชาติ วงศ์สุวรรณ, 2542) โดยใช้วิธีการและแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายและสามารถน าผลการเรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและชีวิตจริงได้ โครงงานเป็นวิธีการเรียนรู้ที่บูรณาการหลักสูตรกับการจัดการเรียนรู้ได้
อย่างกลมกลืน เป็นวิธีการจ าลองสถานการณ์การเรียนรู้เสมือนจริงที่เกิดจากความสนใจ ใคร่รู้ค าตอบของตัว
ผู้เรียนเอง นอกจากนั้นรูปแบบการเรียนรู้แบบ MIAP ของสุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ (2527) ซึ่งเป็นรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนหนึ่งที่เป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนส าคัญ 4 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจปัญหา(Motivation : M) 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (Information : I) 3) ขั้นพยายามหรือขั้น
ของการน ามาใช้(Application : A) และ 4) ขั้นส าเร็จผล (Progress : P) เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และสามารถพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนได้   

จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนในที่จะศึกษาทฤษฎี และหลักการฝึกอบรมบูรณาการ
ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน และรูปแบบการเรียนรู้แบบ MIAP น ามาพัฒนารูปแบบการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สามารถส่งเสริมให้ครูสามารถจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพต่อไป  

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

ร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ 
2.  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดย

ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึ้น 
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สมมติฐานการวิจัย 
ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็น

ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอยู่ในระดับ
มาก 

 

วิธีการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development) โดยผู้วิจัยได้ก าหนด ซึ่งมี

รายละเอียดขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
1. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ด้านเทคโนโลยี

คอมพิวเตอร์ และด้านการฝึกอบรม[ 
 1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้เชี่ ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ด้าน

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา และด้านการฝึกอบรม ซึ่งได้มาด้วยการเลือกมาแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จ านวน  9  ท่าน 

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
 2.1  ตัวแปรตาม คือ  ความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อ

ปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการ
ปฏิบัติ 

 2.2  ตัวแปรต้น  คือ  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดย
ใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ และแบบ
ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

 3.1 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  โดยมี
แนวคิดตามหลักทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (1962) มีข้ันตอนในการพัฒนารูปแบบดังนี้ 

  3.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ การศึกษาความต้องการในการ
ฝึกอบรม ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม เทคนิคการฝึกอบรม ทฤษฎีจิตวิทยา การสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ 
การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน การเรียนรู้แบบ MIAP และการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21 

  3.1.2 ศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอน และความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสื่อ
ปฏิสัมพันธ์ เพ่ือส่งเสริมการจัดท าสื่อการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกครูผู้สอน 
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา  
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  3.1.3 พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ  

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครั้งนี้ ได้น าแนวคิดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานที่ปรับปรุง
จาก ดุษฎี โยเหลาและคณะ (2557: 20-23) โดยมีขั้นตอนการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน  วิทยากรให้ความรู้พื้นฐานการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับการ
ท าโครงงานก่อนการเรียนรู้  เป็นขั้นตอนที่ชัดเจน ผู้เข้าอบรมใช้ในการปฏิบัติขณะท างานโครงงานจริง ในขั้น
แสวงหาความรู้ 

2. ขั้นกระตุ้นความสนใจ  วิทยากรเตรียมกิจกรรมที่จะกระตุ้นความสนใจของผู้เข้าอบรม โดยต้องคิด
หรือเตรียมกิจกรรมที่ดึงดูดน่าสนใจ ใคร่รู้ ถึงความสนุกสนานในการท าโครงงานหรือกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนี้ใน
การกระตุ้นของวิทยากรจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้ท ากิจกรรมที่ได้เรียนรู้ผ่านการจัดการเรียนรู้ของ
วิทยากร 

3. ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ  วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมแบ่งกลุ่มกันแสวงหาความรู้ ใช้กระบวนการกลุ่มในการ
วางแผนด าเนินกิจกรรม โดยระดมความคิดและหารือ แบ่งหน้าที่เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  

4. ขั้นแสวงหาความรู้  ในขั้นแสวงหาความรู้มีแนวทางปฏิบัติส าหรับผู้เข้าอบรมในการท ากิจกรรม 
ดังนี้ ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติกิจกรรมโครงงาน พร้อมทั้งร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม โดยขอค าปรึกษาจาก
วิทยากรเป็นระยะเมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกิดขึ้น  

5. ขั้นสรุปสิ่งที่เรียนรู้  วิทยากรและผู้เข้าอบรมสรุปสิ่งที่เรียนรู้จากการท ากิจกรรม  
6. ขั้นน าเสนอผลงาน  วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมน าเสนอผลงาน ช่วงท้ายของการฝึกอบรม  และผู้เข้า

อบรมคนอ่ืนๆ ได้ชมผลงานและเรียนรู้กิจกรรมที่ปฏิบัติในการท าโครงงาน 
นอกจากนั้นผู้วิจัยได้น าแนวคิดรูปแบบการเรียนรู้ในการกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ MIAP ของ  

สุชาติ  ศิริสุขไพบูลย์ (2527) ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนหนึ่งที่เป็นกระบวนการที่ผู้สอนจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้โดยผ่านขั้นตอนส าคัญ 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสนใจปัญหา(Motivation : M) 2) ขั้น
ศึกษาข้อมูล (Information : I) 3) ขั้นพยายามหรือขั้นของการน ามาใช้(Application : A) และ 4) ขั้นส าเร็จ
ผล (Progress : P) เพ่ือให้ผู้เรียนได้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ผู้เรียนได้  มาบูรณาการร่วมกันกับหลักสูตรฝึกอบรมครูมีเนื้อหาเพ่ือการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ เน้นการลงมือ
ปฏิบัติเป็นงานที่ต้องท า ซึ่งประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้   
  ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  เป็นการศึกษาสภาพปัญหา ข้อมูล
ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมของครู โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาที่เป็นครูผู้สอน 
  ส่วนที่ 2 ก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม ใช้ก าหนดเนื้อหาว่าจะมีความเฉพาะเจาะจง
เพียงใดและวิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยก าหนดงานในการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ และก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
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  ส่วนที่ 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  เป็นการออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูบนฐาน 
การก าหนดงานในการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมไปก าหนดแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติ พร้อมก าหนดการฝึกอบรมที่มีการเรียนโดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ 
MIAP ทั้งเนื้อหา และกิจกรรมการฝึกอบรม  
  ส่วนที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  เป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมนี้ไปทดลองใช้และหา
ประสิทธิภาพของหลักสูตรกับกลุ่มทดลอง สรุปผล และปรับปรุงหลักสูตรให้ดีขึ้นก่อนน าไปใช้จริง 
  ส่วนที่ 5 น าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้และประเมินผล เป็นการน าหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้วไปใช้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย และประเมินผลการใช้หลักสูตร 
  ส่วนที่ 6 ติดตามผล เป็นการวางแผนและติดตามผลการใช้สื่อปฏิสัมพันธ์ที่ครูสร้างขึ้น โดย
ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของผู้เรียน 

  3.1.4 น ารูปแบบที่ได้ไปให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ด้วยวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึก  และแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 

  3.1.5 ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงาน
เป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

  3.1.6 ได้รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ที่สมบูรณ์ 

 3.2  การสร้างแบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้าง
สื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการ
ปฏิบัติที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 6 ส่วนดังนี้ คือ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  ส่วนที่  2  ก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม   
ส่วนที่ 3  ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  ส่วนที่ 4  ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  และส่วนที่ 5 น าหลักสูตร
ฝึกอบรมไปใช้และประเมินผล ส่วนที่ 6 ติดตามผล  

 เกณฑก์ารให้คะแนนระดับความเหมาะสม 
 5     คะแนน  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
 4     คะแนน  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับดี 
 3     คะแนน  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
 2     คะแนน  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อย 
 1     คะแนน  หมายถึง   มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
 เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยระดับความเหมาะสม (บุญชม ศรีสะอาด, 2537, หน้า100) 
 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับดีมาก 
 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับดี 
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 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับปานกลาง 
 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับน้อย 
 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีความเหมาะสมระดับน้อยที่สุด 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยน ารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์

โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้นและแบบประเมินความเหมาะสม ให้ผู้ เชี่ยวชาญทั้ง 9 ท่าน กลุ่มตัวอย่างผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและ
พัฒนาหลักสูตร  ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา และด้านการฝึกอบรม และน าข้อมูลผล
การประเมินมาวิเคราะห์ข้อมูลสถิติต่อไป พร้อมน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียน
การสอนทักษะการปฏิบัติ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นก่อนน าไปใช้ในการพัฒนาและวิจัยต่อไป 

5.  การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมด้วยค่าสถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
และน าข้อมูลค่าเฉลี่ยคะแนนความเหมาะสมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีก าหนดในการแปลผลการวิจัย 

 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ  ซึ่งเกิดจาก
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาสื่อปฏิสัมพันธ์ส าหรับน าไปจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ จากนั้นรวบรวมจัดท าหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความต้องการที่จะพัฒนาหลักสูตรตาม
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร แสดงผลการวิจัยดังนี้  

1. ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็น
ฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ 

 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ แสดงดังภาพที่ 1 
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วิเคราะห์ความต้องการจําเป็น
- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

- สร้างแบบสํารวจความต้องการจําเป็น

- เก็บรวบรวมข้อม ูล

- วิเคราะห์ข้อ มูล

- สรุปผลการศึกษาความต้องการจําเป็น

 กําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม
 - วิเคราะห์เนื้อหาจากข้อม ูลความต้องการจําเป็น

 - กําหนดงานท่ีเกี่ยวข้องกับการสร ้างสื่อปฏิสัมพันธ์ และวิเคราะห์งาน

 - กําหนดวัตถุประสงค ์หลัก สูตรฝึกอบรม

 - กําหนดวัตถุประสงค ์เชิงพฤติกรรม

 - ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสม และปรับปรุง

 - วัตถุประสงค ์เชิงพฤต ิกรรมนําไปก ําหนดเนื้อหา  กิจกรรมการเรียน 
และการประเมินผล

ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม

ทดลองใช้และปรับปรุง
- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

- ทดลองใช้ก ับกลุ่มเป้าหมาย 
- หาประสิทธ ิภาพ

- สรุปผลการทดลองใช้

- ปรับปร ุงหลักสูตรฝึกอบรม

นําไปใช้และประเมินผล
- กําหนดกลุ่มเป้าหมาย และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

- นําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้

- เก็บรวบรวมข้อม ูล

- วิเคราะห์ข้อ มูล

- สรุปการประเม ินผล

ติดตามผล
- วางแผนงานการติดตามผล

- เก็บรวบรวมข้อม ูลตามแผนงาน 
- ประเม ินผลการติดตามนําสื่อไปใช้

- วิเคราะห์ข้อ มูล

- สรุปผลการติดตามผล

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมวิเคราะห์งานการสร้างสร้างสื่อ
ปฏิสัมพันธ์
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การประเมินผลการปฎิบัติ

การฝึกอบรม

Step1 : ขั้นให้ความรู้พ้ืนฐาน
Step2 : ขั้นกระตุ้นความสนใจ
Step3 : ขั้นจัดกลุ่มร่วมมือ

Step4 : ขั้นแสวงหาความรู้
Step5 : ขั้นสรุปส่ิงที่เรียนรู้
Step6 : ขั้นนําเสนอผลงาน

การเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน

1 2

3

4 5 6

 

ภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
ร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ 

จากภาพที่ 1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ประกอบด้วย 6 ส่วน
ดังน้ี  1) ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการฝึกอบรม  2) ส่วนที่ 2 กําหนดวัตถุประสงค์หลักสูตร

ฝึกอบรม 3) ส่วนที่ 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  4) ส่วนที่ 4 ทดลองใช้หลักสูตรฝึกอบรม  5) ส่วนที่ 5 นํา
หลักสูตรฝึกอบรมไปใช้และประเมินผล  และ 6) ส่วนที่ 6 ติดตามผล  
 2. ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์

โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติที่

ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
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 จากการศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 
9 ท่าน  แสดงผลการประเมินความเหมาะสม 6 ส่วน และโดยภาพรวม  ดังภาพที ่2 
 

 
 

องค์ประกอบ ส่วนท่ี 1 ส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 ส่วนท่ี 4 ส่วนท่ี 5 ส่วนท่ี 6 ภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย 4.78 4.67 4.89 4.56 4.89 4.22 4.67 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.44 0.50 0.33 0.53 0.33 0.44 0.48 
 

ภาพที่ 2  ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู ที่ผู้วจิัยพัฒนาขึ้น 
 

 จากภาพที่ 2  ผลการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู  ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.67  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณาแต่ละส่วน พบว่า ส่วนที่มีความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
ส่วนที่ 3 ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  และส่วนที่ 5  น าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้และประเมินผล รองลงมาคือ 
ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  และส่วนที่มีความเหมาะสมน้อยที่สุดคือ ส่วนที่ 6 
ติดตามผล  
 จากผลการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก เนื่องจากผู้วิจัยได้มีการ
พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูเป็นขั้นตอนและมีการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครู
ก่อนที่จะมาวิเคราะห์งานการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ และน าผลที่ได้มาออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูโดยใช้
โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตรของทาบา (1962) นอกจากนั้นหลักสูตรฝึกอบรมนี้ท าให้ครูผู้สอนมี
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีความพึง
พอใจในการเรียนต่อไป สอดคล้องกับภัทรพร นุชน้อย วิทวัส ทิพย์สุวรรณ และดวงกมล โพธิ์นาค (2555) ได้
ศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้วยเว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
เพ่ือส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเลือกแบบสุ่มอย่างง่าย จากนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระ
ราชูปถัมภ์ฯ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ เว็บช่วยสอนกับเทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
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ฐานเพ่ือส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพ้ืนฐานที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบประเมินความพึงพอใจ ส าหรับน าไปเก็บข้อมูลและรวบรวมผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้วยเว็บช่วยสอนกับ
เทคนิคการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานเพ่ือส่งเสริมงานการออกแบบกราฟิกพ้ืนฐาน ด้านทักษะพิสัย โดยใช้
เกณฑ์การให้คะแนนแบบ Rubric ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนด้วยเว็บช่วย
สอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนในรูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก แสดงว่ารูปแบบที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีความ
เหมาะสมและสามารถน าไปประยุกต์ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
การวิจัยครั้งนี้  สรุปผลการวิจัยได้ว่า รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูการสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์

โดยใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการเรียนรู้แบบ MIAP เพ่ือส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ ที่ผู้วิจัย
พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรม  ส่วนที่  2  
ก าหนดวัตถุประสงค์หลักสูตรฝึกอบรม   ส่วนที่ 3  ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรม  ส่วนที่ 4  ทดลองใช้หลักสูตร
ฝึกอบรม  และส่วนที่ 5 น าหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้และประเมินผล ส่วนที่ 6 ติดตามผล  และผลการประเมิน
ความเหมาะสมของรูปแบบโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.67  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.48  ดังนั้นรูปแบบนี้สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเพ่ือใช้ในการฝึกอบรมต่อไป  โดยในการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมนี้เน้นให้ครูที่เป็นผู้เข้าอบรมครูสร้างสื่อปฏิสัมพันธ์ มีการลงมือปฏิบัติเป็นงานสุดท้ายออกมาเป็น
ผลงานที่เป็นสื่อปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนทักษะการปฏิบัติ โดยครูต้องน าไปใช้ในการเรียนการ
สอนทักษะการปฏิบัติแก่ผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้มีความเข้าในเนื้อหาในการเรียนการสอนที่เป็น
ขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง   และสามารถศึกษาทบทวนการเรียนได้จากสื่อการเรียนรู้นั้น  
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รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ 
เพ่ือการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 

Patterns of Governance in Organic Agricultural 
 Products Management for Sustainable Self-Reliance 

ชมภูนุช หุ่นนาค1 

บทคัดย่อ 

 การศึกษารูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่าง
ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1. เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล  2. เพ่ือศึกษา
รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันตก และสามพรานโมเดล และ 3. เพ่ือน าเสนอรูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตร
อินทรีย์เพื่อการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้รูปแบบระบบอภิบาลของ Louis Meulaman (2008) 
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ การพ่ึงพาตนเอง และเกษตรอินทรีย์ 

 วิธีด าเนินการวิจัยในเชิงคุณภาพ ศึกษาจากเอกสาร แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก โดยรูปแบบการวิจัยเป็นแบบกรณีศึกษา ใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย ผู้น ากลุ่มเครือข่ายที่จัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และ
สมาชิกกลุ่ม ภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เก่ียวข้อง ผู้บริโภค และนักวิชาการ รวมทั้งสิ้น 30 คน 

 ผลการวิจัย พบว่า 1. สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์  ได้แก่ 1) บริบท 
สภาพแวดล้อม และความแปรปรวนของสภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท าเกษตรอินทรีย์  2) ปัญหาผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และ 3) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เป็นต้น 2. รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตร
อินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล ประกอบด้วย 1) ระบบ
อภิบาลการมีส่วนร่วม 2) ระบบอภิบาลตัวกลาง 3) ระบบอภิบาลชุมชน 4) ระบบอภิบาลแบบปรึกษาหารือ 
และ 5) ระบบอภิบาลปรับตัว 3. รูปแบบระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 1) ระบบอภิบาลแบบจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหลายระดับ  2) 
ระบบอภิบาลโดยธรรม 3) ระบบอภิบาลที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน 
ท้องถิ่น รวมถึง 4) ระบบอภิบาลโดยเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการในการท าเกษตรอินทรีย์ 

ค าส าคัญ: ระบบอภิบาล2/ การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์3/ การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน4 

 

11531153



          
  

 

1อาจารย์ ดร. สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม 73170 
2ระบบอภิบาล (Governance) หมายถึง การบริหารงาน การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วน เน้น
ความสัมพันธ์ในลักษณะเครือข่าย การประสานงาน การพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน และลดความส าคัญ หรือบทบาทของภาครัฐลง 
3การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ (Organic Agricultural Products Management) หมายถึง การบริหารและการจัดการระบบการผลิตเกษตร
อินทรีย์ตลอดทั้งวงจรตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า โดยให้ความส าคัญกับความยั่งยืนของสุขภาพดิน ระบบนิเวศ และผู้คน มีการพึ่งพาอาศัย
กระบวนการทางนิเวศวิทยา ความหลากหลายทางชีวภาพ และวงจรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก และสามพราน
โมเดล ตลอดจนผสมผสานองค์ความรู้พื้นบ้าน นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความสัมพันธ์ที่เป็ น
ธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคนและสิ่งมีชีวิตต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน (Sustainable Self-Reliance) หมายถึง การพยายามรู้จักตนเอง พิจารณาตนเองแล้วใช้ความรู้ ความสามารถของ
ตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และคนในชุมชน สร้างชุมชนและสังคมให้มีความหลากหลาย มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน หรือมี
ปฏิสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน จนสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเอง ภายใต้ความเชื่อ วัฒนธรรม ทรัพยากร วิถีเกษตรอินทรีย์ และโครงสร้างทางสังคมที่
เป็นอยู่ 
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Abstract  

 The objectives of this research were 1) to analyze the condition and problem of 
Organic Agricultural Products Management of Community Enterprise Network of The Organic 
Agriculture in West and Sampran Model 2)  to study the pattern of Governance in Organic 
Agricultural Product of Community Enterprise Network of Organic Agricultural in West and 
Sampran Model and, 3) to show the pattern of Governance in Organic Agricultural Products 
Management for Sustainable Self-Reliance from the application of the pattern of Governance 
of Louis Meulaman (2008), New Public Management theory, Self-Reliance and Organic 
Agricultural. 

 The qualitative research was used in this research to study the documents, concept, 
theory, involved research and the depth-interview. The concept was case study to use the 
depth-interview to collect data. The informants consisted of the 30 of the leaders of Organic 
Agricultural Products Management, Group member of Private Organization, Involved 
Governance Consumer and Scholar.  

 The results of this study were showed that 1. The condition and problem of Organic 
Agricultural Products Management, such as 1) the content, condition and the complexity of 
weather were the obstacles to the organic agricultural 2) The organic agricultural products 
were not enough for demand, and 3) the public organization was not enough to support for 
organic agricultural. 2. The pattern of Governance in Organic Agricultural Products of 
Community Enterprise Network of Organic Agricultural in West and Sampran Model consisted 
of 1) Participatory Governance 2) Nodal Governance 3) Community Governance 4) 
Deliberative Governance, and 5) Adaptive Governance. 3) The pattern of Governance in 
Organic Agricultural Products Management for Sustainable Self-Reliance consisted of  1) Self-
Governance – the collaboration of the various level 2) Good Governance 3) Natural 
Governance was suitable for the community content, and 4) Agricultural Governance was 
organic agricultural entrepreneur.  

Keywords: Governance/ Organic Agricultural Products Management/ Sustainable Self-
Reliance 
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บทน า 
 ภาคการเกษตรมีบทบาทส าคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในมิติของการ
ผลิตที่สามารถพ่ึงพาตนเองด้านอาหารและเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร รวมถึงเป็นฐานการผลิตที่
สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมเพ่ือการค้าและการส่งออกส าหรับภาคการผลิตและบริการอ่ืนๆ อีกด้านหนึ่ง 
ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประเทศไทยโชคดีที่มีที่ตั้งทางภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสม มีภูมิปัญญาด้านการผลิต 
การประยุกต์ดัดแปลง และวัฒนธรรมอาหารที่เข้มแข็งและหลากหลาย (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, http://www.nesdb. go.th/Default.aspx?tabid=62, 5 พฤษภาคม 2559) 
ถึงแม้เราจะประสบกับภัยธรรมชาติ และสภาพอากาศที่แปรปรวน และมลภาวะในช่วงระยะหลังก็ตาม 
นอกจากนั้น สิ่งที่ปรากฏชัดเจนอีกส่วนหนึ่ง คือ รัฐไม่ใช่ภาคส่วนที่ส าคัญในการจัดการภาคการเกษตรทั้งหมด
แต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป มีการลดบทบาทภาครัฐ และสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมจากหลากหลายภาค
ส่วนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเอกชน และภาคประชาสังคม ท าให้พวกเขาเหล่านั้นมีอ านาจต่อรอง มีความรู้ความ
เข้าใจปัญหา ตื่นรู้ และยกระดับจากประชาชนเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพากันเองได้ 
เพ่ือรักษาท้องถิ่น ดิน น้ า ธรรมชาติ สร้างผลผลิตที่มีมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน และคนในสังคม  ซึ่งก่อให้เกิด
การเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชน ท้องถิ่นในทุกมิติ ดังนั้น จึงน าไปสู่การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทั้งในส่วนของการ
วิเคราะห์สภาวการณ์ และปัญหาการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล รวมถึงการน าเสนอรูปแบบของระบบอภิบาล
ในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 1) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล 
 2) เพ่ือศึกษารูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล 
 3) เพ่ือน าเสนอรูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน  
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กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้วิจัย 

วิธีการวิจัย 
 วิธีการศึกษาวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative study) ใช้วิธีการวิจัยแบบกรณีศึกษา (Case 
Study Approach) จ านวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่ 1.เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก 
ประกอบด้วย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 2. สามพรานโมเดล 
จังหวัดนครปฐม โดยศึกษาจากเอกสาร (documentary study) ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ทั้งในรูปของหนังสือ และเอกสาร รวมถึงสื่อต่างๆ เพ่ือความครบถ้วน และความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) ซึ่งแบบสัมภาษณ์ก่อนน าไปใช้จะมีการทดลองใช้กับ
กลุ่มที่มีคุณสมบัติเหมือนกับกลุ่มที่ไปสัมภาษณ์เจาะลึก หลังจากนั้นน าปรับปรุงก่อนน าไปใช้ เวลาลงไป
ภาคสนาม (Fieldwork) ตามชุมชนที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้ โดยผู้วิจัยเข้าไปเกี่ยวข้อง และมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับคน
ในพ้ืนที่ทีท่ าการศึกษาจนได้รับความเชื่อใจ เสมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งกับประชากรที่ตนศึกษา เพ่ือได้รับข้อมูลเชิง
คุณภาพระดับลึก เพ่ือน าไปสู่การรับรู้และเข้าใจปรากฏการณ์ต่างๆ อย่างลึกซึ้งในกรณีที่ศึกษา ( intrinsic 
case)  

รูปแบบอภิบาลปรับตัว  
(5) 

 

 

รูปแบบอภิบาลตัวกลาง  
(2)  

 

 

ผลการจัดการผลิตผล 

เกษตรอินทรีย ์

รูปแบบของระบบอภิบาลในการจดัการ
ผลติผลเกษตรอนิทรีย์ 

ทีน่ าไปสู่การพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื  
 

 

รูปแบบอภิบาล 
การมีส่วนร่วม (1) 

 

รูปแบบอภิบาลชุมชน 
(3) 

 

รูปแบบอภิบาลแบบ
ปรึกษาหารือ   

(4) 
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 หน่วยในการวิเคราะห์เป็นระดับบุคคล ซึ่งเน้นตัวบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลส าหรับใช้ตอบค าถามการ
วิจัยได้อย่างครบถ้วน ซึ่งได้แก่ ผู้น ากลุ่มเครือข่ายที่จัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ และสมาชิกกลุ่ม ภาคเอกชน 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้บริโภค และนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ และนักวิชาการที่เชี่ยวชาญ
เรื่องเกษตรอินทรีย์ จ านวนรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยใช้การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง (sampling) แบบไม่ใช้ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น (non-probability selection sampling) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive selection) 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ที่เป็นกรณีศึกษา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เริ่มตั้งแต่ การจัดระเบียบข้อมูล (Data Processing) เมื่อผู้วิจัยได้ท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือตามท่ีระบุไว้ จากนั้นใช้วิธีการลดทอนข้อมูล (Data reduction) และน าข้อมูลที่
ลดทอนแล้วมาจัดหมวดหมู่ (Classification) หาแบบแผนความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Relationship 
Patterns) เนื่องจากข้อมูลมีที่มาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ท่าที น้ าเสียง 
พฤติกรรม การแสดงออกต่างๆ ระหว่างการสัมภาษณ์ เอกสาร ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ และการเข้า
ร่วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เป็นต้น 
 ล าดับต่อมา การแสดงข้อมูลและหาข้อสรุป โดยการน าข้อมูลที่จัดหมวดหมู่ไว้ จัดแบ่งตามความ
เชื่อมโยงของเนื้อหาสาระ และวิเคราะห์ หาข้อสรุปว่า ข้อมูลที่มีอยู่นั้น สามารถท่ีจะตอบปัญหาการวิจัยในส่วน
ใดได้บ้าง อย่างไร จากนั้นแสดงข้อมูลในลักษณะของการอธิบาย บรรยาย อันจะท าให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การแสดงข้อมูลและการหาข้อสรุปผู้วิจัยท าการวิเคราะห์หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บข้อมูล และ
วิเคราะห์ร่วมกับชุมชน และกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
 การตีความผลการวิจัยจากข้อค้นพบ ส าหรับการตีความค าตอบที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก ส่วนหนึ่ง
เน้นการพิจารณาบริบท ทั้งบริบททางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ด้วย เพ่ือน าไปสู่การเข้าใจ
ความหมายนั้นอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้การตีความตั้งอยู่บนฐานของทฤษฎี หลักเหตุผล และข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น 
โดยมิได้ใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ล าดับสุดท้าย การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ผู้วิจัยท าการตรวจสอบข้อมูลด้วยการประยุกต์ใช้
การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (triangulation) กล่าวคือ การใช้กระบวนวิธีที่หลากหลาย (the multiple-
method approach) ซึ่งจากหลักการตรวจสอบดังกล่าว ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้เพียงบางหลักการ คือ การ
ตรวจสอบสามเส้าด้านวิธีรวบรวมข้อมูล (methodological triangulation) เป็นการใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่างๆ กัน เพ่ือรวบรวมข้อมูลเรื่องเดียวกัน  
ผลการวิจัยอภิปรายผล 
  1. สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล 
 สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสภาวการณ์ในภาพรวมของทั้งจังหวัด
สุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี และนครปฐม การเกษตร ถือเป็นอาชีพหลักของคนในจังหวัดนั้นๆ 
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ด้วยสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และภูมิประเทศที่เอ้ืออ านวยต่อการท าการเกษตร อีกทั้งผลิตผลมีลักษณะที่
หลากหลาย มีทั้งพืชผัก ผลไม้ เรียกได้ว่า เป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่ง ประกอบกับภาครัฐส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการเกษตรมาโดยตลอด มีหน่วยงานของรัฐที่ดูแล สนับสนุนเรื่อง
การเกษตรหลายระดับ แต่ในมุมกลับกันต้องยอมรับการท าการเกษตรที่ใช้สารเคมีมีมากกว่าการท าการเกษตร
ที่ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ก่อหนี้สินให้กับเกษตรกร มีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย เนื่องจากปัจจัย
การผลิตมีราคาสูง และค่าจ้างแรงงานในภาคการเกษตรสูง ประกอบกับเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ส่วน
เกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งก าลังอยู่ในขั้นปรับเปลี่ยน คือ พยายามใช้สารเคมีให้น้อยลง แต่มีแนวโน้มของเกษตรกร
ที่หันมาท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้น 
 ส่วนปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาค
ตะวันตก ทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และเพชรบุรี รวมถึงนครปฐมมีลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
แม้ว่าแต่ละพ้ืนที่จะมีผลิตผลเกษตรอินทรีย์ต่างชนิดกัน และมีสภาพบริบทที่แตกต่างกันก็ตาม ซึ่งปัญหาในการ
จัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ในภาพรวม มีดังนี ้
 1) บริบท สภาพแวดล้อม และความแปรปรวนของสภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท าเกษตรอินทรีย์ 
เช่น มีโรงงานอุตสาหกรรมรายล้อมพ้ืนที่เกษตร สภาพอากาศร้อนจัด และฝนตกหนักจนพ้ืนที่การเกษตรถูก
ท่วมขัง หรือผลิตผลหลุดร่วง เสียหาย เป็นต้น ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาค
ตะวันตกจากจังหวัดราชบุรี (เพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “ปัญหา คือ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน รอบๆ พ้ืนที่เต็มไปด้วยโรงงาน  
  อุตสาหกรรม” ... (เพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2559) 
 ขณะที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตกจากจังหวัดกาญจนบุรี (ฉัตรชัย 
จันทร์ลอย) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “ปัญหาหลักของการจัดการเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ คือ ดินไม่ดี อากาศไม่ดี เวลา 
  ร้อนร้อนจัด บางทีฝนก็ตกมากจนน้้าท่วม แต่บางทีก็แล้ง” ... (ฉัตรชัย จันทร์ลอย,  
  สัมภาษณ์, 14 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Hughes (2003, pp. 53-60) ที่ได้อธิบายไว้ว่า การจัดการ 
การใช้วิธีการเชิงกลยุทธ์ให้ประสบความส าเร็จ ต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่มากระทบ เพราะสิ่งเหล่านี้
ล้วนมีผลต่อการบรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 
 2) ปัญหาผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เนื่องจากความไม่
แน่นอนของปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพดิน ฟ้า อากาศ และตัวเกษตรกรผู้ผลิตที่ท้อถอย หรือมีความรู้สึกว่าไม่
อยากท าเกษตรอินทรีย์ ความขัดแย้งระหว่างสมาชิกเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต การจัดการเรื่องรายได้ และ
การตลาด เป็นต้น ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการวางแผนและการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
ซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก (วิรัญชนา อเนกศรี) ได้กล่าวไว้ว่า 
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  ... “บางทีพ่ีเจรจาไว้ให้ให้แล้วกับตลาดที่รับซื้อ แต่สมาชิกผลิตไม่มีความต่อเนื่อง ท้า 
  ให้ไม่มีของที่จะส่ง” ... (วิรัญชนา อเนกศรี, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2559) 
 สอดคล้องกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตกจากจังหวัดราชบุรี (เพ็ญ
รัตน์ สวัสดิ์รักษา) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “เกษตรอินทรีย์ท้าเท่าไหร่ก็ไม่พอขาย แต่เราก็ไม่ได้ตั้งราคาจนสุดโต่ง แค่พออยู่  
  พอกิน ไม่ขาดทุน แต่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรกลับไปมองอีกมุม 
  หนึ่ง คือ ต้องการให้เกษตรอินทรีย์เติบโตเร็วๆ มีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์มากๆ” ...  
  (เพ็ญรัตน์ สวัสดิ์รักษา, สัมภาษณ์, 13 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิญญู พันธ์โต (2545, หน้าบทคัดย่อ) ที่พบว่า การท า
เกษตรอินทรีย์ต้องพบกับปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ความตระหนักถึงผลกระทบไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายใน
และปัจจัยภายนอกของหมู่บ้าน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกิจกรรมในรูปแบบกลุ่ม การมีกระบวนการ
บริหารและนโยบายที่ดี ล้วนเป็นแรงจูงใจในการให้ความร่วมมือในการเปลี่ยนแปลงไปสู่เกษตรอินทรีย์ ในอีก
ด้านหนึ่งการท าเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความส าเร็จของเกษตรกรที่ได้ทดลองปลูกและท ามาอย่างต่อเนื่องนั้น 
เป็นแบบอย่างที่ดีในการจูงใจให้เกษตรกรคนอ่ืนๆ หันมาให้ความสนใจเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก
ผลิตผลเกษตรอินทรีย์ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด  
 3) หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องยังไม่ได้สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง และการสนับสนุน
บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับความต้องการ หรือปัญหาที่แท้จริงของคนในชุมชน รวมถึงไม่ได้เปิดโอกาสให้
เกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ อย่างจริงจัง กล่าวคือ การท างานของหน่วยงานราชการระดับ
ต่างๆ ยังไม่ได้เข้าไปใกล้ชิดประชาชน ท าให้การประสานความร่วมมือเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่มาก
นัก ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มพัฒนายั่งยืน (อนิรุทธ์ ขาวสนิท) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “หน่วยงานวิชาการเข้ามาอบรมชาวบ้านก็มาพูดแต่ภาษาวิชาการ ชาวบ้านเค้าฟัง 
  ไม่รู้เรื่องก็นั่งหลับบ้าง ก็มาว่าชาวบ้าน หน่วยงานพวกนี้เข้ามาต้องมาบอกอะไรที่ 
  สามารถปฏิบัติได้เลย พูดให้เข้าใจง่ายๆ ชาวบ้านถึงท้าตามได้ และพวกนี้เอาอะไร 
  เข้ามาก็ไม่ตรงกับปัญหาของเรา เข้ามาคุณก็พูดอย่างเดียว ให้ชาวบ้านพูดแค่ค้าสอง 
  ค้า จากนั้นก็สรุปเอาเอง และไปน้าเสนอเป็นรายงานให้เจ้านาย ไม่ได้ให้ชาวบ้านมี 
  ส่วนร่วมอย่างแท้จริง” ... (อนิรุทธ์ ขาวสนิท, สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Hughes (2003, pp. 53-60) ที่เชื่อว่า รัฐต้องมีความ
รับผิดชอบต่อสาธารณะโดยตรง เพราะมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น 
การที่รัฐจะเข้าใจว่าประชาชนต้องการอะไร รัฐต้องใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น และมีส่วนร่วมระหว่างกันมากขึ้น 
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับผลการวิจัยของ ชมภูนุช หุ่นนาค วรรณารัตน์ อัศวเดชาชาญยุทธ์ และศิริวัฒน์ 
เปลี่ยนบางยาง (2559, หน้า 86) ที่พบว่า ปัญหา อุปสรรคของการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการ
ความรู้ในการท าเกษตรอินทรีย์ส่วนหนึ่ง คือ ขาดการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ อย่างจริงจัง 
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 2. รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
เกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล 
 1) รูปแบบอภิบาลการมีส่วนร่วม พบว่า เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และสาม
พรานโมเดลมีการเชื่อมโยงการท างานกับเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม โดยที่
ภาครัฐเป็นนักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องเกษตรอินทรีย์ และหน่วยงานภาครัฐทุกระดับ ไม่
ว่าจะเป็นส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นในเรื่ององค์ความรู้ งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และตลาด ส่วน
ภาคเอกชนมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่สนับสนุนเรื่องการตลาด ช่องทาง
การตลาดที่หลากหลาย อุดหนุนงบประมาณ รวมถึงพัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้า และ
การตรวจรับรองมาตรฐานแปลง ในขณะที่อีกส่วน คือ ภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผน 
การศึกษา วิเคราะห์สภาพบริบทของพ้ืนที่ การช่วยแสวงหาช่องการสนับสนุน ตลอดจนการตลาด ดังผู้ให้
ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้จัดการตลาดสุขใจ (วิชัย มีสวัสดิ์) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “สามพรานโมเดล คือ การเชื่อมทุกห่วงโซ่คุณค่า เอกชน หรือภาคส่วนไหนเข้ามา 
  มีส่วนร่วมเรายินดีทั้งหมด องค์ความรู้ด้านวิชาการ เผื่อมหาวิทยาลัยต่างๆ อยากเข้า 
  มาท้าวิจัยก็สามารถเข้ามาท้าได้ หรือเอกชนเข้ามาท้า CSR ก็ยินด”ี ...  
  (วิชัย มีสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Rhodes (1996, p. 652) ที่พบว่า การบริหารงานและการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ จากเดิมที่ให้ความส าคัญกับรัฐบาล หรือส่วนกลางในการก ากับ ควบคุม ดูแล และมีอ านาจ
ในการตัดสินใจทุกอย่าง เปลี่ยนมาเป็นสังคม เครือข่ายหลากหลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการบริหาร  
 2) รูปแบบอภิบาลตัวกลาง การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
ภาคตะวันตกมีลักษณะอภิบาลตัวกลางที่แตกต่างจากสามพรานโมเดล กล่าวคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันตกมีศูนย์กลางของเครือข่าย คือ ภาคประชาชน หรือผู้น าที่เป็นเกษตรกร เป็นผู้ท าหน้าที่ใน
การประสานความร่วมมือต่างๆ ไปยังสมาชิกแต่ละจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการตลาด ส่วนสามพราน
โมเดลมีภาคเอกชนเป็นตัวกลางส าคัญในการประสานความร่วมมือในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม คนในชุมชน และเอกชนด้วยกัน และยังเป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ผลิตกับ
ผู้บริโภค โดยมีกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ทุกฝ่ายได้พบปะกัน คือ “ตลาดสุขใจ” ดังที่ผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นที่
ปรึกษากลุ่มพัฒนายั่งยืน (อนิรุทธ์ ขาวสนิท) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “สามพรานโมเดล เป็นเหมือนโชว์รูม เป็นตัวแทน หรือมีเอกชนเป็นตัวกลาง   
  ติดต่อประสานงานจากผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นบริษัท โรงแรมอ่ืนๆ หรือผู้บริโภค  
  ทั่วๆไป เรียกได้ว่า สามพรานโมเดลขับเคลื่อนโดยกลไกทุกภาคส่วน โดยมีเอกชน 
  เป็นแกนหลัก แต่เป็นเอกชนที่ไม่มองเรื่องประโยชน์ของตนเอง มองที่ประโยชน์ของ 
  ชุมชน แม้กระท่ังพนักงานทั้งหมดของโรงแรมก็ต้องไปอบรมเกษตรอินทรีย์ ปลูกเอง  
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  ท้าเอง เข้าใจว่าพิษภัยของสารเคมีมันร้ายแรงแค่ไหน” ... (อนิรุทธ์ ขาวสนิท,   
  สัมภาษณ์, 10 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ OECD (1991, p.11) ที่เชื่อว่า การจัดการการผลิต สินค้า 
และบริการต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า หรือประชาชนเป็นส าคัญ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแนวคิดของ Rhodes (1996, pp. 653-658) ที่พบว่า เครือข่าย ประกอบด้วย รัฐบาลท้องถิ่น ภาค
อาสาสมัคร และภาคเอกชน เป็นต้น มีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งความรู้ ข้อมูลข่าวสาร น าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง หรือหลายปัญหาที่มีความซับซ้อน และมีความหลากหลาย 
 3) รูปแบบอภิบาลชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตกและสามพรานโมเดลคนในชุมชน
จัดรูปแบบการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของชุมชน โดยคนในชุมชนเอง ได้สัมผัส ลงมือท าในทุก
กระบวนการ ลองถูก ลองผิด และเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาเองเป็นหลัก กล่าวคือ พยายามพ่ึงพาตนเองให้มาก
ที่สุด พ่ึงกลไกภายนอกให้น้อยที่สุด ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นที่ปรึกษากลุ่มพัฒนายั่งยืน (อนิรุทธ์ ขาวสนิท) 
ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “ให้ชาวบ้านได้ท้าเอง ขายเอง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ชาวบ้านลด ละ เลิก ซึ่งตอน 
  แรกชาวบ้านก็ยังไม่เต็มร้อย พอคนซื้ออินกับเรื่องอินทรีย์ ส่งผลให้ชาวบ้านลดการใช้ 
  สารเคมี แล้วก็หยุดใช้สารเคมีได้ในที่สุด” ... (อนิรุทธ์ ขาวสนิท, สัมภาษณ์,  
  10 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Osborne and Gaebler (1992) ที่เชื่อว่า การจัดการควร
เปิดโอกาสให้ประชาชนได้จัดการตนเอง เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา และตัดสินใจเรื่องต่างๆ หรือสร้างให้
ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นเจ้าของชุมชน  
 4) รูปแบบอภิบาลแบบปรึกษาหารือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภาค
ประชาชน หรือภาคประชาสังคม หรือคนในชุมชนที่ท าเกษตรอินทรีย์เป็นผู้ที่ด าเนินกิจกรรมหลัก และร่วมกัน
แก้ไขปัญหา ร่วมรับผิดชอบโดยตรง และลักษณะการร่วมปรึกษาหารือยึดตามหลักประชาธิปไตย คือ ทุกคนใน
กลุ่มมีสิทธิ เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นในทัศนะต่างๆ และรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน รวมถึงให้
ความส าคัญมติ หรือเสียงข้างมากของสมาชิกในกลุ่ม โดยที่ไม่ผูกติดอยู่กับรัฐ ในขณะที่สามพรานโมเดล มูลนิธิ
สุขใจของสวนสามพรานถือเป็นหน่วยงานหลักที่ตั้งสามพรานโมเดลขึ้นมา โดยมีสมาชิกเป็นประชาชนในพ้ืนที่
จังหวัดนครปฐมที่ท าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสมาชิกแต่ละคนก็จะมีกลุ่ม เครือข่ายย่อยๆ ของตนเอง โดยสมาชิกของ
แต่ละกลุ่มจะร่วมกับสวนสามพรานในกิจกรรมต่างๆ มีการพูดคุย ปรึกษาหารือ ร่วมแก้ไขปัญหา และร่วม
รับผิดชอบ มีการเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ แต่ต้องอยู่ภายใต้ กฎ 
กติกาที่กลุ่มตั้งขึ้น และเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย จากอภิบาลแบบปรึกษาที่ทั้งสองกลุ่มเครือข่าย
ด าเนินการ ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก (วิรัญชนา อเนกศรี) ได้กล่าว
ไว้ว่า 
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  … “กลุ่มเราเน้นท้ากันเอง แก้ปัญหากันเอง ใครมีอะไรก็มาบอก มาพูดคุยกันได้ ก็จะ 
  ใช้ประสบการณ์ในการแนะน้า แกไขปัญหาภายในกลุ่ม ทุกคนต้องฟังกัน แล้ว  
  ผลสรุปออกมาเป็นยังไงคนส่วนน้อยที่เหลือก็ต้องยอมรับ เรามีกฎ กติกาของเราเอง  
  รัฐไม่ต้องเข้ามายุ่งมาก ให้เราดูแล ปรึกษากันเอง เช่น เราเปิดโอกาสให้คนในชุมชน  
  คือ แปลงที่เริ่มปรับเปลี่ยนก็ขายแบบปรับเปลี่ยนแปลงใครเป็นอินทรีย์ก็ขายแบบ 
  อินทรีย์ ซึ่งแปลงปรับเปลี่ยนเราก็ช่วยเรื่องราคาเค้าด้วย ไม่ให้ต่้าลงเท่ากับพวกใช้ 
  สารเคมี คือ มีการคุยราคาไว้ก่อนล่วงหน้า เพ่ือให้เค้ามีก้าลังใจในการท้างาน” ...  
  (วิรัญชนา อเนกศรี, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับ Pollitt (2001, p. 473) ที่เชื่อว่า การจัดการที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ต้องยึดถือในคุณค่าของปัจเจกบุคคลนิยม การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
อย่างเท่าเทียมกัน และความยืดหยุ่น คล่องตัว และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ  
 5) รูปแบบอภิบาลปรับตัว ทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตกและสามพรานโมเดลมีสมาชิกที่
ค่อนข้างจะเปิดรับ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับบริบท ปัญหา สถานการณ์ และ
แนวโน้มความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี ในอีกด้านหนึ่งก็มีความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ที่
ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ด้วย โดยมีการน าเทคโนโลยี การสื่อสาร และนวัตกรรมที่ทันสมัยเข้ามาปรับใช้ใน
การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก 
(วิรัญชนา อเนกศรี) ได้กล่าวไว้ว่า 
  … “เป็นการรวมกลุ่มการท้างาน เพ่ือสร้างศักยภาพของกลุ่ม ไม่ใช่แค่ปลูกผักอินทรีย์ 
  พืชผลชนิดใดชนิดหนึ่งอย่างเดียว เช่น ข้าว ผัก ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงหมู ส่วนตลาด 
  ไม่ได้รวมกันขายที่เดียว ใครสามารถขายตรงไหนได้ก็ขายเพ่ือยืนตลาดเก่าไว้ด้วย 
  มีไปออกบูธศาลากลางจังหวัด ตลาด โรงพยาบาล แต่พ่ีไม่นิยมให้เกษตรกรไปนั่งขาย 
  ของเอง เพราะค่าน้้ามัน ค่ารถ และเสียเวลา หักแล้วแทบไม่เหลือก้าไร แต่ถ้าท้าให้ดี 
  คนจะเข้ามาซื้อถึงท่ี - ส่งขายบริษัท ให้บริษัทแพ็คให้ ซึ่งบริษัทมีโรงแพ็คท่ีเป็น   
  Organic โดยเฉพาะ ถ้าให้ท้าเองทุกอย่างลงทุนสูงกว่า เช่นห้องเย็นถ้าลงทุนเกือบ 
  ล้าน ไหนจะค่าไฟด้วย อีกอย่างสมาชิกท่ีผลิตผักอินทรีย์ก็ยังปลูกผักได้ไม่เยอะ” ...  
  (วิรัญชนา อเนกศรี, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2559) 
 ซึ่งสอดคล้องกับ Pollitt (2001, pp.2-3) ที่มองว่า การจัดการต้องให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี 
นวัตกรรม เทคนิค วิธีการใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ รวมถึงต้องมีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวให้ทันต่อ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายได้  
 3. รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 1) ระบบอภิบาลแบบจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหลายระดับ จากการศึกษาวิจัย 
พบว่า การจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ที่จะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนนั้น สิ่งที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ 
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ให้ชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ จัดการกันเอง จัดการตนเอง ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมเสนอความต้องการ ร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมด าเนินการ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบและประเมินผล 
เรียกได้ว่า ต้องสร้างให้เกษตรกรกลายเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ มีพลัง และลุกขึ้นมาจัดการตนเอง ในขณะเดียวกันก็
อาศัยความร่วมมือของเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมหลากหลาย
หน่วยงาน และหลากหลายระดับ รัฐเปรียบเสมือนเป็น Producer ผู้ส่งเสริม สนับสนุน เป็นผู้ก าหนดนโยบาย
อยู่ข้างบน ไม่ใช่เป็นคนที่ลงมือท า ส่วนระดับการผลิตจะมีภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ ต้องให้หลากหลายภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม ดังความคิดเห็นของนักวิชาการซึ่งเป็นคณบดีกิตติคุณสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต (ปฐม มณีโรจน์) ที่ได้อธิบายไว้ว่า 
  ... “รัฐเปรียบเสมือนเป็น Producer หรือเป็นผู้ก้าหนดนโยบายอยู่ข้างบน ไม่ใช่เป็น 
  คนที่ลงมือท้า ฉะนั้นเราต้องแยกระดับพวกนี้ก่อน ว่าตัวที่มันเป็นนโยบาย และค้าอีก 
  ค้า คือ Governance ซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐก็ได้ เอกชนก็ได้ หรือภาคประชารัฐก็ได้  
  แต่ตัวรัฐเองก็ต้องการมีบทบาท จะเห็นได้ว่ารัฐบาลไม่ชอบค้าว่า ภาคประชาสังคม  
  เพราะมันนอกรัฐไปโดยสิ้นเชิง จึงต้องการน้ารัฐเข้าไปด้วย เรียกได้ว่า ประชารัฐ  
  เกิดข้ึนโดยการเมือง เค้าต้องการจะจับยัด หรือยัดเยียดให้ภาครัฐเข้าไปมีบทบาท  
  ฉะนั้น การจัดการเรื่องเกษตรอินทรีย์ ต้องแยกให้เห็นอย่างชัดเจน ทั้งในระดับ  
  นโยบาย ระดับ manufacturing ระดับคนที่ลงมือท้า โดยในระดับนโยบายภาครัฐก็ 
  จะมีบทบาทเยอะหน่อย ส่วนระดับการผลิตจะมีภาครัฐอยู่อันเดียวไม่ได้ เพราะ  
  ภาครัฐควรมีน้อย ให้หน่วยงานสายตรงของเค้าเป็นคนท้าแทน คือ พวกเจ้าหน้าที่ 
  เกษตรทั้งหลาย” ... (ปฐม มณีโรจน์, สัมภาษณ์, 25 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Kooiman (2003, pp. 79-130) ที่มองว่า ความสามารถ
ของสังคมที่จะริเริ่มจัดการตนเองอย่างมีอิสระ (autonomously) เป็นสิ่งส าคัญ เสมือนเป็นพลเมืองที่ตื่นรู้ ไม่
นิ่งเฉย เพ่ือน าไปสู่การตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาที่กลุ่มตนเผชิญอยู่ นอกจากนั้นเน้นความ
ร่วมมือกัน มีการประสานงาน การสื่อสารระหว่างตัวแสดง หรือร่วมกันด าเนินงาน โดยไม่อาศัยความสัมพันธ์
ในเชิงอ านาจ 
 2) ระบบอภิบาลโดยธรรม ความเป็นธรรม ความดีงาม ความซื่อสัตย์ จริงจัง ใส่ใจ ความยึดมั่นใน
อุดมการณ์ ถือเป็นสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งเช่นเดียวกัน ที่จะน าไปสู่ความยั่งยืน ความต่อเนื่อง และได้รับความ
เชื่อถือ ศรัทธาจากผู้บริโภค และภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ระบบอภิบาลโดยธรรมเป็นสิ่งที่ต้องมีทั้งในตัวผู้น า
กลุ่มเครือข่าย และสมาชิกทุกๆ คน ตั้งแต่กระบวนการปลูก ปัจจัยการผลิต การดูแล รักษา การเก็บเกี่ยว การ
พัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ การขนส่ง ช่องทางการตลาด และผู้บริโภค ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนภาคตะวันตก (วิรัญชนา อเนกศรี) ที่มองว่า ได้กล่าวไว้ว่า  
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  ... “ต้องซื่อสัตย์ มุ่งมั่นจริงๆ ถึงจะสามารถอยู่ได้ ถ้าเราท้าดีจริง ของเรามีคุณภาพ  
  ใครๆ ก็จะอยากเข้ามาซื้อ เพราะพ่ีปลูกจริง มีใบรับรองมาตรฐานจึงเป็นที่ยอมรับ”  
  ... (วิรัญชนา อเนกศรี, สัมภาษณ์, 11 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Rhodes (1996, pp. 653-658) ที่ได้ให้ค านิยามของค าว่า 
governance ไว้ประการหนึ่ง คือ ธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นหลักการที่เน้นในเรื่องคุณธรรม นิติธรรม ความโปร่งใส 
ความมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า  
 3) ระบบอภิบาลที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น ความเป็น
ธรรมชาติ ความเป็นธรรมดา ไม่ปรุงแต่ง ไม่แปลกปลอม และสอดคล้องกับสภาพบริบท และอัตลักษณ์ ภูมิ
ปัญญา ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน ท้องถิ่นนั้นๆ ถือว่าเป็นการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้เกิดการ
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนที่แท้จริง เมื่อไหร่ก็ตามที่น าของผิดธรรมชาติ น าความไม่ธรรมดา น าความแปลกปลอม
เข้ามา เมื่อนั้นจะท าให้ชุมชน ท้องถิ่นเกิดความหายนะ รากเหง้าทั้งหลาย วิถีการท าเกษตรอินทรีย์ที่ยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็จะจางหายไป ดังนั้น ไม่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์ และทุนนิยมจะเจริญก้าวหน้า และมี
อิทธิพลมากมายเพียงไรก็ตาม เกษตรกรควรยึดถือ ยึดมั่นกับการด าเนินวิถี การเกษตรที่ผสมกลมกลืนกับ
ธรรมชาติ ไม่ท าลายธรรมชาติ และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็นผู้จัดการ
ตลาดสุขใจ (วิชัย มีสวัสดิ์) ได้กล่าวไว้ว่า 
  ... “แนวทางการจัดการก็จะเชื่อมโยงกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป็นหลัก เช่น กลุ่มท่ี 
  ผลิตข้าว ก็จะสนับสนุนเรื่องการจัดการผลผลิตข้าว จะท้านาปรังหรือนาปี แล้วถ้าท้า 
  เป็นนาอินทรีย์จะขายได้กิโลกรัมละเท่าไหร่ การเก็บเกี่ยวจะเก็บเก่ียวอย่างไรถึงจะ 
  เป็นอินทรีย์ หรือก้าลังท้าเคมีจะปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ต้องท้าอย่างไร และแนะน้า 
  ในการวางแผนว่าพ้ืนที่ของคุณสามารถปลูกอะไรได้บ้าง และถ้าปลูกใครในกลุ่ม  
  สามารถปลูกได้บ้าง เพราะหากปลูกพร้อมกันสินค้าก็จะมีจ้านวนมาก ท้าให้สินค้าล้น 
  ตลาด ดังนั้นจะวางแผนกันอย่างไร จัดการกันอย่างไร พ้ืนที่นี้ปลูกก่ีวัน แล้วอีกพ้ืนที่ 
  หนึ่งควรจะปลูกเมื่อไหร่ เพ่ือไม่ให้ผลผลิตออกมาชนกัน เพราะสุดท้ายแล้ว หากมี 
  การวางแผนที่ดีจะท้าให้มีผักเก็บเก่ียวทั้งเดือน แน่นอนอยู่แล้วมีตลาดที่รับซื้อประจ้า 
  ทุกเสาร์ อาทิตย์ และตลาดออกบูธข้างนอก รวมถึงร้านค้า บริษัทต่างๆ สั่งซื้อเข้ามา 
  อีก แต่ปัญหาตอนนี้ คือ จะท้าอย่างไรให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการของ  
  ผู้บริโภค แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแนวทางท่ีดีที่สุดเป็นสูตรส้าเร็จให้ทุกที่ท้าตาม อย่างที่ 
  บอกมันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเค้า และก็ข้อจ้ากัดอ่ืนๆ ด้วย” ...  
  (วิชัย มีสวัสดิ์, สัมภาษณ์, 27 พฤศจิกายน 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับปรัชญาและโครงสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนของคณะท างานวาระ
ประชาชน คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (2545, หน้า 25-30) ที่ได้อธิบายไว้ว่า  โครงสร้าง
ทรัพยากรธรรมขาติ ทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรม ความหลากหลายของพืชสัตว์ (ทุนแห่งชีวิต) ต้องมีการ
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พัฒนาให้กลายเป็นทุนของชุมชน สังคมแบบองค์รวม เพ่ือเป็นแหล่งที่พ่ึงพาของชุมชนและสร้างความมั่งคั่งให้
ชุมชนในระยะยาว ในอีกด้านหนึ่ง ระบบการผลิตและการบริโภคต้องไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม รวมถึงไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากเกินดุลยภาพ ขณะเดียวกันการพัฒนาอย่างยั่งยืนต้องยึด
หลักการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมนุษย์เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกัน มรการพ่ึงพาภูมิปัญญา เทคโนโลยี และ
หลักมนุษยธรรมอันดีงาม 
 4) ระบบอภิบาลโดยเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการในการท าเกษตรอินทรีย์ ค าว่า “การพ่ึงพาตนเอง
อย่างยั่งยืน” แสดงให้เห็นว่า ภาพลักษณ์ของเกษตรกรต้องเป็นพลเมืองผู้ตื่นรู้ ก้าวทันสถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ สามารถคาดการณ์แนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรได้ และมีความสามารถในการ
ปรับตัว ยืดหยุ่น รวมถึงมีศักยภาพในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ทั้งระบบ ซึ่งรูปแบบระบบอภิบาลหนึ่งที่
จะน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน คือ การสร้างเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการในการท าเกษตรอินทรีย์ มี
ความรู้ความสามารถทั้งในด้านการพัฒนาสินค้า การตลาด การผลิต การจัดส่ง แผนธุรกิจ การเงิน การบัญชี 
การบุคคล กฎหมายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าไป
ตลาดต่างประเทศ เนื่องจากปัญหา หรือจุดอ่อนในการท าการเกษตร คือ การตลาด ดังผู้ให้ข้อมูลส าคัญซึ่งเป็น
ผู้ก่อตั้งสวนพันพรรณ (โจน จันได) ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า  
  ... “การจัดการเกษตรอินทรีย์ต้องบูรณาการทั้งหมด สิ่งที่เราท้า คือ จัดตั้งเป็นบริษัท 
  ท้าธุรกิจ บริษัทนี้ให้คนปลูกมาซื้อหุ้น ให้เจ้าของโรงสีมาซื้อหุ้น ให้พวกยี้ปั๊วมาซื้อหุ้น  
  ให้ชุมชนมาซื้อหุ้น เพ่ือให้ทุกคนในวงจรอาหารมาเป็นครอบครัวเดียวกัน เข้าใจ  
  ตรงกัน แล้วเราพยายามให้ธุรกิจอาหารถูกต้อง และเป็นธรรมที่สุด คือ เราไม่เห็น 
  ด้วยที่จะขายอาหารอินทรีย์แพงๆ แล้วคนกินไม่สามารถซื้อกินได้ มันท้าให้ตลาด 
  อินทรีย์แคบลง ทีนี้เราก็มาฝึกอบรมทุกคนที่ซื้อหุ้น ฝึกอบรมให้เกษตรกรท้านา  
  อินทรีย์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดยไม่ใช้สารเคมี แม้เค้าขายในราคาปกติ เค้าก็จะได้ 
  เงินมากกว่าธรรมดา เพราะผลผลิตเพิ่มข้ึน ส่วนต้นทุนมันลดลง แต่เราก็ยังซื้อแพง 
  กว่าธรรมดานิดนึง เพ่ือให้ก้าลังใจเค้า พอเราเอาข้าวมาสีปุ๊บ ข้าวอินทรีย์มันจะได้ 
  ข้าวต้นมากกว่าข้าวเคมี เพราะข้าวเคมีจะมีข้าวหักมากกว่า ฉะนั้นโรงสีขายเท่าเดิมก็ 
  ได้ก้าไร และเราเอาไปขายก็ไม่ควรขายแพง ทีนี้ยี่ปั๊วไปขายก็ขายง่าย ผู้ซื้อก็คือผู้ซื้อ 
  หุ้น ส่วนผู้บริโภคก็ผู้ซื้อหุ้นเหมือนกัน ท้าให้ขายง่าย มันท้าให้อาหารอินทรีย์ของเรา 
  ราคาไม่แพง” ... (โจน จันได, สัมภาษณ์, 18 ธันวาคม 2559) 
 ประเด็นดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดของ Osborne and Gaebler (1992) ที่เชื่อว่า ความสามารถ
ในการมองการณ์ไกล คาดการณ์ถึงแนวโน้มเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นสิ่งส าคัญ เพ่ือหาแนวทาง
ป้องกันก่อนปัญหาจะเกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่คอยตามสะสางปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว นอกจากนั้นยังเน้นในเรื่องการ
ปรับตัวสู่การเป็นผู้ประกอบการ 
 

11661166



          
  

ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 1) สภาวการณ์ และปัญหาในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล ประกอบด้วย (1) พ้ืนที่เกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี ราชบุรี 
กาญจนบุรี และเพชรบุรี รวมถึงนครปฐมส่วนใหญ่ยังคงใช้สารเคมี ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ส่งผลให้พ้ืนที่ที่ท าเกษตร
อินทรีย์มีน้อย การวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ การตลาด และการสร้างความเข้มแข็งในการรวมกลุ่มเครือข่ายจึง
เป็นไปได้ยาก (2) บริบท สภาพแวดล้อม และความแปรปรวนของสภาพอากาศเป็นอุปสรรคต่อการท าเกษตร
อินทรีย์ (3) เกษตรกรที่เริ่มปรับเปลี่ยนแปลงมาท าเกษตรอินทรีย์ และท าเกษตรอินทรีย์ได้ในระยะแรกไม่
ต้องการที่จะขอการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหน่วยงานต่างๆ (4) จ านวนผลผลิต และจ านวน
เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์มีน้อยกว่าความต้องการของตลาด และ (5) ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
สมาชิกเก่ียวกับการวางแผนการผลิต การจัดการเรื่องรายได้ และการตลาด เป็นต้น 
 2) รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์ของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์ภาคตะวันตก และสามพรานโมเดล ประกอบด้วย (1) ระบบอภิบาลการมีส่วนร่วม (2) ระบบอภิบาล
ตัวกลาง (3) ระบบอภิบาลชุมชน (4) ระบบอภิบาลแบบปรึกษาหารือ และ (5) ระบบอภิบาลปรับตัว 
 3) รูปแบบของระบบอภิบาลในการจัดการผลิตผลเกษตรอินทรีย์เพ่ือการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
ได้แก่ (1) ระบบอภิบาลแบบจัดการตนเองโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายหลายระดับ (2) ระบบอภิบาลโดย
ธรรม (3) ระบบอภิบาลที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ และเหมาะสมกับบริบทของชุมชน ท้องถิ่น และ (4) 
ระบบอภิบาลโดยเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการในการท าเกษตรอินทรีย์ 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1) ต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ผลิตและผู้บริโภค โดยในส่วนของผู้ผลิตควรส่งเสริมให้มีการปลูกผลิตผล
เกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลาย ให้ความรู้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับผลิตผลชนิดต่างๆ เพ่ือให้เกษตรกรสามารถ
วางแผนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ขณะที่ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สินค้าเกษตรอินทรีย์น้อย และไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างสินค้าเกษตรอินทรีย์กับสินค้าชนิดอ่ืนๆ ซึ่ง
แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ คือ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจไปยังผู้บริโภคผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง
หลากหลาย และจัดช่องทางให้ผู้ผลิตกับผู้บริโภคได้มาเจอกัน พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน และสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างกัน อีกท้ังเป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลาง หรือไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง  
 2) ครอบครัว ชุมชน สังคมต้องร่วมมือกันปลูกฝังให้เยาวชนรัก หวงแหน เห็นคุณค่าของอัตลักษณ์ วิถี
สังคมไทยตั้งแต่ดั้งเดิมที่เป็นสังคมเกษตร เพ่ือให้เยาวชนเหล่านั้นหันมาท าเกษตรอินทรีย์ 
 3) ควรมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ กล่าวคือ การขนส่งสินค้าเกษตรอินทรีย์ ท าอย่างไรเมื่อเก็บ
ผลผลิตมาแล้ว สามารถที่จะยืดอายุผลผลิตให้ยาวนานขึ้น หรือไปถึงผู้บริโภคแล้วบอกช้ า เน่าเสียน้อยที่สุด 
ซึ่งโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การ
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บรรจุหีบห่อ และถือเป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพ่ิมมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่ 
สามารถลดค่าใช้จ่าย ลดระยะเวลาในการขนส่ง ลดปัญหาต่างๆ โดยใช้ต้นทุนน้อยท่ีสุด  
 4) รัฐ และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรจัดสรรที่ดินท ากินให้แก่คนยากจน และเกษตรกรทั่วไปได้ท าเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือความยั่งยืนของอาชีพเกษตรกรรม และคุณภาพชีวิต รายได้ที่สูงข้ึนของเกษตรกร  
 5) นโยบายของรัฐที่เก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ต้องน าไปสู่การปฏิบัติจริง เนื่องจากปัญหา ณ ปัจจุบัน 
คือ ร่างเป็นตัวหนังสือ แต่ไม่ได้น ามาปฏิบัติจริง เมื่อภาคส่วนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นรัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคมร่วมมือกันด าเนินการอย่างจริงจัง ย่อมก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 6) รัฐควรสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนา
ศักยภาพในการผลิต เช่น พันธุ์ข้าว เครื่องบดท าปุ๋ย และเครื่องสีข้าว เป็นต้น 
 7) รัฐควรสร้างคุณค่าจากการที่ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และจุดเด่นของประเทศไทยมีอีกหลาย
ประการ เช่น คนไทยมีจิตใจดี โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ยิ้มง่าย และมีประเพณี วัฒนธรรมอันดีงาม 
ประกอบกับมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ และสวยงาม ดังนั้น เครือข่ายภาคส่วนต่างๆ 
ควรร่วมมือกันพัฒนาให้ชุมชน ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอินทรีย์ เพ่ือสร้างรายได้ และความมั่นคง
ของเศรษฐกิจระดับฐานรากให้เข้มแข็ง    
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1) การออกแบบการวิจัยในครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เนื่อ งจากมุ่งหวังที่จะศึกษากรณีที่มี
ลักษณะเฉพาะ เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกอย่างเป็นองค์รวม ในมุมกลับกัน การศึกษาใน
ลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้ขาดความครอบคลุม หรือเป็นข้อจ ากัดส าหรับข้อมูลเชิงประจักษ์ บนพ้ืนฐานปรัชญา
ความเชื่อแบบปฏิฐานนิยม (positivism) ที่มองว่า ความรู้ ความจริงตั้งอยู่บนฐานของหลักฐาน ฉะนั้น จึงควร
ศึกษาวิจัย โดยใช้เชิงคุณภาพผสมผสานกับเชิงปริมาณ เพ่ือเสริมความจริงเชิงวัตถุวิสัย (objective social 
reality) ที่ให้คุณค่ากับความแม่นย าตามหลักวิทยาศาสตร์ ข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจน ขณะเดียวกัน  เป็นการ
ลดข้อจ ากัดเกี่ยวกับขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ท าการศึกษาสัมภาษณ์จ านวนไม่สูงมากนัก
เหมือนกับเชิงปริมาณ  
 2) การวิจัยครั้งนี้ เลือกศึกษา 2 พ้ืนที่ คือ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันตก และ
สามพรานโมเดล ดังนั้น เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่หลากหลาย ครอบคลุมการท าเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศไทย จึง
ควรมีการศึกษากรณีศึกษาท่ีอ่ืนๆ ด้วย  
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า 
ของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

The causal structural relationship model of factors influencing leadership  
of the educational administrators of municipality 

นฤชิต วัฒนะจันทร์ 1 

รองศาสตราจารย์ อ านวย ทองโปร่ง 2 
รองศาสตราจารย์ ดร. บุญมี เณรยอด 3 

อาจารย์ ดร. ฤทธิไกร ตุลวรรธนะ 4 

บทคัดย่อ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
การศึกษาในสังกัดเทศบาล 2) เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบ 
ที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 3) เพ่ือเปรียบเทียบขนาด ทิศทาง   
ของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาใน
สังกัดเทศบาล 

วิธีการวิจัย  ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามส่งไปยังรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา 
ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาในสังกัดเทศบาล และผู้อ านวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 
จ านวนทั้งสิ้น 993 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 842 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.79 ทดสอบความ
เชื่อมั่นของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.9856 ตรวจสอบรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุขององค์ประกอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 10 ท่าน  

ผลการวิจัย    
1. องค์ประกอบที่มี อิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลมี                    

4 องค์ประกอบ เรียงล าดับดังนี้ คือ องค์ประกอบด้านสถานการณ์ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
องค์ประกอบด้านภูมิหลัง และองค์ประกอบด้านคุณลักษณะ ตามล าดับ 

2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล พบว่า รูปแบบเชิงสมมติฐานมีความสอดคล้องเหมาะสมกับข้อมูล
เชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ดี (ค่า ² = 263.32 ค่า p = 0.02 ค่า df = 216 ค่า ² / df = 1.22            
ค่า GFI = 0.98 ค่า AGFI = 0.96 และค่า RMR = 0.01) และรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุสามารถอธิบายความแปรปรวนตัวแปรภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลได้  
ร้อยละ 74.00 

3. ภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลควรเป็นผู้ที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ 
ดังนี้  1) ด้านภูมิหลัง ได้แก่ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหาร
การศึกษา มีอายุไม่ต่ ากว่า 45 ปี มีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ต่ ากว่า 5 ปี เคยท าวิจัยและมี
ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษา 2) ด้านคุณลักษณะ ได้แก่ เป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ในการ
บริหารงานในองค์กร มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาที่จะท าให้บรรลุผล 
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ส าเร็จตามงานในองค์กร มีความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการการศึกษาที่จะท าให้บรรลุผล
ส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ 3) ด้านสถานการณ์ ได้แก่ เป็นผู้ให้ความส าคัญในการ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา พัฒนาศักยภาพของผู้ร่วมงานและให้ความส าคัญต่อการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 4) ด้านพฤติกรรม ได้แก่ มีการบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตย เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมและมีพฤติกรรมการบริหารงานมุ่งเน้น
ความก้าวหน้า 

ค าส าคัญ 
   1. ความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุ    2. องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า 
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Abstract 
The main objective of this research is to 1) Identify factors influencing 

leadership of the educational administration officer of municipality, 2) Identify the 
causal structural relationship model of factors influencing leadership of the 
educational administration officer of municipality, 3) Identify factors to analyze and 
to compare direct effects, indirect effects and total effects of factors influencing 
leadership of the educational administration officer of municipality. 
The research methodologies in this study were reviewed in which a questionnaire 
were used to elicit the data from the personnel at the administrative level and at 
the operational level, Deputy Mayor (Education), Director of the Bureau of Education 
or Director of the Education Division and Director of Municipality’s School. The total 
population of this dissertation was 993 people. The total completed copies of 
Questionnaire were 842, 84.79%. The reliability was 0.9856. The causal structural 
relationship model of factors audit by used connoisseurship 10 people. 
The results of this study are: 

1. The four factors influencing leadership of the educational administration 
officer of municipality are background, traits, situations involved and behavior. The 
situation had the strongest impact on leadership of the educational administration 
officer of municipality. Remaining factors were behavior, background and traits. 
          2. The causal structural relationship model of factors influencing leadership of 
the educational administration officer of municipality was very well fitted with the 
empirical data ( ² = 263.32, p = 0.02, df = 216, ²/ df = 1.22, GFI = 0.98, AGFI = 0.96, 
RMR = 0.01). The causal model explains variance of variables for leadership of the 
educational administration officer of municipality to be about 74.00 percent. 
 3. In conclusion, the educational administration officer of municipality should 
be equipped with readiness related to 1) the background factor consisting be in good 
health, finished major educational administration in master degree, age over 45 years 
old, having performed in educational research and having experience in school 
administration more than 5 years, 2) the trait factor consisting of the human 
relationship, thought origination in true visions, 3) the situation factor consisting of 
system development in education administration, maturity of co-workers, co-worker 
relation consideration, 4) the behavior factor consisting of democratic administration 
style for participation co-workers, decentralized Municipality’s education 
administration, recognize to freedom or self-determination of co-workers and 
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cooperators. So it should be involve with the management behavior to progress 
concentration and it has criterion standard to proceed. 

Keywords 
   1. causal structural relationship  2. factors influencing leadership 

 

บทน า 
  ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการปกครองที่

เป็นไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) ส่งผลกระทบต่อสังคมโลกอย่างเห็นได้
ชัด ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันในด้านต่างๆ เช่น ด้านการค้าและการลงทุน การก าหนดนโยบายต่างๆ 
ของในแต่ละประเทศที่มีความแตกต่างกัน แต่ทุกประเทศมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือ การให้ความส าคัญ
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศชาติของตนเป็นอันดับแรก ซึ่ งกล่าวได้ว่าเป็นทรัพยากร
มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด โดยสังเกตได้จากนโยบายในแต่ละประเทศจะมุ่งเน้นไปทางด้าน
การศึกษาของประชาชนเป็นส าคัญ การศึกษาเป็นรากฐานที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาและปรับปรุง
สิ่งต่างๆ ในแต่ละประเทศนั้นๆ ส าหรับประเทศไทยได้ให้ความส าคัญต่อการศึกษาอันเป็นพ้ืนฐานของ
ประชาชน เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตามกระแสสังคมโลก ซึ่งจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้การบริหารการศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ส าคัญต่อการกระจาย
ความรู้ และส่งเสริมเพ่ิมความสามารถให้แก่ประชาชน ดังนี้จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่ผู้บริหารการศึกษา
จะต้องมีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษา เป็นผู้มีภาวะผู้น าเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและองค์กร
ของตน โดยในองค์กรทุกองค์กรจะมีพฤติกรรมและความคิดของคนจ านวนมากและมีผู้ร่วมงานที่
หลากหลายเข้ามาในองค์กร ประกอบด้วยคุณลักษณะที่องค์กรก าหนด ความรู้ ความสามารถและ
บุคลิกลักษณะ แต่ก็มีความแตกต่างในด้านส่วนบุคคลที่มีความไม่เหมือนกัน  จึงท าให้เกิดความ
ได้เปรียบและเสียเปรียบกันขององค์กร (Greenwald, 2008, หน้า 244) ในบางองค์กรอาจจะมีการ
กระตุ้นให้แสดงบุคลิกส่วนบุคคลอย่างชัดเจน แต่ในบางองค์กรก็อาจจะไม่ได้ให้ความสนใจต่อการ
แสดงบุคลิกภาพส่วนบุคคลนี้ โดยบุคคลที่มีความแตกต่างกันในเรื่องคุณลักษณะและความสามารถ
อาจเหมาะสมกับพฤติกรรมบทบาทภาวะผู้น าในแต่ละหน่วยงานหรือในแต่ละองค์กร โดยความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นอาจจะได้มาโดยการพัฒนา การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและความกล้าส่วนบุคคล
ที่ต้องการรูปแบบภาวะผู้น าที่มีความแตกต่างกัน การศึกษาภาวะผู้น าจึงให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการและการเผชิญหน้ากับความท้าทาย ภาวะผู้น าจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่เหมาะกับ
ความต้องการในปัจจุบันขององค์กรซึ่งเปลี่ยนไปตามสภาวการณ ์

จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อวิถีทางการพัฒนาการจัดการ
การศึกษาของชาติ โดยองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยและตัวแปรต่างๆ จะเป็นตัวที่จะก าหนดและส่งผลต่อ
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ภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาองค์กร อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดเทศบาล อีกท้ังยังเพ่ิมศักยภาพของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลต่อการแข่งขันกับสถานศึกษา
ในสังกัดอ่ืนได้อย่างเท่าเทียมและก้าวไปข้างหน้าต่อไปอย่างมั่นคง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

 2. เพ่ือศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

3. เพ่ือเปรียบเทียบขนาด ทิศทางของอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

ขอบเขตการวิจัย  
         1. ขอบเขตประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาล
จ านวนทั้งสิ้น 993 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 
  1) รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษาหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทั่วประเทศ จ านวน 199 คน 
  2) ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษา สังกัดเทศบาลหรือผู้ปฏิบัติ
ราชการแทนทั่วประเทศ จ านวน 199 คน 
  3)  ผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัดเทศบาลหรือผู้ปฏิบัติราชการแทนทั่วประเทศ จ านวน 595 คน 
 2. ขอบเขตตัวแปร 
  1) ตัวแปรต้น ได้แก่ องค์ประกอบด้านภูมิหลัง, องค์ประกอบด้านสถานการณ์, องค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะ และองค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
  2) ตัวแปรตามได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
1. ระเบียบวิธีการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นประมาณค่า         

5 ระดับตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย                     
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา, ผู้อ านวยการส านัก/กองการศึกษาในสังกัดเทศบาล, ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จ านวนทั้งสิ้น 993 คน ได้แบบสอบถามกลับคืนมา 842 ฉบับคิดเป็น
ร้อยละ 84.79  

2. ขั้นตอนการวิจัย 
    การวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนในการด าเนินการวิจัย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

11741174



 
 

ขั้นตอนที่ 1 จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบที่น ามาศึกษาครั้งนี้     
4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) องค์ประกอบด้านภูมิหลัง 2) องค์ประกอบด้านสถานการณ์ 3) องค์ประกอบ
ด้านคุณลักษณะ 4) องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 

ขั้นตอนที่  2 จากการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
การศึกษา ผู้วิจัยได้สรุปเป็นประเด็นความส าเร็จของผู้มีภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัด
เทศบาล ดังนี้ 1) การยอมรับจากสังคม 2) การยอมรับจากผู้ร่วมงาน 3) การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา 
4) ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ขั้นตอนที่ 3 หาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามตามหัวข้อในขั้นตอนที่ 1 
และข้ันตอนที่ 2 แล้วน าข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 

ขั้นตอนที่ 4 ร่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลโดยน าผลจาก
ขั้นตอนที่ 3 มาเป็นหลักเขียนรูปแบบในเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 

ขั้นตอนที่ 5 หาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิง
สาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลโดยให้
ผู้ทรงคณุวุฒิทางการบริหารการศึกษาจ านวน 10 ท่านเป็นผู้ตรวจและให้ความคิดเห็น 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนดังนี้ 
1) ผู้วิจัยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามและเก็บข้อมูลจากโครงการ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พร้อมทั้งตัวอย่างแบบสอบถามในการ
วิจัยที่ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะผู้ทรงคุณวุฒิ  ให้แก่ส านัก
ประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาตรวจสอบเพ่ือ
ด าเนินการขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากรองนายกเทศมนตรีฝ่ายการศึกษา, 
ผู้อ านวยการส านักการศึกษาหรือผู้อ านวยการกองการศึกษาในสังกัดเทศบาล , ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล 

2) เมื่อได้รับอนุญาตแล้วผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามโดยตรงถึงผู้ตอบตามต าแหน่งของ
ผู้บริหารทั้งสิ้นจ านวน 993 ฉบับทางไปรษณีย์ 

3) ผู้ตอบแบบสอบถามได้ส่งแบบสอบถามกลับมายังผู้วิจัยโดยตรงตามที่อยู่ซึ่งผู้วิจั ยได้จ่า
หน้าซองปิดแสตมป์ไว้แล้ว 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติ ดังนี้ 
1) วิเคราะห์หาองค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลใช้การศึกษา

เอกสาร แล้วน ามาสรุปเป็นประเด็นส าคัญโดยการเขียนเชิงพรรณนา 
2) วิเคราะห์ความส าเร็จของภาวะผู้น าโดยการศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ผู้มีประสบการณ์

ทางการบริหารการศึกษา แล้วจึงสรุปประเด็นโดยการเขียนเชิงพรรณนา 
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3) วิเคราะห์หาความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล โดยใช้โปรแกรมลิสเรล 

4) ร่างรูปแบบภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลโดยการเขียนเชิงพรรณนา 
5) ตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมโดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 10 ท่าน

พิจารณาและให้ค าแนะน า 

ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัด

เทศบาล น าเสนอผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้ 

1. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลจากการสังเคราะห์ข้อมูล ทฤษฎี หลักการ แนวความคิดและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น าเสนอรูปแบบได้ดังนี้ 

1.1 องค์ประกอบด้านภูมิหลังมีตัวแปรสังเกตได้คือ การศึกษา ประสบการณ์ สุขภาพ 

1.2 องค์ประกอบด้านคุณลักษณะมีตัวแปรสังเกตได้คือ ความรู้/ความสามารถ/ความฉลาด 
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ/ความประพฤติ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 
ความทะเยอทะยาน ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมุ่งมั่นต่อความส าเร็จ ความคิดริเริ่ม มีวิสัยทัศน์ 
มนุษยสัมพันธ์ อดทนอดกลั้น จิตใจมั่นคงหนักแน่น 

1.3 องค์ประกอบด้านสถานการณ์มีตัวแปรสังเกตได้คือ การสนับสนุนจากผู้ร่วมงาน ความ
พร้อมของผู้ร่วมงาน โครงสร้างงาน การติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ความเกี่ยวข้องกับการพัฒนา การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

1.4 องค์ประกอบด้านพฤติกรรม มีตัวแปรสังเกตได้คือ พฤติกรรมแบบเผด็จการ พฤติกรรม
แบบประชาธิปไตย พฤติกรรมแบบปล่อยเสรี พฤติกรรมแบบทีมงาน พฤติกรรมแบบมุ่งเน้น
ความก้าวหน้า 

1.5 องค์ประกอบด้านภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลมีตัวแปรสังเกตได้คือ 
การยอมรับจากสังคม การยอมรับจากผู้ร่วมงาน การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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2. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลจากข้อมูลเชิงประจักษ์ น าเสนอค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัว
แปรสังเกตได้และค่าอิทธิพลของตัวแปรแฝงได้ดังนี้ 
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รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของ

ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล ค่าดัชนีวัดความสอดคล้องได้ค่าไค -สแควร์ (²) มีค่าเท่ากับ 
263.32 ที่ระดับนัยส าคัญ (p) มีค่าเท่ากับ 0.02 ระดับองศาอิสระ (df) มีค่าเท่ากับ 216 ค่าไค-สแควร์

สัมพัทธ์ (²/df) มีค่าเท่ากับ 1.22 ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีค่าเท่ากับ 0.98 ค่าดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว (AGFI) มีค่าเท่ากับ 0.96 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
เศษ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.01 ซึ่งแสดงว่าความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลมีความสอดคล้องกัน 

อภิปรายผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพล
ต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล เมื่อได้เปรียบเทียบขนาด ทิศทาง ของอิทธิพล
ทางตรงและทางอ้อมขององค์ประกอบที่มีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลพบว่า 
มีประเด็นทีน่่าสนใจน ามาอภิปรายโดยเรียงตามล าดับองค์ประกอบที่มีอิทธิพลจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1. องค์ประกอบด้านสถานการณ์มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบทบาทในการพัฒนา เป็นบทบาทการส่งเสริมและสนับสนุนที่ส าคัญของผู้บริหาร
การศึกษา ในการยกระดับองค์กรไม่ว่าจะเป็นส านักการศึกษา กองการศึกษา หรือสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาล ซึ่งจะมีผลกระทบขยายเป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานตลอดถึงนักเรียน ผู้ปกครองและ
ชุมชน ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลจะต้องให้ความตระหนักถึงความส าคัญของการตรวจสอบ 
และข้อมูลย้อนกลับที่จะเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษาของเทศบาล สอดคล้องกับ
แนวคิดของ Hoyle (2006), Joiner and Josephs (2007 (, Kolditz (2007 (, และสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ อติพร ทองหล่อ )2546)  กฤษดา ผ่องพิทยา(2547), กาญจน์ เรืองมนตรี(2547), และ
สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ (2547) ที่พบว่า ผู้น าจะต้องสนับสนุนและส่งเสริมการฝึกอบรม พัฒนาเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและปฏิบัติงาน พัฒนาความร่วมมือในองค์การ และ
สร้างบรรยากาศในการท างานให้ผู้ร่วมงาน มีความพร้อมและตื่นตัวที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ รวมถึงการ
ติดต่อสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอันจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารของผู้บริหารการศึกษา และการประสานงานที่มีต่อ
องค์กรทั้งภายในและภายนอก โดยอาจจะมีการเจรจาต่อรองเพ่ือประสานประโยชน์เข้าด้วยกัน และเพ่ิม
เครือข่ายทางวิชาการในการจัดการการศึกษาของเทศบาล ซึ่งตรงกับแนวคิดของ Middleton (2007), 
Schmitt and Perl (2007 (, Kush (2009 ( และสอดคล้องกับผลการวิจัยของเกียรติก าจร กุศล  )2543), 
สนธิรัก เทพเรณู(2547), เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ (2549) และศักดา สถาพรวจนา  )2549) ที่พบว่าผู้น า
จะต้องมีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดี สามารถสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับเครือข่าย 
และประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ได ้ 

2. องค์ประกอบด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 
อันเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริหารงานในแบบต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาภาวะผู้น าของ
มหาวิทยาลัย Ohio State, การศึกษาภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัย Michigan, ทฤษฎีแนวทางสู่
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เป้าหมาย (Path-Goal Theory), Shriberg and Kumari (2005), Burrow, Kleindl and Everard 
(2008)  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล มีบูรณาการพฤติกรรมที่เป็นแบบ
ประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นความก้าวหน้า โดยการสร้างทีมงานและเน้นการมีส่วนร่วม โดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการท างาน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และน า
ข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจ ให้ความส าคัญกับการท างานเป็นทีม โดยการกระจายอ านาจให้แก่
ทีมงานในการตัดสินใจเองได้ เมื่อได้รับมติร่วมกันของทีมงาน ตระหนักถึงสิทธิ เสรีภาพของผู้ร่วมงาน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มีการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการวัดระดับ
ความส าเร็จของเป้าหมาย เน้นการบรรลุวัตถุประสงค์ ผลส าเร็จและเป้าหมายเป็นหลัก ก าหนด
มาตรฐานด้านความเป็นเลิศ มีการด าเนินการตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงาน โดยอาจให้ผู้ร่วมงาน
รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เมื่อเกิดอุปสรรคผู้บริหารการศึกษาในสังกัด
เทศบาลจะต้องด าเนินการติดตามและกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานร่วมแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีและ
รวดเร็ว  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประทีป บินชัย (2546),อติพร ทองหล่อ (2546),วิสุทธิ์ 
วิจิตรพัชราภรณ์ (2547), สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ(2547),เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ (2549) และ ศักดา 
สถาพรวจนา (2549) ที่พบว่า ผู้น าจะต้องบริหารจัดการเป็นแบบประชาธิปไตยโดยใช้หลัก
ประชาธิปไตยในการท างาน บริหารงานแบบเชิงรุก มุ่งเน้นมาตรฐานความเป็นเลิศและผลส าเร็จของ
งานอันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล ก าหนดแนวทางเพ่ือการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนา และประเมินผล
การปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานได้เข้ารับค าปรึกษา
หรือเสนอความคิดเห็นส าหรับการปรับปรุง แก้ไขและพัฒนางานให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง  
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและปฏิบัติงานเป็นทีม  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการท างาน เน้นให้มีการวางแผนและมีข้อตกลงความร่วมมือกันในการท างานเป็นทีม 
สร้างบรรยากาศของความร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความส าคัญในการสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมองค์การใหม่ โดยเน้นความร่วมมือในการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจ 

3. องค์ประกอบด้านภูมิหลังมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล

โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพ ทั้งนี้เพราะสุขภาพของผู้บริหารการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

ซึ่งเป็นไปตามแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น าเชิงคุณลักษณะของ Hoyle (2006 (, Conger and Riggio 

(2007 (, Shani, Chandler, Coget and Lau (2009 (  ที่ว่าผู้น าจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

โดยผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล เป็นผู้มีบทบาทและภาระหน้าที่อย่างมากในการบริหาร

จัดการการศึกษาของเทศบาล  สอดคล้องกับผลการวิจัยของกฤษดา ผ่องพิทยา(2547) ที่พบว่าผู้น า

ผู้น าที่พึงประสงคจ์ะต้องเป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  

4. องค์ประกอบด้านคุณลักษณะมีอิทธิพลต่อภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัด
เทศบาล ทั้งนี้อาจเป็นเพราะความเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ที่มีอยู่ภายในตัว
ของผู้บริหารการศึกษาเอง ซึ่งเป็นไปตามแนวความคิดของ Hoyle (2006), Schmitt and Perl 
(2007), Kakabadse , Lee and Davies (2008) ซึ่งผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลควรเป็นผู้มี
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มนุษยสัมพันธ์ในการบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระดับผู้ร่วมงาน ระดับองค์กร หรือชุมชน การ
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการยอมรับ และเป็นการสร้างความผูกพัน ความเป็น
กัลยาณมิตรจะเป็นสิ่งประสานสัมพันธ์ทั้งผู้ร่วมงานและชุมชนให้เกิดขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพ่ิมโอกาสใน
การน าทรัพยากรต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกองค์กร มาใช้ในการบริหารจัดการการศึกษาของ
เทศบาลได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวความคิดของ Middleton (2007), Schmitt and Perl (2007 (, 
Kush(2009 (, และจากผลการวิจัยของกฤษดา ผ่องพิทยา(2547), เกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์ (2549) 
พบว่า ผู้น าจะต้องยึดมั่นในการท างานที่เน้นสัมพันธภาพ และการมีอัธยาศัยที่ดีต่อผู้ร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา รวมถึงการมีวิสัยทัศน์หรือกระบวนทัศน์ มองไปในอนาคตข้างหน้าหรือที่เรียกว่ามอง
การณ์ไกล ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลจะมองเห็นโอกาสหรือช่องทางที่จะประสบ
ผลส าเร็จในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ความคิดริเริ่มในการปฏิบัติงานจะเป็นสิ่งส าคัญอันจะน าไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะเป็นการมองภาพที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ตาม
แนวความคิดของ Puccio, Murdock and Mance (2006 (, Middleton (2007), Kush (2009 ( และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ กฤษดา ผ่องพิทยา(2547), กาญจน์ เรืองมนตรี(2547) และวิสุทธิ์ วิจิตร
พัชราภรณ์  )2547) และเกรียงศักดิ์ สุวรรณวัจน์(2549) ที่ผลการวิจัยบ่งบอกถึงการที่ผู้น าจะต้องมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน ์เป็นคนที่มองการณ์ไกล และมองเห็นเป้าหมายของอนาคตชัดเจน  

ข้อเสนอแนะ 
1. สุขภาพของผู้บริหารการศึกษาเป็นส่วนที่มีความจ าเป็นเป็นอย่างยิ่งในด้านการบริหาร

ส านักการศึกษาหรือกองการศึกษาในสังกัดเทศบาลให้มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษาจึงควรที่จะ
ให้ความสนใจ ดูแล รักษาสุขภาพของตนเองเป็นสิ่งส าคัญโดยอาจจะต้องเพ่ิมเติมในส่วนของการออก
ก าลังกายและปรับลดในส่วนของบุหรี่ สุรา อันจะท าให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีสุขภาพที่ดี 

2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงศึกษาธิการและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรม เสริม เพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลเพ่ือ
เป็นการพัฒนาความรู้และความสามารถของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล 

3. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลควรที่จะมีพฤติกรรมการบริหารงานที่หลากหลาย   
แต่ควรที่จะเน้นและบูรณาการพฤติกรรมการบริหารงานที่ เป็นแบบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้น
ความก้าวหน้าและเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมในการท างานที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นทีมงาน 

4. ผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาลควรเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ร่วมงานโดยการ        
จัดอบรม เสริม เพิ่มเติมความรู้ให้แก่ผู้ร่วมงาน 
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ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

1. ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ของนายกเทศมนตรี รองผู้บริหารการศึกษาในสังกัดเทศบาล ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ด้านภาวะผู้น าส าหรับตรวจสอบและวิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน 

2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบด้านสถานการณ์ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม 
องค์ประกอบด้านภูมิหลัง องค์ประกอบด้านคุณลักษณะและภาวะผู้น าของผู้บริหารการศึกษาในสังกัด
เทศบาลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยบูรณาการระหว่างเชิงปริมาณประกอบกับเชิงคุณภาพ 

3. ศึกษาลักษณะของตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการศึกษาของเทศบาลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือตรวจสอบ ปรับปรุงและพัฒนาบทบาทความรับผิดชอบต่อภาระงานให้มีความ
เหมาะสมและชัดเจน 

4. ศึกษารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อภาวะผู้น า
ของผู้บริหารการศึกษาในสังกัดอ่ืน เช่น ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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  ศึกษาการเจริญสัญญา  ๑๐  ประการกับการบรรลุในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท 
A Study of the Development of the Ten Perceptions and the Enlightenment in 

Theravăda Buddhist Scriptures 
 

นางสาวรวีวรรณ วิไลเลิศสมบัติ1 

 
บทคัดย่อ 

 สัญญา เป็นค าในภาษาบาลี หมายถึง การก าหนดหมาย หรือ ความจ าได้  ปุถุชนมีสัญญาที่เจือ
ด้วยกิเลส ดังนั้น การเจริญสัญญา ๑๐ ประการ จึงเป็นการเจริญสัญญาที่เป็นส่วนแห่งปัญญาเพ่ือละกิเลส
เหล่านั้น เป็นการเจริญสัญญาฝ่ายกุศลให้มั่นคง ซึ่งสัญญาที่มั่นคงนี้เป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ และปัญญาจะเกิดขึ้น
โดยปราศจากสติไม่ได้ ดังนั้นสัญญาจึงสนับสนุนปัญญา ยกตัวอย่าง การเจริญอสุภสัญญา หมายถึง การ
พิจารณาความไม่สะอาด ในอาการ ๓๒ เช่น ผม ชน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น เพ่ือให้คลายความยึดมั่นถือมั่นใน
ขันธ์ ๕, สัญญา ๑๐ ประการ ในที่นี้ ได้แก่ ๑. อสุภสัญญา, ๒. มรณสัญญา, ๓. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา, ๔. 
สัพพโลเก อนภิรตสัญญา, ๕. อนิจจสัญญา, ๖. อนิจเจ ทุกขสัญญา, ๗. ทุกเข อนัตตสัญญา ๘. ปหานสัญญา, 
๙. วิราคสัญญา, และ ๑๐. นิโรธสัญญา 
 จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าในหัวข้อธรรมหมวดนี้เป็นทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน โดย
เป็นการเจริญสมถกรรมฐานก่อน คือ การเจริญอสุภสัญญา มรณสัญญา และอาหาเร ปฏิกูลสัญญา  เพ่ือละ
นิวรณ์ให้จิตมีความตั้งมั่น แล้วใช้ความตั้งมั่นแห่งจิตนั้นเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาต่อไปจนสามารถบรรลุ
ธรรมได้ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สมถยานิก ส่วนในการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการเจริญตามแนวอนุปัสสนา ๗ 
โดยการเจริญอนิจจานุปัสสนา ทุกขานาปัสสนา และอนัตตานุปัสสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาไตรลักษณ์
หรือสามัญญลักษณะ เมื่อบุคคลประจักษ์ด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ และ
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา จะท าให้เกิดความเบื่อหน่าย คลายก าหนัดในขันธ์ ๕ อยากจะหลุดพ้นไปจาก
สังสารวัฏมุ่งสู่พระนิพพาน ดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ว่า “เมื่อใด บุคคลหยั่งเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่
เที่ยง เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในทุกข์ (เบญขันธ์)  ความเบื่อหน่ายในทุกข์นี้เป็นทางแห่งความหมดจด”  
 ในพระไตรปิฎกมีปรากฏตัวอย่างพระอรหันต์ในครั้งพุทธกาลได้สั่งสมอนิจจสัญญา ทุกขสัญญา 
และอนัตตสัญญาไว้แล้วด้วยดี  เป็นปัจจัยสนับสนุนให้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด เช่น พระปัญจวัคคีย์ 
พระจุฬปันถก พระราหุล พระนางเขมาเถรี และพระโสณาเถรี เป็นต้น 
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ค าส าคัญ  การเจริญสัญญา หมายถึง การเจริญสติระลึกในสภาวธรรมโดยมีสัญญาและปัญญาประกอบร่วมกับ
สติ เพ่ือให้สัญญามั่นคง และสัญญาที่มั่นคงนี้จะเป็นเหตุให้สติระลึกได้รวดเร็ว จะเป็นการหมายรู้ใหม่ให้ตรงกับ
ความเป็นจริง เพ่ือละคลายจากกิเลส  
 การบรรลุธรรม หมายถึง การประจักษ์ความจริงตามหลักค าสอนในพระพุทธศาสนา มี ๒ ระดับ 
คือ ๑. ระดับโลกียะ  เป็นสภาวธรรมที่ยังเกี่ยวข้องอยู่ในโลก ได้แก่ ฌาน และโลกียะอภิญญา (อภิญญา ๕),  
๒. ระดับโลกุตตระ เป็นสภาวธรรมที่พ้นไปจากโลก ได้แก่ มรรค  ผล  และนิพพาน ธรรมทั้ง ๒ นี้เป็นอุตริ
มนุสธรรม (ธรรมอันยิ่งยวดของมนุษย์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
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Abstract 

 From the study, it is found that the perception is the term in Pali Language which 
means the fixation and the remembery, Generally, the worldly persons have perceptions 
consisting of the defilements. Therefore the Ten Perceptions is the development of the 
perception connected with wisdom to rid of those defilements.  For example: The 
development of Asubha-Saññă, the subject for meditation comprising the five constituents 
ending with the skin {the four others being hair, body hair, nails and teeth} for lack of 
attachment in the five aggregates of clinging. The Ten perceptions consist of Asubha -Saññă, 
Maraṇa-Saññă, Ãhãre-paṭikũla Saññă, Subbaloke-anabhirata Saññă, Anicca- Saññă, Anicje-
Dukkha Saññă.  Dukkhe-Anatta Saññă.  Pahãna-Saññă. Virãga-Saññă. and Nirodha-Saññă. 
 From the study of this Doctrinal item, the researcher found that this Doctrinal 
item is both of Samatha-Kamma ̣tthãna [Tranquility Meditation] and Vipassană-Kamma ̣tthãna 
[Insight Meditation] by firstly developing Samatha-Kammatthãna to cause the mind to be 
firmed, that is to develop Asubha- Saññă, Maraṇa Saññă, and Ãhãre-paṭikũla Saññă. When 
the mind is well established, One must use such the mental firmness as the base of 
developing the Insight Meditation. Such the characteristic is called Samatha-Yanika.   
 Regarding the development of the Insight Meditation is to develop according to 
the viewpoint in the 7 Anupassanãs by developing Aniccãnupassanã [the contemplation of 
impermanence], Dhukkhãnupassanã [the contemplation of state of conflict], and 
Anattãnupassanã  [the contemplation of non-self], the facts of which are the considerations 
of Tilakkhaṇa otherwise called Samañña lakkhaṇa  [the Three Characteristics] 
 When one sees with the wisdom that the five Aggregates are impermanent, 
Dhukkhã and all the compounded things [Saǹkhãra] are non-self will cause a person to be 
disgusted with the five Aggregates. So that will cause a person to be away from the sensual 
pleasure and to wish to be away from cycles of the Birth and the Death that is the way to 
Nibbãna as the Buddha’s words: - “When one sees with the wisdom that all the 
compounded things [Saǹkhãra] are impermanent, one will be out of the pleasure in the five 
aggregates, that is the way to Nibbãna.”  
 There are many examples appearing in the Tipitaka, the Arahants at the time of 
the Buddha, had accumulated Aniccã Saññă Dhukkhã Saññă and Anattã Saññă. The facts of 
which are the factors supporting of enlightenment at the present time. Such the persons are 
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Venerable Pañcavaggĩya [The five Disciples], Venerable Cullapanthaka, Venerable Rãhula, 
Khematherĩ and Sonatherĩ etc. 

Key words  The  development  of perceptions means that the contemplation on the 
natures and  its conditions with mindfulness consistently. Both  perceptions and wisdom will 
be improved step by step. These firm perceptions will be improved by mindfulness It  is 
called new perceptions. The new perceptions with wisdom will realize the Common 
Characteristics viz the impermanence, the state of conflict, and the non-self.  That the way 
to rid of those defilements 
 The attainment of enlightenment is the realization of truth according to the 
Buddhist teaching. There are two levels of attainment of dhamma; namely:   (1) The Lokiya 
(mundane) level - the state which is still worldly such as Jhana (absorption) and Lokiya-
abhinya (ultra-conscious insight); and (2) The Lokuttaradhamma (supra-mundane) level which 
includes Magga (the four paths), Phala (the four fruitions), and Nibhana 
(enlightenment). These two levels of attainment are extraordinary attainments of Dhamma 
(Uttarimanussdhamma). 
 
บทน า 

 ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจการปฏิบัติกรรมฐานเป็นจ านวนมาก ทั้งสมถะและวิปัสสนา
กรรมฐาน เพราะในชีวิตประจ าวันต้องเหน็ดเหนื่อยกับการท างาน  กอปรกับปัญหาต่าง ๆ ท าให้เกิดความ
ฟุ้งซ่าน ความเครียด และเป็นทุกข์ การปฏิบัติธรรมท าให้จิตสงบเกิดสติและปัญญา ช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้  
นอกจากความทุกข์กาย ความทุกข์ใจแล้ว พระพุทธศาสนามีทัศนะว่า  การเกิดเป็นทุกข์   ดังนั้นการไม่ต้องเกิด
อีก การหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏคือ พระนิพพาน จึงเป็นการดับทุกข์โดยสิ้นเชิง และเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
พระพุทธศาสนา 
 พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะน าแนวทางการปฏิบัติกรรมฐานไว้หลากหลายวิธี  เพ่ือลดทุกข์และพ้น
ทุกข์ให้เหมาะกับแต่ละบุคคลตามความเข้าใจที่สะสมมาต่างกัน  ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการสัญญา ๑๐ ประการที่
ปรากฏอยู่ในพระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต เล่มที่ ๒๔ ข้อที่ ๕๖ หน้า ๑๒๓ ซึ่งตรงกันกับสัญญา 
๑๐ ประการใน ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ทสุตตรสูตร อันประกอบด้วย  อสุภสัญญา,  มรณสัญญา,  อาหาเร 
ปฏิกูลสัญญา, สัพพโลเก อนภิรตสัญญา, อนิจจสัญญา,  อนิจเจ ทุกขสัญญา,  ทุกเข อนัตตสัญญา,  ปหาน
สัญญา,  วิราคสัญญา,  และนิโรธสัญญา เพ่ือน าไปสู่การบรรลุธรรม มีงานวิจัยที่ผ่านมาศึกษาเรื่องสัญญา ๑๐ 
ประการที่ปรากฏในคิริมานันทสูตร เพื่อลดทุกขเวทนาในผู้ป่วย  และงานวิจัยการศึกษาวิธีปฏิบัติต่อเวทนาด้วย
การเจริญสัญญา ๑๐ ประการ เพ่ือปรับเปลี่ยนทุกขเวทนาให้เป็นอทุกขมสุขเวทนา หรืออุเบกขาเวทนาแทน 
อันจะส่งผลให้ความทุกข์ทางกายดับลงได้และมีผลสูงสุดคือการสิ้นอาสวะ  

11871187



 
 

 ดังนั้นงานวิจัยนี้จะศึกษาวิธีการเจริญสัญญา ๑๐ ประการ เพ่ือน าไปสู่การบรรลุธรรม ดังที่พระผู้มี
พระภาคเจ้าได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สัญญา ๑๐ ประการนี้  ที่บุคคลเจริญแล้วกระท าให้มากแล้วอย่างนี้แล

ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มากหยั่งลงสู่อมตะ มีอมตะเป็นที่สุด”๑    

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

    ๑. เพ่ือศึกษาการเจริญสัญญา ๑๐ ประการในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  
 ๒. เพ่ือศึกษาวิธีการเจริญสัญญา ๑๐ ประการกับการบรรลุธรรม  

    ๓. เพ่ือศึกษาการเจริญสัญญา ๑๐ ประการกับบรรลุธรรมของพระอรหันต์  
 
 
แนวคิดและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 การเจริญกุศลสัญญาพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงไว้มาก (พหุลีกธรรม)  ดังปรากฏในพระสูตรต่าง ๆ 

เช่นในนิพพิทาสูตร๒  และอาสวักขยสูตร๓  เป็นต้น สัญญาหรือความจ านี้มีความส าคัญดังปรากฏในหนังสือ

“ความคิดแห่งส าคัญของการศึกษา”๔ ว่าสัญญาเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของความคิด และมีความส าคัญต่อ
การเรียนรู้ถ้าความจ าดี จ าได้ก็เป็นเหตุให้เรียนดีซึ่งในทางโลกให้ความส าคัญเป็นอย่างมาก  และหนังสือเรื่อง 

"เพ่ือสุขภาพจิตที่ดี"๕ กล่าวว่าถ้าจ าอะไรไม่ได้เลยก็เอาไปคิดอะไรต่อไม่ได้  เพราะไม่มีข้อมูลที่จะน ามาคิด 
ดังนั้นต้องหมั่นทบทวนเพราะสัญญาไม่เที่ยง เมื่อจ าสิ่งที่ดีเอาไว้มาก สังขารก็เอาไปปรุงให้คิดในสิ่งที่ดี  การคิด
ปรุงแต่งในสิ่งที่ดีมีประโยชน์  จะท าให้ความคิดแตกฉานออกไปไม่มีที่สิ้นสุด     

ในวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาปปัญจธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท” มีปรากฏว่าปุถุชนมี
สัญญาวิปลาส (อันเป็นเหตุให้ทิฏฐิวิปลาส และจิตวิปลาสคล้อยตามไปด้วย) ส่งผลให้การจ า การรู้ การยึดใน
ขันธ์ทั้ง ๕ เกิดการคลาดเคลื่อนจากความจริง ท าให้เกิดการยึดถือเป็นตัวกู ของกูขึ้น ผู้คนในสังคมเกิดการเอา
เปรียบกัน สุดท้ายสิ่งที่ตามมาคือความวุ่นวาย วิปัลลาสเหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินชีวิตและอบรมเจริญ
ปัญญา ขัดขวางการพัฒนาความรู้อันถูกต้อง ซึ่งเกิดจากการเห็นผิด ความรู้ผิด ความจ าผิด ด้วยอ านาจของ

กิเลสคือ ปปัญจธรรม (ธรรมเป็นเครื่องเนิ่นช้า ได้แก่ ราคะ โทสะ โมหะ ตัณหา ทิฏฐิ มานะ)๖  

                                                 
๑
องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/ ๕๖/ ๑๒๓.  

๒
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๖๙/๑๑๗. 

๓
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๗๐/๑๑๘. 

๔
พระพรหมคุณาภรณ์, ความคิดแหล่งส าคัญของการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (กรุงเทพมหานคร: บริษัท สหธรรมิก จ ากัด, ๒๕๔๓), หน้า ๑๕-๑๖.  

๕
วศิน อินทสระ, เพื่อสุขภาพจิตที่ดี, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เม็ดทราย, ๒๕๔๕),หน้า ๒๐-๒๑. 

๖
ธรรมวลี ศรีแช่ม,  “การศึกษาปปัญจธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  (บัณฑิตวิทยาลัย:  มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๕๓). 
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 ๑. การวิจัยครั้งนี้  เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยค้นคว้าข้อมูลจากพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย (ภาษาไทย) พุทธศักราช ๒๕๓๙  คัมภีร์อรรถกถาฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฎีกา ปกรณ์วิเสสต่าง ๆ  หนั งสือ บทความ  ตลอดจน
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น  

 ๒. รวบรวม เรียบเรียงข้อมูล และสรุปผลการวิจัยรวมทั้งข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 สัญญา เป็นหนึ่งในขันธ์ ๕ เรียกว่า สัญญาขันธ์ และเป็นหนึ่งในเจตสิก ๕๒ เรียกว่า สัญญาเจตสิก 
แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ๓ ประเภท คือ กุศลสัญญา อกุศลสัญญา และอัพยากฤตสัญญา สัญญาเป็นเหตุ
ปัจจัยของธรรมหลายหมวด เช่น เวทนาขันธ์ สังขารขันธ์ ทิฏฐิ และเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติ นอกจากนี้สัญญายัง
เป็นที่ตั้งแห่งปปัญจธรรม อันได้แก่ ตัณหา ทิฏฐิ และมานะ เป็นต้น เรียกว่าปปัญจสัญญา ปุถุชนมีสัญญาที่เจือ
ด้วยกิเลส หรือปปัญจสัญญา เช่น สัญญาอุปาทานขันธ์ คือ ความยึดมั่นถือมั่นไว้ด้วยอ านาจของสัญญา อันเป็น
ต้นเหตุให้เกิดกิเลสต่าง ๆ และสัญญาวิปลาส (อันเป็นเหตุให้ทิฏฐิวิปลาส และจิตวิปลาสคล้อยตามไปด้วย) ใน 
๔ ประการ คือ นิจจสัญญาวิปลาส (หมายรู้ในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง) ๑, สุขสัญญาวิปลาส (หมายรู้ในสิ่งที่เป็น
ทุกข์ว่าเป็นสุข) ๑, อัตตสัญญาวิปลาส (หมายรู้ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตตา) ๑, และสุภสัญญาวิปลาส 
(หมายรู้ในสิ่งทีไม่งามว่างาม) ๑ 

 วิธีการเจริญสัญญา ๑๐ ประการ  

    ๑) อสุภสัญญา  การพิจารณาเห็นกายนี้โดยความเป็นของไม่งาม โดยปกติปุถุชนมักหลงในรูป
ร่างกายว่างาม น่ารัก น่าใคร่ แท้ท่ีจริงแล้วเป็นของไม่สะอาด น่ารังเกียจ มีปรากฏในภารทวาชสูตร  แสดงการ
พิจารณากายนี้ขึ้นเบื้องบนแต่พ้ืนเท้าขึ้นไป  พิจารณาลงเบื้องล่างแต่ปลายผมลงมา  มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ  เต็ม
ไปด้วยของไม่สะอาด ดังนี้ ‘ในร่างกายนี้มี ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เนื้อ เอ็น กระดูก  เยื่อในกระดูก ไต หัวใจ ตับ 
พังผืด ม้าม ปอด ไส้ใหญ่ ไส้น้อย อาหารใหม่ อาหารเก่า  มันสมอง ดี เสลด  หนอง  เลือด เหงื่อ มันข้น น้ าตา 
เปลวมัน น้ าลาย น้ ามูก ไขข้อ มูตร’    

 ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงว่ากรรมฐานหมวดนี้เป็นสมถกรรมฐาน เมื่อท าให้บริบูรณ์แล้วมี

อานิสงส์สูงสุด คือ ได้ฌาน ๔ และอภิญญา ๖๗  

 ๒) มรณสัญญา   การพิจารณาถึงความตายว่าทุกชีวิตมีความตายเป็นที่สุด  พระผู้มีพระภาคเจ้า
ทรงอุปมาความตายของสรรพสัตว์ว่าเป็นเช่นกับหม้อดิน ที่ต้องแตกท าลายไปในที่สุด  ทุกชีวิตมีความตายเป็น

                                                 
๗
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วสิุทธิมรรค, แปลและเรียบเรียงโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร), พิมพ์ครั้งที่ ๑๐, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท  ธนาเพรส จ ากัด, ๒๕๕๕),  หน้า ๗๗๐. 
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ธรรมดา มีความตายเป็นที่สุด ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้  ความตายเป็นสิ่งน่ากลัวส าหรับปุถุชน ถ้าไม่มีฝึก
ระลึกถึงความตายไว้ก่อน เมื่อวันนั้นมาถึงมักจะสะดุ้งกลัว ขาดสติ พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสสอนให้เจริญ
มรณสัญญา ดังนี้ 'ชีวิตของเราไม่ยั่งยืน ความตายของเราแน่นอน เราพึงตายแน่แท้  ชีวิตของเรามีความตาย
เป็นที่สุด ชีวิตของเราไม่เที่ยง ความตายเที่ยง’  

 คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงว่ามรณสัญญานี้เป็นสมถภาวนามีอานิสงส์สูงสุดของกรรมฐานนี้ คือ 

อุปจารฌาน๘ เพราะการพิจารณาถึงความตายท าให้เกิดความกลัวจิตจะซัดส่าย  

 ๓) อาหาเร ปฏิกูลสัญญา  เป็นการพิจารณาอาหารที่เรารับประทาน (ภาษาบาลีเรียกว่า กวฬิงกา
ราหาร หรือกพฬีการาหาร)  ว่าเป็นของไม่สะอาด น่ารังเกียจ  ความยินดีพอใจนั้นเป็นตัณหา  ให้พิจารณาว่า
การทานอาหารเพียงเพ่ือบ าบัดความหิว อุปมาดังมารดาบิดากินเนื้อบุตรในทางกันดาร เมื่อเสบียงที่เหลืออยู่
เล็กน้อยได้หมดสิ้นไปแล้ว แต่ทางกันดารยังเหลืออยู่  จึงฆ่าบุตรน้อย  แล้วน าเนื้อนั้นมาเป็นอาหาร จ าต้อง
บริโภคเพียงเพ่ือรักษาชีวิตไว้ ไม่ได้มีความยินดีพอใจในอาหารคือเนื้อบุตรนั้น  

 คัมภีร์วิสุทธิมรรคได้แสดงว่าการเจริญอาหาเร ปฏิกูลสัญญา มีอานิสงส์ได้เพียงอุปจารสมาธิ ไม่ถึง

ขั้นอัปปนาสมาธิ เพราะกวฬิงการาหาร เป็นสภาวธรรมที่ลึก๙  

 ๔)  สัพพโลเก อนภิรตสัญญา การพิจารณาว่าโลก คือขันธ์ ๕ และโลกที่เป็นวัตถุนี้  เป็นที่ตั้งที่เกิด
แห่งความวุ่นวาย หาความสงบสุขได้โดยยาก ไม่เพียงแต่ในโลกนี้เท่านั้น แม้รูปโลกและอรูปโลกก็ตกอยู่ใน
สภาพเช่นเดียวกัน การจะดับความเพลิดเพลินก็ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน ระลึกรู้อารมณ์ต่าง ๆ ที่มากระทบ
ทางทวารต่าง ๆ ด้วยการก าหนด ตัวสติจะท าให้ไม่เผลอ และเป็นธรรมฝ่ายกุศลดังนั้นสติและปัญญาจึงเป็น
เครื่องป้องกันกิเลสต่าง ๆ  (อันได้แก่ กระแสตัณหา  กระแสทิฏฐิ  กระแสกิเลส  กระแสทุจริต  กระแส

อวิชชา)๑๐ 

 ๕) อนิจจสัญญา  การพิจารณาถึงความไม่เที่ยง  มีแล้วกลับไม่มี   สังขารทั้งหลายไม่เที่ยง มีความ
เกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดา  เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไป  ความเข้าไปสงบระงับสังขารเหล่านั้นเป็น
ความสุข มีตัวอย่างแสดงไว้ว่าในนขสิขาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสให้พิจารณาความไม่เที่ยงของขันธ์ ๕ ดังนี้ 
“ภิกษุ   รูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยงแท้  ยั่งยืนคงทน ไม่ผันแปร  เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น  ไม่มีเลย เวทนา
อย่างใดอย่างหนึ่ง ... สัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง...สังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่ง..วิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งที่จักเที่ยง
แท้ ยั่งยืน  คงทน ไม่ผันแปร เที่ยงเสมออยู่อย่างนั้น ไม่มีเลย”    

 ๖) อนิจเจ ทุกขสัญญา สัญญาที่เกิดข้ึนในญาณที่พิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในความไม่เที่ยง (ของ
ขันธ์ ๕) ความไม่สามารถจะคงสภาพหรือสภาวะเดิมอยู่ได้ ไม่สามารถยึดถือเป็นของเราได้ ความเปลี่ยนแปลง

                                                 
๘
เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๙๘. 

๙
พระพุทธโฆสเถระ, คัมภีร์วสิุทธิมรรค,  หน้า ๖๑๗. 

๑๐
ขุ.จู. (ไทย) ๓๐/๔/๕๔-๕๕. 
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จากความหนุ่มสาวไปสู่วัยแก่ชรา เป็นต้นโดยการพิจารณาความไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ มีอันจะต้อง
เปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดา ดังพุทธพจน์ที่ได้ตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย รูปเป็นทุกข์ เวทนาเป็นทุกข์ สัญญาเป็น
ทุกข์ สังขารเป็นทุกข์  วิญญาณเป็นทุกข์ ...”   

 ๗) ทุกเข อนัตตสัญญา  เป็นการพิจารณาความเป็นอนัตตลักษณะ คือ อาการอันไม่อยู่ในอ านาจ
ของขันธ์ ๕ มีความแก่ ความเจ็บ  และเป็นทุกข์  รวมทั้งการพิจารณาเหตุปัจจัยว่าไม่มีตัวเราที่เป็นทุกข์ ทุกข์
เหล่านั้นเกิดจากเหตุ เมื่อเหตุดับทุกข์ก็ดับ เพราะสรรพสิ่งเกิดข้ึนตามเหตุปัจจัย เมื่อหมดเหตุปัจจัยทุกสรรพสิ่ง
ก็ดับสิ้นไป  ไม่อาจที่จะยึดถือว่าคงทน  ว่าเป็นตัวตนของเรา เพราะขันธ์ทั้ง  ๕  ล้วนไม่เที่ยง  

 ๘) ปหานสัญญา   เป็นสัญญาที่เกิดข้ึนในญาณที่พิจารณาเห็นการละกิเลส คือก าหนดหมายเพ่ือละ
อกุศลวิตกและบาปธรรมทั้งหลาย การละอกุศลวิตกทั้ง ๓ อันได้แก่  กามวิตก  พยาบาทวิตก  และวิหิงสาวิตก  
วิธีการเจริญปหานสัญญา โดยการพิจารณาถึงการละความยินดีพอใจในกามและความสิ้นไปพร้อมทั้งเหตุปัจจัย  

 ๙) วิราคสัญญา เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นวิราคะ เป็น ‘ภาวะที่สงบ  ประณีต  คือ 
ความระงับสังขารทั้งปวง ความสละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งตัณหา ความคลายก าหนัด  นิพพาน’ นี้
เรียกว่า วิราคสัญญา”  การพิจารณาว่าได้ละราคสัญญาแล้ว โดยเห็นความจางคลายในความยึดมั่นถือมั่น เช่น 
เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในเวทนา (สุขเวทนา, ทุกขเวทนา, หรืออทุกขมสุขเวทนา) เหล่านั้นอยู่ พิจารณา
เห็นความคลายไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่ พิจารณาเห็นความดับไปในเวทนาเหล่านั้นอยู่  พิจารณาเห็นความสละ
คืนในเวทนาเหล่านั้นอยู่  เธอก็ไม่ยึดมั่นอะไร ๆ ในโลก เมื่อไม่ยึดมั่นก็ไม่สะดุ้ง เมื่อไม่สะดุ้งก็ปรินิพพานเฉพาะ
ตน เธอย่อมรู้ชัดว่า ‘ชาติสิ้นแล้ว  อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว  ท ากิจที่ควรท าเสร็จแล้ว  ไม่มีกิจอ่ืนเพ่ือความเป็น
อย่างนี้อีกต่อไป  

 ๑๐) นิโรธสัญญา เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นในญาณที่พิจารณาเห็นนิโรธ (ความดับแห่งกิเลส)   ปุถุชนก็
สามารถดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์ได้  นิโรธสัญญาเป็นความคิดพิจารณาที่มี จุดมุ่งหมายก็มุ่งไปในทางดับกิเลส 
และดับทุกข์ การดับกิเลสเหล่านั้นด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นความสุข   

    

การเจริญสัญญา ๑๐ ประการสามารถน าไปสู่การบรรลุธรรมได้ทั้งในระดับโลกียะและโลกุตตระ (ดัง
ตารางที่ ๑) และจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของอนุปัสสนาญาณ ๗ เข้ากับ ญาณ ๑๖ และปริญญา ๓ เพ่ือแสดง
การบรรลุธรรมตามล าดับขั้นของการละกิเลสและปัญญาที่เจริญขึ้น โดยญาณ ๑๖ เป็นแนวทางการบรรลุธรรมที่
นักปฏิบัติส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ส่วนปริญญา ๓ เป็นการแสดงชั้นของความรู้ ดังนั้นผู้วิจัยจะแสดงการ
เทียบเคียงปัญญาท้ัง ๓ นี้ เข้าด้วยกัน (ดังตารางที่ ๒) 
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ตารางท่ี ๑ แสดงสัญญา ๑๐ ประการกับการบรรลุธรรมระดับโลกียะและโลกุตตระ 

        

  
 ตารางนี้แสดงการจ าแนกสัญญา ๑๐ ประการ เพ่ือแสดงว่าสัญญาแต่ละอย่างสามารถบรรลุธรรม
ในฝ่ายโลกียะและโลกุตตระได้ในระดับที่แตกต่างกัน ในเบื้องต้นกรรมฐานทุกประเภทเริ่มจากขณิกสมาธิ แล้ว
พัฒนาขึ้นไป ยกตัวอย่าง อสุภสัญญา เป็นสมถกรรมฐานสามารถเข้าถึงอัปปนาสมาธิอันเป็นสมาธิระดับฌาน 
เมื่อรักษาไว้ได้ ท าให้แคล่วคล่อง จะได้สมาบัติและอภิญญาต่อไป แล้วใช้ความตั้งมั่นแห่งจิตเป็นบาทในการ
เจริญวิปัสสนา เมื่อผ่านวิปัสสนาญาณ ๑๔ และ ๑๕ หมายถึง การบรรลุเป็นพระอริยบุคคล (ญาณที่ ๑๖ เป็น
โลกียญาณ) มรณสัญญาและอาหาเร ปฏิกูลสัญญาเป็นสมถกรรมฐานแต่ได้เพียงอุปจารสมาธิ สามารถใช้เป็น
บาทในการเจริญวิปัสสนาต่อไปและบรรลุธรรมในระดับโลกุตตระได้ในที่สุด 

ส่วนสัพพโลก อนภิรตสัญญา, อนิจจสัญญา, อนิจเจ ทุกขสัญญา, ทุกเข อนัตตสัญญา, ปหาน
สัญญา, วิราคสัญญา, และนิโรธสัญญา เป็นการพิจารณาธรรมารมณ์ได้เพียงขณิกสมาธิเท่านั้น เมื่อปัญญา
พัฒนาขึ้นจะเกิดควมเบื่อหน่าย คลายก าหนัด จากการยึดมั่นในขันธ์ ๕ ในที่สุดก็สามารถผ่านวิปัสสนาญาณที่ 
๑๔ และ ๑๕ บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตามล าดับขั้น 

 
 

สัญญา ๑๐ ประการ 

          โลกียะ 
 

 โลกุตตระ 

ขณิกสมาธิ 

อุปจารสมาธิ 

อัปนาสมาธิ 

วิปัสสนาญาณ 
(ญาณที่ ๑๔ และ ญาณท่ี ๑๕) 

๑. อสุภสัญญา   o  o  
๒. มรณสัญญา  o   o  
๓. อาหาเร ปฏิกูลสัญญา  o   o  
๔. สัพพโลเก อนภิรตสัญญา o    o  
๕. อนิจจสัญญา o    o  
๖. อนิจเจ ทุกขสัญญา o    o  
๗. ทุกเข อนัตตสัญญา o    o  
๘. ปหานสัญญา o    o  
๙. วิราคสัญญา o    o  
๑๐. นิโรธสัญญา o    o  
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ตารางท่ี ๒ แสดงการเปรียบเทียบระหว่างปริญญา ๓ ญาณ ๑๖ และ อนุปัสสนาญาณ ๗ 
 

 
ตารางนี้เป็นการแสดงการเทียบเคียงระหว่างปัญญาทั้ง ๓ อันได้แก่ ปริญญา ๓, ญาณ ๑๖ และ

อนุปัสสนาญาณ ๗ โดยมีญาณ ๑๖ ซึ่งเป็นล าดับขั้นในการบรรลุธรรมที่เป็นที่ทราบกันโดยแพร่หลายเป็นหลัก 
เพ่ือแสดงการบรรลุธรรมตามล าดับขั้น 
 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

การเจริญสัญญา ๑๐ ประการ เป็นกรรมฐานหมวดหนึ่งที่กล่าวถึงสัญญาเป็นหลัก ในหัวข้อธรรม
หมวดนี้เป็นทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐาน โดยเป็นการเจริญสมถกรรมฐานก่อน เพ่ือละนิวรณ์ให้จิต
มีความตั้งมั่น ดังความว่า ‘ภิกษุท าสมาบัติให้เป็นปทัฏฐานก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนา บรรลุอรหัตผลย่อมไม่
ล าบาก เหมือนบุคคลอาศัยเรือหรือแพเป็นต้น ข้ามห้วงน้ าใหญ่ไปถึงฝั่งได้ ส่วนพระอรหันต์ผู้เป็นสุกขวิปัสสกะ

ปริญญา ๓ ญาณ ๑๖ อนุปัสนา ๗ 
 

๑. ญาตปริญญา ๑. นามรูปปริจเฉทญาณ 
๒. ปัจจยปริคหญาณ 

 

       
๒. ตีรณปริญญา 

๓. สัมมสนญาณ 
๔. อุทยัพพยญาณ 

๑. อนิจจานุปัสสนา 
๒. ทุกขานุปัสสนา 
๓. อนัตตานุปัสสนา 

 ๕. ภังคญาณ  

      
 
 
 
๓. ปหานปริญญา 

๖. ภยญาณ 
๗. อาทีนวญาณ 
๘. นิพพิทาญาณ 

 
๔. นิพพิทานุปัสสนา 

๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ (อ่อน) ๕. วิราคานุปัสสนา 

๙. มุญจิตุกัมยตาญาณ (แก่) ๖. นิโรธานุปัสสนา 

๑๐. ปฏิสังขาญาณ 
๑๑. สังขารุเปกขาญาณ 
๑๒. อนุโลมญาณ 

 
๗. ปฏินิสสัคคานุปัสสนา 

๑๓. โคตรภูญาณ  

๑๔. มรรคญาณ  
 ๑๕. ผลญาณ  

 ๑๖. ปัจจเวกขณญาณ  
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พิจารณาปกิณณกสังขารทั้งหลายแล้วบรรลุอรหัตผลย่อมล าบาก เหมือนบุคคลใช้ก าลังแขนว่ายตัดกระแสน้ าไป

ถึงฝั่ง’๑๑ ในที่นี้ได้แก่ การเจริญอสุภสัญญา มรณสัญญา และอาหาเร ปฏิกูลสัญญา  แล้วใช้ความตั้งมั่นแห่งจิต
นั้นเป็นบาทในการเจริญวิปัสสนาต่อไป ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สมถยานิก   คือการใช้สมถะเป็นยาน ดังความว่า 
“ผู้ที่เจริญวิปัสสนาโดยอาศัยอุปจารสมาธิหรืออัปปนาสมาธิ เรียกว่า สมถยานิก (คือ ผู้ด าเนินไปสู่มรรค ผล 
และนิพพานด้วยสมถยาน) สมาธิทั้งสองอย่างนี้นั้นจึงเป็นจิตตวิสุทธิซึ่งเป็นที่อาศัยของสมถยานิก  ส่วนผู้ที่
เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวโดยไม่อาศัยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิ เรียกว่า สุทธวิปัสสนายานิก คือ ผู้ด าเนิน

ไปสู่มรรค ผล และนิพพานด้วยวิปัสสนายานล้วน ๆ บุคคลประเภทนี้มีขณิกสมาธิอย่างเดียวเป็นจิตตวิสุทธิ๑๒   

ส่วนในการเจริญวิปัสสนานั้นเป็นการเจริญตามแนวอนุปัสสนา ๗ ดังในมหาสติปัฏฐานสูตรแสดงว่า 
‘ภิกษุผู้ปฏิบัติ ปฏิปทา คือพิจารณาเห็นกายในกายรูปนี้ ย่อมพิจารณาเห็นกายอันนี้ โดยเป็นของไม่เที่ยง  ไม่ใช่
เห็นโดยเป็นของเที่ยง  พิจารณาเห็นโดยเป็นทุกข์ ไม่ใช่เห็นโดยเป็นสุข พิจารณาเห็นโดยมิใช่ตัวตน  ไม่ใช่เห็น

เป็นตัวตนด้วยอ านาจ อนุปัสสนา (การพิจารณาเห็น) ๗ ประการ’๑๓  โดยการเจริญอนิจจานุปัสสนา ทุกขา
นาปัสสนา และอนัตตานุปัสสนา เป็นต้น ซึ่งเป็นการพิจารณาไตรลักษณ์หรือสามัญญลักษณะ เมื่อบุคคล
ประจักษ์ด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงไม่เที่ยง สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ และธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา จะท าให้เกิด
ความเบื่อหน่าย คลายก าหนัดในขันธ์ ๕ เมื่อคลายก าหนัดย่อมหลุดพ้น 

 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติ  

 ๑) สภาพสังคมปัจจุบันมีความน่าเป็นห่วงหลายด้าน เช่น การให้ความส าคัญด้านวัตถุมากกว่าด้าน
จิตใจ ท าให้เกิดความเห็นแก่ตัวแสวงหาด้วยวิธีการทุจริต การเจริญอสุภสัญญา อาหาเรปฏิกูลสัญญา และมรณ
สัญญา เป็นต้น จะช่วยลดการแก่งแย่ง ลดความเห็นแก่ตัว ช่วยลดปัญหาต่าง ๆ ลงได้   
 ๒) การเจริญสัญญา ๑๐ กับการพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ ของบุคคลในวัยต่าง ๆ โดยเฉพาะ
วัยรุ่นเป็นช่วงที่ก าลังว้าวุ่น หลงเพลินอยู่ในรูป เสียง กลิ่น รส และสัมผัสเป็นอย่างมาก การบรรเทาด้วยความ
เข้าใจถึงความเสื่อม การเปลี่ยนแปลง และความไม่งามของขันธ์ ๕ โดยใช้การเจริญสัญญา ๑๐ ประการ จะ
ส่งผลต่อความคิด ความเข้าใจ ท าให้ละคลายความยึดถือว่าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ช่วยพัฒนาพฤติกรรมให้ดีขึ้น 
ท าให้ปัญหาสังคมลดลงได้  

 ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 

   ๑) ศึกษาสัญญาขันธ์ในการปฏิบัติกรรมฐาน โดยเฉพาะการเจริญสมถภาวนา ต้องมีการบริกรรม 
จึงต้องใช้ความจ า คือ สัญญา ควรศึกษาว่าสัญญามีความเกี่ยวข้องในลักษณะใด และมีการพัฒนาอย่างไร   

                                                 
๑๑

ม.อุ.อ. (ไทย) ๑/๗๓/๖๑. 
๑๒

พระโสภณมหาเถระ, วิปัสสนานัย เลม่ ๑, หน้า ๖๑. 
๑๓

ที.มหา. (ไทย) ๑๔/๓๐๐/๒๘๔. 
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 ๒) สัญญากับความจ าข้ามภพชาติ เนื่องจากสัญญาเป็นส่วนที่จ า และท าหน้าที่เก็บของมูล ดังนั้น
การศึกษาว่า อาสวะ อนุสัย กิเลสต่าง ๆ เหล่านี้ ที่กล่าวว่า ‘นอนเนื่องอยู่ในขันธสันดาน’ สัญญามีความ
เกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร ในพระไตรปิฎกมีอธิบายไว้อย่างไร 
 
 
กิตติกรรมประกาศ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษามหาบัณฑิต ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยค าแนะน า  และ
ความอนุเคราะห์เป็นอย่างดีจากคณาจารย์  และบุคคลที่เก่ียวข้องหลายท่าน ประกอบด้วย 

 พระราชสิทธิมุนี วิ, ดร. (พระมหาบุญชิต ญาณสังวโร) รับเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  
 ผศ., ดร. แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม ได้กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 พระสุธีธรรมานุวัตร ได้กรุณาให้ก าลังใจกระตุ้นเตือนนิสิตให้เขียนวิทยานิพนธ์อย่างสม่ าเสมอ 

 พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร, ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรุณาให้ค าแนะน าตรวจดูชื่อเรื่อง และอีก
หลายท่านที่มิได้เอ่ยนามในที่นี้ 

 จึงขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์และอาจารย์ทุกท่านไว้ ณ. โอกาสนี้ 
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ศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา 
A Study of Concept and Process for the Promotion of Holistic Health  

in the Guideline of Buddhist Psychology 

 
พระครูสิริรัตนานุวัตร 

สาขาวิชาพุทธศาสนา, บัณฑิตศึกษา, วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช,พิษณุโลก, ๖๕๐๐๐ 

บทคัดย่อ  

 แนวคิดสุขภาวะในพระพุทธศาสนามีทั้งแนวศึกษาเรียนรู้ เช่นค าส าคัญว่า ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ ทั้งแนวความเชื่อกรรม เช่น คนหยาบช้า มักประหัตประหาร ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลาย  มีผล
ให้เกิดในอบาย ทุคติ วินิบาต นรก เมื่อกลับมาเกิดใหม่ จะมีโรคมาก อายุสั้น พระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยสงฆ์เพ่ือ
สุขภาพ ห้ามภิกษุพรากของเขียว ห้ามทิ้งของเน่าของเสียลงในน้ า ตรัสสอนให้ท าความสะอาดเสนาสนะ จัด
ของใช้สอยให้มีสุขลักษณะ ท าอารามให้ร่มรื่น ในส่วนพระธรรมพระพุทธเจ้าจะเทศนาการดูแลสุขภาวะทางจิต
ด้วยการปฏิบัติสมาธิ มีความเมตตา ความปรารถนาดีเป็นวิถีชีวิต  การดูแลสุขภาวะทางปัญญาโดยท ากิจกรรม
อบรมปัญญา  เรียนรู้อริยสัจธรรม เข้าใจกฎไตรลักษณ์  การดูแลสุขภาวะทางสังคม โดยท ากิจกรรมสังคม
สงเคราะหต์ามอุดมคติแห่งการเผยแผ่ธรรม ว่า เพื่อประโยชน์ เพ่ือความสุขและสังคมสงเคราะห์แก่พหูชน   

 พระสงฆ์มีกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะ ๔ ด้าน  คือ ด้านกาย มีกลุ่มตัวอย่างฮักเมืองน่าน กลุ่มนี้
จัดกิจกรรมปลูกป่า บวชต้นไม้ รักษาแหล่งน้ าล าธาร ท าเกษตรแปรรูป ท าธุรกิจชุมชน รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติด ปลูกฝังจิตส านึกในบ้านเกิด เคารพบุพพการี และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ด้านจิตใจ มีกลุ่มตัวอย่าง
ส านักปฏิบัติธรรมของหลวงพ่อชา มีผลสัมฤทธิ์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ขยายส านักปฏิบัติสู่ต่างประเทศ
จ านวนมาก ด้านปัญญา มีกลุ่มตัวอย่างวัดปัญญานันทาราม  จัดกิจกรรมพัฒนาปัญญา โดยค่ายพุทธบุตร ค่าย
พุทธธรรม โครงการติดอาวุธทางปัญญา เพ่ือเรียนรู้สัจธรรม สร้างทักษะด้านคุณธรรมจริยธรรม  ด้านสังคม มี
กลุ่มตัวอย่างวัดพระบาทน้ าพุ  จัดกิจกรรมดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์บนฐานของกรุณาธรรม โดยการให้การศึกษาแก่ผู้
ติดเชื้อเอดส์และท าฌาปนกิจศพผู้ติดเชื้อเอดส์กระบวนการ 

ค าส าคัญs: -สุขภาวะ–การส่งเสริมสุขภาวะองค์รวม – พุทธจิตวิทยา  
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ABSTRACT 

 The healthy concept of Buddhism is both learning such as a keyword ‘good health 
is the noble luck’ and belief in Kamma such as a phrase ‘a bad man, killer, un-compassion 
in animal beings, was born in unhappy existence, a bad area, any disabled  state, hell. When 
he is rebirth, he is much disease, short age. In Vinaya, the Buddha legislates to prohibit a 
Buddhist monk from the cutting vegetation, from leaving of bad things in water. The Buddha 
legislates the Buddhist monk to clean one’s own residence, manage one’s own utensils as 
hygienic practice, to makes a cool and pleasant temple. In Dhamma, the Buddha gives 
Dhamma to indicate care mental health by meditation with loving kindness, good wishing 
well as the way of life. The Buddha indicates intellectual health by the development of 
intellect into the knowledge of noble truth, understanding in the law of the Three 
Characteristics. The Buddha indicates social health by welfare according to the 
communicated idea of Dhamma for the benefit and happiness of many people. 

   The holistic process of healthy reinforce of the Buddhist monk is in 4 ways, 
namely;- the physical one, the example group is Hugmuannan. Its activities are afforestation, 
tree ordination, farmland production, community business, the campaign for drug resistance, 
to do conscience in homeland, respect  in ancestors and maintaining of cultures. The 
mental one, the example group is meditation. Its activity is the meditation according to the 
way of Luangpojā.  This is achievement for Thai people and aboard oversea people 
expanding the abroad many schools. The mental one, the example group is wat 
Panyānandārām. Its activities are the intellectual development by Buddha-butta camp, 
Buddha-dhamma camp, intellectual project as arm, the project of learning of Dhamma and 
moral skill.  The social one, the example group is wat Prabādanāmpu. Its activities are 
welfare by care of people in disease-HIV basing on compassion, by giving the education to 
one who infect with HIV and by cremating one who die of HIV. 

Keywords: -health, –reinforce of holistic health, – Buddhist psychology 
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บทน า 

 พระพุทธศาสนาไม่ได้ให้ความส าคัญด้านสุขภาวะทางกายหรือทางใจที่มากน้อยไปกว่ากัน  หากแต่
ให้เท่ากัน การให้ความส าคัญทั้งกายและใจส าคัญนี้ถือว่าเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือเป็นกลางระหว่างการปฏิบัติ

แบบสุดโต่งสองแนวทาง คือ “กามสุขัลลิกานุโยค และอัตตกิลมถานุโยค”๑  โดยแนวทางแรก คือการยึดติดถือ
มั่นในวัตถุ แนวทางที่สอง คือการยึดติดถือมั่น ในอ านาจทางใจโดยมุ่งแต่จะให้ส าเร็จผลทางจิตใจ 
พระพุทธศาสนาสอน ให้เสริมสร้างกายภาพท้ังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติของตนและสังคม เสริมสร้างปัญญาให้เกิด
ความรู้ ส่งเสริมสังคมสงเคราะห์  สร้างกัลยาณมิตร ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พ่ึง พระพุทธศาสนาสอนให้เชื่อกรรม
ลิขิต เหตุที่คนมีโรคมาก-น้อยหรืออายุยาว-สั้นก็เพราะกรรม สอนให้เชื่อสวรรค์ นรกในฐานะภพภูมิที่รองรับ
ความด-ีความชั่ว สอนไม่ใหค้ิดประมาทไปว่าสุขภาพกายไม่ส าคัญเท่าใจ รอให้โรคภัยมาถึงก่อนแล้วค่อยแก ้          
  พระสงฆ์ด าเนินตามค าสอนของพระพุทธศาสนาโดยเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวม ๔ องค์ โดย
หลักการจะให้แนวคิดเสริมสร้างสุขภาวะด้วยการศึกษา ให้ความรู้เข้าไปบริหารจัดการสุขภาวะ  อย่างหลักการ

ศึกษาสามัญให้โภชนาหารครบ ๕ หมู่  หรืออย่างหลักการองค์ประกอบสุขภาพดี ๕ อ.๒  ดังนั้น องค์รวมทั้ง ๔ 
นี้ จะมีทั้งองค์แนวศึกษาทางธรรมวินัย เช่นศีล ๕ ซึ่งจะดูแลสุขภาวะทางกาย สภาพแวดล้อมและสังคม แนว
ศึกษาทางจิต  จะดูแลสุขภาวะจิต บริหารจิต บริหารอารมณ์ด้วยการปฏิบัติสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน ส่งเสริม
สร้างสุขภาวะทางปัญญาในรูปแบบค่ายพุทธธรรม ค่ายพุทธบุตร ค่ายคุณธรรมจริยธรรมตามโอกาสต่าง ๆ เช่น 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน อุปสมบทหมู่ เป็นต้น  และเพ่ือประโยชน์สุขของสังคมโดยท ากิจกรรมสังคม
สงเคราะห์มีกิจกรรมดูแลผู้ติดเชื้อเอดส์ รูปแบบให้การศึกษาโดยตั้งเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญรวมถึง
มหาวิทยาลัยสงฆ ์เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 
 การวิจัยนี้  ผู้วิจัยก าหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัยไว้ ดังนี้ 
 ๑. เพ่ือศึกษาแนวคิดและกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา  
 ๒. เพ่ือวิเคราะห์และถอดบทเรียนกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมตามแนวพุทธจิตวิทยา
ของพระสงฆ ์ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 ๑. ศึกษาพระไตรปิฎก หลักธรรมและข้อมูลเอกสารจากต ารา รายงานวิจัย และการจัดการ 

กิจการทางพระพุทธศาสนาทั้งในระดับนโยบาย ประชาชน องค์กร/สถาบันการศึกษาทางพระพุทธศาสนา   

                                                           

 
๑ ส .ม. (ไทย) ๑๙/๑๐๘๑/๕๙๒. 

 ๒ องค์ประกอบสุขภาพดี ๕ อ. คือ อาหาร อากาศ อารมณ์ อุจจาระ และออกก าลังกาย 
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 ๒. ศึกษาแนวคิดเรื่องการศึกษา ความเชื่อ และกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวม 
๔ แนวทางหรือรายด้าน คือ ด้านกาย ด้านจิต ด้านปัญญา และด้านสังคม  
 ๓. ศึกษาวิเคราะห์การถอดบทเรียนจากกระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวม ๔ ด้าน จากกลุ่ม
ตัวอย่างของพระสงฆใ์นฐานะพ้ืนที่ที่ประสบผลส าเร็จและด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน คือ  
   ๑) พ้ืนที่จังหวัดน่าน กลุ่มฮักเมืองน่าน โดยพระครูพิทักษ์นันทคุณ เป็นพื้นที่เสริมสร้าง 
สุขภาวะทางกาย โดยมีกระบวนการศึกษา -ประวัติ -กิจกรรม -กระบวนการ –ประยุกต์กับพุทธธรรม 
      ๒) พ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยหลวงพ่อชา สุภทฺโท ส านักปฏิบัติธรรม วัดหนองป่าพง เป็น
พ้ืนที่เสริมสร้างสุขภาวะทางจิต โดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย -ประวัติ -กิจกรรม -กระบวนการ  –ประยุกต์กับ
พุทธธรรม 
                    ๓) พ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี โดยพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี จัดท าค่ายอบรมพุทธธรรม วัดปัญญานัน
ทาราม เป็นพื้นที่เสริมสร้างสุขภาวะทางปัญญา โดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย -ประวัติ                 -กิจกรรม 
-กระบวนการ –ประยุกต์กับพุทธธรรม 

  ๔)  พ้ืนที่จังหวัดลพบุรี โดย พระอุดมประชาทร  วัดพระบาทน้ าพุ โครงการธรรม 
รักษ์นิเวศ  สร้างสาธารณะสงเคราะห์ ผู้ติดเชื้อเอดส์ระยะสุดท้าย โดยมีกระบวนการศึกษาวิจัย                  -
ประวัติ -กิจกรรม -กระบวนการ –ประยุกต์กับพุทธธรรม  
 ๔. คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีเกณฑ์คัดเลือกว่า ผู้นั้นอยู่ในพ้ืนที่และผู้ได้รับผลลัพธ์จากพ้ืนที่
ตัวอย่างนั้น  มีจ านวน ๙ รูป/ท่าน   คือ 
  ๑) กลุ่มฮักเมืองน่าน จังหวัดน่าน ได้แก่ นายสถิระ ราชรินทร์ นายธีรทัศน์ มูลแก่น 
 นายธัชพล ยรรยงค์  

 ๒) ส านักปฏิบัติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ พระใบฎีกาสุพต  ตปสีโล                พระ
อธิการบัณฑิต ปณฺฑิตเสวี  พระมหาศิริวัฒน์ สิริวฑฺฒโณ   

๓) ค่ายอบรมพุทธธรรม จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ พระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี                   
 เจ้าอาวาสวัดปัญญานันทาราม รูปปัจจุบัน  

  ๔) วัดพระบาทน้ าพุ สระบุรี ได้แก่ ไวยาวัจกรวัด ๑ คนและเจ้าหน้าที่ดูแลคนไข้   
 ๑ คน 

 ๕. สร้างเครื่องมือวิจัย โดยออกแบบสัมภาษณ์แห่งละ ๑๒ ข้อในเนื้อหาของกระบวนการศึกษา คือ 
-ประวัติ -กิจกรรม -กระบวนการท างาน และการประยุกต์พุทธธรรม  
 ๖. เก็บข้อมูลเชิงกายภาพ ภาพถ่าย  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากพ้ืนที่ศึกษา ๔ พ้ืนที ่
พร้อมกับเก็บข้อมูลสัมภาษณ์  
 ๗. วิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงเอกสารประกอบกับสัมภาษณ์  
 ๘. สรุปรายงานการวิจัยตามวัตถุประสงค์และเสนอแนะพร้อมกับสรุปทัศนะสุขภาวะ 
ไว้เป็นกล่องยาตราสี่องค์สุข  
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๙. เสนอรายงานการวิจัย ฉบับก้าวหน้า ฉบับร่างสมบูรณ์ และฉบับสมบูรณ์ตามล าดับ 

ผลการวิจัย 

 ในวินัยปิฎก พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถึงสมบัติของชีวิต ๕ อย่าง หนึ่งในนั้นคือ อาโรคยสัมปทา คือ 
ความถึงพร้อมแห่งความไม่มีโรค ดังปรากฏในพระสูตรว่า “อาโรคฺยาปรมา ลาภา ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน

ประเสริฐ”๓   คือว่า สุขภาพดีเป็นต้นทุนชีวิต มีความเชื่อม่ันในการท างาน ตรงกันข้ามถ้าสุขภาพกายเจ็บป่วยก็
ส าเร็จผลได้ยาก แม้จะปฏิบัติศีล สมาธิก็ล าบก เพราะกายกับใจอาศัยกัน ดังค าที่จอห์น ล็อค ว่า  A sound 

mind in a sound body๔ จิตใจที่ผ่องใส จะอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์  ในเรื่องสมบัติของชีวิตนี้ พระผู้มีพระ
ภาคตรัสไว้เป็นสมบัติชีวิตอีกว่า  อุปธิสมบัติ คือ สมบัติแห่งร่างกายที่ดี มีสุขภาพ  ระยะสั้น คือ ความมีรูปร่าง
ที่สมประกอบ สมส่วน  ครบอาการ ๓๒ อวัยวะไม่บกพร่อง ส่วนระยะไกล คือ  สุขภาพดี แข็งแรง 
 สุขภาวะเป็นอุปสรรคต่อการอุปสมบท โดยหมอชีวกโกมารภัฏ กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้า ว่า 
ผู้ใดมโีรค ๕ อย่าง ได้แก่  ๑.โรคเรื้อน ๒. โรคฝี   ๓. โรคกลาก  ๔. โรคมองคร่อ  ๕. โรคลมบ้าหมู   ถือว่าเป็น
โรคต้องห้ามอุปสมบท ดังนั้น เวลาอุปสมบทพระคู่สวดจะสวดญัตติสอบถามอันตรายิกธรรมว่า กุฏฐัง คัณโฑ กิ
ลาโส โสโส อปมาโร  คือถามว่า เธอเป็นโรคเหล่านี้ไหม ถ้าเป็นก็ตอบว่า อามะ ภันเต ถ้าไม่เป็นก็ตอบว่า นัตถิ 
ภันเต จึงเป็นที่มาของอันตรายิกธรรม ห้ามคนเป็นโรคติดต่อบรรพชาอุปสมบท 
 ในคัมภีร์สังยุตนิกาย มหาวรรค เมื่อครั้งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่    ณ    พระเวฬุวันวิหาร  เขต
กรุงราชคฤห์  แคว้นมคธ  พระองค์ทรงประชวร เกิดทุกขเวทนาอาการหนัก  พระมหาจุนทะ ได้สวดสาธยาย
โพชฌงค์ ๗ ประการให้พระองค์ฟัง พระองค์พิจารณาตาม  ครั้นสาธยายจบลง พระองค์ก็ทรงหายจากพระ
ประชวร พระองค์ตรัสชมพระมหาจุนทะว่า จุนทะ โพชฌงค์ดีนัก จุนทนะ โพชฌงค์ดีนัก เรียกโรคภัยหายได้
จากพุทธมนต์   ปัจจุบันแม้เราสวดโพชฌงค์ตามนี้ก็ตาม โรคก็ยังไม่หาย นั่นคือโรคกรรม  จะรักษาด้วยยาไม่ได้ 
ต้องรักษาด้วยความท าบุญหรือท าดี เช่น ท าบุญไถ่บาป ให้ทาน รักษาศีล      
 พระพุทธเจ้าได้บัญญัติวินัยสงฆ์ก็เพ่ือความผาสุก คือความสบาย ดังที่ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่า เรา
จะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย  โดยอาศัยอ านาจประโยชน์ ๑๐ ประการ (หนึ่งใน ๑๐ ประการนั้น) คือ 
.....เพ่ือความผาสุกแห่งสงฆ์ ซึ่งโดยธรรมชาติของมนุษย์นั้น ถ้ามีความผาสุกเป็นทุนแล้ว สุขภาพพลานามัยที่ดีก็
ตามมา 
 คัมภีร์อรรถกถาในพุทธศาสนา เรื่องอายุสสธรรม ๕ ซึ่งถือเป็นหลักการสร้างสุขนิสัยเพ่ือการมีอายุ
ยืนอย่างมีคุณค่า ๕ ประการ คือ  ๑. สัปปายการี ได้แก่ท าให้เป็นที่สบายเกื้อกูลแก่สุขภาพ ๒) สัปปายะ 
มัตตัญญู ได้แก่ รู้จักประมาณในสัปปายะแต่พอดี  ๓. ปณิตโภชี ได้แก่ บริโภคสิ่งที่ไม่เป็นพิษภัย ย่อยง่าย  ๔. 

                                                           

 ๓ขุ. ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๔/๔๖. 

     ๔ สาระการเรียนรู้, จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ SOUND MIND IN SOUND BODY, สืบค้นเมื่อ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๙ จาก  http://www.sahavicha.com  
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กาลจารี ได้แก่ ประพฤติตนให้เหมาะสมกับกาลเวลา และ   ๕. พรหมจารี ได้แก่ ถือพรหมจรรย์ (การควบคุม
ตนเอง) เป็นการรักษาสุขภาพตามศีลและธรรม    

  พระพุทธเจ้าให้บริโภคปัจจัย ๔ ด้วยการพิจารณา คือให้มีสติในการบริโภค ว่า เราบริโภค 
อาหารเพ่ือให้ชีวิตอยู่ปฏิบัติธรรมได้  เรานุ่งห่มเพ่ือปกปิดความละอาย เราใช้ที่อยู่อาศัยเพ่ือกันแดดกันฝน ใช้
ยารักษาโรค เพื่อให้หายโรค ไม่ใช่เพ่ือเพาะกายให้ก าย า อีกประการหนึ่ง มีจุดประสงค์ให้ภิกษุสงฆ์มีอนามัยใน
ปัจจัย ๔ โดยเฉพาะอาหาร นั่นคือต้องค านึงถึงสุขภาพโดยให้ระวังอาหารที่บูดเน่า อาหารเสีย ห้ามฉัน และยัง
มีการป้องกันโดยก าหนดอาหารเป็นกาลิก คือก าหนดให้พระสงฆ์เก็บอาหารไว้ฉันตามระยะอายุของอาหาร 
ได้แก่ 
 ๑. ยาวกาลิก คือ อาหารที่รับประเคนไว้และฉันได้ชั่วเวลาเช้าถึงเที่ยงของวันนั้น   เช่น ข้าว ปลา 
เนื้อ ผัก ผลไม้ ขนมต่าง ๆ (เก็บไว้ได้ครึ่งวัน) 
       ๒. ยามกาลิก คืออาหารที่รับประเคนไว้และฉันได้ชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่ง คือก่อนอรุณของ 
วันใหม่ได้แก่ น้ าปานะ คือ น้ าคั้นผลไม้ที่ทรงอนุญาต   
        ๓. สัตตาหกาลิก คืออาหารที่รับประเคนไว้แล้วฉันได้ภายในเวลา ๗ วัน ได้แก่ เภสัชทั้ง ๕ คือ เนย
ใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย  
 อนึ่ง มีเภสัชอันควรลิ้มของภิกษุผู้อาพาธ คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ภิกษุรับประเคน
ของนั้นแล้ว พึงเก็บไว้ฉันได้เจ็ดวันเป็นอย่างยิ่ง ภิกษุให้ล่วงก าหนดนั้นไป เป็นอาบัตินิสสัคคิย 
ปาจิตตีย์ 
        ๔. ยาวชีวิก คืออาหารที่รับประเคนแล้ว ฉันได้ตลอดไปไม่จ ากัดเวลา     ได้แก่ ของที่ใช้ปรุงเป็นยา 
นอกจากกาลิก ๓ ข้อต้น    (ความจริงยาวชีวิก ไม่เป็นกาลิก แต่นับเข้าด้วยโดยปริยาย เพราะเป็นของเกี่ยว
เนื่องกัน) 

 จะเห็นว่า การบัญญัติวินัยของพระผู้มีพระพุทธเจ้านั้น ไม่มีประสงค์อ่ืนใดมากกว่าไป 
สุขภาพเลยแม้มูลเหตุบัญญัติวินัย ๑๐ อย่าง หนึ่งในนั้นก็คือเพ่ือความผาสุกในหมู่สงฆ์ ซึ่งเป็นความสุขที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดี จึงเป็นสังคมน่าอยู่และปลอดภัยไร้โรคในที่สุด เห็นชัด ๆ คือ เสขิยวัตร 
สิกขาบทที่ ๑๕ ห้ามพระภิกษุเทของเสียลงในน้ า ถ่ายอุจจาระ    ปัสสาวะหรือบ้วนน้ าลาลงในน้ าเพราะจะท า
ให้น้ าเน่าเสีย สัตว์น้ าก็ได้รับอันตราย คนที่ใช้น้ านั้นก็ไม่ปลอดภัย ติดเชื้อโรคได้ ดังนั้น ถ้าภิกษุละเมิด ต้อง
อาบัติทุกกฎ  
 ในคิลานวัตถุกถา แสดงถึงกรรมจากสุขภาพที่เห็นในปัจจุบัน ดังในเมืองสาวัตถี มีภิกษุนอนเป็นไข้
มากมาย เพราะโรคท้องร่วง พระองค์ทรงทราบก็ไม่ได้ตรัสถึงสาเหตุอะไร  แต่จะตรัสถามว่ามีใครดูแลเธอ
หรือไม่ ก็ได้รับค าตอบจากพระอานนท์ว่าไม่มี  พระองค์จึงตรัสถึงปฏิการคุณว่า  ภิกษุที่เป็นไข้นั้นไม่เคย
อุปการะภิกษุทั้งหลาย ดังนั้น พวกภิกษุจึงไม่คอยพยาบาลเธอ   ภิกษุทั้งหลาย    พวกเธอไม่มีมารดา    ไม่มี
บิดาผู้คอยพยาบาล    ถ้าพวกเธอไม่พยาบาลกันเอง    ใครเล่าจะคอยพยาบาลพวกเธอ    ภิกษุทั้งหลาย    ผู้
จะพยาบาลเราก็จงพยาบาลภิกษุไข้เถิด    พระพุทธองค์บัญญัติไว้ให้ภิกษุดูแลกันตามฐานะ ถ้าปล่อยปละ
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ละเลย ต้องอาบัติทุกกฎ  และให้คุณค่าการปฏิบัติต่อภิกษุไข้ด้วยกันว่า  “การพยาบาลภิกษุไข้  เท่ากับได้
อุปัฏฐากพระองค”์ 
 ความเชื่อในเรื่องสุขภาพ ตามคัมภีร์จูฬกัมมวิภังคสูตร  แห่งมัชฌิมนกาย อุปริปัณณาสก์ โดย
จ าแนกกรรมของสัตว์ที่ส่งผลให้สุขภาพดี อายุสั้น อายุยืน เหตุที่ท าให้สุขภาพดี มีอายุยืน เพราะ กรรมเป็นของ
ตน  มีกรรมเป็นทายาท  มีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พ่ึงอาศัย กรรมย่อมจ าแนกสัตว์
ทั้งหลายให้เลวและดีต่างกัน (กัมมัง สัตเต วิภชติ หีนัปปะณีตาย) อายุน้อย มีโรคมากเหตุเพราะเบียดเบียนสัตว์ 
ท าปาณาติบาตมาก 
 เกี่ยวกับกระบวนการส่งเสริมสุขภาวะทั้ง ๔ ด้านนั้น  กระบวนการสุขภาวะด้านกาย พบว่ากลุ่มฮัก
เมืองน่าน จังหวัดน่าน ซึ่งริเริ่มโดยพระสงฆ์และเป็นผู้น ากลุ่มบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือเอาชนะความ
ยากจนของชาวบ้านในจังหวัดน่าน มีกิจกรรมบวชต้นไม้ อนุรักษ์พันธุ์สัตว์ เกษตรแปรรูป  ธุรกิจชุมชม 
วิสาหกิจชุมชน ชีววิถี ออมทรัพย์ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ผลจากการด าเนินงานนี้ ท าให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดี มี
เงินหมุนเวียนในครัวเรือน สร้างสังคมสันติสุข หนุ่มสาวไม่หลั่งไหลเข้ากรุง คนเฒ่าคนแก่ไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
เยาวชนห่างไกลยากเสพติด ลูกหลานได้รับการศึกษาตามล าดับอายุ และเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับภาระงาน
หลักของคณะสงฆ์ข้อ สาธารณูปการ สาธารณสงเคราะห์ ศาสนสงเคราะห์ สอดคล้องกับพุทธธรรมข้อทาน คือ
การให้ ข้อจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตัว ข้อเมตตา ปรารถนาให้มีความสุขยิ่ง ๆ ขึ้นไป ข้อกรุณา 
ปรารถนาให้พ้นจากความยากจน มีสังคหวัตถุ คือมีความโอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ปวงชน วางตน
พอดี มีศีล ๕ และสอดคล้องกับปฐมพจน์แห่งการที่พระพุทธเจ้าส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ องค์ออกประกาศ

ศาสนาว่า “...ภิกษุทั้งหลาย จงจาริกไป เพ่ือประโยชน์ เพ่ือความสุข เพ่ือสังคมสงเคราะห์แก่คนหมู่มาก ....”๕ 
 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะด้านจิต พบว่ากลุ่มปฏิบัติธรรม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี ซึ่ง
หลวงพ่อชา สุภทฺโท เจ้าส านักใช้แนวปฏิบัติภาวนาว่า พุทโธ ๆ หรือหายใจเข้าว่า พุท หายใจออกว่า โธ 
ก าหนดเป็นลักษณะอาณาปานสติอย่างนี้จนจิตนิ่ง การปฏิบัติสมาธินี้เกี่ยวข้องกับสุขภาวะจิตโดยตรง ถือสมาธิ
เป็นเครื่องมือบริหาร ควบคุม อบรมจิต เกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ส าคัญคือพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องจริตไว้ ๖ ประการ คือ 
ราคจริต โทสจริต โมหจริต ศรัทธาจริต พุทธิจริต  และวิตกจริต และจริตของคนที่ต้องแก้ด้วยหลักสมาธิอีก
ด้วย คือ คนมีราคจริตที่เกินพอดี แก้ด้วยสิ่งอสุภะ เพ่ือหักลบกลบกันแล้วบริหารจิตให้อยู่จุดกึ่งกลางคือความ
พอดี คนมีโทสจริต เจ้าอารมณ์ แก้ด้วยการเจริญเมตตา คนมีโมหจริต  มักหลง คลั่งไคล้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่าง
ฝังหัว แก้ด้วยปัญญา ศึกษาให้มาก ฟังให้มาก อยู่ร่วมนักปราชญ์ คนมีในศรัทธาจริต ที่มักเชื่อง่าย ขาดวิสารท
ความกล้าหาญ  ขาดโยนิโสมนสิการ แก้ด้วยอนุสติข้อแรก   มีพุทธานุสติเป็นเบื้องต้นมีเทวตานุสติเป็นที่สุด  
คนมีวิตกจริต ที่มักวิตกกังวล หวาดกลัว ขาดความมั่นใจในตัวเอง มีเงื่อนไขไปทุกอย่าง แก้ด้วยอานาปานสติ 
ก าหนดลมหายใจเข้า-ออก คนมีพุทธิจริต มักติดแน่นกับหลักการและเหตุผล ไม่ค่อยยึดหยุ่น   แก้ด้วยมรณานุ
สติ  ระลึกถึงความตายอยู่เสมอ เพ่ือให้คิดปลง ให้วาง ให้ละ ผู้ปฏิบัติได้แล้วจะมีสุขภาวะจิตที่ดี ดังพุทธภาษิต

                                                           
๕ ส .ส. (ไทย) ๑๕/๑๔๑/๑๗๕. 

12021202



ว่า “จิตตัง ทันตัง สุขาวหัง จิตที่ฝึกดีแล้ว น าสุขมาให้”๖   จึงถือว่าสมาธิ เป็นสูตรแห่งการบริหารจิต เจริญ
ปัญญา ชี้ทางสู่ความพ้นทุกข์ เข้าสู่อริยภาวะได้ในที่สุด   
 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะด้านปัญญา พบว่า กลุ่มวัดปัญญานันทาราม คลองหก ปทุมธานี 
โดยท่านเจ้าอาวาสพระมหาเฉลิม ปิยทสฺสี รูปปัจจุบัน ด าเนินการโครงการสืบต่อจากท่านเจ้าอาวาสรูปก่อน 
ท่านเจ้าคุณปัญญานันทมุนี (สง่า สุภโร) วัดนี้พัฒนาขึ้นมาตามปณิธานของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ (พระ
พรหมมังคลาจารย์) ซึ่งท่านตั้งปณิธานว่า  “สร้างพระ สร้างคน สร้างเยาวชนของชาติ สร้างศาสนทายาทให้มี
ชีวิตอยู่ในโลกอย่างถูกต้อง ให้มีชีวิตเรียบร้อยตามหลักค าสอนของพระพุทธศาสนา เพ่ือไม่ให้ตกอยู่ในอ านาจ
วัตถุมากเกินไป”  ถ้าวิเคราะห์ตามปณิธานนี้ ก็จะเห็นค าส าคัญว่า  สร้างพระ คือการบริหารกายและจิตของผู้
เข้ามาบวชให้ได้ศึกษาธรรมวินัย  สร้างคน คืออบรมสั่งสอนผู้คนให้ศรัทธาเลื่อมใสเข้าใจธรรม สร้างเยาวชน
ของชาติ คือให้โครงการอบรมเยาวชนในรูปแบบของค่ายพุทธธรรม สร้างศาสนทายาทให้มีอยู่ในโลกอย่าง
ถูกต้อง คือให้ธรรมค าสอนให้อยู่สัมมาทิฏฐิ อยู่ในกุศลกรรมบถ ๑๐ ให้อยู่ในศีล ๕ มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่หลง
ยึดติด แตใ่ห้มีความเข้าใจ ให้มีสติในการอยู่ในโลกวัตถุ ถือว่าส านักแห่งนี้ ติดอาวุธทางปัญญา (ปญฺญาวุโธ) แก่
สังคม  ให้ตาธรรมแก่คนที่ตาดี ให้แสงสว่างแก่คนเดินทางมืดคือความไม่รู้ สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า  “สัพ

พทานงั ธัมมทานงั ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง”๗  มีจาคะ คือการเสียสละความสุขส่วนตัว
เพ่ือประโยชน์สุขต่อสังคม มีสังคหวัตถุ ธรรมเครื่องสงเคราะห์แก่กัน มีไตรสิกขาคือศีล สมาธิ ปัญญา ตลอดทั้ง
สอดคล้องกับภาระงานหลักของคณะสงฆ์ข้อ สาธารณูประการ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา  
 กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะด้านสังคม พบว่า วัดพระบาทน้ าพุ ลพบุรี   โดยท่านเจ้า                
คุณพระอุดมประชาทร (อลงกต พลมุข) ท่านมีมโนปณิธานจากแรงดลใจที่ไปเยี่ยมคนติดเชื้อเอดส์โรงพยาบาล
กรุงเทพ เห็นเด็กติดเชื้อเอดส์ตายกับอ้อมแขนแม่ ด้วยความกรุณาของท่าน จึงเกิดแนวคิดจะหาที่สักแห่งหนึ่ง
เป็นที่รองรับดูแลคนติดเชื้อเหล่านี้ ซึ่งคนติดเชื้อเหล่านี้อย่างไรก็ไม่มีวันหายได้ นอกจากบรรเทาให้ทุเลาลงให้มี
ชีวิตอยู่ได้ไปวัน ๆ เท่านั้น ดังนั้น จึงไม่ใช่เพื่อการรักษาให้หายและท่านก็ไม่ใช่หมอยา  ปณิธานของท่านคือให้ผู้
ติดเชื้อเหล่านี้มีที่พักพิงรอวันตายระยะสุดท้ายของชีวิต ณ ปัจจุบันนี้ ก็ด าเนินการได้ตามปณิธานของตนแล้ว 
ซึ่งวัดพระบาทน้ าพุก็มีอาคารตึกหลังใหญ่ ๒- ๓ ชั้นหลายหลัง อาคารอื่น ๆ อีกมากมาย เพียงพอแก่การรองรับ
กิจการดูแลคนติดเชื้อเอดส์ได้ระยะยาว นอกจากนี้ยังมีสาขาที่ขยายออกไปยังอ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
เป็นโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ๒ ส าหรับเด็กที่ติดเชื้อเอดส์ พร้อมกับการสร้างโรงเรียนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖  
นับว่าท่านมีพรหมวิหารข้อกรุณาสูง ท่านได้ปฏิบัติตามภาระงานหลักของคณะสงฆ์ข้อสาธารณสงเคราะห์ และ
สอดคล้องกับปฐมพจน์แห่งการที่พระผู้มีพระพุทธเจ้าส่งพระอรหันตสาวก ๖๐ องค์ไปเผยแผ่ในพรรษาแรก ที่
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ประเทศอินเดีย 

 

                                                           
๖ ขุ.ธ. (ไทย) 25/3/36. 
๗ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๓๕๔/๑๔๔. 
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ข้อเสนอแนะ 

  ผู้วิจัยเสนอแนะโดยสรุปในองค์รวมแห่งสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางใจ สุขภาวะทางปัญญา และ
สุขภาวะทางสังคม เพ่ือสะดวกแก่การน าไปใช้และปฏิบัติตาม ได้แก่ 
 ๑. การให้ก าลังใจคนป่วย 
 ๒. การให้ก าลังใจคนชรา 
 ๓. การให้ก าลังใจนิสิต นักศึกษา 
 ๔. การให้ก าลังคนทีป่ระสบทุกข์ 

 การให้ก าลังใจคนป่วย เรื่องนีเ้ป็นข้อปฏิบัติในศีลของศาสนาคริสต์ เรียกว่า ศีลเจิมคนป่วยหรือศีล
เยี่ยมไข้ โดยบาทหลวงจะเข้าไปเยี่ยมคนป่วยยื่นมือแตะหน้าฝากแล้วก็อวยพรให้หายจากไข้  ในเชิงพุทธ
จิตวิทยาแล้ว ถือว่าเป็นนิมิตดี เมื่อคนไข้เห็นพระสงฆ์เป็นเรื่องพิเศษมาก เพราะพระสงฆ์นุ่งห่มจีวรสีเหลือง
คลุม ซึ่งจะมีอะไรดลใจอย่างหนึ่ง ท าให้คนไข้ฉุกคิดลืมความเจ็บปวดของตนเองระยะหนึ่ง จิตของเขาขณะนั้น 
เป็นกุศล นึกถึงสวรรค์ นึกถึงสุคติ นึกถึงคุณความดี ยิ่งถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงดี มีสมณะศักดิ์สูง มีที่รู้จัก
ด้วยแล้วคนไข้ก็ยิ่งชื่นใจ กลายเป็นน้ ายาล้างแผลแล้วสมานเข้ากันอย่างสนิทใจ ด้วยพลังใจอันนี้ ความเจ็บป่วย
ก็อาจหายได้  ดังที่พระอานนท์เยี่ยมไข้สุภมาณพโตเทยยบุตร 
 กรณีศึกษาเรื่องนี้ คือ ผู้วิจัยมีลูกศิษย์สามเณรรูปหนึ่ง อายุ ๑๖ ปีโดยผู้วิจัยน าพามาบวชแล้วส่งเข้า
เรียนโรงปริยัติธรรมแห่งหนึ่ง เหตุที่บวชผู้เป็นโยมพ่อป่วยเป็นมะเร็งคอโป่งพองอุดตันทางเดินหายใจ พูดไม่ได้ 
ดื่มน้ ากินอาหารไม่ได้ ต้องให้อาหารและน้ าทางสายยางลงกระเพราะเลย มาถึงวันนี้ก็ล่วงเลยมา ๓ ปีแล้ว เห็น
แล้วตอนแรกคิดว่าอย่างไรก็ไม่รอดถึง ๒ ปี  ปัญหานอกจากสุขภาพแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องเงินอีกด้วย ผู้เป็นแม่ก็
เลี้ยงน้องอายุขวบเศษ ๆ และพ่ีอีกคนมีครอบครัวแล้วแต่ก็ยังอาศัยอยู่กินด้วยกันและพ่ี ๆ ก็ไม่มีอาชีพอะไรเป็น
ฐาน ต้องอาศัยญาติพ่ีน้องช่วยกันดูแลรักษาการเจ็บป่วยของพ่อ  อาการอยู่รอดเช่นนี้  เป็นเพราะผู้วิจัยได้
แนะน าให้สามเณรไปเยี่ยมโยมพ่อทุกเดือน ไปทุกครั้งจะมีอาหาร นมกล่องซึ่งถือเป็นอาหารทางสายยางของ
โยมพ่อ พร้อมด้วยขนมหรือผลไม้มาฝากน้องและพ่ี ๆ ผู้วิจัยสังเกตดู ทุกครั้งที่คนป่วยเห็นลูกสามเณรจะมีสี
หน้าสดใส คล้ายจะยิ้ม แม้จะพูดไม่ได้แต่ก็ใจลึก ๆ มีความสุข นี่ก็จะได้ทั้งสุขกาย สุขใจ  
 การให้ก าลังใจคนชรา ผู้วิจัยมีกรณีตัวอย่าง คือ หญิงชราคนหนึ่ง อายุ ๘๔ ปี ซึ่งสุขภาพไม่ดีเลย 
มีโรคประจ าตัวคือความดันโลหิตสูง โรคกะเพราะ โรคหัวใจ โรคไต ที่ต้องกินยาประจ ามา ๒๐ ปีแล้ว ผู้วิจัย
เห็นลูก ๆ เอาใจใส่ให้สะดวกสบายทุกอย่าง ค่ารักษาพยาบาลก็ช่วยกันออก เข้าโรงพยาบาลเอกชนที่สะดวก 
แต่ละครั้งพกันอนโรงพยาบาล ๒ คืนก็หายดีทุกครั้ง โดยที่ลูก ๆ จะหลีกเลี่ยงพูดปัญหาค่ารักษา การแบ่งมรดก 
อะไรที่จะเป็นปัญหาให้คนไข้ยุ่งใจก็ไม่พูด ท าให้ผู้ป่วยมีก าลังใจ อายุยืนถึง ๘๕ กว่าปีแล้ว เมื่อเทียบกับคนอ่ืน 
ๆ รุ่นเดียวในหมู่บ้านไดเ้สียชีวิตไปหลายคนแล้ว 
  การให้ก าลังใจนิสิตนักศึกษา  ผู้วิจัยมีกรณีศึกษา คือนิสิตพระสงฆ์รูปหนึ่ง อายุ ๗๒ ปี มีต าแหน่ง
ปกครองระดับเจ้าคณะอ าเภอ ท่านเครียดกับการสอบตกในรายวิชาภาษาอังกฤษ จากการที่ไม่เคยทะเลาะกับ
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คนขับรถก็ต้องทะเลาะเพราะมารับช้า เพราะหยุดรถสูบบุรี คนปุถุชนจะอายุหรือระดับไหนก็โกรธขึ้นได้  
จากนั้นท่านได้กัลยาณมิตรในการสอบแก้ตัวผ่านไปได้  ท่านอารมณ์ดีขึ้น ขยันเรียนวิชาอ่ืนมากขึ้น เอาใจใส่
มากขึ้น เมื่อจิตพิสัยดี พุทธิพิสัยก็เข้ามา ท าให้เรียนต่าง ๆ ได้ผล อันนี้ก็มีผลมาจากสุขภาวะทางสังคมดี ตาม
ด้วยสุขภาวะทางปัญญาก็ตามมา ฉันใด ฉันนั้น 
 การให้ก าลังใจคนทีป่ระสบทุกข ์ผู้วิจัยมีกรณีศึกษา มีครอบครัวหนึ่งลูก ๕ คน เกิดหย่าร้างกัน ลูก
ก็อยู่ในการเลี้ยงดูของแม่ทั้งหมด ปัญหาที่ตามมาคือภาระในการเลี้ยงดูบุตร ๕ คนนั้นซึ่งอยู่ในวัยเรียนมัยธยม
กันทั้งนั้น ดีว่ามีบ้านเป็นของตนเอง เป็นข้าราชการมีเงินเดือนใช้แม้ไม่มากนัก แต่มีหนี้สินจากการกู้ยืมในระบบ 

ถือว่าเป็นทุกข์ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การเป็นหนี้  เป็นทุกข์ในโลก”๘  แม้การกู้เงินไม่ได้ผิดอะไร ก็ใช้คืน
ตามข้อตกลง แต่ทุกข์ใจมาก ทุกเวลานาทีนึกถึงแต่จะหาเงินมาใช้หนี้สิน โอกาสที่จะคิดหาความสุข ท าบุญท า
ทานมนี้อย  มักเก็บตัวอยู่คนเดียว ผู้วิจัยแนะท าใจให้โล่ง ๆ สบาย ๆ  (สะจิตตะปะริโยทะปะนัง) แก้ปัญหาไปที
ละเปาะ ไม่นานก็ใช้หนี้หมด ใจก็ชื้นขึ้นเรื่อย   ๆ เกิดผลกระทบเจ็บป่วย ชนิดที่สามวันดีสี่วันไข้ ก็น้อยลง ยิ้ม
ได้ หัวเราะดังขึ้น 
 ข้อเสนอแนะการน าไปใช้ 

 เนื่องจากปัญหาสุภาวะ เกิดกับทุกคน ไม่ว่าจะพูด จะท าอะไรก็ไม่พ้นจากสุขภาวะ จริงอยู่ในระดับ
การบริหารประเทศจะมีกระทรวงสาธารณสุข มีระบบสาธารณสุขระดับโรงพยาบาลต าบล หรือระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด แม้มีโรงพยาบาลเอกชน หรือคลินิคอยู่มากมายก็ตาม แต่ก็ใช่ว่าคนไข้จะน้อยลง หรือคนไข้
น้อยลง  แต่คนหนึ่ง ๆ มีอาการโรคมากขึ้น เรียกว่าทุกอวัยวะมีโรคไปหมด สอดคล้องกับพุทธพจน์ที่ว่า 
“ร่างกาย  เป็นรังของโรค    มีแต่จะทรุดโทรมลงไป ร่างกายที่เน่าเปื่อยนี้ก็จะแตกดับไป เพราะชีวิตมีความตาย

เป็นที่สุด” ๙  ดังนั้น ด้วยการให้ตระหนักถึงสุขภาวะนี้ จึงเสนอแนวคิดบวกและวิธีน าไปใช้ว่า  
  ๑. อ่านพุทธภาษิตเรื่องสุขภาวะ โดยเขียนแผ่นป้ายติดตามฝาหนัง ก าแพงวัด ประตูวัด ทางเข้าวัด 
เช่นว่า ร่างกายเป็นรังของโรค เพ่ือให้ท าใจกับการเป็นโรค ค าว่า ความไม่มีโรค เป็นลาภอันประเสริฐ เพ่ือให้
หลีกเลี่ยงสิ่งที่จะก่อให้เกิดโรคติดเชื้อ เกิดความช่วยกันระมัดระวังมากขึ้น 
  ๒. แต่งกัณฑ์เทศน์ เรื่อง สุขภาวะ บรรจุเป็นหนังสืออานิสงส์ ๑๐๘ เพ่ือเทศน์ตามโอกาสท าบุญ
หรืองานอวมงคลต่าง ๆ  
  ๓. ก าหนดค าโอวาท เรื่องสุขภาวะ ในงานแต่งงาน เพ่ือยกพุทธภาษิตมาอบรมคู่บ่าวสาวในพิธี
แต่งงาน 
  ๔. ก าหนดค าโอวาท เรื่องสุขภาวะ ในโครงการอบรมนักเรียน ค่ายพุทธธรรม  
  ๕. ก าหนดเป็นแผนงานบริหารองค์กร เช่น งานเผยแผ่พุทธศาสนา ก าหนดให้เทศน์วันอุโบสถศีล   

                                                           
๘ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๔๕/๕๐๙. 
๙ขุ.ธ. (ไทย)  ๒๕/๑๔ข/๗๘. 
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  ๖. ก าหนดวิธีการรักษาสุขภาวะองค์รวมจากกระบวนการทั้ง ๔ คือ อยู่ในสภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติและทางสังคมท่ีดีตามกรณีต้นแบบของกลุ่มฮักเมืองน่าน ปฏิบัติสมาธิ เพ่ือบริหารจิต บริหารอารมณ์ 
เป็นการสร้างพลังจิตให้เข้มแข็ง สร้างโรคภูมิคุ้มให้แก่ชีวิต  สร้างองค์ความรู้ ให้อาหารความรู้แก่ชีวิต 
(วิญญาณาหาร)  ท าสงคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือคนยากจน ท าบุญให้ทาน ดังกรณีต้นแบบวัดพระบาทน้ าพุ 
ลพบุรี  

กิตติกรรมประกาศ 

 คณะผู้วิจัย  ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงต่อพระเดชพระคุณพระธรรมเสนานุวัตร เจ้าอาวาสวัด
พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยสงฆ์
พุทธชินราช  ตลอดทั้งไวยาวัจกรของวัดที่อนุเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยนี้ 

  ขออนุโมทนาขอบคุณสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย   ขออนุโมทนาขอบคุณนิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ระดับปริญญาโทที่รับเป็น
ผู้ช่วยจัดเก็บข้อมูล  ขออนุโมทนาขอบคุณผู้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ค าแนะน าอันมีค่า  ขออนุโมทนาขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ตลอดถึงเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาวิชาต่าง ๆ  ของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี หากคุณความดีใดที่จะเกิดจากการวิจัยนี้  ขอมอบให้เป็นปฏิการะคุณแก่ทุกท่านและ
สถาบันการศึกษา  หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล  และส่วนบุคคลต่าง ๆ  ไว้ ณ ที่นี้    

พระครูสิริรัตนานุวัตร, รศ.ดร. 
๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ 

บรรณานุกรม 

ก. หนังสือ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๓๙). พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.   
(โดยมีอักษรย่อว่า ขุ.ธ. = ขุททกนิยกาย ธรรมบท, ส.ม. = สังยุตติกาย  มหาวรรค, 
ส .ส. = สังยุตติกาย สคาถวรรค, องฺ. ฉกฺก  = อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต) 

ข. สื่ออีเลคทรอนิคส์ 

สาระการเรียนรู้. จิตใจที่แจ่มใส อยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ - SOUND MIND IN SOUND BODY).  
 สืบค้นเมื่อ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ จาก  http://www.sahavicha.com  
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สื่อมัลติมีเดียเพื่อน ำเสนอควำมรู้ เร่ือง กำรดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพำตเบื้องต้น 

A multimedia for learning to take care of paresis and paralysis patient 
 

ดุษฎี กงเกตุ1 

รติพร สุดเสนาะ2 

 

บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) สร้างสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัม
พฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาและผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต  2) วัด
ประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอั ม
พฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองสื่อได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อ
โดยผู้เชี่ยวชาญ คือ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม พิษณุโลก ทั้งหมด 3 ท่าน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้มาตราวัดแบบประเมินค่า 5 ระดับ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ
ประเมินความพึงพอใจสื่อโดยผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยคือ นักศึกษาที่โรงเรียนสายใยสัมพันธ์,บริบาล ทั้งหมด 10 
คน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยท าการเลือกมาจ านวน 30 คนและ 
ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ที่บ้าน โดยท าการเลือกมา 7 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง 
และน าผลการประเมินความพึงพอใจที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพ พบว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับด ี
 

ค ำส ำคัญ: สื่อมัลติมีเดีย, อัมพฤกษ์, อัมพาต, ดูแลผู้ป่วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________ 
1นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 65000 
2อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 65000 
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Abstract 
The purposes of this research is 1) create a multimedia presentation to the 

knowledge about the care of patients with paralysis. to disseminate and those who want to 
study and caregivers of patients with paralysis 2) Performance test and evaluation of 
satisfaction in using multimedia for the presentation of knowledge the care of patients with 
paralysis. The sample used in the trials to the media include 1) was used in the media 
quality assessment by Officer, patient care nursing home ties relations Phitsanulok All 3 
people. Analyzed by measurement tests 5 level. Found to be effective at a good level 2) 
were used in the assessment of satisfaction media by people who used in patient care. 
Students at school of relationships, care, all 10 people. Public health students. 
Pibulsongkram Rajabhat University by selected number of 30 people. Caregivers of family 
care patients at home. The selected 7 people from the selection of a specific. The result of 
the assessment of satisfaction were analyzed the efficiency. Found to be effective at a good 
level. 

 

Keywords: Multimedia, paralysis paresis, Patient care 
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บทน ำ 

เนื่องด้วยปัจจุบันผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยเกิดปัญหาสุขภาพ

ซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ท าให้ต้องมีผู้ดูแลเพ่ือช่วยเหลือ

ในการท ากิจวัตรประจ าวันของผู้ป่วย ซึ่งผู้ดูแลจะต้องทราบวิธีการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์  อัมพาต ในเบื้องต้น 

อันได้แก่ การดูแลการนอน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอัมพาต การดูแลผู้ป่วยและการป้องกันแผลกดทับ การดูแล

การอาบน้ าเช็ดตัวผู้ป่วย การดูแลการรับประทานอาหาร และการดูแลจิตใจผู้ป่วย ถ้าผู้ป่วยได้รับการดูแลแบบ

ผิดวิธี ผู้ป่วยอาจเกิดโรคแทรกซ้อนได้ รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ (2555) กล่าวว่า “ในขณะที่เป็นอัมพฤกษ์ 

อัมพาต โรคแทรกซ้อนที่เจอบ่อยๆ ก็คือ โรคติดเชื้อ คนไข้ที่นอนนานๆอาจมีโอกาสเป็นปอดบวม ปอดอักเสบ 

หรือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ ในขณะเดียวกันการที่นอนนานๆไม่ได้พลิกตัวอย่างถูกต้องอาจจะมีโอกาสเกิด

แผลกดทับและมีการติดเชื้อตามมา” ดังนั้นผู้ป่วยจึงต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง  

อีกทั้งผู้เชี่ยวชาญทางด้านผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มีจ านวนน้อย ไม่สามารถดูแลผู้ป่วยหรือแนะน า

การดูแลผู้ป่วยได้ท่ัวถึง จึงเป็นเหตุผลให้เกิดแนวคิดในการผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแล

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่ความรู้การดูแลผู้ป่วยให้กับผู้ดูแลผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด อีกทั้ง

ยังช่วยให้ผู้รับชมและรับฟังเห็นภาพประกอบเพ่ือสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้นในการดูแลผู้ป่วย การจัดการศึกษาใน

ปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียได้กลายเป็นสื่อการศึกษายุคใหม่ ที่มีประสิทธิภาพมาก โดยสามารถน าเสนอได้ทั้ง 

ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว มีเนื้อหาที่มีความสอดคล้องกัน เนื้อหาเข้าใจง่าย ดูแล้วไม่น่าเบื่อ 

เป็นการส่งเสริมให้ผู้ศึกษามีความรู้ ประสบการณ์ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษา 

ดังนั้นผู้จัดท า จึงมีความสนใจในการท าสื่อมัลติมีเดียน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาต เพ่ือให้ผู้ศึกษาสามารถน ากลับไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

1. สร้างสื่อมัลติมีเดียเพื่อน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่
ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาและผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

2. วัดประสิทธิภาพและประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การ

ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น 

 

 

 

 

12091209



 

กรอบแนวคิด 

 

รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดที่ใช้ในการท าโครงงาน 

จากรูปที่ 1 นั้นกล่าวได้ว่าผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต มีจ านวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยเกิดปัญหา

สุขภาพ ส่งผลต่อความสามารถในการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจ าวัน ผู้ป่วยจึงต้องมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด 

ผู้ดูแลจึงต้องมีความรู้ในการดูแลเพ่ือดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตในเบื้องต้นให้ถูกต้อง จึงมีแนวคิดที่จัดท าสื่อ

มัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น เพ่ือเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจศึกษา

และผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เพ่ือให้รู้วิธีดูแลผู้ป่วยให้ถูกต้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสื่อมัลติมีเดียน าเสนอ

ความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต นี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ดูแลผู้ป่วยและตัวผู้ป่วยอย่างมาก 

 

สมมติฐำน 

1. สร้างสื่อมัลติมีเดียเมื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาตเบื้องต้น มีประโยชน์ต่อการศึกษาของผู้ดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 

2. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้สื่ออยู่ในระดับดี 

 

วิธีกำรวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

               ประชากรกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองสื่อได้แก่ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อ

โดยผู้เชี่ยวชาญ คือ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุสายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม จังหวัดพิษณุโลก 

ทั้งหมด 3 ท่าน 2) กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยคือ นักศึกษาบริบาล

ที่โรงเรียนสายใยสัมพันธ์,บริบาล จังหวัดพิษณุโลก ทั้งหมด 10 คน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ราชภัฏพิบูลสงคราม โดยสุ่มกลุ่มนักเรียนจ านวน 30 คนและ ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ที่

บ้าน โดยท าการเลือกมา 7 คน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

     1) จัดท าเนื้อหาการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต 2) ศึกษาขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ

ท าสื่อมัลติมีเดีย 3) ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เป็นนักศึกษาที่โรงเรียนสายใยสัมพันธ์,บริบาล ทั้งหมด 10 คน 

นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 30 คน และผู้ดูแลที่เป็นคนใน

ครอบครัวผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ท่ีบ้าน จ านวน 7 คน เพ่ือทดลองใช้สื่อมัลติมีเดียและตอบแบบประเมินความพึงพอใจ

ของสื่อมัลติมีเดีย 4) รวบรวมแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อการทดลองใช้สื่อมัลติมีเดีย

และน าไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย (�̅� ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้ค่าเฉลี่ยมา

พิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้ใช้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

 3. วิธีการวิเคราะห์ 

               การหาค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพจากการประมินความพึงพอใจ

โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย(�̅�)และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)และสูตรการหาความน่าจะเป็นของความคาดเคลื่อน
มีดั้งนี ้
                    ค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตร (สุทธิพันธ์ จันลาวงศ์, 2546) 

                                             �̅� = 
∑ 𝑥

𝑁
 

                                             เมื่อ  �̅� แทน ค่าเฉลี่ย 

                                             ∑ 𝑥 แทน ผลรวมของคะแนน 

                                             N แทน จ านวนผู้ประเมิน 

                    ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D)โดยใช้สูตร (สุทธิพันธ์ จันลาวงศ์, 2546) 

                                             S.D = 
√𝑛∑𝑋2−(∑𝑋)2

𝑛(𝑛−1)
 

      เมื่อ S.D แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

         ∑𝑋2 แทน ผลรวมคะแนนยกก าลังสอง 

        (∑𝑋)2 แทนก าลังสองของคะแนนรวม 

                                               n แทน จ านวนผู้ประเมิน 

                    น าค่าเฉลี่ยคะแนนความคิดเห็นที่ได้แล้วแปลความหมายแบ่งเกณฑ์คะแนนดังนี้ 

                        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    4.51 – 5.00    หมายความว่า   ดีมาก 
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        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     3.51 – 4.50    หมายความว่า    ดี 

        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     2.51 – 3.50    หมายความว่า   ปานกลาง 

        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     1.51 – 2.50    หมายความว่า   พอใช้ 
        ค่าเฉลี่ยเท่ากับ     1.01 – 1.50    หมายความว่า   ปรับปรุง 

           4. ขั้นตอนการเขียนผังงานแสดงสื่อมัลติมีเดีย 

                1. แผนผังรายการหลักมีข้ันตอนการเขียนผังงานดังนี้ 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

                  

รูปที่ 2 แสดงแผนผังรายการหลัก 

                 2. แผนผังหน้าจอเมนูบทเรียนมีขั้นตอนการเขียนผังงานดังนี้ 
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รูปที่ 3 แสดงแผนผังหน้าจอบทเรียน 

ผลกำรวิจัย 

                

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 4  แสดงหน้าจอเมนูหลัก                                      รูปที่ 5 แสดงหน้าเข้าสู่บทเรียน 

 

 

              

 

         

 

  

    

    รูปที่ 6 แสดงหน้าเนื้อหาของสื่อมัลติมีเดีย                             รูปที่ 7 แสดงหน้าเนื้อหาของสื่อ

มัลติมีเดีย 

 

          เมื่อท าการทดสอบระบบเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้น าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแล

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้นไปให้กลุ่มตัวอย่างได้ศึกษาทางด้านเนื้อหาและองค์ประกอบโดยรวม กลุ่ม

ตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อโดยผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยคือ นักศึกษาบริบาลที่โรงเรียนสายใยสัมพันธ์

,บริบาล จ านวน10 คน นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 30 คนและ 

ผู้ดูแลที่เป็นคนในครอบครัวผู้ป่วยที่ดูแลอยู่ที่บ้าน จ านวน 7 คน รวมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพ

สื่อโดยผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย ได้ทั้งหมด 47 คน และ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณภาพสื่อโดย

ผู้เชี่ยวชาญ คือ เจ้าหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ สายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม พิษณุโลก ทั้งหมด 3 ท่าน และได้ท าการ

ทดสอบสื่อมัลติมีเดียพร้อมทั้งท าแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อ 
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ตำรำงที่ 1 ผลกำรประเมินคุณภำพสื่อมัลติมีเดียเพื่อน ำเสนอควำมรู้ เรื่อง กำรดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพำตเบื้องต้นจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนเนื้อหำ 

 

         จากตารางที่ 1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแล

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 3.96 และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.15 

 
รำยกำรประเมิน 

ประสิทธิภำพ 

ค่ำเฉลี่ย S.D กำรแปลผล  

1. ด้ำนเนื้อหำและกำรด ำเนินเรื่อง 

   1.1 เนื้อหามีความสอดคล้อง ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 4.00 1.00 ดี 

   1.2 เนื้อหามีความถูกต้องตรงตามข้อหัวที่น าเสนอ 4.33 0.58 ดี 

   1.3 การจัดเรียงล าดับของเนื้อหามีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 

   1.4 ความเหมาะสมของเวลากับการน าเสนอเนื้อหา 3.67 0.58 ดี 

รวม 4.00 0.41 ดี 

   2. ด้ำนกำรออกแบบ 

   2.1 การจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของหน้าจอ 3.67 0.58 ดี 

   2.2 ความคมชัดของรูปภาพ 4.33 0.58 ดี 

   2.3 ความชัดเจนของภาพวีดีทัศน์ 4.00 0.00 ดี 

   2.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.67 0.58 ดี 

   2.5 ความชัดเจนของเสียง 3.67 0.58 ดี 

   2.6 ภาษาที่ใช้เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง (ทั้งข้อความ  และเสียง
บรรยาย) 4.33 0.58 

ดี 

   2.7 เสียงบรรยายมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 4.33 0.58 ดี 

   2.8 ภาพเคลื่อนไหวมีความเหมาะสม ดึงดูดความสนใจ 3.33 0.58 ปานกลาง 

รวม 3.92 0.20 ดี 

รวมทั้งสิ้น 3.96 0.15 ด ี
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ตำรำงที่ 2 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจสื่อมัลติมีเดียเพื่อน ำเสนอควำมรู้ เรื่อง กำรดูแลผู้ป่วยอัม

พฤกษ์ อัมพำตเบื้องต้น จำกผู้ที่ใช้ในกำรดูแลผู้ป่วย 

              

จากตารางที่ 2 ผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยมีความเห็นว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแล

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น มีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.03 และค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 

 
รำยกำรประเมิน 

ควำมพึงพอใจ 

ค่าเฉลี่ย S.D กำรแปลผล  

1. ด้ำนเนื้อหำ 

   1.1 เนื้อหามีความเข้าใจง่าย 4.19 0.61 ดี 

   1.2 ความสอดคล้องของเนื้อหาแต่ละหัวข้อ 4.23 0.63 ดี 

   1.3 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.74 0.61 ดี 

   1.4 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอเนื้อหา 4.15 0.66 ดี 

รวม 4.08 0.63 ดี 

2. ด้ำนกำรออกแบบ 

   2.1 ความสวยงามของรูปภาพต่างที่ใช้น าเสนอ 3.96 0.62 ดี 

   2.2 ความคมชัดของรูปภาพที่ใช้น าเสนอ 4.00 0.59 ดี 

   2.3 ความสวยงามของขนาดตัวอักษรที่ใช้น าเสนอ 3.98 0.61 ดี 

   2.4 ความชัดเจนของภาพวีดีทัศน์ที่ใช้น าเสนอ 3.89 0.63 ดี 

   2.5 ความสวยงามของภาพวีดีทัศน์ที่ใช้น าเสนอ 3.91 0.65 ดี 

   2.6 สื่อภาพวีดีทัศน์มีความเข้าใจง่าย 3.91 0.65 ดี 

   2.7 ความชัดเจนของเสียงบรรยาย 3.83 0.56 ดี 

   2.8 ความชัดเจนของเสียงดนตรี 4.17 0.52 ดี 

   2.9 ความสวยงามของภาพเคลื่อนไหวที่ใช้น าเสนอ 4.13 0.58 ดี 

   2.10 ภาพเคลื่อนไหวมีความสอดคล้องกับเนื้อหา 3.96 0.59 ดี 

รวม 3.97 0.04 ดี 
รวมทั้งสิ้น 4.03 0.42 ดี 
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กำรอภิปรำยผล 

           จากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น ใน

ครั้งนี้สรุปได้ว่าสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น มีประสิทธิภาพ

อยู่ในระดับดี เท่ากับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย 3.96 ซึ่ง

สามารถอภิปรายผลการทดลองได้ดังนี้ 

1. ในการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพื่อน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

เบื้องต้น จะเห็นได้ว่าสื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี เนื่องจากมีการพัฒนาและออกแบบอย่างเป็น

ระบบ โดยมีการวางแผนเพ่ือควบคุณคุณภาพทุกขั้นตอนในการสร้าง มีผู้เชี่ยวชาญแนะน าข้อบกพร่อง และ

แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาจึงได้สื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพดี เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ดั้งนั้นสื่อ

มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นจึงมีคุณภาพที่สามารถน าไปใช้ในการศึกษาได้จริง 

2. จากการสังเกตพฤติกรรมของผู้ศึกษาพบว่า สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วย

อัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น ช่วยให้ผู้ศึกษาสนใจและมีประสบการณ์แปลกใหม่ส าหรับผู้ศึกษา 

สรุปผลกำรวิจัย 

           การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาตเบื้องต้น สามารถสรุปได้ดังนี้ 

           1. ได้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้นมีจ านวน  6 

หน่วยคือ 

                   หน่วยที่ 1 การดูแลการนอน 

                 หนว่ยที่ 2 การดูแลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

                 หนว่ยที่ 3 การดูแลป้องกันแผลกดทับ 

                 หนว่ยที่ 4 การดูแลอาบน้ าเช็ดตัว 

                 หนว่ยที่ 5 ดูแลการรับประทานอาหาร 

                 หนว่ยที่ 6 การดูแลจิตใจผู้ป่วย 

           2. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น 

สรุปได้ว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ 

อัมพาตเบื้องต้น โดยผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านพบว่าประสิทธิภาพของสื่อทุกด้านอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

(x̅=3.96, S.D=0.15) และผลการศึกษาความพึงพอใจในการใช้สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแล

ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น โดยผู้ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วย 47 คน พบว่าการประเมินความพึงพอใจของสื่อ

ทุกด้านอยู่ในระดับดี ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ (x̅=4.03, S.D=0.42)  
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้สื่อมัลติมีเดียน าเสนอความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต เบื้องต้น เพ่ือใช้เผยแพร่

ความรู้ให้กับผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วย 

2. เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลให้แก่ผู้ที่สนใจช่วยให้ผู้ที่มาศึกษาได้รับข้อมูลที่สามารถน ากลับไปใช้ได้จริง 

3. ผู้ชมสื่อได้รู้วิธีดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตด้วยตัวเองและยังสามารถดูได้บ่อยครั้งตามความ

ต้องการ 

4. สามารถเลือกที่จะเรียนรู้เนื้อหาเฉพาะที่ต้องการได้ 

  

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้นในครั้ง

นี้ ผู้วิจัยได้ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ที่เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้น เพ่ือความสะดวกใน

การศึกษาโดยที่สื่อจะแสดงผ่านจอคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้ศึกษาตอบโต้กับสื่อ และยังเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูล

ให้แก่ผู้ที่สนใจช่วยให้ผู้ที่มาศึกษาได้รับข้อมูลที่สามารถน ากลับไปใช้ได้ถูกต้อง สื่อมัลติมีเดียเพ่ือน าเสนอความรู้ 

เรื่อง การดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเบื้องต้นนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการสรุปความเข้าใจ หากต้องการศึกษา

ให้ลึกซึ้ง ควรหาโอกาสได้ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากวิธีการอ่ืนๆด้วย เพ่ือมาประกอบการศึกษาให้เข้าใจยิ่งขึ้น 

 

กิตติกรรมประกำศ 

ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์รติพร สุดเสนาะ อาจารย์ที่ปรึกษาที่กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะ

แนวทางในการท างานวิจัยและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นอย่างดีตลอดมาจนการวิจัยส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณชุรีย์พร วันหลัง เจ้าของกิจการสายใยสัมพันธ์เนอสซิ่งโฮม ที่ให้ความ

ช่วยเหลือในการท าวิจัยเป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาในการท าวิจัย 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณโพชฌงศ์ จรรยา พยาบาลวิชาชีพที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ที่ให้

ค าปรึกษาด้านเนื้อหา ตลอดจนให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา คุณตา คุณยาย ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาและคอย

เป็นก าลังใจเสมอมา 
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สุขภาพช่องปากและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุของเด็กอายุ 9 ถึง 30 เดือน ในจังหวัดพังงา 
Oral health status and factors affected dental caries of 9-30 months children 

in Phang Nga 

ธนากร ศฤงคารชยธวัช 1 
สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ 2 

 

บทคัดย่อ 

 ฟันผุเป็นปัญหาทันตสุขภาพที่ส าคัญที่พบในเด็ก การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาวะฟันผุและ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดฟันผุในเด็กอายุ 9-30 เดือน เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสังเคราะห์แบบตัดขวาง ศึกษาใน
เด็กท่ีมารับบริการในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีทันตาภิบาลประจ าในจังหวัดพังงา จ านวน 636 คน 
โดยตรวจสุขภาพช่องปากเด็กและสัมภาษณ์ผู้เลี้ยงดู ผลการศึกษาพบว่า ความชุกของการเกิดโรคฟันผุและ
ค่าเฉลี่ยจ านวนฟันผุมีค่าร้อยละ 60.4 และ 3.6 ± 4.2 ซี่ต่อคน และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุได้แก่ 
พฤติกรรมการใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และการท าความสะอาดด้วยผ้านุ่ม การที่เคยได้รับ
ฟลูออไรด์วานิชภายใน 6 เดือน การที่เด็กดื่มนมแม่ การดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ความถี่ในการบริโภคอาหารว่าง
และระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์   

ค าส าคัญ: สภาวะฟันผุในเด็ก 9-30 เดือน, ปัจจัยที่สัมพันธ์กับฟันผุ  
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Abstract  

 Dental caries is the most common chronic disease in children. The aims of this study 
was to describe oral health status and to identify factors related to dental caries. The 
research design was cross-sectional analytical study among children aged 9-30 months. who 
came to health promoting hospital in Phang Nga. The samples was 636. Oral health 
examination and structured interviewing were performed. The results showed caries 
percentage and mean dental caries were 60.4 and 3.6 ± 4.2, respectively. Factors affected to 
dental caries were using toothbrush, using fluoride toothpaste, cleaning with soft cloth, 
fluoride varnish application within 6 months, breast feeding, sugary snack consumption and 
plaque accumulation. 

Keywords: dental caries status of children age 9-30 months, factors related to dental 
caries  
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บทน า 

โรคฟันผุในเด็กเล็กเป็นโรคที่พบบ่อย จากข้อมูลการส ารวจสภาวะทันตสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 ในปี 
พ.ศ.2555 พบว่าในเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุอยู่ที่ร้อยละ 48.3 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจสภาวะ
ทันตสุขภาพครั้งที่ 5 และ 6 พบว่าเด็กอายุ 3 ปีมีสภาวะปราศจากฟันผุอยู่ที่ร้อยละ 33.3 และ 38.6 แนวโน้ม
เด็กไทยอายุ 3 ปี มีสภาวะปราศจากฟันผุเพ่ิมมากข้ึนตามล าดับ (ส านักทันตสาธารณสุข, 2556)  

จากข้อมูลการส ารวจสภาวะช่องปากของเด็กอายุ 3 ปี ในปี พ.ศ. 2558 ของจังหวัดพังงา พบว่าเด็ก
อายุ 3 ปี มีสภาวะปราศจากฟันผุร้อยละ 33.9 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการส ารวจสภาวะช่องปากของเด็ก 3 ปี 
ในปีพ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 ที่มีสภาวะปราศจากฟันผุอยู่ที่ร้อยละ 43.2 และ 37.3 พบว่าเด็กอายุ 3 ปี 
ของจังหวัดพังงากลับมีแนวโน้มสภาวะปราศจากฟันผุที่ลดลงตามล าดับ และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลใน
ระดับประเทศ สถานการณ์โรคฟันผุในเด็กอายุ 3 ปีของจังหวัดพังงาเป็นปัญหามาก (HDC, 2558) 

การที่เด็กมีฟันผุในช่องปากนั้นจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่นการสูญเสียฟันไปก่อนเวลาอัน
ควร เด็กรับประทานอาหารล าบาก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็กและคุณภาพชีวิตของเด็ก นอกจากนี้ยัง
พบว่าการอักเสบในช่องปากเป็นเวลานานจากฟันที่ผุจนทะลุโพรงประสาทฟัน มีผลต่อการเจริญเติบโต 
เนื่องจากมีกระบวนการเมตาโบลิซึ่มและการสร้างฮีโมโกลบินที่ลดลง (Sheiham, 2006) 

จากสภาวะฟันผุของเด็กอายุ 3 ปีของจังหวัดพังงาที่มีฟันผุที่สูง เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กระทรวง
สาธารณสุขก าหนดคือเด็กอายุ 3 ปีปราศจากฟันผุร้อยละ 50 อันแสดงถึงว่ามาตรการป้องกันฟันผุที่ได้ด าเนิน
มานั้นอาจจะยังไม่เพียงพอ รวมถึงมาตรการในการป้องกันฟันผุควรเริ่มตั้งแต่เด็กฟันเริ่มขึ้น และยังมีการศึกษา
ถึงปัจจัยในเด็ก 9-30 เดือนที่สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุในบริบทของประเทศไทยไม่มาก การศึกษานี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดฟันผุในกลุ่มเด็กอายุ 9-30 เดือน ของจังหวัดพังงา เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการด าเนินการป้องกันการเกิดฟันผุในเด็ก 3 ปี  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

เพ่ือศึกษาสภาวะฟันผุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็ก 9-30 เดือน 
วิธีการวิจัย 

แผนการทดลอง 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสังเคราะห์แบบตัดขวาง (cross-sectional analytical study) 

โดยศึกษาการเกิดฟันผุและปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้อง 
กลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือเด็กอายุ 9-30 เดือนที่มารับบริการฉีดวัคซีนที่คลินิกเด็กดีในโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล (รพ.สต.) จ านวน 66 แห่ง ในจังหวัดพังงา ท าการสุ่มเลือกมาจ านวน 14 รพ.สต. คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยวิธีการคัดเลือกตัวอย่างแบบสุ่ม ใช้สูตรในการค านวณขนาดตัวอย่างเพ่ือใช้ในการประมาณค่า
สัดส่วนของประชากร (วรานุช, 2554) ดังนี้       
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p= สัดส่วนตัวแปรที่สนใจ, z = ระดับนัยส าคัญ, d = ระดับความคลาดเคลื่อน, n = ขนาดตัวอย่าง  
แทนค่า p=0.4, q=0.6, z=1.96, d=0.04 (HDC, 2558) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 577 คน 
นัดเด็กและผู้ปกครองเพ่ือสัมภาษณ์และตรวจฟันที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โดยประมาณการผู้ไม่มา
รับการสัมภาษณ์ที่ร้อยละ 15  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่นัดหมายคือ 679 คน พบว่ามีจ านวนเด็กและ
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมการศึกษาจ านวน 636 คน คิดเป็นร้อยละ 93.7    

การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ การตรวจสุขภาพช่องปากเด็กประกอบไปด้วย การตรวจ

แผ่นคราบจุลินทรีย์ และการตรวจฟันผุ และการสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็กเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ปกครอง ข้อมูล
ทั่วไปของเด็ก และพฤติกรรมทันตสุขภาพ  

1.การตรวจสุขภาพช่องปากเด็ก 
ทีมในการตรวจสุขภาพช่องปากเด็กประกอบด้วยทันตแพทย์จ านวน 4 คน โดยได้ท าการปรับ

มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การตรวจกับผู้เชี่ยวชาญ (standardization) จากนั้นได้มีการปรับมาตรฐานผู้ตรวจให้
มีค่าความเชื่อถือได้ระหว่างผู้ตรวจ (inter-examiner calibration) ได้สัมประสิทธิแคปปาระหว่าง 0.86-1.00 
และได้เปรียบเทียบผลการตรวจซ้ าโดยผู้ตรวจคนเดียวกัน (intra-examiner calibration) ได้สัมประสิทธิแคป
ปาระหว่าง 0.96-1.00 ซ่ึงค่าที่ได้อยู่ในระดับดีมาก 

การตรวจแผ่นคราบจุลินทรีย์ใช้เกณฑ์การตรวจที่ประยุกต์จาก Simplified oral hygiene index 
(Greene and Vermilion, 1960) เพ่ือให้สะดวกต่อผู้ตรวจในการตรวจช่องปากเด็ก โดยตรวจแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ในฟันหน้าบน 4 ซี่ ที่ขึ้นอย่างน้อยครึ่งซี่ฟัน และให้รหัสการตรวจดังนี้ 
            0 = ไม่มีแผ่นคราบจุลินทรีย์  

  1 = มีแผ่นคราบจุลินทรีย์น้อยกว่า 1/3 ของฟัน, 
  2 = มีแผ่นคราบจุลินทรีย์เท่ากับหรือมากกว่า 1/3 แต่น้อยกว่า 2/3 ของฟัน  
          3 = มีแผ่นคราบจุลินทรีย์เท่ากับหรือมากกว่า 2/3 ของฟัน  
การตรวจฟันผุตรวจโดยให้ผู้ปกครองนั่งตรงข้ามกับผู้ตรวจให้เข่าชนกัน ศีรษะของเด็กอยู่ฝั่งเดียวกับ

ผู้ตรวจ ใช้โคมไฟสนามเป็นเครื่องมือให้แสงสว่าง ส่วนการตรวจฟันใช้เกณฑ์การตรวจที่ประยุกต์จาก 
International Caries Detection and Assessment System (ICDAS II) (ICDAS FOUNDATION, 2016) 
โดยการรวมเกณฑ์ 3,4 ของ ICDAS II เป็นเกณฑ์ 3 ในการตรวจครั้งนี้ และเพ่ือให้สะดวกต่อผู้ตรวจในการ
ตรวจช่องปากเด็ก โดยตรวจฟันทุกซี่ที่ข้ึนอย่างน้อยครึ่งซี่ฟัน และให้รหัสการตรวจดังนี้ 

0 = ลักษณะผิวฟันปกติ ไม่มีรอยผุใดๆ 
1 = มีเปลี่ยนแปลงชั้นผิวเคลือบฟันเป็นสีขาวขุ่น 
2 = มีการสูญเสียผิวชั้นผิวเคลือบฟันแต่ยังไม่ถึงชั้นเนื้อฟัน 
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3 = มีรอยฟันผุทะลุชั้นเนื้อฟัน 
4 = มีรอยผุทะลุโพรงประสาทฟัน 
9 = ฟันยังไม่ขึ้นในช่องปาก 

2.การสัมภาษณ์ผู้ดูแลเด็ก 
ผู้สัมภาษณ์ในการศึกษาครั้งนี้คือทันตาภิบาลที่ปฏิบัติงานในส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

จ านวน 3 คนที่ได้รับการอบรมและฝึกการสัมภาษณ์ให้มีมาตรฐานเดียวกัน การควบคุมคุณภาพของแบบ
สัมภาษณ์ท าโดยการตรวจสอบความตรง (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่านและปรับ
แบบสอบถามตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ จากนั้นน าไปทดสอบกับผู้ปกครองจ านวน 30 คนที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง ทดสอบความเที่ยงด้วยวิธี test-retest reliability ได้ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์
เท่ากับ 0.86 ซึ่งค่าที่ได้อยู่ในระดับดี  

การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ  
 การบันทึกข้อมูลท า 2 ครั้งในโปรแกรม Epidata 3.1 เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการกรอก

ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา ส าหรับข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (nominal scale) และประเภท
มาตราเรียงอันดับ (ordinal scale) ใช้การแจกแจงความถี่และค านวณเป็นร้อยละในปัจจัยแต่ละข้อ 
ส่วนข้อมูลประเภทข้อมูลนับ (numerical scale) ใช้ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆกับการเกิดฟันผุใช้สถิติ Chi square  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษามีจ านวนทั้งหมด 636 คน เด็กมากกว่าครึ่งเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
51.6) อายุเฉลี่ย 20.2 ± 6.2 เดือน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม (ร้อยละ 62.1) ผู้เลี้ยงดูมากกว่า 2 ใน 3 
เป็นพ่อหรือแม่ ผู้เลี้ยงดูส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้เลี้ยงดูจบการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา รายได้ของครอบครัวรวมกันมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันระหว่าง น้อยกว่า 10,000 บาท และมากกว่า 
15,000 บาท ดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 แสดงลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง (n=636) 

ปัจจัย จ านวน (ร้อยละ) 
เพศเด็ก  

ชาย 308 (48.4) 
หญิง 328 (51.6) 

ศาสนา  
พุทธหรือคริสต์ 241 (37.9) 
อิสลาม 395 (62.1) 
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ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เลี้ยงดูกับเด็ก  

พ่อหรือแม่ 456 (71.7) 
อ่ืนๆ 180 (28.3) 

อาชีพของผู้เลี้ยงดูหลัก  
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 366 (57.5) 
เจ้าของกิจการ 124 (19.5) 
อ่ืนๆ 146 (23.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้เลี้ยงดูหลัก  
ต่ ากว่าประถม 6 224 (35.2) 
มัธยมศึกษา 305 (48.0) 
ปริญญาตรีขึ้นไป 107 (16.8) 

รายได้ของครอบครัวรวมกัน (บาทต่อเดือน)  
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาท 237 (37.3) 
10,001-15,000 บาท 176 (27.7) 
มากกว่า 15,000 บาท 223 (35.0) 

 
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก 

เด็กส่วนใหญ่ท าความสะอาดช่องปากมากกว่า 2 ครั้งต่อวัน ด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟันผสม
ฟลูออไรด์ และเด็กส่วนใหญ่ร้อยละ 66.4 ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ภายใน 6 เดือน ดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 2 แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก (n=636) 

ปัจจัย จ านวน (ร้อยละ) 

ความถี่ในการท าความสะอาดช่องปากเด็ก  
น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน 248 (39.0) 
2 ครั้งต่อวันหรือมากกว่า 388 (61.0) 

อุปกรณ์ในการท าความสะอาดช่องปากเด็ก  
แปรงสีฟัน 568 (89.3) 
ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ 495 (77.8) 
ผ้านุ่ม 45 (7.1) 

เด็กรับการเคลือบฟลูออไรด์ (6 เดือนที่ผ่านมา)  
เคย 422 (66.4) 
ไม่เคย/ไม่ทราบ 212 (33.6) 
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พฤติกรรมการบริโภค 
พฤติกรรมการดื่มนม ประมาณ 3 ใน 4 ดื่มนมจากขวด และตื่นมากินนมกลางคืน และไม่มี

พฤติกรรมหลับคาขวดนมถึงร้อยละ 71.2 เด็กประมาณครึ่งหนึ่งไม่ดูดน้ าหลังดื่มนมขวด การบริโภคเครื่องดื่ม
รสหวานในสัปดาห์ที่ผ่านมา และการบริโภคอาหารว่างประเภทแป้งและน้ าตาลมากกว่า 2 ครั้งต่อวันพบร้อย
ละ 56.4 และร้อยละ 28.3 ตามล าดับ ดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 แสดงพฤติกรรมการบริโภค (n=636) 

ปัจจัย จ านวน (ร้อยละ) 

การดื่มนมจากขวด   
ด่ืม 504 (79.2) 
ไม่ดื่ม 132 (20.8) 

การหลับคาขวดนม   
หลับคาขวดนมเป็นประจ า 51 (8.0) 
หลับคาขวดนมเป็นบางครั้ง 132 (20.8) 
ไม่หลับคาขวดนม 453 (71.2) 

การตื่นมากินนมช่วงกลางคืน   
มี 372 (58.5) 
ไม่มี 264 (41.5) 

การดูดน้ าตามหลังดื่มนมขวด   
ดูดน้ าประจ า 99 (15.6) 
ดูดน้ าบางครั้ง 221 (34.7) 
ไม่ดูดน้ าหลังดื่มนมขวด 316 (49.7) 

การดื่มเครื่องดื่มรสหวานภายในสัปดาห์ที่ผ่านมา  
มี 361 (56.8) 
ไม่มี 275 (43.2) 

ความถี่ในการบริโภคอาหารว่างที่มีแป้งและน้ าตาล
เป็นส่วนประกอบ 

 

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน 277 (43.6) 
มากกว่า 2 ครั้งต่อวันขึ้นไป 359 (56.4) 

สภาวะช่องปาก 
พบเด็กที่ไม่มีแผ่นคราบจุลินทรีย์บริเวณฟันหน้าเพียงร้อยละ 10 ความชุกของการเกิดโรคฟันผุและ

ค่าเฉลี่ยจ านวนฟันผุมีค่าร้อยละ 60.4 และ 3.6 ± 4.2 ซี่ต่อคน ตามล าดับ ดังตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4 แสดงสภาวะช่องปาก (n=636) 

ปัจจัย จ านวน (ร้อยละ) 
ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์  *  

ไม่มีแผ่นคราบจุลินทรีย์ 62 (10.4) 
ระดับเล็กน้อย 244 (41.0) 
ระดับสูง 289 (48.6) 

จ านวนฟัน (ซี่ต่อคน) (mean±SD) 12.1±5.3 
จ านวนฟันผุ (ซี่ต่อคน) (mean±SD) 3.6±4.2 
ความชุกการเกิดโรคฟันผุ (caries prevalence) 384 (60.4) 

* เกณฑ์การตรวจ วัดฟันที่ขึ้นมากกว่าครึ่งซี่ฟัน จึงท าให้มีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 595 คน 
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุ  

จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆกับการเกิดฟันผุ พบว่าตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญได้แก่ พฤติกรรมการใช้แปรงสีฟัน ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ และผ้านุ่ม การที่เคย
ได้รับฟลูออไรด์วานิชภายใน 6 เดือน การที่เด็กดื่มนมแม่ การดื่มเครื่องดื่มรสหวาน ความถี่ในการบริโภค
อาหารว่าง และระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ ดังตารางที่ 5 
ตารางที่ 5 ความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดฟันผุกับปัจจัยต่างๆที่เก่ียวข้องกับฟันผุ 

ปัจจัย 
สภาวะฟันผุ 

p-value 
ไม่มีฟันผุ (n=252) มีฟันผุ (n=384) 

เพศเด็ก ชาย 119 (38.6) 189 (61.4) NS 
หญิง 133 (40.5) 195 (59.5)  

ศาสนา พุทธ/คริสต์ 105 (43.6) 136 (56.4) NS 
อิสลาม 147 (37.2) 248 (62.8)  

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้
เลี้ยงดูกับเด็ก 

พ่อ/แม่ 178 (39.0) 278 (61.0) NS 
อ่ืน 74 (41.1) 106 (58.9)  

อาชีพผู้เลี้ยงดูหลัก ไม่ได้ประกอบอาชีพ 136 (37.2) 230 (62.8) NS 
เจ้าของกิจการ 59 (47.6) 65 (52.4) 
อ่ืนๆ 57 (39.0) 89 (61.0) 

ระดับการศึกษาสูงสุด
ของผู้เลี้ยงดูหลัก 

ต่ ากว่าประถม 6 87 (38.8) 137 (61.2) NS 
มัธยมศึกษา 127 (41.6) 178 (58.4) 
ปริญญา 38 (35.5) 69 (64.5) 

รายได้ของครอบครัว
รวมกัน 

น้อยกว่า 10,000 บาท 91 (38.4) 146 (61.6) NS 
10,001-15,000 บาท 62 (35.2) 114 (64.8) 
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มากกว่า 15,000 บาท 99 (44.4) 124 (55.6) 
ความถี่ในการท าความ
สะอาดช่องปาก 

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน 105 (42.3) 143 (57.7) NS 
2 ครั้งต่อวันขึ้นไป 147 (37.9) 241 (62.1) 

แปรงสีฟัน ใช้ 207 (36.4) 361 (63.6) ** 
ไม่ใช้ 45 (66.2) 23 (33.8) 

ยาสีฟัน ใช้ 168 (33.9) 327 (66.1) ** 
ไม่ใช้ 84 (59.6) 57 (40.4) 

ผ้านุ่ม ใช้ 28 (62.2) 17 (37.8) * 
ไม่ใช้ 224 (37.9) 367 (62.1) 

เคยได้รับฟลูออไรด์ใน 
6 เดือน 

เคย 148 (35.1) 274 (64.9) * 
ไม่เคย 104 (48.6) 110 (51.4) 

การดื่มนมแม่ ด่ืม 67 (47.5) 74 (52.5) * 
ไม่ดื่ม 185 (37.4) 310 (62.6) 

ดื่มนมจากขวด ด่ืม 202 (40.1) 302 (59.9) NS 
ไม่ดื่ม 50 (37.9) 82 (62.1) 

การหลับคาขวดนม ประจ า 15 (29.4) 36 (70.6) NS 
บางครั้ง 50 (37.9) 82 (62.1) 
ไม่หลับคาขวดนม 187 (41.3) 266 (58.7) 

การตื่นมากินนม
กลางคืน 

มี 137 (36.8) 235 (63.2) NS 
ไม่มี 115 (43.6) 149 (56.4) 

การดูดน้ าตามหลังดูด
ขวดนม 

ประจ า 44 (44.4) 55 (55.6) NS 
บางครั้ง 82 (37.1) 139 (62.9) 
ไม่ดูด 126 (39.9) 190 (60.1) 

การดื่มเครื่องดื่มรส
หวานในสัปดาห์ที่ผ่าน
มา 

มี 127 (35.2) 234 (64.8) * 
ไม่มี 125 (45.5) 150 (54.5) 

ความถี่ในการบริโภค
อาหารว่าง 

น้อยกว่า 2 ครั้งต่อวัน 123 (44.4) 154 (55.6) * 
มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
ขึ้นไป 

129 (35.9) 230 (64.1) 

ระดับแผ่นคราบ
จุลินทรีย์*** 

ไม่มี 45 (72.6) 17 (27.4) ** 
ระดับเล็กน้อย 105 (43.0) 139 (57.0) 
ระดับสูง 79 (27.3) 210 (72.7) 
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หมายเหตุ :  NS = Non significant (P> 0.05) 
     *=  significant (P<0.05)  

       ** =  significant (P< 0.001) 
     *** = จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 595 คน 

อภิปรายผล 
อายุเฉลี่ยของเด็กในการศึกษานี้คือ 20.2±6.2 เดือน พบว่ามีค่าเฉลี่ยการเกิดฟันผุอยู่ที่ร้อยละ 

60.4  ซึ่งสูงกว่าสภาวะฟันผุของเด็ก 18 เดือน ระดับประเทศ (ร้อยละ13.3)  และระดับเขตบริการสุขภาพที่ 
11  (ร้อยละ 8.1) ค่อนข้างมาก (ส านักทันตสาธารณสุข, 2557)  แต่หากปรับเกณฑ์การตรวจฟันผุให้ตรงกับ
การส ารวจสภาวะฟันผุระดับประเทศ พบว่าสภาวะฟันผุของเด็กในการศึกษานี้อยู่ที่ ร้อยละ 1.1 ซึ่งน้อยกว่า
สภาวะฟันผุของเด็ก 18 เดือน ระดับประเทศและระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 ค่อนข้างจะมาก อาจจะเกิด
จากการที่กลุ่มตัวอย่างในการศึกษานี้คัดเลือกมาจากกลุ่มเด็กที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาล
ประจ าจึงท าให้ค่าฟันผุที่ได้ค่อนข้างต่ าซึ่งต่างจากข้อมูลฟันผุของเด็ก 18 เดือนและ 3 ปี ของระดับประเทศ 
ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 11 และภาพรวมของจังหวัดพังงาที่มาจากกลุ่มประชากรทั้งพ้ืนที่ที่มีและไม่มีทัน
ตาภิบาลประจ า หรืออาจจะมาจากกลุ่มตัวอย่างที่มารับการตรวจนั้นเป็นกลุ่มที่มีความสนใจในการดูแลช่อง
ปากของเด็กเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความร่วมมือในการมาตรวจตามนัดมากกว่าจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่
ค านวณได้ถึง 59 คน และจากข้อมูลการส ารวจสภาวะฟันผุของเด็ก 3 ปีของจังหวัดพังงา ที่มีค่าเฉลี่ยการเกิด
ฟันผุอยู่ทีร่้อยละ 66.9 แสดงว่าช่วงเวลาเพียง 16 เดือน (จาก 20 เดือนถึง 36 เดือน) นั้น มีสภาวะฟันผุเพ่ิมขึ้น
ถึงร้อยละ 65.8 สาเหตุอาจจะมาจากเด็กเล็กที่อยู่ในการดูแลของทันตบุคลากรจะได้รับการดูแลในช่วงที่มารับ
บริการในคลินิกเด็กดี (0-30 เดือน) จากนั้นเด็กจะไม่ได้รับการติดตามดูแลจนเด็กเข้าเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตอนอายุ 36 เดือน ซึ่งการที่ขาดการติดตามในช่วงเวลาดังกล่าวท าให้อัตราการเกิดฟันผุที่สูงขึ้นมาก  
  ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดฟันผุนั้น ในการศึกษานี้พบว่าเด็กมีพฤติกรรมการใช้แปรงสีฟัน 
และยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ร้อยละ 89.3 และร้อยละ 77.8 ตามล าดับ แต่ในกลุ่มที่มีพฤติกรรมการใช้แปรงสีฟัน
และยาสีฟันผสมฟลูออไรด์กลับพบฟันผุมากกว่าเด็กที่ไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งต่างจากการศึกษาของ 
Ramos-Gomez. F. J. และคณะ (2012) ที่พบว่าการแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์
สามารถช่วยป้องกันฟันผุในเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีได้ อีกท้ังเป็นที่ทราบกันดีว่าฟลูออไรด์ในยาสีฟันสามารถช่วย
ป้องกันฟันผุ ในการศึกษานี้ผลที่ได้ต่างออกไปอาจเกิดขึ้นจากประสิทธิภาพในการท าความสะอาด ซึ่งวัดจาก
ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ โดยพบว่าเด็กกลุ่มที่ท าความสะอาดได้ดีจะมีสัดส่วนฟันผุน้อยกว่าเด็กกลุ่มที่ท าความ
สะอาดไม่ด ีซึ่งตรงกับผลการศึกษาของ วุฒิกุล ธนากาญจนภักดี และ ชุติมา ไตรรัตน์วรกุล (2553) ที่พบว่าใน
เด็กกลุ่มที่ผู้ปกครองได้รับการสอนการท าความสะอาดช่องปากเด็กนั้นจะมีฟันผุที่น้อยกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญ เหตุผลที่เป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือเด็กกลุ่มที่ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นั้นมี
อายุค่อนข้างน้อย (อายุเฉลี่ย 13.9±3.4) ท าให้ฟันยังไม่ผุเนื่องจากฟันเพ่ิงขึ้นในช่องปาก แต่พบสิ่งที่น่าสนใจว่า
ในเด็กกลุ่มนี้ที่ไม่ได้ใช้แปรงสีฟันและยาสีฟันและมีระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์สูง (มีจ านวนประมาณร้อยละ 50) 
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ตรวจพบฟันผุในระดับชั้นผิวเคลือบฟันที่มาก (ประมาณร้อยละ 50) ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าในอนาคตฟันของเด็ก
กลุ่มนี้จะกลายเป็นฟันผุที่ลุกลาม หากยังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท าความสะอาด ส่วนปัจจัยเรื่อง
พฤติกรรมการใช้ผ้านุ่มเช็ดฟัน ส่วนใหญ่จะปฏิบัติกันในกลุ่มเด็กเล็กที่ฟันเพ่ิงขึ้น พบว่ามีผู้ที่ท าความสะอาด
ชอ่งปากด้วยผ้าร้อยละ 7 และการใช้ผ้าเช็ดฟันมีฟันผุน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ใช้  

ปัจจัยที่เด็กเคยได้รับการทาฟลูออไรด์ภายใน 6 เดือน จะมีฟันผุมากกว่าที่ไม่ได้ทาฟลูออไรด์ 
ปัจจัยนี้พบว่าแตกต่างจากหลายการศึกษาที่สรุปตรงกันว่าฟลูออไรด์วานิชสามารถป้องกันฟันผุในเด็กเล็กได้ 
(ขนิษฐา, 2551; จีรศักดิ์, 2551) ความแตกต่างนี้น่าจะมาจากข้อมูลการทาฟลูออไรด์วานิชที่ได้จากการ
สอบถามผู้ปกครองอาจจะท าให้ข้อมูลการทาฟลูออไรด์วานิชคลาดเคลื่อนได้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถน ามาจาก
บันทึกการรักษาซึ่งจะมีความถูกต้องมากกว่า หรืออาจจะเกี่ยวข้องกับประสิทธิผลของการใช้ฟลูออไรด์วานิช 
เช่นความสม่ าเสมอของการทาฟลูออไรด์วานิช ขั้นตอนการทาฟลูออไรด์วานิช เป็นต้น  
  ปัจจัยการดื่มนมแม่นั้นพบว่าเด็กส่วนใหญ่ในการศึกษาไม่ดื่มนมแม่ร้อยละ 77.8  ซึ่งพบว่าใน
เด็กกลุ่มที่ไม่ดื่มนมแม่มีการเกิดฟันผุมากกว่าเด็กในกลุ่มที่ดื่มนมแม่ อาจจะมาจากเด็กเมื่อมีอายุมากขึ้นท าให้
พฤติกรรมการดื่มนมแม่ลดลง จึงท าให้เด็กมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารว่างมากขึ้น โดยพบว่าในเด็กกลุ่มที่
ไม่ได้ดื่มนมแม่มีการบริโภคอาหารว่างมากกว่า 2 ครั้งต่อวันร้อยละ 57.6 และดื่มเครื่องดื่มที่มีรสหวานร้อยละ 
59.2 จึงท าให้มีฟันผุมากขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดฟันผุของกรมอนามัยที่
ก าหนดให้เด็กควรบริโภคอาหารว่างไม่เกิน 2 ครั้งต่อวัน หากมากกว่านั้นจะถือว่าเด็กมีความเสี่ยงต่อการเกิด
ฟันผุสูงและตรงกับการศึกษาของ Harris, R. และคณะ (2004) ที่พบว่าเมื่อเด็กบริโภคอาหารหวานบ่อยขึ้นจะ
ส่งผลให้เกิดฟันผุมากขึ้นตามไปด้วย 
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 

ผลจากการศึกษานี้ท าให้ทราบถึงสภาวะการเกิดฟันผุที่สูงของเด็กอายุ 9-30 เดือน และพฤติกรรมการ
ท าความสะอาดช่องปากที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดูได้จากการที่มีระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์สูง รวมถึงการบริโภค
อาหารว่างมากกว่า 2 ครั้งต่อวันเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดฟันผุในเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส าคัญเพ่ือน าไปใช้ใน
การป้องกันการเกิดฟันผุในเด็กเล็กต่อไปได้  

ระดับแผ่นคราบจุลินทรีย์ทีสู่งนั้น สามารถท านายถึงความเสี่ยงที่สูงต่อการเกิดฟันผุของเด็กได้ ซึ่งทาง
ผู้ที่รับผิดชอบงานควรที่ต้องมีมาตรการในการเพิ่มประสิทธิภาพการท าความสะอาดช่องปากเพ่ิมขึ้น รวมถึงการ
ที่เด็กได้รับฟลูออไรด์อย่างสม่ าเสมอเพ่ือเป็นการป้องกันฟันผุ  

การที่มีทันตาภิบาลประจ าในรพ.สต.นั้น สามารถด าเนินงานส่งเสริมป้องกันโรคในช่องปากของเด็กเล็ก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากพบว่าเด็กในรพ.สต.ที่มีทันตาภิบาลประจ ามีสภาวะสุขภาพช่องปากที่ดีกว่า
ภาพรวมของจังหวัดพังงา ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าการที่มีทันตาภิบาลประจ าในรพ.สต.น่าจะมีส่วนช่วยในการลด
การเกิดฟันผขุองเด็กได ้
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หลักการเขียนและโครงสร้างของอักษรจีน 

The Writing Principle and Chinese Character Structure 

 

ณพล ม่วงงาม1 

บทคัดย่อ 

บทความนี้เป็นการศึกษาวิวัฒนาการอักษรจีนโดยศึกษาหลักทฤษฎีของการประดิษฐ์ตัวอักษรจีน   

（汉字的造字法 ）ซึ่งประกอบด้วยอักษรภาพ（象形字） อักษรที่เป็นเครื่องหมายนามธรรม（指事字）

อักษรรวมกันที่แสดงความหมาย（会意字）อักษรที่ส่วนหนึ่งบอกความหมายและอีกส่วนหนึ่งบอกการออก

เสียง（形声字）เป็นต้น 

จากการศึกษาผู้เขียนได้กล่าวถึง  การเขียนอักษรจีน วิธีการสร้างตัวอักษรจีน องค์ประกอบและ

โครงสร้างอักษรจีน ซึ่งต้องค านึงถึง (1)ส่วนประกอบต่างๆที่มีความส าคัญต่อตัวอักษรจีน ที่เป็นพ้ืนฐานของการ

เขียนอักษรจีนให้ถูกต้องและดูสวยงาม (2)ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและวิธีการเขียนเส้นขีดต่างๆ

ที่เป็นพ้ืนฐานส าคัญของการเขียนตัวอักษรจีน (3)หมวดค าอักษรจีนที่ใช้ประกอบในการเรียนรู้ค าศัพท์ต่างๆ

ของภาษาจีน เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนอักษรจีนให้ถูกต้อง 

 

ค าส าคัญ: ตัวอักษรจีน หลักการเขียนอักษรจีน  โครงสร้างอักษรจีน 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 อาจารย์หลกัสตูรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น เขตหลกัสี ่กรุงเทพฯ 10210 
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The Writing Principle and Chinese Character Structure 

 

Abstract 

This article emphasizes development of Chinese character writing 

through an investigation on principal theory of Chinese character formation, 

including pictogram, abstract ideogram, compound ideogram expressing 

meaning, partial character expressing meaning, and partial character expressing 

pronounciation, etc. 

 

From the study, the author has mentioned principle of Chinese character 

writing which consists of lines and writing order for Chinese characters. This 

requires consideration of (1) components relevant to Chinese characters which 

is the basis of accurate and flawnless Chinese character writing (2) knowledge 

and understanding of characteristics and lining method which is an important 

ground for Chinese character writing (3) Chinese vocabulary grouping which is 

used for vocabulary learning as a guidline for principle of accurate Chinese 

character writing. 

 

Key words: Principle of Chinese character writing, Chinese character structure 
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ความเป็นมาของตัวอักษรจีน 

ในสมัยโบราณมนุษย์มีการวิวัฒนาการในการสื่อสารและการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ โดยใช้วัส ดุ

อุปกรณ์ที่หาได้ใกล้ตัว เช่น การใช้เส้นเชือกผูกเป็นสัญลักษณ์  การวาดภาพให้ใกล้เคียงกับสิ่งที่พบเห็นลงบน

วัตถุต่างๆ และในเวลาต่อมาจึงเกิดวิวัฒนาการเป็นตัวอักษร ส าหรับตัวอักษรจีนก็มีการวิวัฒนาการมาโดย

ล าดับ ซึ่งสามารถพบได้จากตัวอักษรจีนที่ใช้ในปัจจุบัน โดยยังคงทิ้งร่องรอยอารยธรรมและแสดงให้เห็นถึง

ความรุ่งเรืองทางด้านอักษรศาสตร์ที่มีความยาวนานมาจวบจนทุกวันนี้ 

ตัวอักษรจีนเป็นอักษรที่มีความเก่าแก่ โดยส่วนใหญ่ตัวอักษรจีนหนึ่งตัวจะแทนเสียงที่มีความหมาย

หนึ่งเสียง ตัวอักษรจีนทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าห้าหมื่นตัว ซึ่งปัจจุบันมีการเรียบเรียงอักษรที่ใช้จริง8,105ตัว 

และตัวอักษรที่ใช้บ่อย3,500ตัว ทั้งนี้ตัวอักษรจีนไม่ใช่ตัวอักษรที่เกิดการจัดเรียงหรือการผสมของพยัญชนะ

หรือสระอย่างเช่นภาษาอังกฤษ หรือภาษาไทย แต่เป็นตัวอักษรที่แสดงความหมายในหนึ่งตัว ตัวอย่างเช่น    

心  [xīn] หัวใจ 、水  [shuǐ]  น้ า、   火 [huǒ]  ไฟ、 老   [lǎo] แก่ชรา เป็นต้น  

 ตารางที่ 1 ตารางตัวอักษรจีนโบราณที่มีลักษณะ “ อักษรกระดองเต่า ” 

การเขียนตัวอักษรจีนมีการวิวัฒนาการมาจากการวาดภาพของคนโบราณในสมัยดึกด าบรรพ์ที่ใช้

บันทึกเรื่องราวการสื่อสาร หรือใช้เพ่ือพิธีกรรมต่างๆเพ่ือบูชาเทพเจ้าในความเชื่อของลัทธิในสมัยนั้นๆจาก

การศึกษาค้นคว้าของ เหยิน จิ่งเหวิน(2547) การเขียนอักษรจีนพัฒนาขึ้นมาเป็นระบบการเขียนที่สมบูรณ์เมื่อ

ประมาณ 4,000ปีก่อนโดยเรียกนี้ว่า อักษรเจี่ยกู่เหวิน 甲骨文 [jiǎgǔwén] ซึ่งระบบอักษรนี้ได้วิวัฒนาการ

มาจากภาพวาดบนกระดูกสัตว์ใหญ่หรือกระดองเต่า ซึ่งตัวอักษรนั้นแสดงความหมายที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับ

ภาพวาด แต่เพ่ือท าให้การเขียนมีความเป็นเอกภาพ เป็นระเบียบสวยงามและใช้งานสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

ต่อมาอักษรภาพได้เกิดเปลี่ยนแปลงโดยการลดจ านวนเส้นขีดให้น้อยลง และเปลี่ยนมาใช้เส้นตรงแทนเส้นโค้งที่

ภาพ ภาพอักษรกระดอง
เต่า 

อักษรที่ใช้ปัจจุบัน  ความหมาย 
ตัวเต็ม ตัวย่อ 

  
月 月 พระจันทร์ / เดือน 

  
日 日 พระอาทิตย์ / วัน 

  
魚 鱼 ปลา 

  
車 车 รถ 
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เขียนค่อนข้างยาก ดังนั้นอักษรภาพทั้งหมดจึงไดว้ิวัฒนาการเรื่อยมาจนกลายเป็นตัวอักษรจีนในปัจจุบัน ซึ่งถือ

ว่าเป็นสัญลักษณ์ในการเขียนไปโดยปริยาย เหลือแต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ยังคงทิ้งร่องรอยของอักษรภาพ  

1. การเขียนอักษรจีน 

ปัจจุบันอักษรจีนที่ใช้กันอยู่คือ อักษรตัวย่อ 简体字 [jiǎntǐzì] ใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่ แต่ยังมีบาง

พ้ืนที่ยังคงใช้อักษรตัวเต็ม 繁体字 [ fántǐzì ] เช่น ไต้หวัน ฮ่องกง  มาเก๊า และในบางพ้ืนที่ของมณฑล

กวางตุ้ง ในประเทศไทยตัวอักษรจีนที่ใช้กันส่วนใหญ่เป็นอักษรจีนตัวเต็มซึ่งเห็นได้จากป้ายชื่อห้างร้าน ป้าย

ต่างๆในสนามบิน หรือตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญและมีชื่อเสียงเป็นต้น ทั้งนี้เป็นเพราะชาวจีนโพ้นทะเลที่

อพยพมายังประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคนจีนกวางตุ้ง 广东人 [guǎngdōngrén] ฮกเกี้ยน 福建人 

[fújiànrén] และไหหล า 海南人 [hǎinánrén] ซึ่งในอดีตคนจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงใช้อักษรจีนตัวเต็มอย่าง

แพร่หลายและใช้มาถึงปัจจุบัน 

อักษรตัวเต็ม อักษรตัวย่อ เสียงอ่าน ความหมาย 

個 个 gè ค าลักษณะนาม “อัน” 

門 门 Mén กล่าว / พูด 

張 张 Zhāng ลักษณะนาม “แผ่น” / สกุลของชาวจีน “จาง” 

愛 爱 Ài รัก 

好 好 Hǎo ด ี

龍 龙 Long มังกร/ สกลุของชาวจีน “หลง”  

義 义 yì มโนธรรม/สกุลของชาวจีน “อี”้ 

ตารางที่ 2  ตารางลักษณะการเขียนอักษรจีนตัวเต็มและตัวย่อ 

 

 2. วิธีการสร้างตัวอักษรจีน 

วิธีการสร้างตัวอักษรจีน（汉字的造字法）แบ่งออกเป็น 4 วิธีคือ 1)อักษรภาพ  (象形字)   2) อักษร

เครื่องหมายที่เป็นนามธรรม（指事字） 3) อักษรรวมกันที่แสดงความหมาย（会意字） และ 4) อักษรที่

ส่วนหนึ่งบอกความหมาย อีกส่วนหนึ่งบอกการออกเสียง（形声字） (Huang & Liao, 2010) ดังนี้ 
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2.1  อักษรภาพ （象形文字） 

อักษรภาพคือ อักษรเหมือนภาพซึ่งวาดหรือเขียนออกมาตามเค้าโครงบางส่วนหรือทั้งหมดของสิ่งของหรือ

รูปร่างของสิ่งนั้น ๆ อย่างชัดเจน โดยจัดอยู่ในกลุ่มอักษรเดี่ยว อักษรภาพประเภทนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงและมี

วิวัฒนาการจนกระทั่งเป็นอักษรที่ใช้ในปัจจุบัน  ซึ่งวิวัฒนาการไปเป็นอักษรแบบสัญลักษณ์รูปคล้าย 

(logographic) (สุจริตลักษณ์ ดีผดุง, 2534)  เช่น 

→人→มนุษย์  →女→ผู้หญิง   →山→ภูเขา 

→门→ประตู   →刀→มีด        →雨→ฝน 

2.2   อักษรเครื่องหมายที่เป็นนามธรรม （指事字 ） 

อักษรเครื่องหมายที่เป็นนามธรรม หมายถึง ตัวอักษรที่เกิดจากการใช้เครื่องหมายแสดงความหมาย โดยใช้

เส้นขีดมาประกอบ ใส่หรือเพ่ิมเครื่องหมายลงไปในอักษรภาพเพ่ือบอกความหมายที่เป็นนามธรรม ตัวอย่างเช่น 

ตารางที่ 3  ตารางลักษณะอักษรเครื่องหมายที่เป็นนามธรรม 

2.3  อักษรรวมกันที่แสดงความหมาย（会意字  ） 

อักษรรวมกันที่แสดงความหมาย หมายถึง การรวมตัวของอักษรตัวเดี่ยวหรือสองตัวขึ้นไป เพ่ือสร้าง

เป็นตัวอักษรใหม่ทีมี่ความหมายใหม่ ซึ่งทั้งหมดต้องอาศัยการเชื่อมโยงความหมายระหว่างตัวอักษรเดี่ยว หรือ

หมวดอักษรจีน 部首 [bùshǒu] การเขียนอักษรประเภทนี้มักอาศัยต าแหน่งของหมวดค าในอักษรจีนซึ่งอาจ

อักษรภาพ
โบราณ 

อักษรปัจจุบนั ความหมาย 

 一 หนึ่งขีด หมายถึง หน่ึง 

 天 เป็นรูปคนยืนโดยมีเส้นหนึ่งอยู่เหนอืศีรษะ หมายถึง ท้องฟ้า 

 本 เป็นรูปต้นไม้ต้นหนึ่ง เส้นขวางที่อยู่ด้านล่างแสดงส่วนข้างล่าง  หมายถึง รากไม ้

 刃 เป็นรูปมดี จุดที่อยู่ด้านซ้ายแสดงต าแหน่งความคมของมดี หมายถึง คมมีด 

 土 เป็นรูปหญา้อ่อนท่ีโพล่ออกมาจากพื้นดิน หมายถึง ดิน 

 上 เส้นด้านล่างท าหน้าที่เป็นเส้นกลาง มีเส้นสั้นๆอยู่ด้านบน หมายถึง บน 

 下 เส้นด้านล่างท าหน้าที่เป็นเส้นกลาง มีเส้นสั้นๆอยู่ด้านล่าง หมายถึง ล่าง 
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จัดวางอยู่ได้หลายต าแหน่ง ทั้งซ้าย ขวา บน ล่าง คลุมบน ห่อล่าง ล้อมรอบ หรือแม้แต่ทับซ้อนเข้าไปข้างใน 

(นริศ วศินานนท,์2550) เช่น 

女 (ผู้หญิง) + 子(เด็ก)→ 好  ผู้หญิงได้ลูก หมายถึง ดี 

手 (มือ) +目(ตา)→  看   ใช้มือป้องตาจ้องมอง หมายถึง มอง/ดู 

⺮  (ต้นไผ่)+毛(ขน)→笔  ไม้ไผ่กับขน หมายถึง พู่กัน 

宀 (หลังคา)+豕(หมู)→家  ใต้ที่พักเลี้ยงหมู หมายถึง บ้าน 

林 (ป่า)+火(ไฟ)→   焚   ป่าถูกไฟเผา หมายถึง เผาไหม ้

日 (ดวงอาทิตย์)+月(พระจันทร์)→明  ดวงอาทิตย์รวมกับดวงจันทร์ หมายถึง สว่างสดใส 

2.4  อักษรส่วนหนึ่งบอกความหมาย อักษรอีกส่วนหนึ่งบอกการออกเสียง（形声字） 

ตัวอักษรที่แสดงความหมายและแสดงการออกเสียง เป็นการสร้างอักษรที่มีส่วนประกอบสองส่วนคือ 

ส่วนบอกเสียงและส่วนบอกความหมาย โดยอักษรหนึ่งตัวจะประกอบด้วยส่วนที่แสดงความหมายเรียกว่า 

“ส่วนประกอบด้านความหมาย”形旁 [xíng páng] (semanticpart) และส่วนที่แสดงเสียงอ่านเรียกว่า 

“ส่วนประกอบด้านเสียง”声旁[shēng páng] (phonological part)  (Zhou Youguang 1993) 

ตัวอย่างเช่น อักษร 洋[yáng] “มหาสมุทร” ซึ่งส่วนประกอบแสดงในภาพ 1 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 โครงสร้างอักษรจีน ค าว่า 洋[yáng] “มหาสมุทร” 

จากภาพที่ 2.1 อักษร 洋 [yáng]  “มหาสมุทร” มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือส่วนประกอบด้าน

ความหมายและส่วนประกอบด้านเสียง โดยส่วนประกอบด้านความหมาย คือ “  氵”(三点水 [sāndiǎnshuǐ]  

ความหมายตรงคือ น้ าสามหยด) ส่วนประกอบดังกล่าวจะสื่อความหมายถึงสิ่งที่เก่ียวข้องกับน้ าหรือของเหลว 

ส าหรับส่วนประกอบด้านเสียงของอักษร 洋 อยู่ในทางด้านขวาคือ 羊 [yáng]  “แพะ” ซึ่งมีเสียงอ่านที่

เหมือนกับอักษร 洋 [yáng]  ทุกประการ (Zhang Bin, 2002) (Huang& Liao,2010 ) 
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อักษร 妈 [ mā ]“แม่” มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ ส่วนประกอบด้านความหมายและส่วนประกอบ

ด้านเสียงโดยส่วนประกอบด้านความหมายคือ女  [nǚ ] “ผู้หญิงหรือเพศหญิง”ส่วนประกอบดังกล่าวจะสื่อ

ความหมายถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงส าหรับส่วนประกอบด้านเสียงของอักษร 妈[ mā ]อยู่ในทางด้านขวาคือ 

马  [ mǎ ] “ม้า” ซึ่งมีเสียงอ่านที่เหมือนกับอักษร 妈  [ mā ] เฉพาะเสียงพยัญชนะและสระ แต่เสียง

วรรณยุกต์จะแตกต่างกัน (Huang& Liao,2010 ) ดังภาพที่ 2 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 โครงสร้างอักษรจีน ค าว่า 妈[ mā ] แม่ 

อักษร  昌 [chāng]  “เจริญรุ่งเรือง” เป็นอักษรที่ท าหน้าที่เป็นส่วนประกอบ ด้านเสียง หรือแสดง
ความสัมพันธ์ทางด้านเสียงให้กับอักษร แต่กลับพบว่าอักษร 昌[chāng] ไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์
ในอักษรบางตัว (นพเก้า สิรินธรานนท์, 2556) 

  
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3 โครงสร้างอักษรจีนที่มี 昌[chāng] เป็นส่วนประกอบด้านเสียง 
 

ถ้าตัวอักษรที่มีอักษร 昌[chāng]   เป็นส่วนประกอบด้านเสียง เมื่อประกอบอยู่กับหมวดอักษรแล้ว 
อักษรนั้นจะมีเสียงวรรณยุกต์ทั้งท่ีเหมือนและต่างกับอักษร 昌[chāng]  เช่น 

娼 [chāng] โสเภณี    猖獗 [chāngjué] ก าเริบเสิบสาน 
唱 [chàng] ร้อง    倡     [chàng]   ริเริ่ม 

อักษรที่แสดงความหมายและแสดงเสียงจะช่วยให้ผู้ที่อ่านหรือเขียนอักษรจีนสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างสัญลักษณ์หรือระบบอักษรเขียนกับเสียงอ่านได้ แต่ส าหรับอักษรจีนบางส่วน               
มีส่วนประกอบด้านเสียงที่ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ทางเสียงได้ และในบางกรณีปรากฏความสัมพันธ์ทาง
เสียงที่ใกล้เคียงกัน  
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3.  เส้นขีดและล าดับขีดของตัวอักษรจีน 
การเขียนตัวอักษรจีนนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจวิธีการสร้างตัวอักษรจีนที่ถูกต้อง 

เส้นขีดของอักษรจีนเริ่มตั่งแต่ 1ขีด จนถึงจ านวนมากที่สุด 64 ขีด ส่วนประกอบอักษรแต่ละตัวจะมีระยะห่าง
เท่าๆ กัน ไม่ไดข้ึ้นกับจ านวนขีดที่มีอยู่ อักษรที่รวมเป็นค าประสมจะไม่รวมกลุ่มเป็นอักษรเดียวกันตามหลักการ
เขียนตัวอักษรจีน (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,2556)  

การเขียนเส้นขีดพ้ืนฐานต่างๆของอักษรจีนแต่ละขีดหรือแต่ละเส้นมีชื่อเรียกและลักษณะการเขียนที่

แตกต่างกันออกไป ตัวอักษรจีนมีขีดพ้ืนฐานที่ส าคัญ 8 ขีด(นริศ วศินานนท์,2550) ดังนี้ 

1) (丶) เส้นขีดแต้ม 点[diǎn] ตัวอย่างเช่น 永 [yǒng] , 寸 [cùn] , 江 [jiāng] , 太 [tài]  

2) (一) เส้นขวาง 横[héng]  ตัวอย่างเช่น  一 [yī] , 大 [dà] , 干 [gàn] 

3) (丨) เส้นตั้ง 竖[shù]  ตัวอย่างเช่น  王 [wáng] , 木 [mù] , 十 [shí] 

4) (亅) เส้นตะขอ 钩[gōu]  ตัวอย่างเช่น  小 [xiǎo ], 心 [xīn] , 丁 [dīng] 

5) ( ) เส้นยกข้ึน 提 [tí] ตัวอย่างเช่น  打 [dǎ] , 地 [de] , 功 [gōng] 

6) (丿) เส้นลากซ้าย 撇[piě] ตัวอย่างเช่น  人 [rén] , 女 [nǚ] , 千 [qiān] 

7) (ノ) เส้นลากซ้ายสั้น 短撇[duǎnpiě]  ตัวอย่างเช่น  血 [xuè] , 火 [huǒ] , 牛 [niú] 

8) (  ) เส้นลากขวา 捺[nà] ตัวอย่างเช่น  人 [rén] , 又 [yòu] ,  木[mù] 

 จากเส้นขีดพ้ืนฐานทั้ง 8 ขีด สามารถดัดแปลงได้โดยการยกขึ้น   ตวัดลง   เอียงขวา   เฉียงซ้ายและ
การเชื่อมต่อเส้นขีดต่างแบบ ท าให้เกิดรูปร่าง หักมุม  ตะขอ  โค้งงอ  จนกลายเป็นเส้นขีดอักษรจีน มีทั้งหมด 
27 แบบ ตัวอย่างเช่น  

1) ( )เส้นขวางหักมุมตะขอ  横折 [héngzhé] ตัวอย่างเช่น 口[kǒu]、马[mǎ]、回[huí]  

2) ( )เส้นขวางหักมุมยกข้ึน 横折提 [héngzhétí] ตวัอยา่งเชน่  语[yǔ]、讲[jiǎng]、说 [shuō] 

3) (  )เส้นขวางหักมุมหักมุมตะขอ 横折折钩 [héngzhézhégōu] ตวัอยา่งเชน่ 艿[nǎi]、及[jí] 

4) (乙) เส้นขวางหักมุมโค้งตะขอ  横折弯钩 [héngzhéwāngōu] ตัวอย่างเช่น 九[jiǔ]、几[jǐ] 

นอกจากเส้นขีด (笔画)[bǐhuà] ของอักษรจีนแล้ว ล าดับการเขียนตัวอักษรจีนเป็นส่วนที่ส าคัญ เส้น
ขีดต่างๆที่เขียนเป็นล าดับประกอบเข้าเป็นตัวอักษรจีนหนึ่งตัว หลักการเขียนเส้นขีดจะต้องเขียนให้ถูกต้อง
ตามล าดับขีด ซึ่งหลักการที่ก าหนดเป็นหลักมาตรฐานของการเขียนอักษรจีน  และเมื่อเขียนตามล าดับขีด
ถูกต้องแล้ว ตัวอักษรจีนจะออกมาได้สัดส่วนสวยงาม ล าดับการเขียนตัวอักษรจีนมีหลักเกณฑ์ดังนี้  

1) การเขียนเส้นขวางจากซ้ายไปขวาก่อนแล้วเขียนเส้นตรง จากบนลงล่าง（先 横 后 竖）ตัวอย่างเช่น
十 [shí]、土 [tǔ] 
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2) การเขียนลากลงมาข้างซ้ายก่อนแล้วจึงเขียนลากลงไปทางขวา（先 撇 后 捺） 

ตัวอย่างเช่น 八 [bā]、个 [gè]、谷 [gǔ]、入 [rù] 

3) การเขียนขีดบนแล้วจึงเขียนขีดล่างตามล าดับ（从 上 到 下） 

ตัวอย่างเช่น 二 [Èr]、三 [sān]、闫 [yán] 

4) การเขียนข้างซ้ายก่อนแล้วจึงเขียนข้างขวา（从 左 到 右） 
ตัวอย่างเช่น 地 [dì]、她 [tā]、仁 [rén] 

5) การเขียนด้านนอกก่อนแล้วเขียนด้านใน（从 外 到 内） 

ตัวอย่างเช่น 同 [tóng]、问 [wèn]、间 [jiān] 

6) การเขียนข้างในก่อนแล้วจึงเขียนข้างนอก（从 内 到 外） 

ตัวอย่างเช่น 这 [zhè]、退 [tuì]、过 [guò] 

7) การเขียนส่วนนอกและส่วนในก่อนแล้วจึงเขียนเส้นปิดข้างล่าง（先 里 头 后 封 口） 
ตัวอย่างเช่น 日 [rì]、回 [huí]、国 [guó] 

8) การเขียนขีดเส้นตรงกลางก่อนแล้วค่อยเขียนข้างซ้ายและข้างขวา（先 中 间 后 两 边）

ตัวอย่างเช่น 小 [xiǎo]、木 [mù]、大 [dà] 

 
4. โครงสร้างอักษรจีน（汉字结构） 

โครงสร้างอกัษรจีนประกอบด้วย เส้นขีด（笔画）หมวดน าอกัษร（部件） และองคป์ระกอบ

การจัดวางตัวอักษรจีน（整字）ซึ่งการวางตัวอักษรจีนนั้นมีลักษณะเป็นการน าหมวดน าอักษรจีน มารวม

กับอักษรจีน หรือล าดับการเขียนและสัดส่วนของเส้นต่างๆมาเป็นส่วนประกอบรวมกันเป็นตัวอักษร 

(Wahwah thaneewattanakul, 2553)  ตัวอย่างเช่น ค าว่า  种  [Zhǒng] 

   种 [Zhǒng]  ประกอบด้วย 2 ส่วนส าคัญ คือ  禾[Hé] กับ 中[Zhōng]  เมื่อน าสองส่วนนี้ประกอบ
เข้ากันโดยส่วนหนึ่งวางอยู่ด้านซ้ายอีกส่วนวางอยู่ด้านขวา ส่วนที่อยู่ด้านซ้ายจะเป็นส่วนส าคัญที่เรียกว่า ส่วน
หมวดน า 部首 [Bùshǒu] ที่จะสามารถน าไปใช้ในการค้นหาค าจากในพจนานุกรมภาษาจีน การแยกเป็น
ส่วนประกอบเช่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการจดจ าตัวอักษรจีน ซึ่งลักษณะการประกอบตัวอักษรจีน ดังภาพที4่ 

 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 4 ภาพลักษณะการประกอบตัวอักษรจีน 
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ลักษณะการประกอบตัวอักษรจีน เป็นสิ่งทสี าคัญและจ าเป็นที่จะต้องรู้และจ าส าหรับผู้เรียนภาษาจีน 
เพราะนอกจากท าให้เขียนตัวอักษรจีนได้ถูกต้องแล้วยังมีความส าคัญในการมีส่วนช่วยในการเปิดพจนานุกรม

อีกด้วย โครงสร้างอักษรจีน สามารถแบ่งได้ 14 ประเภท(วีรชาติ วงศ์สัจจา, 2551) ดังนี้ 
  

1. โครงสร้างซ้ายขวา เช่น 挣 [zhēng]、伟 [wěi]、休 [xiū]、妲 [dá] 
2. โครงสร้างบนล่าง เช่น    志 [zhì]、苗 [miáo]、字[zì]、胃 [wèi] 
3. โครงสร้างซ้ายกลางขวา เช่น 彬 [bīn]、湖 [hú]、棚 [péng]、椭 [tuǒ] 
4. โครงสร้างบนกลางล่าง เช่น 奚 [xī]、髻 [jì]、禀 [bǐng]、亵 [xiè] 
5. โครงสร้างขวา คลุมครึ่งบนเช่น 句[jù]、可[kě]、司 [sī],、式 [shì] 
6. โครงสร้างซ้าย คลุมครึ่งบน เช่น  庙 [miào],、病 [bìng]、房 [fang]、尼 [ní] 
7. โครงสร้าง ซ้าย คลุมครึ่งล่าง เช่น 建 [jiàn]、连 [lián]、毯 [tǎn]、尴 [gān] 
8. โครงสร้าง ขวา คลุมครึ่งล่าง เช่น 斗 [dòu] 
9. โครงสร้างครอบบน เช่น 同 [tóng],、问[wèn]、闹 [nào]、周 [zhōu] 
10. โครง สร้างครอบล่าง เช่น 击 [jī],、凶 [xiōng]、函 [hán]、画 [huà] 
11. โครงสร้างครอบข้างซ้าย เช่น 区 [qū]、巨 [jù]、匝 [zā]、匣 [xiá] 
12. โครงสร้างกรอบครอบ เช่น 囚 [qiú]、团 [tuán]、因 [yīn]、囹 [líng] 
13. โครงสร้างเดี่ยว เช่น 丈 [zhàng]、甲 [jiǎ]、且 [qiě]、我 [wǒ] 
14. โครงสร้างพิเศษ เช่น 坐 [zuò]、爽 [shuǎng]、夹 [jiā]、噩 [è] 
จะเห็นได้ว่าตัวอักษรจีน ประกอบด้วยตัวอักษรโครงสร้างเดี่ยว 独体字 [ dútǐzì ]และตัวอักษร

โครงสร้างประสม 合体字[ hétǐzì ]  ตัวอักษรประสมจะประกอบด้วยส่วนประกอบตัวอักษร หรือหมวดน า

อักษร（部首 bùshǒu）ตัวอักษรเดี่ยวเป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนแยกออกมาเป็นตัวและมีความหมาย เช่น 
ตัวอักษร 想 Xiǎng ประกอบด้วยตัวอักษรเดี่ยวสามตัวคือ 木[mù] 目[mù] 心 [xīn] ตัวอักษร 鲜[xiān] 
ประกอบด้วยตัวอักษรเดี่ยวสองตัวคือ 鱼 [yú]  และ 羊 [yáng]  ตัวอักษร 李 [lǐ] ประกอบด้วยตัวอักษรเดี่ยว
สองตัวคือ 木[mù] และ 子 [zi] หรือตัวอักษร 鑫 [xīn] ประกอบด้วยตัวอักษร 金 [jīn] หนึ่งตัวซ้ ากันสามตัว 
เป็นต้น อนุชัย จิริยะสิน.(2552)กล่าวว่า ส่วนประกอบที่เป็นตัวอักษรโครงสร้างประสมซึ่งจะไม่สามารถแยก
ออกมาวางเดี่ยวๆได้ ส่วนประกอบตัวอักษรบางตัวนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากอักษรเดิม แต่ยังมี
ความหมายเหมือนเดิม ตัวอักษรตัวหนึ่งอาจจะประกอบด้วย ส่วนประกอบตัวอักษรหลายตัว เพ่ือความสะดวก
ในการเรียงตัวอกัษรเป็นหมวดหมู่ ดังนั้นจึงมีส่วนเชื่อมโยงของส่วนประกอบของตัวอักษรหรือเรียกว่า หมวดน า
อักษร 部首 [bùshǒu] ซึ่งในตัวอักษรประกอบที่มีส่วนประกอบตัวอักษร 部件 [bùjiàn] หลายตัว แต่จะมี
ส่วนประกอบตัวอักษรเพียงตัวเดียวเท่านั้นที่จะยึดเป็นตัวหมวดอักษร  

เธียรชัย เอ่ียมวรเมธ(2541) กล่าวถึงหมวดน าตัวอักษรจีน 汉字部首 [hànzìbùshǒu] แบ่งตาม
ลักษณะของการประกอบอักษร อักษรจีนแต่ละตัวจะถูกจัดเข้าไว้ในหมวดค าเพียงหมวดเดียว เรียงตามล าดับ
จ านวนขีดและการเขียน และแต่ละหมวดก็จะมีความหมายไปในทางเดียวกัน และพจนานุกรมซัวเหวินเจี่ยจื้อ 

12401240



（说文解字） [shuō wénjiězì] เขียนโดย สวี่ เซิ่น（许慎）[Xǔshèn]  นักคัมภีรศาสตร์สมัยราชวงศ์ฮ่ัน
ตะวันออก แต่เดิม สวี่ เซิ่น ได้แบ่งหมวดค าอักษรจีนไว้เป็น 540 หมวด ต่อมาพจนานุกรมคังซีในสมัยราชวงศ์
ชิง ได้รวบรวมหมวดค าที่คล้ายกันเข้าจนเหลือ 214 หมวด เช่นเดียวกับพจนานุกรมจงฮัว และเมื่อมีการ
ประกาศใช้อักษรจีนตัวย่อ   （简体字）[jiǎntǐzì] แทนอักษรตัวเต็ม（繁体字）[fántǐzì] ในปีคริสต์ศักราช
1909  จึงท าให้ปัจจุบันพจนานุกรมภาษาจีนปัจจุบัน（现代汉语词典）[xiàndài hànyǔcídiǎn] และ
พจนานุกรมซินหัว（新华词典）   [xīnhuázìdiǎn] ซึ่งเป็นพจนานุกรมใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดของ
ประเทศจีน โดยมีการรวบรวมหมวดค าไว้ทั้งหมด 201และ 214 หมวด  

สรุปว่า ตัวอักษรจีนมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ปรากฏเป็นหลักฐาน ประกอบด้วย
อักษรภาพ อักษรเครื่องหมายที่เป็นนามธรรม อักษรรวมกันที่แสดงความหมายอักษรส่วนหนึ่งที่บอก
ความหมายและอักษรอีกส่วนหนึ่งบอกการออกเสียงเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีเรื่องของหลักการเขียน และ
โครงสร้างการเขียนตัวอักษรจีนที่ประกอบด้วยเส้นขีด ล าดับการเขียน หมวดน าอักษรจีน ที่ต้องค านึงถึง 
หลักการของส่วนประกอบตัวอักษรจีนและโครงสร้างการเขียนตัวอักษรจีนทีถู่กต้องและสวยงาม เพ่ือประโยชน์
ต่อการเขียนอักษรจีน   
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บทคดัย่อ 
การศกึษาเรือ่ง หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดชกบัพฒันาจงัหวดั
ส่งเสรมิคุณธรรม มวีตัถุประสงค์ เพื่อสงัเคราะหห์ลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภูมพิลอดุลยเดช กับการพฒันาจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม โดยบทความดงักล่าวได้สงัเคราะห์มาจาก
งานวิจยั เรื่อง โครงการวิจยั และประเมนิผลการด าเนินงานส่งเสรมิจงัหวดัคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม 
(องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2559 โดยจงัหวดัคุณธรรม 4 จงัหวดัน าร่อง ได้แก่ จงัหวดับุรรีมัย ์
จงัหวดัพจิติร จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัราชบุรี  ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา (Content Analysis) 
เพื่ออธบิาย และตคีวามขอ้มลู โดยมรีะยะเวลาในการศกึษาเดอืนพฤศจกิายน 2559 

ผลการศึกษา พบว่า การพัฒนาจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมน าร่องทัง้  4 จังหวัด ได้แก่                       
จงัหวดับุรรีมัย ์ จงัหวดัพจิติร จงัหวดัพทัลุง และจงัหวดัราชบุร ีไดด้ าเนินการสอดคลอ้งกบัหลกัการทรง
งานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 4 หลกัการ ได้แก่ “การระเบดิจากข้างใน” 
“การศกึษาขอ้มูลอย่างเป็นระบบ” “การมสี่วนร่วม” และ  ”การไม่ตดิต ารา” ซึ่งผลจากการปฏบิตัติาม
หลกัการทรงงานท าให้ เกิดผลการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมประสบผลส าเรจ็อย่างเป็นรูปธรรม คือ             
เกดิกระบวนการรว่มกนัสรา้งกลไกลดความไม่ด ีและกลไกสรา้งความดภีายในจงัหวดัอย่างมสี่วนร่วมกนั
ในทุกภาคส่วน  ดงันัน้ในการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมในระยะต่อไป หน่วยงานภาคเีครอืข่ายขบัเคลื่อน
คุณธรรมภายในจังหวัด ทัง้ภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ควรน้อมน าหลักการทรงงานใน              
ดา้นอื่นๆ มาประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาจงัหวดัคุณธรรมในจงัหวดัอื่นๆ ต่อไป 

 
ค าส าคญั: หลกัการทรงงาน คุณธรรม จงัหวดัคุณธรรม   
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Abstract 
The Discipline of His Majesty King Poramin Maha Bhumibol Adulyadej and 

Development of Moral Provinces aimed 1) to synthesize the disciplines of His Majesty King 
Poramin Maha Bhumibol Adulyadej and development of moral provinces. This article is based 
on the study and evaluation of moral provinces, Moral Center (Public Organization) in the Fiscal 
Year 2016 in 4 primary provinces, i.e., Buririum, Phichit, Pattalung and Ratchaburi. The data 
were analyzed by content analysis for discuss and  comprehension in November, 2016. 

The results showed that development of moral provinces in 4 primary provinces, i.e., 
Buririum, Phichit, Pattalung and Ratchaburi followed in the disciplines of His Majesty that are 
“Inside out”, “Systematic”, “Cooperation”, and “Simplify”. The lessons learned based on these 
disciplines are substantial achievement, namely, they will certainly continue to break bad habits 
and replace it with good ones through overall cooperation with all sectors of province. 
Therefore, all network sectors including public sector, private sector, and voluntary sector 
should follow the King’s disciplines and apply for sustainability movement of other moral 
province afterwards. 

 
Keywords: Discipline, Moral, Moral Provinces 
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บทน า 
 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ในด้านทรพัยากร  มตี้นทุนทางประวตัศิาสตร ์
ประเพณี วฒันธรรม คุณค่าเหล่านี้  ได้หล่อหลอมปลูกฝงัค่านิยมอันดีงามให้กับประชาชนชาวไทย               
จนเกิดเป็นอตัลกัษณ์ของคนไทย เช่น การไหว้ ความอ่อนน้อม ความเห็นใจต่อกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
ต้นทุนทางความดขีองประเทศไทย และสถาบนัหลกัของชาต ิไดแ้ก่ ชาต ิศาสนา และพระมหากษตัรยิ ์
ได้ช่วยกล่อมเกลา หลอมรวมให้คนไทยตัง้อยู่ในความด ีและด ารงไว้ซึ่งเอกลกัษณ์ของความเป็นไทย 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันพระมหากษัตริย์  ที่มีคุณูปการต่อชาติไทย มานับแต่โบราณกาล                        
ในการพฒันาประเทศไทยใหม้คีวามเจรญิก้าวหน้า  (ปนดัดา ดศิกุล, 2559) 

อย่างไรกด็ ีจากสภาพการณ์ปจัจุบนัเป็นช่วงเวลาทีป่ระเทศไทยก าลงัประสบกบัปญัหาการขาด
คุณธรรมในการด าเนินชวีติ ส่งผลท าใหเ้กดิปญัหาสงัคม เช่น ปญัหาอาชญากรรม ปญัหาความยากจน 
จากการใชช้วีติอยา่งไมพ่อเพยีง ปญัหาการทุจรติ การเกดิค่านิยมยอมรบัการทุจรติ ปญัหาต่างๆ เหล่านี้ 
ล้วนมาจากรากฐานของการขาดคุณธรรมในการด าเนินชีวิต โดยรัฐบาล และหน่วยงานในความ
รบัผดิชอบ ได้ตระหนักถงึปญัหาดงักล่าว จงึร่วมกนัหาแนวทางการแก้ไขปญัหา เพื่อสรา้งคุณธรรมให้
เกดิขึน้ในสงัคม (ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน), 2559) 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในสงักดักระทรวงวฒันธรรม มหีน้าที่หลกั
ส่งเสรมิคุณธรรมให้เกิดขึ้นในสงัคมไทย มบีทบาทหน้าที่ในการส่งเสรมิสนับสนุน การศึกษาค้นคว้า
พฒันาองคค์วามรู ้เพื่อน าไปสู่การแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และบรหิารจดัการเผยแพร่องคค์วามรูด้า้นคุณธรรม
ความด ีรวมถงึการเป็นศูนยข์อ้มูล และแหล่งกลางในการพฒันาความรู้ และนวตักรรม เพื่อให้เกดิการ
ขบัเคลื่อนสงัคมคุณธรรม ในปี 2558 ไดม้กีารจดัสมชัชาคุณธรรม และมกีารตดิตามผลการใชแ้ผนพฒันา
ความซื่อตรงแห่งชาต ิ(ฉบบัทบทวน) ปีพ.ศ.2557-2559  ในการเป็นแนวทางการขบัเคลื่อนคุณธรรม 
(นิตพิล ธาระรปู และณฐัวด ีลิ้มเลศิเจรญิวนิช, 2558, น.198) ต่อมาในปี 2559 ศูนยค์ุณธรรม (องคก์าร
มหาชน) ได้ด าเนินงานเชิงคุณธรรมในพื้นที่ “จังหวัดส่งเสริมคุณธรรม” หรือ “จังหวัดคุณธรรม” 
ครอบคลุมทุกภูมิภาค 4 จังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดบุรีร ัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดราชบุร ี                       
และจงัหวดัพทัลุง  โดยใช้หลากหลายวธิกีาร ทัง้การประสานเชื่อมโยงองค์กรคุณธรรมผ่านการประชุม 
และเวทแีลกเปลี่ยนเรยีนรู้ทัง้ในระดบัชาติ ระดบัจงัหวดั และระดบักลุ่มองค์กร การส่งเสรมิกิจกรรม
กระบวนการพฒันาคุณธรรมในพืน้ทีก่ารถอดบทเรยีนกรณีศกึษาในพืน้ทีต่้นแบบ เพื่อส่งเสรมิพฒันาให้
เกดิจงัหวดัคุณธรรมตน้แบบ 

อีกทัง้การขบัเคลื่อนจงัหวัดส่งเสริมคุณธรรม มีความสอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรม               
ทัง้แนวทางการพฒันาแห่งสหสัวรรษ นโยบายของรฐับาล ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี แผนพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคมแห่งชาตฉิบบัที่ 12 และแผนแม่บทส่งเสรมิคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559–2564)                
มปีระเดน็ที่เกี่ยวข้องกบัคุณธรรม จรยิธรรม ดงันัน้ การขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ในการสรา้งสงัคม
คุณธรรมให้เกดิขึน้กบัประเทศไทย และมคีวามสอดรบักบัแผนทัง้ในระดบัประเทศ และระดบัโลก ซึ่ง
ประเดน็ดา้นคุณธรรมถอืว่ามบีทบาทส าคญัในการพฒันาประเทศ  
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ในปี 2559 ผลการขบัเคลื่อนใน ระยะเวลา 1 ปีทีผ่่านมา จงัหวดัคุณธรรมน าร่อง ไดเ้กดิผลเชงิ
ประจกัษ์ต่อการสร้างเสรมิคุณธรรมในพื้นที่ เช่น ประชาชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึ้น ปญัหาสงัคมลดลง                
เกดิความเขม้แขง็ของประชาชนภายในจงัหวดั การประสานความร่วมมอืระหว่างรฐั และประชาชนตาม
กลไกประชารฐั เกดิเครอืขา่ยความดใีนพืน้ที ่เกดิตน้แบบคุณธรรม ทัง้ระดบับุคคล และองคก์รทีมุ่่งมัน่ใน
การท าความด ี

คณะผูว้จิยัไดร้บัโอกาสใหเ้ป็นคณะท างานถอดบทเรยีนการเสรมิสรา้งจงัหวดัคุณธรรม 4 จงัหวดั
น าร่อง ได้มสี่วนร่วมในการเก็บขอ้มูล ตดิตามประเมนิผลการด าเนินงาน โดยพบประเดน็ที่น่าสนใจว่า 
ความส าเรจ็ของการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมน าร่องทัง้ 4 จงัหวดั มคีวามสอดคล้องกบัหลกัการทรง
งานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในด้านการพฒันาคน และเพื่อใหป้ระชาชน
ชาวไทย ตลอดจนถึงหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาสงัคม ได้เห็นถึง
คุณูปการของสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์ต่อการพฒันาชาตไิทย 

 
วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 
  1.เพื่อสังเคราะห์หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    
กบัการพฒันาจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม 
 
แนวคิด และวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช 
 หลกัการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ได้ด าเนินอยู่บนทาง
สายกลางน าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ มุ่งเน้นการพฒันาคน โดยมหีลกัการทรงงาน  ไดแ้ก่ การศกึษาขอ้มลูอย่าง
เป็นระบบ การระเบดิจากขา้งใน การแกป้ญัหาทีจ่ดุเลก็ การท าตามล าดบัขัน้ภมูสิงัคม ความเป็นองคร์วม 
การไมต่ดิต ารา การประหยดั การมสี่วนร่วม การท าใหง้่าย การรกัษาประโยชน์ส่วนรวม การบรกิารรวม
ทีจุ่ดเดยีว การใชธ้รรมชาตชิ่วยธรรมชาต ิการใชธ้รรมปราบอธรรม การปลูกป่าในใจคน การขาดทุนคอื
ก าไร การพึ่งตนเอง การพออยู่พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ความซื่อสตัย์ การท างานอย่างมคีวามสุข 
ความเพยีร และความรู ้รกั สามคัค ี(ส านกัคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชด าร ,ิ 2558)  หลกัการทรงงานของพระองค์นัน้ เน้นการพฒันาคน การยดึหลกัผลประโยชน์
สาธารณะ ซึง่สอดคลอ้งกบัการส่งเสรมิจงัหวดัคุณธรรม 

จงัหวดัส่งเสริมคณุธรรม 
แนวคดิการขบัเคลื่อนจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม เป็นแนวคดิการพฒันาคุณธรรม ดว้ยการใชพ้ืน้ที่

เป็นตวัตัง้ (Area Base) โดยการท างานรว่มกนัของทุกภาคส่วน เพื่อขบัเคลื่อนสงัคมคุณธรรม ทัง้ภาครฐั 
ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม ภาคทอ้งถิน่ และทุกภาคส่วน ในจงัหวดัเพื่อด าเนินงานการสรา้งคุณธรรม 
ความดีในรูปแบบต่างๆ ทัง้การขยายผลทัง้ในเชิงปรมิาณ และในเชิงคุณภาพ รวมถึงการเชื่อมโยง
เครอืขา่ย เพื่อรว่มกนัสรา้งสรา้งสงัคมคุณธรรมตามบรบิทของจงัหวดั เพื่อท าให้สงัคมไทยมคีวามอยู่เยน็
เป็นสุข ภายใตก้ารพฒันาทีใ่ชห้ลกัคุณธรรมเป็นพืน้ฐาน   
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วิธีการวิจยั 
 บทความเรื่อง หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                    
กบัการพฒันาจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม ได้ใช้วิธีการศึกษาวิจยัเอกสาร (Documentary Research)                   
จากโครงการวิจัย  และประเมินผลการด า เนินงานส่ง เสริมจังหวัดคุณธรรมศูนย์คุณธรรม                            
(องคก์ารมหาชน) ปีงบประมาณ 2559  (นิตพิล ธาระรปู และคณะ 2559) ซึง่จงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรม
ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดบุรีร ัมย์ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพัทลุง และจังหวัดราชบุร ี                     
ใชก้ารวเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนื้อหา (Content Analysis) เพื่ออธบิาย และตคีวามขอ้มลู โดยมรีะยะเวลาใน
การศกึษาเดอืนพฤศจกิายน 2559 
 
ผลการวิจยัและอภิปรายผล  
 แนวคดิจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรมเป็นแนวคดิการสรา้งคุณธรรม ด้วยการใช้จงัหวดัเป็นฐาน ใน
การขบัเคลื่อน โดยมศีูนยค์ุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลกั ท าหน้าที่ในการส่งเสรมิการ
สรา้งคุณธรรม ในปี พ.ศ.2559 ศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) ไดข้บัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม 4 จงัหวดั
น าร่อง ซึ่งเป็นจงัหวดัตัวแทนในภูมภิาคของประเทศไทย ได้แก่ จงัหวดัพิจติร (ภาคเหนือ) จงัหวดั
ราชบุร ี(ภาคกลาง) จงัหวดับุรรีมัย ์(ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) และจงัหวดัพทัลุง (ภาคใต)้                             

การขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ในรอบปีที่ผ่านมาของจงัหวดัคุณธรรม 4 จงัหวดัน าร่องเกดิผล
การเปลีย่นแปลงในทางที่ดขี ึน้ ไม่ว่าจะเป็นประชาชนมคีุณภาพชวีติที่ดขี ึน้ การเกดิกระบวนการพฒันา
คุณธรรมของจงัหวดั เพื่อลดปญัหา และสร้างความดขีองประชาชน หน่วยงาน และองค์กรเครอืข่าย
ภ า ย ใ น จั ง ห วั ด ร่ ว ม กั น  ซึ่ ง นั บ ไ ด้ ว่ า ป ร ะ ส บ ผ ล ส า เ ร็ จ ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น คุ ณ ธ ร ร ม                              
ดว้ยการใชจ้งัหวดัเป็นฐาน คณะผู้วจิยั มขีอ้สงัเกตว่า ความส าเรจ็ของการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมมี
ความสอดคลอ้งกบัหลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ซึง่อธบิายได้
ดงันี้ 

1.หลกัการทรงงาน เร่ือง การระเบิดจากข้างใน เป็นหลกัการสร้างความเข้มแข็งในการ
พฒันาคน และพฒันาสงัคมส่วนรวม (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 
2550) โดยมคีวามสมัพนัธ์กบักระบวนการมสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม และเป็นรปูแบบ
ส าคญั เพื่อแก้ไขปญัหาด้านคุณธรรมได้อย่างสอดคล้องกบับรบิทของพื้นที่ และตรงกบัความต้องการ
ของประชาชน ก่อนเริม่การด าเนินการส่งเสรมิจงัหวดัคุณธรรมทุกจงัหวดัเหน็ต้องว่าเป็นเรื่องทีค่นและ
เครอืข่ายในพืน้ทีเ่หน็พ้องต้องกนั และเป็นความต้องการของคนในพื้นทีไ่ม่ใช่การก าหนดจากภายนอก 
แต่ต้องเป็นความปรารถนาดรี่วมกนัที่คนในพื้นที่ต้องการจะให้เกดิความอยู่เยน็เป็นสุขบนพื้นฐานของ
การใชห้ลกัคุณธรรมความดงีามเป็นหลกัในการขบัเคลื่อนเมือ่เกดิจากความต้องการของคนในพืน้ทีจ่ะท า
ใหไ้มส่ญูเสยีความเป็นเอกลกัษณ์ และไมล่อกเลยีนแบบ หรอืแข่งขนักบัคนอื่น การท าความดตี้องเป็นสิง่
ที่เกิดจากภายใน และจติส านึกความเป็นพลเมอืงไม่เน้นการสัง่การ หรอืบงัคบัให้ท าแต่เป็นการท า 
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เพราะเห็นว่าเป็นสิง่ที่ดต่ีอแผ่นดนิ และอนาคตของบ้านเมอืง จงึเน้นการท าด้วยใจ โดยมรีะบบ หรอื
กลไกเขา้มาสนบัสนุน 

เมื่อเกิดความเห็นพ้องกนัแล้ว ก็ร่วมแก้ปญัหาที่จุดเล็ก การมองปญัหาในภาพรวม (Macro)                 
ให้ทราบภาพรวมของปญัหา และเริ่มแก้ไขปญัหาที่จุดเล็ก (Micro) ซึ่งมีความสอดคล้องกับการ
ขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม เช่น การก าหนดประเดน็ “ปญัหาทีอ่ยากแก้ ความดทีี่อยากท า” โดยเริม่ต้น
จากฐานรากของเครอืข่ายคุณธรรมในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นแก้ไขปญัหาคุณธรรมของคนในจงัหวดั โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ขบัเคลื่อนหลกั  อาจกล่าวได้ว่า “ใครอยากท าดอีะไรก็ท า ท าดแีล้วเอามาบอกเล่ากนั” 
แสดงถงึการใหค้วามส าคญักบัประชาชน ในการเป็นผูแ้กไ้ขปญัหาคุณธรรมต่างๆ ตามแนวทางประชารฐั 
และ เพื่อเป็นการกระตุ้น เสรมิสรา้งความตระหนัก เสรมิสรา้งแรงบนัดาลให้กบัคนในพื้นที่ของจงัหวดั
พทัลุง 
 2.หลกัการทรงงาน เร่ือง การศึกษาข้อมลูอย่างเป็นระบบ 
  ค ากล่าวที่คณะผู้วิจ ัยมักได้ยินอยู่ เสมอ ขณะลงพื้นที่ เก็บข้อมูล ในช่วงระยะแรก คือ                        
“คุณธรรมเป็นเรื่องที่เป็นนามธรรมจบัต้องยาก” ค ากล่าวนี้สะท้อนให้เหน็ว่า ในระยะเริม่แรกของการ
ขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ประชาชน หน่วยงานทัง้ภาครฐั และเอกชน ขาดความเข้าใจด้านคุณธรรม 
และการสรา้งคุณธรรมภายในจงัหวดั  ดงันัน้ กระบวนการในการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม จงึต้องท าให้
ทุกภาคส่วน มีความเข้าใจ มองเห็นภาพรวมของปญัหาภายในจงัหวัดร่วมกัน จึงท าให้การศึกษา
สถานการณ์คุณธรรมของ 4 จงัหวดัน าร่องเป็นสิง่ส าคญั เพื่อศกึษาขอ้มลูดา้นคุณธรรมอย่างเป็นระบบ 
ดงันี้ 

จงัหวดัพิจิตร ศกึษาสถานการณ์ในจงัหวดัก่อนการขบัเคลื่อนคุณธรรมสภาพสงัคมทีก่ าลงัเขา้สู่
สงัคมผูสู้งอายุมากทีสุ่ดเป็นอนัดบัที ่4 ของประเทศไทย  ปญัหาการตัง้ครรภไ์ม่พรอ้มเยาวชน ปญัหา
ดา้นสุขภาพ  เกษตรกรชาวพจิติรมสีารเคมตีกคา้งในเลอืดอยูใ่นระดบัเสีย่ง  จึ ง น า ไ ป สู่ แ น ว คิ ด ใ ห้
เครอืข่ายต่างๆ ในพื้นที่ร่วมแก้ไขปญัหาดงักล่าว และก าหนดเป้าหมายคุณธรรมของจงัหวดัผ่านการ
ขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม 

จงัหวดับรุีรมัย ์พบปญัหาดา้นคุณธรรม จรยิธรรมทีค่นส่วนใหญ่ไม่ปฏบิตัติามหลกัธรรมค าสอน
ที่ดีงามของศาสนา ไม่ปฏิบตัิหรือยดึมัน่ในศีล น ามาสู่ปญัหาด้านอาชญากรรม การทุจรติคอรปัชัน่ 
ปญัหาเดก็เยาวชน ปญัหาดา้นเศรษฐกจิ การเกดิช่องว่างของรายไดร้ะหว่างคนรวยกบัคนจน  เกษตรกร
มหีนี้สิน้เพิม่ขึน้ ไม่เป็นไปตามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ปญัหาด้านการสาธารณสุข ปญัหาสงัคม
ขาดความอบอุ่น การทอดทิง้ หรอืไม่มผีูดู้แลผูป้่วย ผูพ้กิาร ผูสู้งอายุ ปญัหาการมสี่วนร่วมของประชาน 
ทุกกจิกรรมของภาครฐัก็ด ีหรอืกจิกรรมที่จ าเป็นของหมู่บา้น/ชุมชนก็ด ีหากไม่มเีจา้หน้าทีข่องรฐัไปน า
การขบัเคลื่อน ประชาชนจะไม่ปฏบิตัติาม ดงันัน้ผูว้่าราชการจงัหวดัจงึมแีนวทางการขบัเคลื่อนโดยใช้
แนวคดิบุรรีมัยโ์มเดลมาใช ้โดยยดึหลกัจากแนวคดิหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

จงัหวดัราชบรุี เกดิการเปลีย่นแปลงสภาวะดา้นสงัคม แนวโน้มโครงสรา้งของประชากรจงัหวดั
ราชบุร ีจะเข้าสู่วยัสูงอายุ ขณะที่ประชากรวยัเด็กเริม่ลดลง และประชากรวยัท างานไม่เปลี่ยนแปลง
กระแสการเปลีย่นแปลงทางวฒันธรรม การไม่ใส่ใจในการสบืทอดวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของจงัหวดั
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ราชบุร ีดงันัน้ทางจงัหวดัจงึก าหนดเป้าหมายของจงัหวดั “ราชบุร ีเมอืงแห่งความจงรกัภกัดี” โดยแต่ละ
เครอืข่ายในจงัหวดัได้ด าเนินงานส่งเสรมิคุณธรรมเพื่อถวายความจงรกัภกัดแีก่พระบาทสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช 

จงัหวดัพทัลุง ได้ส ารวจสภาพปญัหาทางสงัคมที่เกิดจากการขาดคุณธรรมจรยิธรรมในพื้นที่
จงัหวดัพทัลุง ไม่ว่าจะเป็นการชงิดชีงิเด่น การขาดความรบัผดิชอบต่อส่วนร่วม การขาดบุคคลที่มจีติ
อาสา ขาดการปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรมที่ดแีก่เดก็ เยาวชนรุ่นใหม่ และขาดการส่งเสรมิวฒันธรรม
ประเพณทีอ้งถิน่ ซึง่การจบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมจงึไดน้ าปญัหาดงักล่าวมาเป็นอตัลกัษณ์คุณธรรมร่วม
ของจงัหวดั 
 การส ารวจสถานการณ์คุณธรรมของทัง้ 4 จังหวัด มีความสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
การศกึษาขอ้มลูอยา่งเป็นระบบ และสรา้งความตระหนักในการพฒันาจงัหวดั การศกึษาขอ้มลูอย่างเป็น
ระบบ จงึเป็นหลกัการทรงงานทีม่คีวามส าคญัในระยะเริม่ตน้ของการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ในศกึษา
สถานการณ์อย่างรอบด้าน เพื่อน าไปแก้ไขได้อย่างตรงประเดน็ ท าให้แต่ละจงัหวดัมขีอ้มลูประการการ
ตดัสนิใจในการแก้ไขปญัหาได้อย่างตรงจุด และสรา้งความเขา้ใจใหก้บัประชาชน หน่วยงานทัง้ภาครฐั 
เอกชน และเครอืขา่ยต่างๆมองเหน็ปญัหาอย่างเป็นองคร์วมเพื่อปรบัความคดิ (Mind set) สรา้งการรบัรู ้
และในปจัจบุนัจากการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ท าใหค้นในจงัหวดัเหน็ว่า คุณธรรม “ไม่ใช่” เรื่องทีเ่ป็น
นามธรรม แต่เดมิมคีวามเขา้ใจว่าการท าจงัหวดัคุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมจบัต้องได้ยาก แต่แท้จรงิ
แล้วคุณธรรมสามารถน ามา วดัค่า จบัต้องได้อย่างเป็นรูปธรรมได้ โดยการแปลงคุณธรรมออกมาเป็น
พฤตกิรรมเชงิบวก เช่น การปฏบิตัติามกฎจราจร สถติกิารท าผดิกฎจราจรลดลง การท าบญัชเีงนิออม 
การท าเกษตรปลอดสารเคม ีเป็นตน้  
 3.หลกัการทรงงาน เร่ือง การมีส่วนร่วม 
  เมื่อเข้าใจสถานการณ์ปญัหาต่างๆในจงัหวดัแล้ว กระบวนการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมจงึ
เริม่ต้นจากการมสี่วนร่วม ซึ่งเป็นปจัจยัส าคญั เพราะ ภายในจงัหวดัประกอบด้วยหลายภาคส่วนทัง้
ภาครัฐ ภาคการศึกษา ภาคศาสนา ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน                       
เพื่อขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม ใหเ้กดิประสทิธผิลได้ และต้องมคีวามเขา้ใจในสถานการณ์คุณธรรมของ
จงัหวดัตนเอง  คณะผู้วิจยั พบรูปแบบของการมีส่วนร่วมของจงัหวดัคุณธรรมน าร่องสามารถแบ่ง
ออกเป็น 1) การมสี่วนร่วมของรฐั ประชาชน และเอกชน และ 2) การมสี่วนร่วมของประชาชน และ
ประชาชน  

ในรูปแบบของการมสี่วนร่วมของรฐั-ประชาชน ภายในจงัหวดัคุณธรรม น าเป็นรูปแบบการ
ประชารฐั กล่าวคอื เป็นความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภาครฐั และประชาชนร่วมกนัขบัเคลื่อนจงัหวดั
คุณธรรม ภาครฐัท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง ภาคประชาชนท าหน้าที่เป็นผู้น าการขบัเคลื่อน เช่น การแต่งตัง้
คณะกรรมการ และคณะท างานต่างๆ  มกีารรวบรวมผู้บรหิาร หรอืผู้แทนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้ง    
ทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคท้องถิน่ ภาคประชาสงัคม ศาสนา สื่อมวลชน โรงเรยีน โรงพยาบาล ฯลฯ 
เข้ามามสี่วนร่วมในการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรม   การก าหนดอัตลกัษณ์คุณธรรมร่วมของจงัหวดั                
การจดักจิกรรมส่งเสรมิคุณธรรมภายในจงัหวดั เพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารด าเนินงานรว่มกนั เป็นตน้  
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ส าหรบัรปูแบบของการมสี่วนรว่มของประชาชน และประชาชน  ซึง่ภาคประชาชน ถอืเป็นกลไก
การขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมที่มคีวามส าคญัร่วมกบักลไกอื่นๆโดยในจงัหวดัคุณธรรม ประกอบด้วย 
ภาคประชาชนทีม่าจากหลายภาคส่วน เช่น กลุ่มผูสู้งอายุ กลุ่มองคก์รชุมชน กลุ่มผูพ้กิาร กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นต้น ซึ่งแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันตามบริบทของการขับเคลื่อน 
คณะผู้วจิยั พบประเดน็ที่น่าสนใจว่าการที่ภาคประชาชนมสี่วนร่วมในการพฒันาจงัหวดัคุณธรรม ด้วย
การน าหลกัคุณธรรมไปปฏิบัติจนเกิดผลเชิงประจกัษ์ มาจากการเข้าใจในสถานการณ์ของจงัหวัด                 
การมภีาครฐัให้การสนับสนุน การเข้าใจเป้าหมายร่วมกัน เพื่อน าไปสู่ผลลพัธ์ของการสร้างจงัหวัด
คุณธรรม คอื การเกดิกระบวนการแกไ้ขปญัหา และพฒันาความดใีหเ้กดิขึน้  

 หลกัการทรงงาน เรื่อง การมสี่วนร่วม เป็นหลกัการทรงงานที่ส่งผลต่อกระบวนการขบัเคลื่อน
จงัหวดัคุณธรรมโดยตรง เพราะ หากไม่มกีารมสี่วนร่วมของประชาชน หน่วยงานภาครฐั เอกชนภายใน
จงัหวดัจะไมส่ามารถขบัเคลื่อนคุณธรรมได ้(ส านักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ, 2549) โดยกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วมภายในจงัหวดัคุณธรรม จะมี
รปูแบบตามกลไกประชารฐั การร่วมมอืระหว่างเครอืข่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายการสรา้งจงัหวดัคุณธรรม 
และการประสานพลงัจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้งที่มาจากหลากหลายที่อยู่ในชุมชนหรอืพื้นที่นัน้ๆมา
รว่มกนัก าหนดจงึจะไดผ้ลทีน่ าไปสู่การปฏบิตัจิรงิ เพราะ เรื่องการขบัเคลื่อนคุณธรรม เป็นพนัธะสญัญา
รว่มกนัเกีย่วขอ้งไมใ่ช่เรือ่งของใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 

4.หลกัการทรงงาน เร่ือง การไม่ติดต ารา 
 จากกระแสพระราชด ารสั “ผู้ทีมุ่่งหวังความดี และความเจรญิมัน่คงในชีวิตจะต้องไม่ละเลย
การศึกษาความรู้ทีจ่ะศึกษา ม ี3 ส่วน คือ ความรู้วชิาการ ความรู้ปฏิบตัิการ และความรู้คดิอ่านตาม
เหตุผลความจรงิ อกีประการหนึง่ จะต้องมคีวามจรงิใจ และบรสิุทธิใ์จไม่ว่าในงาน ผูร้่วมงาน หรอืในการ
รกัษาระเบยีบแบบแผนความดงีาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการทีส่าม ต้องฝึกฝนใหม้คีวามหนักแน่น
ทัง้ในกาย ในใจ ในค าพดู...” (พระราชทานพระราชด ารชั วนัที ่24 มกราคม 2530)  
 การพฒันาตามแนวพระราชด ารนิัน้  มลีกัษณะของการพฒันาที่สอดคล้องกบัสภาพธรรมชาต ิ
และสภาพของสงัคมจติวทิยาแห่งชุมชน คอื ไม่ผูกมดัตดิกบัวชิาการ และเทคโนโลยทีี่ไม่เหมาะสมกบั
สภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริง (ส านักงาน กปร. มูลนิธิชัยพัฒนา ส านักงานงบประมาณ และ
กรุงเทพมหานคร, 2550) จากที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น จะเห็นได้ว่าการสร้างจงัหวัดคุณธรรม                      
ตัง้แต่เริ่มก่อรูป สร้างตัว และด าเนินการจะเป็นในระดับของปฏิบัติภายในจังหวัดคุณธรรม                          
ซึง่มรีปูแบบเฉพาะตวั ดงันัน้การน าทฤษฎ ีแนวคดิทางวชิาการไปครอบ จงึไม่ใช่แนวทางทีเ่หมาะสมใน
ระยะแรกในการสรา้งจงัหวดัคุณธรรม เพราะ แนวคดิทฤษฎี ไม่สามารถอธบิายครอบคลุมกระบวนการ
ด าเนินการของจงัหวดัคุณธรรมไดอ้ยา่งรอบดา้น และประชาชน / ชุมชน / เครอืขา่ย ยากต่อการท าความ
เขา้ใจ  
 รูปแบบของการไม่ติดต าราในการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมทัง้ 4 จงัหวดั มกีระบวนการขบั
เคลื่อนทีแ่ตกต่างจากแนวทางการขบัเคลื่อนคุณธรรมของศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) ทีไ่ดก้ าหนด
เป็นแนวทางให้จังหวัดทัง้ 4 จังหวัดน าไปขับเคลื่อน  โดยมีแนวทาง ได้แก่ 1.ชวนกันก่อการด ี                         
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2.ค้นหาความจริงของพื้นที่ 3. เชื่อมโยงประสานพลัง 4.พัฒนากลไกการขับเคลื่อนประชารัฐ                 
5.สรา้งเป้าหมายการเปลีย่นแปลงรว่มกนัทัง้จงัหวดั 6.ลงมอืท าตามแผน 7.พฒันาขยายผล 
 อยา่งไรกด็กีารขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมทัง้ 4 จงัหวดัมกีระบวนการขบัเคลื่อนทีแ่ตกต่างจาก
แนวคดิหลกัการการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมของศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) สามารถอธบิายได ้
ดงันี้ 
 การขับเคลื่ อนจังหวัดคุณธรรมทัง้  4 จังหวัดมีกระบวนการในการขับเคลื่อน ได้แ ก่                            
1.การหาต้นทุนความด ี  2.ชวนกนัก่อการด ี 3.คน้หาความจรงิของพืน้ที่ 4.เชื่อมโยงประสานพลงั 5.
พฒันากลไกการขบัเคลื่อนประชารฐั 6. การลงมอืท าตามแผน 7.การพฒันาขยายผล  8.การสรา้ง
เป้าหมายการเปลีย่นแปลง  9.การต่อยอดขยายผล 10.การสรา้งความยัง่ยนื 
 กระบวนการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมทีเ่กดิขึน้จรงิสะทอ้นใหเ้หน็อยา่งชดัเจนว่า มกีระบวนการ
ทีแ่ตกต่างจากแนวคดิ และหลกัการการขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมของศูนยค์ุณธรรม (องคก์ารมหาชน) 
ซึ่งแนวคดิดงักล่าว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้พฒันาแนวคดิก่อนเริม่การขบัเคลื่อนจงัหวดั
คุณธรรม สะทอ้นใหเ้หน็ว่า แนวคดิทฤษฎต่ีางๆเป็นเพยีงแค่แนวทางในการด าเนินงาน ไม่ควรยดึตดิกบั
แนวคดิ ทฤษฎจีนท าให้การขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมไม่สามารถแก้ไขปญัหาการขาดคุณธรรมภายใน
จงัหวดัได ้
 จากการสงัเคราะหข์อ้มลูท าใหค้ณะผูว้จิยั พบปญัหาช่องว่างระหว่างนักวชิาการ ขา้ราชการ และ
ประชาชน ด้วยเหตุมาจากการติดต ารา ยดึแนวทางที่เคยปฏบิตัิจนเกิดความเคยชนิท าให้เกิดความ
ขดัแยง้ในการท างานรว่มกนั คณะผูว้จิยัเหน็ว่าหลกัการทรงงาน “การไมต่ดิต ารา” เป็นแนวทางการแก้ไข
ปญัหา เพราะนักวิชาการนิยมใช้แนวคิด ทฤษฎีเ ป็นหลักในการอธิบาย และแก้ไขปญัหา                           
ส่วนภาคประชาชนนิยมการแก้ปญัหาด้วยการปฏบิตั ิโดยไม่สนใจแนวคดิทฤษฎทีางวชิาการ ดงันัน้ใน
ระหว่างการขบัเคลื่อนคุณธรรมในจงัหวดั นักวชิาการและขา้ราชการลงไปศกึษาขอ้มลูตามความเป็นจรงิ
ของพืน้ทีร่่วมกบัภาคประชาชน และน าแนวคดิทางวชิาการเขา้ไปอธบิาย สรา้งความเขา้ใจ ด้วยการใช้
ปญัหาของประชาชนเป็นหลัก และใช้แนวคิดทางวิชาการเพื่อสนับสนุน เพื่อแก้ไขปญัหาได้อย่าง
สอดคลอ้งตรงกบัสถานการณ์ความเป็นจรงิจะช่วยท าใหเ้กดิการประสานงานรว่มกนัไดเ้ป็นอย่างด ี
 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

หลกัการทรงงานของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิมหาภูมพิลอดุลยเดช เป็นแนวทางการด ารงชวีติ 
และปฏบิตัิตนของประชาชนในทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชุมชน จนถึงระดบัจงัหวดั เป็น
ปรชัญาแห่งวิถีชีวิตที่มคีวามยดืหยุ่น  โดยมรีากฐานมาจากวฒันธรรมไทย หรอืวิถีชีวิตดัง้เดิมของ
สงัคมไทย ซึ่งจงัหวดัคุณธรรมเป็นตวัอย่างหนึ่งทีเ่ป็นรูปธรรมในการขบัเคลื่อนคุณธรรมในสงัคมไทยที่
น้อมน าหลกัการทรงงานมาปรบัใช้ ดงันัน้ การพฒันาองค์กรคุณธรรมควรน้อมน าหลกัการทรงงาน และ
ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงลงไปสู่การปฏบิตัใินภาคส่วนต่างๆ เพื่อใหเ้กดิการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

การขบัเคลื่อนจงัหวดัคุณธรรมสามารถท าให้เกดิต้นแบบการบูรณาการนโยบายสู่การปฏบิตัทิี่
อาศยัความร่วมมอืจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพราะหากการด าเนินงานจงัหวดัส่งเสรมิคุณธรรมมคีวาม
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สอดคล้องกับแผนต่างๆ ทัง้ในระดับจังหวัด และระดับชาติจะท าให้ภาคส่วนราชการ หน่วยงาน        
เครอืขา่ยต่างๆจะสามารถขบัเคลื่อนการพฒันาไดอ้ย่างต่อเนื่อง 
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อัตราดอกเบี้ยเสมอภาค : กรณีศึกษาประเทศไทย  
Uncovered Interest Rate Parity: In the Case of Thailand 

 
พิทักษ์ ศรีสุขใส* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเคลื่อนไหวระหว่างความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยกับอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐอเมริกา กับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ และเพื่อพัฒนาแบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
รวมทั้งทดสอบความเหมาะสมของแบบจ าลองดังกล่าว  
 ผลการวิจัยพบว่า ความเคลื่อนไหวระหว่างความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยกับอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา 
กับอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ไม่สอดคล้องกับค าอธิบายของทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค ผลการพัฒนา
แบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ปริมาณเงินในประเทศในช่วงเวลาปัจจุบัน ระดับราคาสินค้าและบริการของต่างประเทศใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศในช่วงเวลาถัดไป และผลผลิตที่แท้จริงในช่วงเวลาปัจจุบัน เป็นปัจจัยก าหนดอัตรา
แลกเปลี่ยน ผลการทดสอบเง่ือนไขของอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนพบว่า ไม่สามารถ
อธิบายอ ตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐได้ แต่ผลการทดสอบแบบจ าลองการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณระบุว่า  ปริมาณ
เงินตามความหมายกว้างในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐในทางทิศทางเดียวกัน  
และดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ในทางทิศทางตรงกันข้าม
กัน และแบบจ าลองดังกล่าวสามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดีมาก 
 ดังนั้น แนวทางการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจากการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ควรให้ความส าคัญกับความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ ยของไทยกับ
สหรัฐอเมริกา แต่ควรให้ความส าคัญกับปริมาณเงินตามความหมายกว้างในประเทศไทย และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ  
†ค าส าคัญ: แบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยน  เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค ความสมัพันธ์เชิงดุลยภาพระยะยาว ARIMA 
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Abstract 

  

 The objectives of this research is to explore the historical movement between the interest 

rate difference of Thailand and the United States and exchange rate, and derives an exchange rate 

model in order to be tested it with realistic data. Such study tries to find out the method to 

preserve financial and economic stability, and to mitigate the fluctuation of fund flow as well as 

volatility of exchange rate.        

 The finding shows that the comovement between Thailand’s and the United States’ 

interest rate difference and exchange rate is not consistent with uncovered interest rate parity. 

Otherwise, the exchange rate model demonstrates that money supply of home country at time t  , 

foreign price level at time t , foreign interest rate in the next period, and real output of home 

country at time t  determine the current exchange rate.   

 Moreover, the result states that the uncovered interest parity condition is violated to 

capture exchange rate movement. In contrast, multiple linear regression model shows that the 

broad money supply of Thailand has a positive impact on exchange rate. On the contrary, the US 

consumer price index is negatively related to exchange rate. In particular, such model clearly 

outperforms the other models.   

 Consequently, the Bank of Thailand should not focus solely on the interest rate difference 

between Thailand and the United States. Instead, they should not only concentrate on broad 

money supply of Thailand, but also pat attention to the movement of consumer price index in the 

United States. It is because both of them significantly impact on the exchange rate of Thailand      
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บทน า 
 เงินทุนเคลื่อนย้ายจ านวนมากได้ไหลเข้าสู่ประเทศท่ีเป็นตลาดเกิดใหม ่(Emerging Markets) รวมทั้งประเทศไทยด้วย 
เพราะประเมินกันว่าเงินทุนเหลา่นนั้นต้องหาผลตอบแทนท่ีสูงกว่าในประเทศเกดิใหม่ ส่งผลให้หลายประเทศกังวลต่อเงินทุน
เคลื่อนย้ายทีเ่พิ่มมากข้ึนด้วย  
 โดยทั่วไป เงินทุนเคลื่อนย้ายสามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทหลัก ได้แก ่1) เงินทุนเคลื่อนย้ายระยะยาว ส่วนใหญ่เป็น
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment: FDI) เช่น การย้ายฐานการผลิตของบริษัทต่างชาติมายัง
ประเทศไทย ซึ่งการลงทุนระยะยาวนี้มักไดร้ับการตอบรับที่ดีจากประเทศท่ีเป็นตลาดเกิดใหม่ เนื่องจากการมา ตั้งฐานการผลิตจะ
ช่วยเพิ่ม การจ้างงานเพิ่มรายได ้และในบางโอกาสช่วยนาเทคโนโลยใีหม่ๆเข้ามาด้วย  
 เงินทุนเคลื่อนย้ายระยะกลางและระยะสั้น ส่วนมากอยู่ในรูปของการลงทุนในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ (Foreign 
Portfolio Investment) เช่นการเข้ามาซื้อพันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี ้และตราสารทุนของชาวต่างชาติ โดยเงินทุนเคลื่อนย้าย
ประเภทนี้มักถูกมองว่าเป็นเงินที่ไม่มีความแน่นอน เพราะสามารถเข้าออกจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศ ภายในระยะเวลาอันสั้น 
ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนและความเสีย่งของประเทศนั้นๆ 
 ลักษณะที่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญัของเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะกลางและสั้น กับเงินทุนเคลื่อนย้ายระยะยาว ก็คือ เงินทุน
ระยะกลางและระยะสั้นไม่ก่อให้เกิดการจ้างงานและรายไดโ้ดยตรงเหมือนกับการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะยาว โดยนักเศรษฐศาสตร์
ส่วนหน่ึงเห็นว่า การไหลเข้าออกอย่างรวดเร็วของเงินทุนประเภทนี้อาจก่อให้เกิดผลลบต่อเสถียรภาพทางการเงิน และก่อให้เกิด
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้ ดังนั้นจึงได้มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเช่ือว่าเป็นเหตุผลที่ท าให้เกิด
การเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นและระยะกลาง กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
 สิ่งที่ส าคัญก็คือการปรับลดลงของอัตราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่างธนาคารสหรัฐฯ จะส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศของสหรัฐฯ นั่นคือ คา่เงินดอลลารส์หรัฐฯจะปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลอื่น เนือ่งจากผลตอบแทนในรูปเงิน
ฝากของสหรัฐฯลดลง ท าให้เงินทุนไหลออกจากประเทศสหรัฐฯ นั่นคือนักลงทุนในสหรัฐฯต่างขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯเพื่อน าเงิน
สกุลอื่นไปลงทุนในประเทศอื่นๆ  
  อย่างไรก็ตามการอธิบายปรากฏการณด์ังกล่าวว่า เมื่ออัตราดอกเบีย้ของประเทศใดๆลดลงแล้ว จะท าให้เงินทุนของ
ประเทศนั้นไหลออกเพื่อไปหาอัตราผลตอบแทนท่ีสูงกว่า ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของประเทศนั้นปรับตัว
สูงขึ้น หรือค่าเงินในประเทศอ่อนค่าลง ยังไมไ่ด้รบัการยอมรับจากการพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ เนื่องจากผลการศึกษาเชิงประจักษ์
พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยไม่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศได้ ดังพบ
เห็นในงานของ Meese and Rogoff (1983)  แม้ว่างานวิจัยของ Lothian and Wu (2011) จะพบวา่ ในระยะยาวแล้ว 
(ระยะเวลา 209 ปี ตั้งแต่ปี 1791-1999) ความสัมพันธ์ดังกลา่วจะเกดิขึ้นจริง แต่ในระยเวลาที่น้อยกว่านั้นความสัมพันธ์ดังกล่าว
กลับเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม  
 ดังนั้นการวิจัยในครั้งน้ีจึงศึกษาและพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินเพือ่อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความแตกต่างระหว่าง
อัตราดอกเบีย้และความแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการก าหนดนโยบายอัตราดอกเบี้ย 
และก าหนดทิศทางอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศในอนาคตได้ 
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วัตถุประสงคใ์นการศึกษา  
  1. เพื่อศึกษาลักษณะและความเคลื่อนไหวของความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทย กับอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ 
เมื่อเปรยีบเทียบกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศของไทย  
 2. เพื่อพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินในการอธิบายความสมัพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบีย้กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ 
 3. เพื่อทดสอบแบบจ าลองทางการเงิน ซึ่งจะแสดงความสมัพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบีย้ของไทยและสหรัฐอเมริกากับอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของไทย 
 4. เพื่อวางแนวทางการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจากการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย รวมทั้งลดความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ    

 
กรอบแนวคิดทฤษฎี  
 แบบจ าลองอุปสงค์ของเงินของ Cagan Model ภายใตส้มมติฐานประเทศท่ีศึกษาเป็นประเทศขนาดเล็ก และผลผลติที่
แท้จริงเป็นตัวแปรอสิระ ดังนั้นแบบจ าลองทางการเงินอย่างง่าย สามารถเขียนให้อยู่ในรปูสมการ จะได้ว่า 
 

  1
m p i y

t t t t
    

       (1) 

 
 โดยที่ tm  คือ logM หรือลอกการิทึมของอุปทานของเงินในเวลาที่ t 
  tp คือ log P หรือลอกการิทึมของระดับราคาในเวลาที่ t 
    คือ semielasticity ของความต้องการของอุปทานของเงินอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ ์
  log(1 )i i   หรือลอกการิทึมของอัตราดอกเบีย้ที่เป็นตัวเงิน 

  ty  คือ ลอกการิทึมของผลผลติที่แท้จริง       
 ภายใต้แบบจ าลองทางการเงินท่ีราคามีความยืดหยุ่นสูง (The flexible-price Monetary model) สมมติให้ทฤษฎี
อ านาจซื้อเสมอภาค (Purchasing Power Parity) สามารถอธิบายขอ้เท็จจริงได้ น่ันคือ ทุกประเทศมรีะดับราคาที่เหมือนกัน เมื่อ
ระดับราคาสินค้าถูกวัดในรูปของ common numeraire ดังนั้น 
 

  
*

t t tP P        (2) 
 

 โดยที่ tP  คือระดับราคาสินค้าในประเทศตามสกุลเงินท้องถิ่นของประเทศนั้น 

 *

tP  คือ ระดับราคาสินค้าในต่างประเทศตามสกลุเงินต่างประเทศนั้นๆ 

 t  คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งวัดในรูปของเงินตราสกลุต่างประเทศต่อเงินตราสกุลท้องถิ่น 
 ทั้งนี้ จากสมการที่ 2 สามารถเขียนใหม่ให้อยู่ในรูปของลอกลาริทมึได้ดังน้ี 
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*

t t tp e p        (3) 
 
 นอกจากน้ีแบบจ าลองทางการเงินที่ส าคัญอีกแบบจ าลองหนึ่งก็คือ ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค (uncovered interest 
rate parity) ดังสมการที่ 4 
 

    * 1
1 11 1 t

t t t

t

i i E





 

 
    

 
     (4)  

  
 โดยที่ 1ti   คืออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรภายในประเทศนั้นๆ โดยคิดในรูปของเงินตราสกลุท้องถิ่น 

 *

1ti   คืออัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรต่างประเทศ โดยคิดในรูปของเงินตราต่างประเทศ 
 
สมมติฐานการวิจัย  
 1. หากอัตราดอกเบีย้ในต่างประเทศ (สหรัฐฯ) คงที่ เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศ (ไทย) ลดลง ค่าเงินในประเทศในตลาด
ซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโนม้แข็งค่าขึน้ หรืออัตราแลกเปลีย่นแบบทางตรงในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะมคีา่ลดลง 
 2. หากอัตราดอกเบีย้ในต่างประเทศคงที่ (สหรัฐฯ) เมื่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศ (ไทย) ปรับตัวสูงขึน้ ค่าเงินในประเทศ
ในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีแนวโน้มอ่อนค่า หรืออัตราแลกเปลีย่นแบบทางตรงในตลาดซื้อขายล่วงหน้าจะมีค่าสูงขึ้น 

 
ประโยชน์ที่จะได้รับ  
 1. ท าให้สามารถสร้างแบบจ าลองทางการเงิน เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนตา่งอัตราดอกเบี้ยและส่วนต่างของ
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได ้
 2. ท าให้ทราบถึงนัยส าคัญของส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่มตี่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศได้ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการก าหนดนโยบายอัตราดอกเบีย้ของธนาคารกลาง 

 
วิธกีารด าเนินวิจัย  
 การวิจัยครั้งนี้ จะด าเนินการโดยใช้วิธีพรรณาด้วยข้อมูลและสถิติ วิธีการทางคณิตศาสตร์พัฒนาแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์
การเงินเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และวิธีการทางสถิติทดสอบแบบจ าลองและวเิคราะห์ผล
การด าเนินงานของภาครัฐบาลไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
 
 1) วิธีพรรณาด้วยข้อมลูและสถติิตา่งๆทั้งในอดีตและปัจจุบัน เพื่ออธิบายถึงสภาพทั่วไป สาเหตุของปัญหา แนวโน้ม 
ความเคลื่อนไหวของความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยกับความแตกตา่งของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  
 2) วิธีการทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้วิธี Discrete Time Optimization พัฒนาแบบจ าลองเศรษฐศาสตร์การเงิน เพื่อ
อธิบายความสมัพันธ์ระหว่างส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โดยการพัฒนาแบบจ าลองเพื่อ
ค านวณหาค่าทีเ่หมาะสมทีสุ่ด  
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 3) วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้เครื่องมอืทางสถิติ เช่นGeneralized Lease Square 
(GLS), Multiple Regression, Cointegration เป็นต้น เพื่อวิเคราะห์และทดสอบแบบจ าลองโดยจะใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
แหล่งข้อมูลตา่งๆ  

 
ผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่องแบบจ าลองอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศและอัตราดอกเบีย้ครั้งนี้ จะน าเสนอตั้งแต่การอธิบาย
ปรากฎการณ์ของการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศและอัตราดอกเบี้ย แบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยน การทดสอบ
แบบจ าลอง และแนวทางการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ตามล าดบัดังต่อไปนี้ 1) ผลการวิเคราะหเ์ชิงพรรณนาเกี่ยวกับลักษณะและ
ความเคลื่อนไหวของความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทย กับอัตราดอกเบี้ยต่างประเทศ เมื่อเปรยีบเทียบกับการเคลื่อนไหวของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินต่างประเทศของไทย  2) ผลการพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินในการอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 3) ผลการทดสอบแบบจ าลองทางการเงิน และ 4) แนวทางการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และ
เสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจากการก าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งลดความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ
และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ดังรายละเอียดต่อไปนี้   
 
 1. ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
 การเปลีย่นแปลงของอัตราดอกเบีย้ในประเทศ อัตราดอกเบีย้ต่างประเทศ และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น 
ได้รับการอธิบายโดยทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค ซึ่งบ่งบอกว่า อัตราส่วนตา่งระหว่างอัตราแลกเปลีย่นในตลาดซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศทันทีกับอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดซื้อขายล่วงหน้ามีค่าใกล้เคียงกับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศของทั้ง
สองประเทศ ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่ท าให้นักค้าเงินไมส่ามารถท าก าไรจากการซื้อขาย (Arbitrage) ระหว่างเงินตรา 2 สกุลได้  
 ทั้งนี้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะพิจารณาความสมัพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยและอตัราดอกเบี้ยสหรัฐฯ กับอัตรา
แลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบทางตรง  
 การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลีย่นระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อัตราดอกเบี้ยของไทย โดยใช้อัตราดอกเบีย้
นโยบายของไทย(Monetary Policy Rate) เป็นตัวแทน และอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ โดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคาร
ของสหรัฐฯ (Federal Fund Rate) เป็นตัวแทน  
 ภาพที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯมีแนวโน้มลดลงมา
ตลอดตั้งแต่เดือน มกราคม 2545 จนถึงเดือนเมษายน 2556 หรือค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น โดยอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อยู่ท่ีระดับ 44 บาทต่อดอลลารส์หรัฐฯในเดือนมกราคม 2545 จนมาอยู่ที่ระดับประมาณ 29 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯในเดือน
เมษายน 2556 ก่อนท่ีจะปรับตัวสงูขึ้น จนกระทั่งยืนอยู่ในระดับ 32.90 บาทต่อดอลลารส์หรัฐฯในเดือนธันวาคม 2557   
 ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูร้ะหวา่งธนาคารของสหรัฐฯ เท่ากับ 1.75% ในเดือนมกราคม 2545  และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ในช่วงปี 2548 จนถึง ปี 2549 โดยปรับตัวขึ้นสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2549 ซึ่งเท่ากับ 5.25% หลังจากนั้นจึงลดลงมาตลอด 
ก่อนท่ีจะอยู่ในระดับต่ าสดุในเดือนมกราคม 2552 โดยอัตราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯเท่ากับ 0.25% และอัตรา
ดอกเบี้ยดังกลา่วคงที่ตลอดมาจนถึงเดือนธันวาคม 2557  
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ภาพที่ 1. ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐฯ อัตราดอกเบี้ย เงินกู้ระหว่างธนาคารของ
สหรัฐฯ และอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยระหว่างเดือน มกราคม  2545 ถึงเดือนธันวาคม 2557 

ที่มา     : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

หมายเหตุ : exchange คือ อัตราแลกเปลีย่นเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ 
    Fed คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ 
    Thai คือ อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย 
  
 อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาลักษณะและความเคลื่อนไหวของส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ  และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พบว่า ความสัมพันธ์ดังกล่าวไมส่อดคล้องกับ
ค าอธิบายของทฤษฎีอัตราดอกเบีย้เสมอภาคมากนัก ตามภาพท่ี 2 
 ทั้งนีส้่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้นโยบายของไทยกับอตัราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯระหว่างเดือน
มกราคม 2545 – เดือนธันวาคม 2549 ค่อนข้างคงที่ แต่อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลารส์หรัฐฯ มีแนวโน้มลดลง 
รวมทั้งส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรฐัฯ ระหว่างเดือนมกราคม 
2552 –เดือนธันวาคม 2557 ซึ่งอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ มีมีคา่คงที่เท่ากับ 0.25% ในขณะที่อัตราดอกเบี้ย
นโยบายของไทยอยูร่ะหว่าง 1.25 - 3.25% อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ มีความผันผวนค่อนข้างมาก 
และมีแนวโน้มลดลงมาตลอดซึ่งแตกต่างกับค าอธิบายของทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค  
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ภาพที่ 2 ความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลารส์หรัฐฯ และส่วนต่างระหว่าง อัตราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่าง
ธนาคารของสหรัฐฯ และอตัราดอกเบี้ยนโยบายของไทย ระหว่างเดือน มกราคม 2545 ถึงเดือนธันวาคม 2557 

ที่มา       : ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 
หมายเหตุ : Diff      คือ ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ และ                
อัตราดอกเบีย้นโยบายของไทย 
       exchange คือ อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลารส์หรัฐฯ 
 
 2. ผลการวิเคราะหแ์บบจ าลองทางการเงิน 
 ผลการพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินเพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหวา่งส่วนของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศ กับอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศน้ัน จะเป็นแบบจ าลองทางการเงินของประเทศขนาดเล็กท่ีมรีะบบเศรษฐกิจแบบเปิด โดยให้ผลผลิต
ที่แท้จริงเป็นตัวแปรที่ถูกก าหนดจากภายนอก (Exogenous Variable) และอุปสงค์ของถูกก าหนดใหค้งที่ ทั้งนี้จะเริ่มต้นจากการ
พัฒนาแบบจ าลองเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงของระดับราคา และอุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ 
 ทั้งนี้จากสมการความต้องการถือเงินของ  Cagan (1956) ที่อยู่ในรูปของ Log-linear equation สามารถแสดงเงื่อนไข
ดุลยภาพทางการเงิน (Monetary Equilibrium Condition) ในรูปของ A Stochastic Discrete-time Version ให้เห็นไดด้ังนี้  
 

   1

d

t t t t tm p E p p           (5) 
 โดยที่  

  d

tm  คือ logMd

t หรือล็อกการิทึมของอุปสงค์ของเงินในเวลาที่ t  
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  tp คือ log tP หรือล็อกการิทึมของระดับราคาในเวลาที่ t  
  1tp คือ 1log tP หรือล็อกการิทึมของระดับราคาในเวลาที่ t  
    คือ semielasticity ของความต้องการของอุปทานของเงินอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ ์  

 เมื่อเกิดภาวะดลุยภาพในตลาดเงิน อุปสงค์ของเงินเท่ากับอุปทานของเงิน หรือ  d

t tm m  โดยที่ tm  คือ logMt

หรือล็อกการิทมึของอุปทานของเงินในเวลาที่ t โดยพิจารณาในรูปของ Stochastic Model  
 ดังนั้น จะได้ว่า  

    1

1

1 1
t t t tp m E p



 
 

 
     (6) 

   
  

 สมการ (6) แสดงให้เห็นว่า ระดับราคาสินค้าในวันน้ีขึ้นอยู่กับระดับราคาในอนาคต  1t tE p


 และอุปทานของเงิน 

 tm  ทั้งนี้เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของระดบัราคาที่เวลาไม่มีสิ้นสุด จะได้ดุลยภาพของของระดับราคาว่า     
  

  
1

lim
1 1 1

s t T

t t s t t T
Ts t

p E m E p
 

  







   
    

     
    (7) 

 
  นั่นหมายความว่า ในภาวะดลุยภาพ ระดับราคาสินคา้ในระบบเศรษฐกิจ จะขึ้นอยู่กับอุปทานของเงินท่ีคาดไว้ 
ตัวอย่างเช่น  
 ถ้า s t   

   
1

1
t t tp E m

h



      (8) 

 
 ถ้า 1s t   
 

  1

1 1

1 1 1
t t t t tp E m E m



  


 
   

   
    (9) 

 
 อย่างไรก็ตามอุปทานของเงินน้ัน สามารถพิจารณาได้ 2 กรณี ดังนี ้
 (1) เมื่อก าหนดให้อุปทานของเงินคงที่ ( )sm m m   สามารถเขียนสมการที่ (9) ใหม่ ดังนั้นจะได้ว่า 
 

    p m        (10) 
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 สมการที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณเงินส่งผลกระทบต่อการเปลีย่นแปลงของระดับราคา ซึ่ง
สอดคล้องกับทฤษฎีปริมาณเงิน (Quantity Theory of Money)  
 (2) เมื่ออัตราการเติบโตของอุปทานของเงินเท่ากับ   ต่อหนึ่งช่วงเวลา น่ันคืออุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจ คือ  

tm m t    นั่นหมายความว่า ระดับราคาสินค้าและบริการกม็ีอัตราการเติบโตในแต่ละช่วงเวลาเท่ากับ   เช่นกัน นั่น

คือ 1t tp p     และน าไปแทนค่าใน Cagan equation โดยเปลี่ยนรูปสมการ (5) ให้อยู่ลักษณะของ Nonstochastic 
Model จะได้ว่า  
 

   t tp m         (11) 
     
 สมการ (11) แสดงให้เห็นว่า ระดบัราคาสินค้าและบริการในเวลาที่ t  จะขึ้นอยู่กับอุปทานของเงินในเวลาที่ t  และอัตรา
การเติบโตของอุปทานของเงิน และ semielasticity ของความต้องการของอุปทานของเงินอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่
คาดการณ ์
 ทั้งนี้ Log-linear Cagan Model ดังกล่าวได้น าไปสู่การพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินอย่างง่าย เพื่ออธิบายอัตรา
แลกเปลีย่นในนาม (Nominal Exchange Rate) โดย Frenkel (1976) และ Mussa (1976) โดยแบบจ าลองทางการเงินดังกล่าว
ได้ก าหนดให้อุปสงค์ของเงินข้ึนอยู่กับรายได้ที่แท้จริง (Real Income) และอัตราดอกเบีย้ในนาม (Nominal Interest Rate) ซึ่ง
แบบจ าลองดังกล่าวก าลังพิจารณาประเทศขนาดเล็กท่ีมีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด และรายได้ที่แท้จริงเป็นตัวแปรอิสระ ไม่ขึ้นกับ
การเปลีย่นแปลงของตัวแปรใดๆ ดังนั้นสามารถแสดงความสมัพันธ์ของแบบจ าลองดังกล่าวในรูปสมการได้วา่   
  

1t t t tm p i y      
 
 โดยที่  
 tm  คือ logM หรือล็อกการิทึมของอุปทานของเงินในเวลาที่ t  
 tp คือ log P หรือล็อกการิทึมของระดับราคาในเวลาที่ t  
   คือ semielasticity ของความต้องการอุปทานของเงินอันเนื่องมาจากอัตราเงินเฟ้อที่คาดการณ ์
 log(1 )i i   คือ ล็อกการิทึมของอัตราดอกเบีย้ที่เป็นตัวเงิน 
 ty  คือ ล็อกการิทึมของผลผลติที่แท้จริงในเวลาที่ t        
 ขณะเดียวกันตามทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาค ซึ่งก าหนดให้ระดับราคามีความยดืหยุ่น (Flexible Price)  รวมทั้งก าหนด
ทุกประเทศมรีะดับราคาเดียวกันและถูกวัดในรูปของ Common Numeraire  
 

*

t t tP P  
 
 โดยที่  
 tP  คือระดับราคาสินค้าในประเทศตามสกลุเงินท้องถิ่นของประเทศในเวลาที่ t  
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 *

tP  คือ ระดับราคาสินค้าในตลาดโลกในรูปของเงินสกุลเงินต่างประเทศในเวลาที่ t  
 t  คือ อัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นตัวเงิน ซึ่งวัดในรูปของเงินตราสกลุท้องถิ่นต่อเงินตราสกุลต่างประเทศ (Direct 
Quotation) ในเวลาที่ t    
 สามารถเขียนในรูปของล็อกการิทึมได้ว่า  

*

t t tp e p   
 
 โดยที ่
 tp คือ log tP หรือล็อกการิทึมของระดับราคาในประเทศเจ้าบ้านในเวลาที่ t  
 te  คือ log t  หรือ ล็อกการิทึมของอัตราแลกเปลีย่นในเวลาที่ t  
 *

tp  คือ *log tP หรือล็อกการิทึมของระดับราคาสินค้าในตลาดโลกในรูปของเงินสกุลเงินตา่งประเทศในเวลาที่ t  
 นอกจากน้ีแบบจ าลองทางการเงินยังมีประกอบแบบจ าลองทางการเงินอีกประเภทหนึ่งก็คือ ทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอ
ภาคโดยไม่มีการป้องกันความเสีย่ง (Uncovered Interest Parity) ซึ่งมีความหมายว่า นักลงทุนสามารถกู้เงินสกุลท้องถิ่น 1 หน่วย
เท่ากับ 11  tr  เพือ่น าเงินดังกล่าวไปแลกเป็นเงินตราสกุลต่างประเทศในอัตรา t    เพื่อลงทุนซื้อพันธบัตรต่างประเทศซึ่งจ่ายเงิน

ต้นพร้อมดอกเบีย้เท่ากับ *

11  tr  ในช่วงเวลา 1t  หลังจากจึงต้องแลกเงินตราต่างประเทศกลับมาเป็น 1 t  ดังสมการต่อไปนี ้
 

 * 1
1 11 1






 

 
    

 

t
t t t

t

r r E   

 โดยที ่
 1tr คือ อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรในประเทศ ณ เวลาที่ t ในรูปของเงินสกุลท้องถิ่น 

 
1

*

t
r  คือ  อัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรต่างประเทศ ณ เวลาที่ t ในรูปของเงินสกุลต่างประเทศ 

  
  อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ตามทฤษฎีอัตราดอกบีย้เสมอภาคสามารถแสดงในรูปของล็อกการิทึมได้ดงันี้ 

*

1 1 1t t t ti i Ee e      
 
 โดยที ่
 te  คือ log  หรือ ล็อกการิทึมของอัตราแลกเปลีย่นในเวลาที่ t  
 1te  คือ log  หรือ ล็อกการิทึมของอัตราแลกเปลีย่นในเวลาที่ 1t  

 1ti คือ 1log(1 ) tr หรือล็อกการิทึมของอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรในประเทศ ณ เวลาที่ t ในรูปของเงินสกุลท้องถิ่น 

 
1

*

t
i  คือ  *

1log(1 ) tr หรือล็อกการิทึมอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรต่างประเทศ ณ เวลาที่ t ในรูปของเงินสกุล
ต่างประเทศ 
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 ดังนั้นเมื่อน าสมการความสมัพันธ์ของทฤษฎีอ านาจซื้อเสมอภาค และสมการความสมัพันธ์ของอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค
โดยไม่มีการป้องกันความเสี่ยง ไปแทนค่าในสมการอุปสงค์ของเงินของ Cagan จะไดส้มการแสดงปัจจยัก าหนดอัตราแลกเปลี่ยน 
ดังนี ้
 

      * *

1 11 t t t t t t te E e m p i y               (12) 

 

    * *

1 1

1

1 1
t t t t t t te E e m p i y


 

 
     

 
     (13) 

 

    * *

1

1

1
t t t t te m p i y 


   


     (14) 

 
 สมการที่ 14 แสดงให้เห็นถึงดลุยภาพของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศษ นั่นคืออัตราแลกเปลี่ยนดลุภาพขึ้นอยู่
กับอุปทานของเงินประเทศเจ้าบ้าน ผลผลิตที่แท้จริงของประเทศเจา้บ้าน ระดับราคาสินค้าของต่างประเทศ และอัตราดอกเบี้ยใน
ต่างประเทศในเวลาที่ 1t   ซึง่จะน าไปทดสอบกับข้อมูลจริงของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา อย่างไรกต็ามปรับสมการที่ 14 ให้
อยู่ในรูปแบบของ stochastic model จะได้ว่า 

  * *

1

1

1 1

s t

t t s s s s

s t

e E m y i p


 
 








 
    

  
    (15) 

 
 สมการ (15) คือแบบจ าลองทางการเงิน (Monetary Model) ซึ่งแสดงปัจจัยที่ก าหนดอัตราอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยบ่งบอกว่า หากอุปทานของเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จะท าให้ระดบัราคาสินค้าปรับสูงขึ้น และอตัรา
แลกเปลีย่นซึ่งวัดในรูปของเงินตราสกุลท้องถิ่นต่อเงินตราสกลุต่างประเทศ หรือการก าหนดอัตราแลกเปลี่ยนแบบทางตรง ปรบัตัว
สูงขึ้น หรืออีกความหมายหนึ่งก็คอื ค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่า โดยกลไกของอ านาจซื้อเสมอภาคนั่นเอง นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลง
ของผลผลิตที่แท้จริง จะส่งผลต่อการเปลีย่นแปลงของอัตราแลกเปลีย่น น่ันคือ การเพิ่มขึ้นผลผลิตในประเทศเจ้าบ้าน จะท าให้
ความต้องการถอืเงินเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนปรับตัวลดลงหรือค่าเงินสกลุท้องถิ่นแข็งค่าขึ้น ผลผลติที่เพิ่มขึ้นยังท าให้
ประเทศเจ้าบ้านน าเข้าสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้อุปสงค์ของเงินตราต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้น อัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศปรับตัวสูงขึ้นหรือค่าเงินสกลุท้องถิ่นอ่อนค่าลง  และระดับราคาในต่างประเทศปรบัตัวลดลง ท าให้มีการน าเข้า
สินค้าและบริการมากข้ึน อุปสงคข์องเงินตราต่างประเทศมากขึ้น แต่อุปทานของเงินสกุลท้องถิ่นปรับตัวสูงขึ้น  เป็นเหตุให้อัตรา
แลกเปลีย่นปรับตัวสูงขึ้น หรือค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่า นอกจานก้ีเมื่ออัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศปรับตัวสูงข้ึน จะท าใหเ้งินทุน
เคลื่อนย้ายไหลออกนอกประเทศมากขึ้น อุปทานของเงินในประเทศเจ้าบ้านเพิ่มขึ้น ส่งผลให้อัตราแลกเปลีย่นปรับตัวสูงขึ้น หรือ
ค่าเงินสกุลท้องถิ่นอ่อนค่าลงนั่นเอง  
 
 3. ผลการทดสอบแบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
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 การทดสอบแบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนั้น เปน็ทดสอบปัจจัยที่มผีลต่อการเปลีย่นแปลงของอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ โดยเฉพาะส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศไทยและสหรัฐ เพื่อแสดงให้เห็นถึง ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ นอกเหนือจากอัตราดอกเบี้ย ดังรายละเอียดต่อไปนี ้  
 3.1 ผลการทดสอบความสัมพันธร์ะหว่างอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกับส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย 
  สมการเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคพื้นฐานท่ีไมไ่ด้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน สามารถพัฒนาจากสมการ
เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคพื้นฐานป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นไว้แล้ว จะเป็นดังนี้  

     *

, ,1 1t
t k t k

t

F
r r

S
          (16) 

  
 เมื่อเขียนให้อยู่ในรูปของลอการิธมึ (Logarithm) จะได้ว่า 
 

*

, , ,t t k t t k t kf s i i           (17) 
 
 โดยที่  
 ,t t kf    คือ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ณ เวลา t  โดยครบสญัญาในเวลา t k   ซึ่งอยู่ใน       รูป

ของเงินตราสกุลท้องถิ่นเทียบกับเงินตราสกลุต่างประเทศ 
 k   คือ จ านวนช่วงเวลาในอนาคตนับจากเวลา t   
 ts   คือ อัตราแลกเปลี่ยนทันทีท่ีเป็นตวัเงิน ณ เวลา t  ซึ่งอยู่ในรูปของเงินตราสกลุ   ท้องถิ่น
เทียบกับเงินตราสกุลต่างประเทศ 
 ,t ki   คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินตราสกลุท้องถิ่น 

 *

,t ki   คือ อัตราดอกเบี้ยของเงินตราสกลุต่างประเทศ 
 เมื่อสมมติให้ อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า ณ เวลาที่ t k เท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดหวังท่ีเป็นตัวเงิน ณ เวลาที่ 

t k บวกด้วยความเสี่ยง  ,t t k    ดังนั้นสามารถเขียนสมการเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคพื้นฐานที่ไม่ได้ป้องกันความเสีย่ง

จากอัตราแลกเปลี่ยนใหมไ่ด้ว่า โดยที่ 

, , ,

e

t t k t t k t t kf s            (18) 

 แทนค่า ,t t kf   ลงในสมการที่ 17 จะไดว้่า  

    *

, , , ,

e e

t t k t t t k t k t k t t ks s s i i               (19) 

 แต่เนื่องจาก , ,

e

t t k t k t t ks s      ดังนั้น สมการที่ 19 สามารถเขียนให้อยู่ในรูปใหม่ จะได้ว่า 

 *

, , , , ,t t k t t t k t k t k t t k t t ks s s i i                   (20) 

 หรือเขียนให้อยู่ในรูปของสมการถดถอยเพื่อทดสอบเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค จะได้ว่า  

 *

, , , ,t t k t k t k t t ks i i             (21) 

 สมการที ่20 จะถูกน าไปทดสอบความถูกต้องของเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคพื้นฐานที่ไม่ได้ป้องกันความเสีย่งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนของไทยเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกา โดยรวบรวมขอ้มูลอัตราแลกเปลี่ยนทันทีระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ 
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อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลารส์หรัฐ จากเว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รวมทั้งอัตราดอกเบี้ย
นโยบาย (Monetary Policy Rate) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ อัตรา
ผลตอบแทนตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน อัตราผลตอบแทนพันธัตรอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกคา้รายย่อยช้ันดีขั้นต่ า อัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)และธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งรวบรวมข้อมูลจาก International Financial 
Statistics (IFS) ทั้งนี้อัตราดอกเบีย้รายปีประเภทต่างๆ จะมีการแปลงรูปให้อยู่รายเดือน ดังนี ้

 
1
12

, 1 1yearly

t k ti r         (22) 

 เมื่อ k  เท่าระยะเวลาของการถือครอง 
 แต่ในกรณตีั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือน และอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า 3 เดือน ต้องใช้สมการในการแปลงให้อยู่ในรูปของ
ผลตอบแทนรายเดือน ไดด้ังนี ้

 
1

3 4

, 1 1month

t k ti r         (23) 

 
 
ตารางที่ 1 ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของสมการเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค 
แบบจ ำลอง คำ่คงที ่ PR Tbill Bond Lend Disc 2R  F-test D.W. 

1 -0.003
 

74.045
*** 

    0.870 1271.90
*** 

.928 

2 -0.054
*** 

 70.746
*** 

   0.826 890.73
*** 

.615 

3 0.003   908.457
*** 

  0.298 80.71
*** 

.296 

4 -0.045
*** 

   58.357
*** 

 0.722 488.23
*** 

.475 

5 -0.026
*** 

    2.940
*** 

0.689 417.50
*** 

.418 

ที่มา    : จากการค านวณ  
หมายเหต ุ: *** คือ ระดับนัยส าคญัทางสถิติเท่ากับ 0.01  
 

 ตารางที่ 1 แสดงถึงค่าสัมประสิทธ์ิของค่าคงท่ี ( ) และค่าสมัประสิทธ์ิของตัวแปรอิสระ    ตามสมการที่ 20 ซึ่ง
เป็นการทดสอบถึงความถูกต้องของเงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของไทยเมื่อเทียบ
กับสหรัฐอเมริกา โดยใช้ข้อมูลรายเดือนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ จะเห็นได้ว่า คา่สัมประสิทธ์ิของ
แบจ าลองท้ังหมดมีคา่เป็นบวก แสดงว่า ส่วนต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดยีวกันกับส่วนอัตราดอกเบี้ย 
 อย่างไรก็ตามค่า Durbin-Watson statistic ของปแบบจ าลองที่ 1-5 มีค่าเท่ากับ .928 .615 .296 .475 .418 ตามล าดับ 
แสดงว่าตัวคลาดเคลื่อนมคีวามสมัพันธ์กัน หรือเกิดปัญหา Autocorrelation  หรือ serial correlation และค่าสัมประสิทธ์ิแห่ง
การก าหนด มีคา่มากกว่าค่า Durbin-Watson statistic โดยค่าสัมประสิทธ์ิมีนยัส าคัญทางสถิติ แบบจ าลองข้างต้นจึงเกิดปญัหา
ความสัมพันธ์ทีไ่ม่แท้จริง (Spurious Regression) ดังนั้นแบบจ าลองข้างต้นอาจไม่เหมาะสม เพราะสมัประสิทธ์ิที่ประมาณการมี
ความเอนเอียง ท าให้เง่ือนไขสมการอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคไม่เป็นจริง 
 3.2 ผลการทดสอบการถดถอยเชงิเส้นแบบพหุคูณ (Multiple Linear Regressions) 
 การวิเคราะห์ปัจจยัที่มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศตามสมการที่ 15 จะใช้วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
(Ordinary Least Squares) เพื่อปรมาณค่าสมัประสิทธ์ิ โดยปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระประกอบด้วยปริมาณเงินในประเทศ ดัชนี
ราคาผู้บริโภคของต่างประเทศ อัตราผลตอบแทนของตั๋วเงินคลัง (Treasury Bills) อายุ 3 เดือนของต่างประเทศ และดัชนีผลผลิต
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อุตสาหกรรม (Manufacturing Production Index) ในประเทศ โดยแปลงรูปสมการที่ 15 ให้ง่ายส าหรับการประมาณค่า
สัมประสิทธ์ิ กล่าวคือ เขียนสมการที่ 15 ให้อยู่ในรูปของหนึ่งช่วงเวลา ดังนี ้
 

 * *

1

1

1
t t t t te m y i p 


   


    (24) 

  
 ข้อมูลที่น ามาใช้ส าหรับการประมาณค่าด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สดุ ประกอบด้วย  อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง (Reference 
Rate) ระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐ (LN_EX) ปริมาณเงินตามความหมายกว้างของไทย (ธนบัตร เหรียญกษาปณ์ และเงิน
ฝากกระแสรายวัน) (LN_MS) ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกา (LN_P) ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมของไทย (LN_MPI) เพื่อเป็น
ตัวแทนของผลผลิตจากกจิกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศไทย และอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังของสหรัฐ อายุ 3 เดือน (Tbill) 
เพื่อเป็นตัวแทนอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ โดยเก็บข้อมลูรายเดือนระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2543 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2559 
และแปลงข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรปูของลอการิทึมธรรมชาติ  
 ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุดแสดงให้ในตารางที่ 2 เพื่ออธิบายถึงผลกระทบของปัจจัยต่างๆที่
มีต่ออัตราแลกเปลี่ยนแปลงตามแบบจ าลองตามสมการที่ 24 ผลปรากฎว่า ปริมาณเงินตามความหมายกว้างในประเทศไทย ส่งผล
กระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนระหวา่งบาทกับดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 0.2703 ในทางทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติทีร่ะดับ 
0.01 เช่นเดียวกับดัชนรีาคาผูบ้ริโภคในสหรัฐอเมริกา กม็ีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ -
1.8667 ในทางทิศทางตรงกันข้ามกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 แต่อัตราผลตอบแทนตั๋วเงนิคลังอายุ 3 เดือนของสหรัฐ 
และดัชนีผลผลติอุตสาหกรรมส่งผลกระทบอัตราแลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐในทิศทางเดยีวกัน อย่างไม่มีนัยส าคญั
ทางสถิติ โดยมีค่าสมัประสิทธ์ิแห่งการก าหนดเท่ากับ 0.75 ค่า F-statistic มีนัยส าคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 แสดงว่า มีตัวแปร
อย่างน้อยหนึ่งตัวแปรที่สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลีย่นได ้อย่างไรกต็ามค่า Durbin-Watson statistic 
เท่ากับ 0.0688 แสดงว่าตัวคลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันท่ีเรียกว่าปัญหา Autocorrelation เนื่องจากค่า Durbin-Watson 

statistic ตกอยู่ในช่วงปฏิเสธสมมติฐานว่าง  0 : 0H     แม้ว่าจะแปลงข้อมูลทัง้หมดให้อยู่ในรูปของส่วนต่างของลอการิทึม 
ผลการประมาณค่าสมัประสิทธ์ิของตัวแปรต่างๆ ก็ยังเหมือนเดมิ ดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณูเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปลอการิทึม 

     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 7.5890 0.3790 20.0227 0.0000 

LN_MS 0.2703 0.0938 2.8830 0.0044 

LN_P -1.8667 0.3043 -6.1344 0.0000 

Tbill 0.1422 1.2881 0.1104 0.9122 

LN_MPI 0.0287 0.0318 0.9030 0.3676 

          
R-squared 0.7566 Mean dependent var 3.5824 

Adjusted R-squared 0.7517 S.D. dependent var 0.1257 

S.E. of regression 0.0626 Akaike info criterion -2.6789 

Sum squared resid 0.7686 Schwarz criterion -2.5967 

Log likelihood 274.2301 Hannan-Quinn criter. -2.6457 

F-statistic 152.3327 Durbin-Watson stat 0.0688 

Prob(F-statistic) 0.0000    

ที่มา: จากการค านวณ 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุคณูเมื่อตัวแปรอยู่ในรูปส่วนต่างลอการิทมึ 
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

          
C 7.5890 0.3790 20.0227 0.0000 

DLN_MS 0.2703 0.0938 2.8830 0.0044 

DLN_MPI 0.0287 0.0318 0.9030 0.3676 

DLN_P -1.8667 0.3043 -6.1344 0.0000 

DTbill 0.1422 1.2881 0.11037 0.9122 

          
R-squared 0.7566 Mean dependent var 3.5824 

Adjusted R-squared 0.7517 S.D. dependent var 0.1257 

S.E. of regression 0.0626 Akaike info criterion -2.6789 

Sum squared resid 0.7686 Schwarz criterion -2.5967 

Log likelihood 274.2301 Hannan-Quinn criter. -2.6457 

F-statistic 152.3327 Durbin-Watson stat 0.0688 

Prob(F-statistic) 0.0000    

          
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 อย่างไรก็ตามเมื่อน าแบบจ าลองดงักล่าวมาใช้พยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลารส์หรฐัปรากฎว่า 
แบบจ าลองดังกล่าวสามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดี โดยพิจารณาจากค่า Root Mean Square Error มี
ค่าเท่ากับ 0.0618 Mean Absolute Error มีค่าเท่ากับ 0.0495 ค่า Mean Absolute Percent Error มีค่าเท่ากับ 1.3869% และ
ค่า Theil Inequality Coefficient มีค่าเท่ากับ 0.0086 ซึ่งค่าเหลา่นี้มีค่าต่ ามาก แสดงว่าแบบจ าลองที่สร้างขึ้นมาสามารถ
พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทต่อดอลารส์หรัฐไดด้ี โดยเฉพาะค่า Theil Inequality Coefficient มีค่าใกล้เคียงศูนย์และมี
ค่าเป็นบวก แสดงว่า แบบจ าลองดังกล่าวสามารถพยากรณ์อตัราแลกเปลีย่นได้แม่นย า ค่า Theil Inequality Coefficient ยัง
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ประกอบด้วย Bias Proportion เท่ากับศูนย์ ค่า Variance Propotion เท่ากับ 0.0696 ซึง่ใกล้เคียงศนูย์ และค่า Covariance 
Proportion เท่ากับ 0.9303 ซึ่งมีค่าใกล้เคียงหน่ึง แสดงว่าแบบจ าลองนี้สามารถพยากรณ์อตัราแลกเปลี่ยนได้ดี ดังภาพท่ี 3 
 

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

4.0

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

DLN_EXF ± 2 S.E.

Forecast: DLN_EXF

Actual: DLN_EX

Forecast sample: 2000M01 2016M09

Included observations: 201

Root Mean Squared Error 0.061836

Mean Absolute Error      0.049533

Mean Abs. Percent Error 1.386975

Theil Inequality Coefficient  0.008626

     Bias Proportion         0.000000

     Variance Proportion  0.069610

     Covariance Proportion  0.930390

ภาพที ่3 ผลการพยากรณ์อัตราแลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐในรูปของส่วนต่าง ลอการิทึมธรรมาชาต ิ
 
สรุปผลการวิจัย 

งานวิจัยช้ินนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศกึษาลักษณะและความเคลื่อนไหวของความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของไทยกับ
อัตราดอกเบีย้ต่างประเทศ เมื่อเปรียบเทียบกับการเคลื่อนไหวของอตัราแลกเปลีย่นเงินต่างประเทศของไทย และเพื่อพัฒนา
แบบจ าลองทางการเงินในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งยัง
ต้องการทดสอบแบบจ าลองทางการเงิน ซึ่งจะแสดงให้ความสมัพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยและสหรัฐอเมริกากับอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของไทย และเพื่อวางแนวทางการรกัษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และเสถียรภาพทางด้าน
เศรษฐกิจจากการก าหนดอตัราดอกเบี้ยนโยบาย รวมทั้งลดความผันผวนจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศและอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ    
 ประการแรก ผลการวิจยัแสดงให้เห็นว่า ลักษณะความเคลื่อนไหวของความแตกต่างของอัตราดอกเบีย้ของไทยกับอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกา กับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลารส์หรัฐ รายเดือนระหว่างเดือนมกราคม 
ปี 2545 ถึงเดือนธันวาคม ปี 2557 ปรากฎว่า  ความสมัพันธ์ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับค าอธิบายของทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาค 
โดยในบางช่วงเวลาส่วนต่างระหวา่งอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับอัตราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ มีค่าคงท่ี แต่
อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมีแนวโน้มลดลง ซึ่งไมส่อดคล้องกับค าอธิบายของทฤษฎีอัตรา
ดอกเบี้ยเสมอภาคที่ระบุว่า หากอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่อัตราดอกเบีย้เงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯ
คงที่ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐฯก็ควรมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น หรือค่าเงินบาทออ่นค่า หรือหากอัตราดอกเบี้ย
นโยบายของไทยปรับตัวลดลง ขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระหว่างธนาคารของสหรัฐฯคงที่ อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์
สหรัฐฯก็ควรมีแนวโน้มปรับตัวลดลง หรือค่าเงินบาทแข็งค่า 
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 ประการทีส่อง ผลการพัฒนาแบบจ าลองทางการเงินในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยกับอัตรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ พบว่า ปัจจัยทีก่ าหนดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศประกอบด้วย ปริมาณเงินในประเทศใน
ช่วงเวลาปัจจุบัน ระดับราคาสินคา้และบริการของต่างประเทศในช่วงเวลาปัจจุบัน อัตราดอกเบี้ยของต่างประเทศในช่วงเวลาถดัไป 
และผลผลิตที่แท้จริงในช่วงเวลาปัจจุบัน 
 ประการทีส่าม ผลการทดสอบแบบจ าลองทางการเงิน ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยและ
สหรัฐอเมริกากับอัตราแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศของไทย ปรากฎว่า ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีวางไว้ เนื่องจากแบบจ าลอง
ตามทฤษฎีอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคหรือเง่ือนไขของอัตราดอกเบี้ยเสมอภาคที่ไม่ไดป้้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลีย่นนั้น ไม่
สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐได้ เนื่องจากแบบจ าลองแบบจ าลองดังกล่าว
เกิดปัญหาความสัมพันธ์ที่ไม่แท้จรงิ และเกิดปญัหา Autocorrelation แม้ว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยกับอัตรา
ดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาทั้งห้าประเภท ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทต่อ
เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติกต็าม  
 ผลการทดสอบความเหมาะสมของเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้เสมอภาคในการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างอัตรา
ดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในระยะยาวสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Fama (1984) Hodrick (1987) 
Meese & Rogoff (1983) Froot & Thaler (1990) MacDonald & Taylor (1992) MaCallum (1994) Isard (1995) Engle 
(1996) Pongsaparn (2007) 
 ที่ส าคัญผลการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด แบบจ าลองการถดถอยเชิงเส้นพหุคณู ผลปรากฎว่า 
สอดคล้องกับการทดสอบเงื่อนไขอัตราดอกเบีย้เสมอภาคไมไ่ด้ป้องกันความเสีย่งจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ใน
ต่างประเทศไมไ่ดส้่งผลกระทบต่ออัตราแกลเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐแต่อย่างใด ปัจจัยทีส่่งผลกระทบคือ ปรมิาณเงิน
ตามความหมายกว้างในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐในทางทิศทางเดียวกัน และ
ดัชนีราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ในทางทิศทางตรงกันข้ามกัน 
และเมื่อน าแบบจ าลองดังกล่าวมาใช้พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐปรากฎว่า แบบจ าลองดังกล่าว
สามารถพยากรณ์การเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนได้ดมีาก  
 
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 
 ดังนั้น แนวทางการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงิน และเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจจากการก าหนดอัตราดอกเบี้ย
นโยบายนั้น ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไม่ควรให้ความส าคญักับความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของไทยกับ
สหรัฐอเมริกา แตค่วรให้ความส าคญักับปริมาณเงินตามความหมายกว้างในประเทศไทย และการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของดัชนี
ราคาผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลกระทบต่ออตัราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลารส์หรัฐ 
 ถึงแม้ว่าผลการศึกษาครั้งนี้จะพบว่า เงื่อนไขอัตราดอกเบีย้เสมอภาคไมไ่ด้ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลีย่นไม่เป็น
จริงส าหรับกรณีอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างบาทกับดอลลาร์สหรัฐ ท าให้ความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยไมม่ีผลกระทบต่ออัตรา
แลกเปลีย่นระหว่างบาทกับดอลลาร์ แต่ปรมิาณเงินตามความหมายกว้างของไทย และดัชนีราคาผู้บรโิภคของสหรัฐ หรือแม้กระทั่ง
อัตราแลกเปลี่ยนในอดตี กลับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน แต่การศึกษาครั้งนี้ยังไมไ่ด้น าส่วนชดเชย
ความเสีย่งของอัตราแลกเปลี่ยนมาพิจารณา ดังนั้นในการศึกษาเกี่ยวกับแบบจ าลองอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งส่งผล
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กระทบต่อการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์ของสหรัฐอเมริกา ดังนั้นควรจะน าปัจจัยดังกลา่ว
มาร่วมพิจารณา นอกจากน้ีควรน าวิธีการศึกษาอ่ืนๆมาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน เช่น Generalized 
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), Nonlinear GARCH (NGARCH), Exponential General 
Autoregressive Conditional Heteroskedastic (EGARCH) เป็นต้น เพื่อพัฒนาแบบจ าลองที่เหมาะสมส าหรับการอธิบายอตัรา
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศตอ่ไป 

 
กิตติกรรมประกาศ 
 
 การวิจัยครั้งนี้ไม่สามารถส าเร็จลุล่วงได้ ถ้าไม่รับการสนับสนุนทางด้านเงินทุนจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรร-มาธิราช ซึ่ง
จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผ่นดนิประจ าปี 2558 เพื่อศึกษาวิจัยทั้งหมด จึงขอขอบคุณมา ณ ท่ีนี้ด้วย และที่ส าคัญต้อง
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม อาจารย์ประจ าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทาลัย 
ที่ให้ความช่วยเหลือในการช้ีแนะและเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดหายไปของงานวิจัย  รวมทั้งต้องขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมอื่นในการ
ช่วยเหลือในการด้านข้อมูล การค้นคว้า เพื่อให้งานวิจัยเสร็จสมบูรณ์  ทั้งนี้ความผิดพลาดในงานวิจัยช้ินนี้ทั้งหมด ถือเป็นความ
รับผิดชอบของผู้วิจัยแต่เพียงผู้เดียว 
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อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ 

ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 

Influence of Media Exposure about Social Marketing Communication  

through Online Media for Reducing Sexual-risk Behaviors  

among Undergraduate Male Youths 

อมรรัตน์  เชาว์ไว 1 

นธกฤต  วันต๊ะเมล์ 2 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อ

ออนไลน์เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชาย ในระดับอุดมศึกษา 2) ศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับสาร
รณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายใน
ระดับอุดมศึกษา ตัวอย่างในการศึกษา คือ เยาวชนเพศชายที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปีบริบูรณ์ ก าลังศึกษาอยู่ใน
ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ            
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
 ผลการศึกษาพบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี เคยมีเพศสัมพันธ์ โดยมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
ในอายุระหว่าง 15-17 ปี ส่วนผลของการวิเคราะห์การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ พบว่า ตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อออนไลน์ประเภท Facebook ,Twitter 
และ Blog อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่สื่อออนไลน์ประเภท Youtube และ Website อยู่ในระดับต่ า ตัวแปรสื่อ

ออนไลน์ Facebook (β=0.175), Twitter (β=0.169) และ Blog (β=0.230) มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของเยาวชนชายอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 
ค าส าคัญ: การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม, พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ, สื่อออนไลน์ 
 

 

 

1  นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2 รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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Abstract 

 The research aims to 1) study the media exposure about social marketing 

communication through online media  for reducing sexual-risk among undergraduate male 

youths and 2) to study influence of media exposure about social marketing communication 

through online media  for reducing sexual-risk behaviors among undergraduate male youths. 

The sample is 400 male youths who study for bachelor degree and ages between 15-24 years 

old. The questionnaires were used to collect data. Data was analyzed using percentage, mean, 

standard deviation, and multiple regression analysis at 0.05 significance level. 

The results showed the most of samples were aged 18-20 years old and mostly had 

sexual relations for the first time in ages 15-17 years. The results of the analysis showed the 

media exposure about social marketing communication through online media , Facebook 

Twitter and blogs are at moderate level , YouTube and website are at low level. The variable 

that influence to reducing sexual-risk behaviors of young male significant at the 0.05 is Facebook 

(β=0.175), Twitter (β=0.169) and Blog (β=0.230). 

Keywords: Social Marketing Communication, Sexual risk, Online Media 
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บทน า 
เยาวชนหรือวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งร่างกายและจิตใจ มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง

รวดเร็ว เริ่มให้ความสนใจต่อเพศตรงข้าม เป็นวัยที่อยากรู้อยากลอง มีความต้องการในเรื่องของเพศสัมพันธ์เพ่ิม
มากขึ้น ท าให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์กันมากข้ึน ซึ่งในปัจจุบันมีอิทธิพลต่างๆที่สนุบสนุนให้เยาวชนมีเพศสัมพันธ์หรือ
พฤติกรรมที่น าไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ (พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ) ได้ง่ายมากข้ึน เช่น อิทธิพลของการรับวัฒธรรมของ
ต่างประเทศท่ีมีการเปิดเผยเรื่องเพศมากข้ึน การติดต่อสื่อสารกันง่ายมากข้ึน สถานบันเทิงเริงรมย์ต่างๆเปิดบริการ
เพ่ิมมากข้ึน เป็นต้น หากเยาวชนไม่มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องเพศสัมพันธ์ อาจท าให้ปัญหาขึ้นได้ โดยปัญหา
หลักท่ีเกิดขึ้นคือ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยบางโรคยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด อาจท าให้ถึงแก่ชีวิตได้  

แนวทางท่ีสามารถช่วยป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ คือการตลาดเพ่ือสังคม ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ใช้
แนวคิดและกระบวนการทางตลาดมาใช้ในการรณรงค์ ช่วยน าเสนอและส่งเสริมแนวคิดด้านสังคมเกี่ยวกับประเด็น
หรือกระแสของสังคม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์ตลอดจนสร้าง
แนวคิดใหม่ๆให้คนในสังคม ส่วนที่ส าคัญส าหรับการตลาดเพ่ือสังคมคือ การเลือกช่องทางในการสื่อสารไปสู่
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพราะแต่ละกลุ่มเป้าหมายมีการเปิดรับสื่อในช่องทางท่ี
แตกต่างกัน ดังนั้น เพ่ือให้การรณรงค์เก่ียวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศแก่เยาวชนประสบความส าเร็จ 
ควรใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการสื่อสาร เนื่องจากสื่อออนไลน์เป็นช่องทางที่เยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและ
ใช้เป็นประจ าในปัจจุบัน จึงเหมาะสมที่จะเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศตรง
ไปสู่เยาวชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยใช้แนวคิดของการตลาดเพื่อสังคมเข้ามาช่วยรณรงค์ เนื่องจาก
การตลาดเพื่อสังคมนั้นจะมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับ ปฏิบัติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งนี้ใน
ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้สื่อออนไลน์เพ่ือรณรงค์เกี่ยวกับประเด็นต่างๆในสังคม โดยหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ
และเอกชน โดยสื่อออนไลน์ที่ใช้การรณรงค์ที่พบ เช่น ยูทูป เฟซบุ๊ค เว็บไซต์ต่างๆ เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
เยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา และศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อ
ออนไลน์ต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน น าไปประยุกต์ใช้ในการ
วางแผนการรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์ และช่วยในการพัฒนาแนวทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์
ที่เหมาะสมเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของเยาวชนชาย ในระดับอุดมศึกษา  

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ต่อการลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 
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กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ 
ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา” ผู้วิจัยจึงใช้แนวคดิ ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้ 

1) แนวคิดเก่ียวกับการตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing Communication) 
การตลาดเพื่อสังคม คือ การน ากลยุทธ์การตลาดในทางธุรกิจหรือที่ใช้เพื่อการพาณิชย์ มาเป็นเครื่องมือใน

การรณรงค์เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาสังคม โดยกลุ่มเป้าหมายของการรณรงค์ไม่จ าเป็นต้องซื้อหรือบริโภคสินค้าและ
บริการขององค์กร แต่ต้องการท าให้เกิดผลจากการรณรงค์ที่เป็นไปเพ่ือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในด้านสาธารณสุข 
ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านสุขภาวะของสังคมกลุ่มเป้าหมาย เช่น การรณรงค์ลดละเลิกบุหรี่ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กิจกรรมรักษ์น้ า รักษ์ธรรมชาติ การดูแลฟื้นฟูสุขภาพและการออกก าลังกาย ฯลฯ  ผู้มีส่วน
ได้เสียคือคนหลากหลายกลุ่มในสังคมที่องค์กรต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาหรือช่วยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนกลุ่มดังกล่าว (สถาบันไทยพัฒน์, 2559) 

กระบวนการวางแผนการตลาดเพ่ือสังคม คือ การประยุกต์น าเอากระบวนการทางการตลาดเข้ามา
ผสมผสาน โดยมีทั้งหมด 8 ขั้นตอน (พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช, 2547) ได้แก่ การก าหนดปัญหา การวิเคราะห์
สิ่งแวดล้อมการตลาดเพื่อสังคม การวางวัตถุประสงค์ทางการตลาดเพ่ือสังคม การแบ่งส่วนการตลาดและการเลือก
กลุ่มผู้ยอมรับเป้าหมาย การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การเสนอข้อได้เปรียบที่แตกต่างกัน การวางแผนก าหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดเพ่ือสังคม การปฏิบัติตามแผนงานและการประเมินผล ซึ่งในการลงมือปฏิบัติจะต้องปฏิบัติ
ตามแต่ละขั้นตอนเป็นล าดับๆ เพื่อให้การตลาดเพ่ือสังคมมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด นอกจากนี้ถ้ามีทีมงานนักการ
ตลาดที่มีคุณภาพหรือมีประสบการณ์ก็จะยิ่งเพ่ิมโอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการท าการตลาดเพ่ือสังคมมาก
ยิ่งขึ้น จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม เพ่ือเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมเข้ามาช่วยในการรณรงค์เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชาย ในระดับอุดมศึกษา 

2) แนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ (Online Media) 
สื่อออนไลน์ หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม เพื่อใช้การสื่อสารระหว่างกันใน

เครือข่ายทางสังคม ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆท่ีเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต (สภาการณ์
หนังสือพิมพ์ออนไลน์, 2553) โดยอินเทอร์เน็ตเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน หรือเป็นระบบ
เครือข่ายของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกัน สื่อออนไลน์จึงเป็น
สื่อที่เข้ามามีบทบาทอย่างมากในปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์ ชว่ยลดระยะทางและ
ระยะเวลา ให้บุคคลบนโลกนี้เข้าหากันได้ง่ายมากข้ึน ท าให้มีผู้ใช้บริการสื่อออนไลน์เพ่ิมมากข้ึน จากสถิติการ
ส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 (ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2558) 
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พบว่า กลุ่มคนที่มีอายุระหว่าง 15-34 ปี มีพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตมากที่สุดถึง 54.2 ชั่วโมง/สัปดาห์ ( เฉลี่ย
การใช้อินเตอร์เน็ตวันละเกือบ 8 ชั่วโมง/วัน ) และใช้ Facebook บ่อยท่ีสุด  

ในปัจจุบันประเทศไทยน าสื่อออนไลน์ที่คนในสังคมใช้บริการเป็นประจ า รณรงค์เก่ียวกับประเด็นต่างๆใน
สังคม เช่น การออกก าลังกาย อุบัติเหตุ เพศสัมพันธ์ เป็นต้น โดยหน่วยงานที่เป็นผู้เผยแพร่การรณรงค์ผ่านสื่อ
ออนไลน์ที่รู้จักกันโดยทั่วไป ได้แก่ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นอกจากนี้ยังมีองค์กร
ต่างๆอีกมากท่ีเริ่มหันมาเผยแพร่การรณรงค์ผ่านสื่อออนไลน์เพิ่มมากข้ึน โดยในส่วนของการรณรงค์เกี่ยวกับการ
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเพศสัมพันธ์ มีองค์กรต่างๆรวมไปถึงบุคคล นักเรียน นักศึกษาท่ีน าสื่อออนไลน์
มาใช้ในการรณรงค์ โดยสื่อออนไลน์ที่พบในการรณรงค์เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศและเพศสัมพันธ์ ได้แก่ 
เว็บไซต์ต่างๆ บล็อก เฟซบุ๊ค ยูทูป และทวิตเตอร์ จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์มี
ความส าคัญต่อเยาวชน เพราะมีการใช้บริการมาก เหมาะสมที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารการตลาดเพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา  

3) แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมทางเพศ (Sexual Behavior) 
พฤติกรรมทางเพศ (sexual behavior) คือ การแสดงออกท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศท่ีปรากฏให้เห็นในทุก

เพศทุกวัยเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ ทั้งพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม วุฒิภาวะและการเรียนรู้ 
ซึ่งอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคน บางพฤติกรรมเป็นเรื่องธรรมชาติที่จะต้องผ่านการเรียนรู้อย่างเหมาะสม บาง
พฤติกรรมอาจเป็นปัญหาหากไม่อยู่ในขอบเขตหรือไม่ได้รับการเรียนรู้ และท าความเข้าใจอย่างถูกต้องตั้งแต่เด็ก ซึ่ง
พฤติกรรมทางเพศ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดพฤติกรรมและความเสี่ยงของเด็กและเยาวชนจากองค์การยูนิเซฟ ช่วงของ
เยาวชนนั้นอยู่ในช่วงวัยระหว่างการสิ้นสุดความเป็นเด็กและก าลังก้าวย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มีการพัฒนาการ
เจริญเติบโตของทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม วัยนี้จะเริ่มมีความรักและมีความต้องการทางเพศมากขึ้น มี
ความต้องการและอยากรู้ในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ ในปัจจุบันเป็นเรื่องยากท่ีจะห้ามไม่ให้กลุ่มเยาวชนมี
เพศสัมพันธ์ หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง กล่าวคือ การกระท าหรือการปฏิบัติที่เพ่ิมโอกาสการมีเพศสัมพันธ์มากขึ้น ได้แก่ 
การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ไม่มีการป้องกันหรือสวมถุงยางอนามัย การเที่ยวสถานเริงรมย์  การใช้สารเสพติด
หรือการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ การดูสื่อลามกอนาจาร การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน การมีคู่
นอนมากกว่า 1 คนและการใช้บริการทางเพศ ซ่ึงสามารถก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมาได้ เช่น การออกเรียน
กลางคัน ปัญหาเด็กถูกทอดทิ้ง โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น เยาวชนจึงควรความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
การป้องกันในการมเีพศสัมพันธ์ที่ถูกต้อง จากการศึกษาแนวคิดดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บข้อมูล (แบบสอบถาม) และกรอบแนวคิดในงานวิจัย  
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การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาด     

เพื่อสังคมจากสื่อออนไลน ์

- Facebook    

- Twitter  

- Website 

- Blog     

- Youtube 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้ก าหนดกรอบแนวคิดในงานวิจัย ดังนี้ 
                      
 
 
 
 

 
 
 
 
จากกรอบแนวคิดงานวิจัย ผู้วิจัยสามารถตั้งสมมติฐานได้ดังนี้  

สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับสารรณรงคก์ารสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ได้แก่  Facebook, 
Twitter, Youtube, Blog และ Website มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายใน
ระดับอุดมศึกษา 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตในการ
วิจัยดังนี้ 

1) ประชากรและตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ เยาวชนเพศชายที่มีอายุระหว่าง15-24 ปีบริบูรณ์ ก าลังศึกษา
อยู่ในระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ก าหนดขนาดตัวอย่างโดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของ Yamane  
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ±5% ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 400 คน 

2) วิธีการสุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ได้แก่ (1) วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิของมหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัย
ระดับอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานครออกเป็น 2 ชั้นภูมิคือ มหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ
มหาวิทยาลัย สถาบันและวิทยาลัยเอกชน (2) วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยจับ
ฉลากเพ่ือสุ่มตัวอย่างจากแต่ละชั้นภูมิ ชั้นภูมิละ 4 แห่ง (3) ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยการก าหนดโควตา (Quota 
Sampling) ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดตัวอย่างมหาวิทยาลัยแห่งละ 50 คน 

3) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถาม (Questionaire) ทั้งปลายปิดและปลายเปิด โดย
แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสารการป้องกัน
พฤติกรรมเสี่ยทางเพศจากสื่อออนไลน์ และค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ  

4) ตัวแปรในงานวิจัย ประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคมเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษาจากสื่อออนไลน์ได้แก่ Facebook, 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ                                  

ของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 
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Twitter, Youtube, Blog และ Website ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายใน
ระดับอุดมศึกษา 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเป็นผู้แจกแบบสอบถามและรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเองทั้งหมด 
และให้ตัวอย่างจ านวน 400 คนเป็นผู้กรอกแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าข้อมูลมาลงรหัสเพื่อเป็นข้อมูลในรูปของ
สัญลักษณ์ท่ีเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถค านวณได้ แล้วจึงน าข้อมูลไปประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือ
ค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 

6) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) ได้แก่ 
การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics Analysis) คือ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ต่อ
การลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา” สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1) ลักษณะทางประชากรของตัวอย่าง  
ตัวอย่างเพศชาย จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 18-20 ปี จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.75 รองลงมาอายุระหว่าง 21-23 ปี จ านวน 156 คิดเป็นร้อยละ 39 อายุ 24 ปี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.75 และอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 ส่วนใหญ่เคยมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 278 คน คิดเป็น
ร้อยละ 69.5 และไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ จ านวน 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 และส่วนใหญ่มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
อายุระหว่าง 15-17 ปี จ านวน 108 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาอายุระหว่าง 18-20 ปี จ านวน 93 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.5 และส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้สื่อออนไลน์ 7 วัน/สัปดาห์ จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.0 

2) การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ เพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ
ของเยาวชนชาย ในระดับอุดมศึกษา ได้แก่  Facebook, Twitter, Youtube, Blog และ Website 
ตารางท่ี 1 แสดงค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จ าแนก
ตามประเภทสื่อออนไลน์ (n=400) 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลข้อมูล 

Facebook 1.98 0.93 ปานกลาง 
Twitter 1.87 1.04 ปานกลาง 
Blog 1.85 1.12 ปานกลาง 

Youtube 1.49 1.17 ต่ า 
Website 1.46 1.19 ต่ า 

รวม 1.73 5.45 ปานกลาง 
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หมายเหตุ: การให้คะแนนเป็นแบบ Likert Scale ไม่เคยเปิดรับ = 0 คะแนน ไปจนถึงเปิดรับเป็นประจ า = 4 คะแนน ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 
0.00-0.80 = ต่ ามาก ,0.81 - 1.60 = ต่ า ,1.61 - 2.40 = ปานกลาง  ,2.41 - 3.20 = สูง ,3.21 – 4.00 = สูงมาก 

จากตารางที่ 1 ตัวอย่างมีการเปิดรับสารเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผ่านสื่อออนไลน์
ประเภท Facebook อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.98 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.93 
ประเภท Twitter อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.87 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 1.04 
ประเภท Blog อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.85 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 1.12 
ประเภท Youtube อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.49 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 1.17 
ประเภท Website อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 1.46 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 1.19 
ตารางท่ี 2 แสดงค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแปลผลข้อมูล 
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 0.88 0.83 ต่ า 

หมายเหต:ุ การให้คะแนนเป็นแบบ Likert Scale ไม่เคยมีพฤติกรรม = 0 คะแนน ไปจนถึงมีพฤติกรรมเป็นประจ า = 4 คะแนน ผู้วจิัยใช้การแปล
ความหมายดังนี้ 0.00-0.80 = ต่ ามาก,0.81 - 1.60 = ต่ า,1.61 - 2.40 = ปานกลาง,2.41 - 3.20 = สูง, 3.21 – 4.00 = สูงมาก 

 จากตารางที่ 2 กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศอยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยโดยรวม 0.88 และมีส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท่ากับ 0.83 
ตารางท่ี 3 แสดงค่าเฉลี่ยละส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ จ าแนกตามพฤติกรรม 

พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ค่าเฉลี่ย SD แปลผล 

การมีเพศสัมพันธ์ 1.43 1.31 ต่ า 

การดูสื่อลามกอนาจาร 1.41 1.25 ต่ า 

การเที่ยวสถานเริงรมย์ 1.24 1.30 ต่ า 

การไม่ใช้ถุงยางอนามัยขณะมีเพศสัมพันธ์ 1.16 1.39 ต่ า 

การดื่มแอลกอฮอล์ก่อนการมีเพศสัมพันธ์ 0.85 1.19 ต่ า 

การมีเพศสัมพันธ์หรือมีคู่นอนมากกว่า 1 คน 0.62 1.12 ต่ ามาก 

การมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน  0.44 1.10 ต่ ามาก 

การซื้อบริการทางเพศ 0.42 0.97 ต่ ามาก 

การใช้ยาเสพติดก่อนการมีเพศสัมพันธ์ 0.39 0.99 ต่ ามาก 

รวม 0.88 10.62 ต่ า 
หมายเหต:ุ การให้คะแนนเป็นแบบ Likert Scale ไม่เคยมีพฤติกรรม = 0 คะแนน ไปจนถึงมีพฤติกรรมเป็นประจ า = 4 คะแนน ผู้วจิัยใช้การแปล
ความหมายดังนี้ 0.00-0.80 = ต่ ามาก,0.81 - 1.60 = ต่ า,1.61 - 2.40 = ปานกลาง,2.41 - 3.20 = สูง, 3.21 – 4.00 = สูงมาก 
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จากตารางที่ 3 ตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์สูงที่สุด มีค่าเฉลี่ย 1.43 
รองลงมาคือพฤติกรรมการดูสื่อลามกอนาจารและการเที่ยวสถานเริงรมย์ ค่าเฉลี่ย 1.41 และ 1.24 ตามล าดับ  

3) อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจากสื่อออนไลน์ต่อการลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของการเปิดรับสารการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมจาก
สื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษา 

ตัวแปรอสิระ b β t Sig. t 
Blog -.162 -0.230 -3.358 .001 

Facebook -.158 -0.175 -2.559 .011 
Twitter -.121 -0.169 -1.986 .048 
Website -.056 -0.076 -0.976 .330 
Youtube -.016 -0.020 -0.228 .820 

R=0.336 ,Adjusted R2= 0.102 ,F= 10.056 ,Sig. F = .000, p<0.05 

จากตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของการเปิดรับสารการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 สื่อออนไลน์ได้แก่  Facebook, Twitter, Youtube, Blog และ Website สามารถ
ร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศได้ร้อยละ 10.2 (R2 = 0.102) และเม่ือควบคุมตัวแปร
อิสระอ่ืนๆให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์ต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายใน

ระดับอุดมศึกษามากที่สุดคือ คือ Blog (β=0.230) รองลงมาคือ Facebook (β=0.175) และ Twitter 

(β=0.169) ตามล าดับ ซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นความสัมพันธ์เชิงลบ กล่าวคือ ยิ่งมีการเปิดรับสารรณรงค์
พฤติกรรมเสี่ยงทางเพศจากสื่อออนไลน์ประเภท Blog, Facebook และ Twitter มากเท่าใด ก็จะยิ่งมีพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศลดลงเท่านั้น 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี้ 
1. การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผ่านสื่อ

ออนไลน์และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชาย ในระดับอุดมศึกษา  
จากการวิเคราะห์การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเพ่ือลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ 

พบว่า ตัวอย่างมีการเปิดรับสารเกี่ยวกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศผ่านสื่อออนไลน์ประเภท Facebook, 
Twitter และ Blog อยู่ในระดับปานกลาง ขณะที่สื่อออนไลน์ประเภท Youtube และ Website อยู่ในระดับต่ า 
จากผลการวิจัยสามารถอธิบายได้ว่า ในปัจจุบันแม้ว่าสื่อออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในสังคมไทย สามารถน าสื่อ
ออนไลน์เป็นช่องทางท่ีจะสื่อสารไปสู่กลุ่มเป้าหมาย แต่การท าการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์อาจจะยังไม่ได้
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รับความนิยมมากนัก จากงานวิจัยของชลลดา ตันติกิตติชัย (2555) ได้ศึกษาอิทธิพลของการสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคมผ่านสื่อออนไลน์ต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานคร 
พบว่า ตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อออนไลน์ที่มีต่อการลดการบริโภคเครื่องดื่มของ โดยการโฆษณาออนไลน์ การเปิดรับ
การประชาสัมพันธ์ออนไลน์ และการใช้สื่อบุคคลออนไลน์ มีการเปิดรับอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ากลุ่ม
เยาวชนมีการเปิดรับสารที่มีเนื้อหาเป็นประโยชน์ต่อสังคมจากสื่อออนไลน์ไม่มากนัก แต่หากมีการปรับปรุงเนื้อหา
ของสารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ที่เหมาะสมและน่าสนใจมากขึ้น ก็จะสามารถดึงดูดกลุ่ม
เยาวชนให้เปิดรับสารประเภทนี้ไดม้ากข้ึน และจากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดคือ การมีเพศสัมพันธ์ 
การดูสื่อลามกอนาจารและการเที่ยวสถานเริงรมย์ ตามล าดับ ดังนั้น หากจะมีการรณรรงค์การป้องกันพฤติกรรม
เสี่ยงทางเพศ จึงควรน าพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 3 ด้าน มารณรงค์เป็นอันดับแรก 

2. อิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของ
เยาวชนชายในระดับอุดมศึกษาจากสื่อออนไลน์ 

จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบปกติของอิทธิพลของการเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคมต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของเยาวชนชายในระดับอุดมศึกษาจากสื่อออนไลน์ สื่อออนไลน์ประเภท Blog 

(β=0.230) มีอิทธิพลต่อการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากท่ีสุด รองลงมาคือ Facebook (β=0.175) และ 

Twitter (β=0.169) แสดงให้เห็นว่า ช่องทางที่เหมาะสมเพ่ือใช้ในการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายเยาวชนชาย คือ Blog, Facebook และ Twitter ในปัจจุบัน สื่อออนไลน์ที่มีการรณรงค์การสื่อสาร
การตลาดเพื่อสังคมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศ ได้แก่ Facebook, Twitter, Youtube, Blog และ Website 
โดยแต่ละสื่อออนไลน์จะมีรูปแบบของการรณรงค์ที่แตกต่างกัน สื่อออนไลน์ที่มีลักษณะโดดเด่นและเหมาะกับการ
เปิดรับของกลุ่มเป้าหมายจะสามารถท าให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับ เข้าใจ เปลี่ยนแปลงความคิดและการกระท า ไป
จนถึงระดับพฤติกรรมได้ ในที่นี้กลุ่มเป้าหมายคือ เยาวชนเพศชายในระดับอุดมศึกษา มีสื่อออนไลน์เพียง 3 
ประเภทที่เหมาะสม คือ (1)Blog คือสื่อออนไลน์ที่เกิดขึ้นมานานแล้วและเป็นที่คุ้นเคยของผู้ใช้อินเตอร์เน็ต เป็นอีก
หนึ่งสื่อที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน โดยจากผลงานวิจัยของ พรพรรณ ชินพงสานนท์  (2550) ได้ศึกษาเก่ียวกับ คุณค่า
ของบล็อก พบว่า บล็อกเป็นศูนย์กลางในการบันทึกเรื่องราวต่างๆ มีความสะดวก ง่าย และรวดเร็วในการใช้งาน 
สามารถตอบจุดประสงค์การใช้งานได้หลากหลาย ครอบคลุม เนื้อหาที่อยู่ในบล็อกมีความหลากหลาย ทั้งข้อมูล 
ข่าวสาร ข้อเท็จจริง ความรู้ ความคิดเห็นประเภทต่างๆ แต่จะมีความเฉพาะเจาะจงในเรื่องนั้นๆ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะที่โดดเด่นของบล็อก (2)Facebook โดยจากผลการวิจัยของ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (2558) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2558 พบว่า Facebook เป็นสื่อ
สังคมออนไลน์ที่กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวาย (อายุระหว่าง 15-34 ปี) ใช้มากเป็นอันดับหนึ่ง และจากผลการศึกษา
ของณัฐภัทร บทมาตร  (2553) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมและคุณลักษณะที่ผู้บริโภคเลือกใช้เฟซบุ๊คในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวอย่างให้ความส าคัญกับคุณลักษณะของเฟซบุ๊คในด้านเนื้อหา อยู่ในระดับมาก แสดงให้
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เห็นว่า Facebook เป็นสื่อออนไลน์ที่ส าคัญและมีอิทธิพลกับการเปิดรับข่าวสารของผู้บริโภค (3)Twitter จาก
การศึกษาของสุขุมาลย์ คิดรอบ  (2552) ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับ การใช้ประโยชน์และประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับทวิต
เตอร์ในประเทศไทยพบว่า ผู้ใช้ Twitter ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย โดยมีวัตถุประส่งในการใช้เพ่ือติดตามข่าวสารหรือ
เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการวิจัยของอัจฉรา นางแย้ม  (2556) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ Twitter เพ่ือติดตามข่าวสารหรือ
เหตุการต่างๆที่เกิดขึ้นมากท่ีสุดเพราะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สะดวก สื่อสารกันด้วยข้อความสั้นๆและใช้ได้บ่อย มี
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ไม่อยู่นิ่งและไม่จดจ่ออยู่กับสิ่งใด
สิ่งหนึ่ง ท าให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ Twitter จะเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้ในปัจจุบัน  
ผลสรุปและข้อเสนอแนะ 
 การเปิดรับสารรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเสี่ยงทาง
เพศของเยาวชน ควรใช้สื่อหรือช่องทางการสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงเป็นประจ า มีการเปิดรับสารในเรื่องนั้นๆ
มาก นอกจากจะให้ความรู้และความเข้าใจแล้ว ควรจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้วย 
เพราะการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความส าเร็จในการท าการตลาดเพ่ือสังคม ซ่ึงสื่อออนไลน์ที่
เหมาะสมกับการใช้เพื่อรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมเกี่ยวกับการลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศมากท่ีสุด คือ 
Blog รองลงมาคือ Facebook และ Twitter ตามล าดับ 
 ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย เมื่อทราบถึงช่องทางสื่อออนไลน์ที่เหมาะสมในการสื่อสารการตลาดเพื่อ
สังคม คือ Blog, Facebook และ Twitter หน่วยงานที่เกี่ยงข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจึงควรใช้ช่องทางดังกล่าว 
เพ่ือเสริมสร้าง สนับสนุน หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประส่งของคนในสังคม ท าให้สังคมมีระเบียบและน่าอยู่
มากยิ่งขึ้น ช่วยลดปัญหาต่างๆที่เป็นปัญหาหลักของสังคม และอาจช่วยให้คนในสังคมเกิดแนวคิดใหม่ๆที่ดีข้ึนอีก
ด้วย 
 ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาในแง่มุมของรูปแบบและกระบวนการหรือปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จใน
การท าการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์ เช่น การใช้พรีเซ็นเตอร์ การร่วมสนุกผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
เพ่ือหาแนวทางการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อออนไลน์ที่เหมาะสม นอกจากนี้อาจเพิ่มการศึกษาให้
ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มลักษณะของประชาการท่ีอาจมีผลต่อการเปิดรับสารการตลาดเพ่ือสังคมผ่านสื่อ
ออนไลน์ เช่น การใช้หรือการมีสมาร์ทโฟน ช่วงอายุ รายได้ เป็นต้น 
กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ ท่านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ที่ให้ค า
ชี้แนะ และค าปรึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ ขอขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ พี่สาว พ่ีเขย และเพ่ือนๆ มัธยม ปริญญาตรี 
ปริญญาโท ที่ให้ความช่วยเหลือและคอยให้ก าลังใจในการท าวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ 
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อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มตี่อพฤติกรรมการออมเงิน
ยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

Influences of Online Social Marketing Communication Campaign on Saving 
Behaviors for Retirement  Working – Aged among Consumers in Bangkok. 

สิริสุดา สุยะลา1 
นธกฤต วันต๊ะเมล์2 

 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
ออนไลน์ต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  2) อิทธิพลของ 
การรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภค  
วัยท างานในกรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยวิธีการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภควัยท างานทั้งเพศชายและเพศหญิง อายุ 25-59 ปี ในกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามชนิดปลายปิด มีวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ใช้การวิเคราะห์ 
ถดถอยพหุคูณ ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

 ผลการวิจัยพบว่า 1) การเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์
ผ่าน Facebook, Line Official, Youtube และ Website อยู่ในระดับต่ า ส่วนการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
ออนไลน์ผ่าน Twitter และ Blog อยู่ในระดับต่ าที่สุด 2) อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือ
สังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  ได้แก ่ 

การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook (β = .133), การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์

ผ่าน Website (β = .286) และการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Blog (β = .259)    

ค าส าคัญ: สังคมออนไลน์, พฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณ, ผู้บริโภควัยท างาน  
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Abstract  

 This research aims to study 1) to exposure online social marketing communication 
campaign on saving behaviors for retirement  working – aged among consumers in Bangkok.  
2) Influences of online social marketing communication campaign on saving behaviors for 
retirement  working – aged among consumers in Bangkok. This research is a quantitative 
research with a sample group size of 400 working – aged among consumers, both male and 
female, aged 25-59 years in Bangkok. Analysis and data processing used descriptive analysis 
included frequency, percentage, mean, standard deviation and Multiple Regression Analysis 
(MRA) at a statistically significant level of 0.05. 

 The results found that 1) Exposure online social marketing communication campaign 
on saving behaviors for retirement  working – aged among consumers in Bangkok, online 
social marketing communication through Facebook, Line Official, Youtube and Website 
exposure was at the low level, online social marketing communication through Twitter and 
Blog exposure was at the lowest level. 2) Influences of online social marketing 
communication campaign on saving behaviors for retirement working – aged among 
consumers in Bangkok had three tools as following : online social marketing communication 

through Facebook (β = .133)  

online social marketing communication through Website (β = .286) and online social 

marketing communication through Blog (β = .259) respectively.        

Keywords: Social Online, Saving Behaviors for Retirement, Working–Aged among 
Consumers   
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บทน า 

ประเทศไทยมีจ านวนและสัดส่วนของผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด โดยปี พ.ศ. 2537  
มีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 6.8 ของประชากรทั้งประเทศ ปี พ.ศ. 2545 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.4  ปี พ.ศ. 2550  
และปี พ.ศ. 2554 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 10.7 และ 12.2 ตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2557 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 
14.9 หรืออาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนที่เข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย (Aging Society) 
การเป็นสังคมสูงวัยคือ การที่มีจ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น (ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 10  
ของประชากรทั้งหมด) ในขณะที่วัยเด็กและวัยแรงงานลดน้อยลง  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557) 

จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหาค่าครองชีพสูงขึ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจของ
รัฐบาลที่สนับสนุนการใช้จ่ายภาคครัวเรือนในช่วงที่ผ่านมา ถือเป็นปัจจัยหลักที่อาจส่งผลให้ตัวเลขการออมของ
คนไทยลดน้อยลง เนื่องจากประชาชนมีก าลังการออมที่จ ากัด โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้ต่ า นอกจากนี้
ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาลมีการออมสูงกว่าในเขตเทศบาล ภาคเหนือมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่ออม
สูงสุด รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และภาคกลาง ส าหรับกรุงเทพมหานครมีสัดส่วนของ
ผู้สูงอายุที่มีการออมต่ าสุด (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2557)  

ผู้บริโภควัยท างานเป็นวัยที่จะเริ่มในการมีครอบครัว และการจะมีครอบครัวนั้น ก็ต้องมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกต่างๆเพ่ือพร้อมที่จะมีครอบครัว จึงท าให้ช่วงในวัยท างานนี้ เป็นวัยที่ควรจะเก็บออมเพ่ือชีวิตที่สุข
สบายในยามเกษียณ ซึ่งในปัจจุบันมีช่องทางการออมเงินหลายประเภท เช่น บัญชีเงินฝากประจ า, กองทุนรวม
หุ้นระยะยาว, กองทุนรวมเพ่ือการเลี้ยงชีพ, หุ้น และ ประกันชีวิต เป็นต้น 

การไม่เก็บออมเงินไว้เพ่ือยามเกษียณจะมีผลเสียตามมา ดังนี้ คือ ไม่มีหลักประกันในครอบครัว,  
เป็นภาระให้ลูกหลานในวัยชรา, มีภาระหนี้สิน ดังนั้น ผู้บริโภควัยท างานควรจะตระหนักถึงความส าคัญของการ
ออมเงินเพ่ือใช้จ่ายยามเกษียณ 

ปัจจุบันนี้มีแนวคิดต่างๆมากมายที่จะกลายมาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการออกแบบกลยุทธ์ส าหรับ
แผนรณรงค์ในการเปลี่ยนแปลงสังคมเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทิศทางและระดับที่สังคม
ต้องการ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในด้านความคิดและพฤติกรรม การตลาดเพ่ือสังคม (Social Marketing) นับเป็น
การน าแนวความคิดทางการตลาดเพ่ือน ามาเป็นเครื่องมือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ทัศนคติและ
พฤติกรรมของคนในสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือตอบสนองและเพ่ือผลประโยชน์ต่อสมาชิกในสังคมและ
สังคมโดยรวมเป็นหลัก (พรทิพย์  สัมปัตตะวนิช, 2547: 37) 

ในปี พ.ศ. 2556 เป็นยุคโลกาภิวัตน์ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนับว่าปัจจุบันมี
บทบาทและมีความใกล้ชิดกับชีวิตประจ าวันของคนในสังคมปัจจุบัน โดยเฉพาะการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต หรือ
การใช้สังคมออนไลน์ต่างๆ ที่นับว่ามีอัตราการผู้ใช้เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยผลการส ารวจพบว่ า จ านวนผู้ใช้
อินเตอร์เน็ตที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 23,900 คนกว่า 22,421 คน เป็นผู้ที่เคยใช้สื่อสังคมออนไลน์  
(Social Media) ซึ่งพบว่ากิจกรรมหลักเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ และยังถือเป็นช่องทางในการ
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ติดต่อสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากนี้พบว่าถูกใช้ในการสร้างกระแส หรือสถานการณ์ต่างๆ ให้เป็นที่นิยม  
ซึ่งกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้สามารถส่งต่อและเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว (ส านักนโยบายและส่งเสริมธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, 2556) โดยสื่อออนไลน์ถือเป็นเครื่องมือทาง
การตลาดที่มีความส าคัญในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ท าให้สื่อออนไลน์เข้ามามีอิทธิพลและมีบทบาทส าคัญที่จะ
ช่วยในการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของ
ผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานครได้เป็นอย่างดี และรูปแบบในการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ คือ 
การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter, Line Official, Youtube, Website และ 
Blog เพราะถือเป็นเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ที่ส าคัญและสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็ว 

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าอิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ของสถาบันการเงิน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันนี้มีอยู่เป็นจ านวนมากและได้เข้าถึงผู้บริโภควัยท างานในยุคสมัยนี้ ซึ่งยัง  
ไม่มีการศึกษาอิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยาม
เกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาอิทธิพลของการ
รณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างาน
ในกรุงเทพมหานคร เพ่ือที่จะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยการน าข้อมูล
จากผลการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการน าไปใช้วางแผนการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่ส่งเสริมต่อ
พฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณเพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการออมเงิน
ยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร   

2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออม
เงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 
กรอบแนวคิดและสมมติฐาน 

1. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดเพื่อสังคม 
Kotler and Zaltman (1971) ได้ให้นิยามความหมายของการตลาดเพ่ือสังคมไว้ดังนี้ การตลาด 

เพ่ือสังคม หมายถึง การออกแบบ (Design) การด าเนินงาน (Implementation) และการควบคุม (Control) 
แผนการที่ถูกจัดท าขึ้นเพ่ือมุ่งสร้างอิทธิพลต่อการยอมรับในความคิดทางสังคม (Social Ideas) ตลอดจนมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการพิจารณาในการวางแผนสินค้า (Product) ราคา (Pricing) การสื่อสาร (Communication) 
การกระจายสินค้า (Distribution) และการวิจัยตลาด (Marketing Research) 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารการตลาด 
Kotler (2003) ปรมาจารย์ด้านการตลาดจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่า การสื่อสารการตลาด

เป็นกิจกรรมทางการตลาดต่างๆที่บริษัทได้ด าเนินการเพ่ือที่จะสื่อสารและส่งเสริมสินค้าและบริการไปสู่
กลุ่มเป้าหมายอันประกอบไปด้วยการโฆษณาการส่งเสริมการขาย และการตลาดทางตรง 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ 
คมสัน  ตันสกุล (2552) ได้ให้ความหมายของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า เป็นการน าความหมาย

ของการตลาดมาผสมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมยอดขาย  
ลดค่าใช้จ่าย สร้างความสะดวก และรักษาฐานลูกค้า ซึ่งการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการตลาดอิเล็กทรอนิกส์
นั้นไม่จ ากัดว่าจะต้องเป็นการสื่อสารผ่านแค่คอมพิวเตอร์แต่ยังรวมถึงโทรศัพท์มือถือ SMS แฟกซ์ เป็นต้น 

4. แนวคิดเกี่ยวกับการออม 
เ งิ นออม (Saving) ตามความหมายของพจนานุ กรมค าศัพท์ทาง เศรษฐศาสตร์

(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546) หมายถึง ส่วนหนึ่งของรายได้ที่ไม่ได้ใช้จ่ายไปเพ่ือการบริโภค หากแต่เก็บไว้
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือการใช้จ่ายต่างๆในอนาคต การใช้เงินออมอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น การถือไว้เป็น  
เงินสด การน าเงินออมไปฝากธนาคาร หรือการน าเงินออมไปซื้อหลักทรัพทย์ เป็นต้น 

 
จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องดังที่กล่าวไปข้างต้น ผู้วิจัยสามารถก าหนดกรอบแนวคิด  

การวิจัยได้ดังนี้ 
ตัวแปรอิสระ                                                                                  ตัวแปรตาม 

                                                               
         Facebook 

                                                     

           Twitter 
                                                                H1 

        Line Official 

                                                    
Youtube 

                                                    

Website 
                                                     

   Blog 
 

พฤติกรรมการออมเงิน 
ยามเกษียณ 
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สมมติฐาน 
 สมมติฐานที่ 1 (H1) การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter,   
Line  Official,  Youtube, Website และ Blog มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภค
วัยท างานในกรุงเทพมหานคร  
 
วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีรูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และใช้วิธีการวิจัยเชิงส ารวจ โดยผู้วิจัย
ได้ก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ดังนี้ 

1) ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภควัยท างาน อายุ 25-59 ปี ในกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้ค านวณกลุ่มตัวอย่างจากการน าจ านวนผู้บริโภควัยท างานทั้งหมดในกรุงเทพมหานครแทนค่าสูตรการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างในกรณีที่ทราบจ านวนประชากร จ านวน 400 คน 

2) ผู้วิจัยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยในขั้นแรกใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยน าชื่อเขตในกรุงเทพมหานครทั้งหมด 50 เขต มาจับ
ฉลากออกมา จ านวน 10 เขต โดยคิดเป็น 20% จากจ านวนเขตทั้งหมด จากนั้นผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดย
การก าหนดโควตา (Quota Sampling) แล้วเข้าไปเก็บข้อมูล ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างเขตละ 40 คน 
โดยเข้าไปเก็บข้อมูลจากสถานที่ต่างๆภายในเขตนั้นที่คาดว่าจะพบกลุ่มผู้บริโภควัยท างาน จนกระทั่งครบทั้ง 
400 ตัวอย่าง 

3) ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยมีทั้งหมด 7 ตัวแปร ได้แก่ ตัวแปรอิสระ คือ การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
ออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter, Line Official, Youtube, Website และ Blog ตัวแปรตาม คือ 
พฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณ โดยใช้แบบมาตรประมาณค่า 5-Point Rating scale 

4) เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยใช้ค าถามปลายปิด  
(Close-Ended Question) โดยข้อมูลของแบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป,  
การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ของการรณรงค์การออมเงิน และพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณ 

5) การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยวิธีแจกแบบสอบถาม
ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) โดยจะเข้าไปเก็บ
ตามสถานที่ต่างๆภายในเขตท่ีได้ก าหนดสุ่มไว้จนครบ 400 ตัวอย่าง เมื่อท าการเก็บรวบรวมข้อมูลตามจ านวนที่
ก าหนดและตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยได้ท าการลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูลโดย
ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการวิจัย 

6) การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic Analysis) และ  
การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic Analysis)     
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ผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
พฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้วิธีเชิงส ารวจด้วยแบบสอบถาม ด าเนินเก็บกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริโภควัย
ท างานในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน จากนั้นผู้วิจัยน าแบบสอบถามมาท าการวิเคราะห์และประมวลผล
ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป ซึ่งผลการวิจัยมีดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา 
 1.1 ลักษณะทางประชากร ในส่วนนี้เป็นการรายงานลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยจากการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีจ านวน 269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 และเพศชายเป็นจ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ย 35.42 ปี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 259 คน คิดเป็น
ร้อยละ 64.8 อาชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตัวอย่างคือ พนักงาน/เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชน จ านวน 182 คน คิดเป็น
ร้อยละ 45.5 และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่  15,001-35,000 บาท จ านวน 224 คน  
คิดเป็นร้อยละ 56 
 1.2 การเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงิน
ยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ในส่วนนี้ได้แบ่งตามลักษณะการเปิดรับการสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ทั้งหมด 6 ประเภท คือ การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, 
Twitter, Line Official, Youtube, Website และ Blog ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยจ านวนครั้ง 
ต่อสัปดาห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
(Mean) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

การแปรผล
ข้อมูล 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook 2.35 0.89 ต่ า 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Twitter 1.71 0.88 ต่ าที่สุด 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Line Official 2.08 0.90 ต่ า 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Youtube 2.04 0.90 ต่ า 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Website 2.18 0.94 ต่ า 

การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Blog 1.65 0.87 ต่ าที่สุด 
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หมายเหตุ : การให้คะแนนเป็นแบบ Rating Scale ไม่ได้รับ = 1 คะแนนไปจนถึงเป็นประจ า = 5 คะแนน 
ผู้วิจัยใช้การแปลความหมายดังนี้ 1.00-1.80 = ต่ าที่สุด, 1.81-2.60 = ต่ า, 2.61-3.40 = ปานกลาง,  
3.41-4.20 = สูง 4.21-5.00 = สูงที่สุด 

 การเปิดรับการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับการ
สื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด อยู่ในระดับต่ า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 และ 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.89 รองลงมา คือ การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Website  
อยู่ในระดับต่ า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.18 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94  
  
ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 
 ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ในส่วนของอิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อ
พฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตารางผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, 
Twitter, Line  Official, Youtube, Website และ Blog มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินยาม
เกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ B β t Sig. ผลการ
ทดสอบ 

Facebook 0.112 0.133 2.328 0.020* √ 

Twitter 0.081 0.095 1.477 0.141 X 

Line Official .053 .063 1.047 0.296 X 

Youtube .055 .066 .890 0.374 X 

Website 0.228 0.286 4.040 0.000* √ 

Blog 0.222 0.259 3.830 0.000* √ 

R = 0.564 , Adjusted R Square = .308 , F = 30.611 , Sig.F = 0.000*  

หมายเหตุ :1) หมายถึง มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
              2) เครื่องหมาย √ หมายถึง เป็นไปตามสมมติฐาน และเครื่องหมาย X หมายถึง ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 
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 จากตารางพบว่า การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Twitter, Line  Official, 
Youtube, Website และ Blog สามารถร่วมกันอธิบายการแปรผันต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของ
ผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 31.8 (R Square = .318) และเมื่อควบคุมตัวแปรอิสระอ่ืนๆ
ให้คงที่แล้ว มีตัวแปรอิสระสามตัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท าง านใน
กรุงเทพมหานคร นั้นคือการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .133  

(β = .133) การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Website มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .286 (β = .286) 

และการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Blog มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .259 (β = .259) การสื่อสาร
การตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Website และ Blog มีอิทธิพลในทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  
 
อภิปรายผล  
 จากการวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรม
การออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1.การเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการออมเงินยาม
เกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร 
 จากการวิเคราะห์การเปิดรับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ต่อพฤติกรรมการออม
เงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริโภควัยท างานมีการเปิดรับ
การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35 โดยผลการวิจัย
นี้ได้สอดคล้องกับผลส ารวจของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (2558) โดยส ารวจพบว่า 
Facebook เป็นสื่อออนไลน์ยอดนิยมอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 92.1 
 2. อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงิน
ยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร 

 จากการวิเคราะห์อิทธิพลของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ที่มีต่อพฤติกรรมการ
ออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์

ผ่าน Facebook มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .133 (β = .133) การสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมออนไลน์ผ่าน Website 

มีค่าอิทธิพลที่ระดับ .286 (β = .286) และการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Blog มีค่าอิทธิพลที่

ระดับ .259 (β = .259) การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Website และ Blog  
มีอิทธิพลในทางบวกที่มีต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร  
โดยผลการวิจัยนี้ได้สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิทวัส รุ่งเรืองผล (2556) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์ใน
การเปลี่ยนพฤติกรรมการออมและการลงทุนของคนวัย 20-29 ปี สู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ” 
ผลการวิจัยพบว่า คนวัย 20-29 ปี ร้อยละ 63 ใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน โดยพบว่าคนวัย 20-29 ปี นิยมใช้
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บริการออนไลน์แบบ Real-time ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยใช้ Facebook เป็นอันดับ 1 ร้อยละ 95 
รองลงมาคือกลุ่ม Chat Application เช่น Line หรือ WhatsApp ร้อยละ 47 และ Twitter ร้อยละ 30     
 
ผลสรุป 
 การรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ที่มี อิทธิพลต่อพฤติกรรมการออมเงินยามเกษียณ
ของผู้บริโภควัยท างานในกรุงเทพมหานคร มากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์
ผ่าน Facebook, การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Website และการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคม
ออนไลน์ผ่าน Blog เนื่องจากเทคโนโลยีของการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ได้พัฒนาให้
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา จึงท าให้เข้าถึงผู้บริโภควัยท างานได้มากขึ้น ทั้งด้วยสภาพเศรษฐกิจทางการเงินของ
ผู้บริโภควัยท างานแต่ละบุคคลอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควร ดังนั้นสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
ให้ความส าคัญกับการรณรงค์การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ผ่าน Facebook, Website และ Blog  
ให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือส่งเสริมให้ผู้บริโภควัยท างานได้มีการวางแผนการออมเงินยามเกษียณท่ีมั่นคง       
 
ข้อเสนอแนะ 

1. สถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเพ่ิมเครื่องมือการสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์
ให้มากขึ้น เพ่ิมความถ่ีในการน าเสนอสื่อรณรงค์ให้มากยิ่งขึ้น  

2. การสื่อสารการตลาดเพ่ือสังคมออนไลน์ในแต่ละเครื่องมือ ควรออกแบบเนื้อหาในสื่อรณรงค์ให้มี
ความน่าสนใจ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับชม เกิดความตระหนักถึงความส าคัญในการออมเงินยามเกษียณ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ เป็นอย่างยิ่ งจาก รองศาสตราจารย์  
ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้เสียสละเวลา ให้ค าปรึกษาและแนวทางอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้วิจัยเป็นอย่างมาก ตลอดจนให้ค าชี้แนะและตรวจทานแก้ไขในทุกขั้นตอน ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความอนุเคราะห์ที่ได้รับ  
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Abstract 

 This paper aims to study the relationship between a destructive Kamma and defilement and to analyze a 

destructive Kamma according to Buddhist scholars’ viewpoints in Thai society. One should get oneself trained by 

means of three-fold training which would give rise to the good ways of living life.  
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บทน า 

ชวีติคนเราปจัจุบนัอยู่กนัไมเ่กนิรอ้ยปี  ยนืยาวทีส่ดุประมาณ 70-90 ปี ในช่วงอายุนี้ กค็งตอ้งมกีารท าทัง้กรรมด ีและ

กรรมชัว่กนับา้งไม่มากกน้็อย ซึ่งอยู่ทีจ่ติของแต่ละคนว่า จะมคีวามโลภ ความโกรธ และความหลง ความอยากได้ อยากม ี

อยากเป็น ซึง่บางทกีไ็ม่คดิถงึผลทีท่ านัน้ว่า จะตอ้งรบัผลอย่างไรบา้ง 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาความหมายของค าว่าอุปฆาตกกรรม 

 2. เพื่อศกึษาถงึความสมัพนัธข์องอุปฆาตกกรรมกบัวงจร กเิลส กรรม และวบิาก 

 3. เพื่อศกึษาว่าในการด าเนินชวีติในปจัจุบนัเกีย่วกบัอุปฆาตกกรรมทัง้ฝา่ยดแีละฝา่ยชัว่ 

แนวคิดท่ีน ามาใช้ในการศึกษาเรื่องอปุฆาตกกรรม 

 ไดศ้กึษาคน้ควา้จากคมัภรีอ์รรถกถาทางพทุธศาสนาและจากค าแนะน าของคณาจารยผ์ูท้รงคุณวฒุทิางพทุธศาสนา 

เกีย่วกบัเรื่องกฎแห่งกรรมจาก กรรม 12 ในคมัภรีว์สิทุธมิรรค ของพระพุทธโฆษาจารย ์ซึง่ท่านไดอ้ธบิายแบ่งเป็นหมวดหมู่

ใหเ้ราเขา้ใจความหมายมากขึน้ คอื แบ่งตามเวลาของการรบัผลกรรม จะชา้จะเรว็ ชาตนิี้ หรอืชาตหิน้า หรอืชาตต่ิอๆไป แบ่ง

ตามหน้าทีท่ีต่อ้งรบัวบิากกรรม หนกั-เบา และเจตนาในการกระท า  

วิธีด าเนินการวิจยั 

 การวจิยัเรื่องอุปฆาตกกรรมตามหลกักรรมทางพุทธศาสนาเถรวาท มขี ัน้ตอนด าเนินการวจิยั 3 ขัน้ตอน คอื  

ขัน้ตอนที ่1 ความหมายของค าว่าอุปฆาตกกรรมในทางพุทธศาสนา 

ขัน้ตอนที ่2 ความสมัพนัธข์องอุปฆาตกกรรมกบัวงจร กเิลส กรรม และวบิาก  

ขัน้ตอนที ่3 การด าเนินชวีติในปจัจุบนัเพื่อใหห้ลุดพน้จากอุปฆาตกกรรมฝา่ยอกุศล 

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

พระพทุธเจ้ากล่าวว่า “เจตนาห  ภิกขเว กมฺม  วทามิ” ภิกษุทัง้หลาย เรากล่าวว่า เจตนานัน่แหละ คือ กรรม

กรรมทีเ่กดิจากการตดัสนิใจ (เจตนา หรอื เจตจ านง) ท าลงไปแลว้ ย่อมใหผ้ล การเกดิผลของกรรมทัง้ดแีละชัว่ เรยีกว่า วบิาก  

 

 

 

   

12971297



 
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั (Conceptual framework) 

 

   

 

 

 

 

ท าไมอุปฆาตกกรรมกรรมจงึตอ้งมาท าหน้าทีใ่หผ้ลหรอืวบิากกรรมแก่ผูก้ระท าทัง้ฝา่ยดแีละฝา่ยชัว่ ไดศ้กึษาว่า สิง่ที่

มนุษยไ์ดก้ระท าอะไรลงไป เมื่อไร อย่างไร อุปฆาตกกรรมจงึมาท าหน้าทีต่ดัรอน ตดัขาดชวีติใหต้กร่วงไปก่อนวยัอนัควร บาง

คนตอ้งชดใชก้รรมอย่างหนกั แต่บางคนชดใชก้รรมเบา หรอืบางคนไม่ต้องชดใชก้รรมเลย ท่านอรรถกถาจารไดอ้ธบิายเรื่ อง

กฎแห่งกรรม โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 3 หมวด คอื หมวดกรรที่ให้ผลตามความหนักเบาทีไ่ด้กระท าลงไป หมวดกรรมที่ท า

หน้าที่ใหผ้ลกรรมทีก่ระท า และหมวดกรรมทีต่้องรบัผลของการกระท าเรว็ หรอื ชา้ จากที่ไดศ้กึษาในคมัภีรว์สิุทธมิรรคและ

จากท่านคณาจารยผ์ูท้รงคุณวุฒ ิ

พบว่า อุปฆาตกกรรม หมายถงึกรรมทีท่ าหน้าทีใ่นการตดัรอน ตดัขาด หรอืฆ่ากรรมอื่น ๆ และวบิากอื่นๆ ซึง่มทีัง้

กรรมด ีและกรรมชัว่ ทีเ่ป็นฝา่ยตรงกนัขา้มกบัตนใหข้าดสิน้ พลงัอ านาจของกรรมน้ีรุนแรงสมชื่อ และน่ากลวัมาก เพราะกรรม

นี้สามารถทีจ่ะตดักรรมตรงกนัขา้มใหส้ิน้สุดลงทนัท ีไม่ให้ส่งผลได้อกีเลย หรอืเรยีกว่าตดัการเวยีน ว่าย ตาย เกดิ ได้อย่าง

เดด็ขาด 

กรรม 12 ของท่านพระพุทธโฆษาจารย ์พระอรรถกถาจารย ์ไดอ้ธบิายไวใ้นคมัภรีว์สิุทธมิรรค ไดจ้ าแนกกรรมทีท่ า

หน้าทีข่องการใหผ้ลทัง้กรรมด ีและกรรมชัว่ เช่น ขนกกรรม เป็นพลงัอ านาจทีท่ าใหเ้กดิ คนทีเ่คยท ากรรมด ีและเคยช่วยเหลอื

ผูอ้ื่นในชาตกิ่อน ชนกกรรมกจ็ะท าใหเ้กดิมาร ่ารวยในชาตนิี้ แลว้อุปถมัภกกรรม กท็ าหน้าทีค่อยสนับสนุนชนกกรรมใหร้ ่ารวย

ยิง่ขึน้และมลีกูน้องบรวิารมากมายมคีวามสขุมาก แต่อาจเป็นเพราะในอดตีชาตเิคยท าอกุศลกรรมหรอืท ากรรมชัว่ไว ้กเ็กดิมี

กรรมมาคอยเบยีดเบยีนใหค้่อยๆหมดความสุขลงไปเรื่อย ๆ หรอืทุกขใ์จทุกขก์าย แต่หากอดตีชาตเิคยท ารา้ยฆ่าคน อาจจะ

ฆา่มารดา ฆา่บดิา หรอืทุจรติฉ้อโกง ท าผดิกฎหมายบา้นเมอืง กรรมทีท่ าหน้าตดัรอน ฆ่ากรรมนี้ คอือุปฆาตกกรรม กจ็ะท า

หน้าเขา้มาตดัรอน ตดัขาดใหก้ลายเป็นคนลม้ละลาย หรอืถูกฆ่าเสยีชวีติทนัท ีโดยไม่ทราบสาเหตุ  เหมอืนพลกิหน้ามอืเป็น

หลงัมอื อาจเป็นเพราะพลงัอ านาจของผลกรรมชัว่ตามมาทนั บางคนอาจจะท าด ีหรอืท ากุศลกรรมในอดตีกาล ผลของกรรมดี

กต็ามมาใหร้บัผลกรรมด ีเช่น คนยากจนแสนเขญ็อยู่ ๆ ก็ถูกรางวลัที ่1 กลายเป็นเศรษฐชีัว่ขา้มคนื แสดงว่าผลของกรรมดี

ตามมาตดัรอนความยากจนซึง่เป็นผลของกรรมชัว่ใหข้าดสิน้ลงทนัท ีเพราะผลบุญทีท่ าคามมาใหผ้ล 

ความสมัพนัธ์ระหว่างอุปฆาตกกรรมกบั กิเลส กรรม และวิบาก เช่น คนมคีวามโลภ เป็นกเิลส เมื่อมีความโลภ

เกดิขึน้แลว้ กไ็ปท ากรรม เช่นไปลกัขโมยของ ๆ เขา ถา้ไดม้ากส็มหวงัมคีวามสุข เรยีกว่าวบิาก เมื่อเขาจบัไม่ไดก้ย็ิง่มคีวาม

ก าเรบิใจอยากไดม้ากขึน้กเ็กดิกเิลส โลภมากยิง่ขึน้ กไ็ปท ากรรมลกัขโมยอกี เลยเกดิเป็นวงจรกเิลส กรรม และวบิากเรื่อยไป 

 อปุฆาตกกรรม 

   ทศันะของ   
  นักวิชาการ 

    วิบาก     สถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ความสมัพนัธ ์

     อปุฆาตกกรรม 

    กิเลส     สถานีต ารวจภูธรปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
ผลของ 

อปุฆาตกกรรมท่ีได ้
จากการวิจยั 

   กรรม ๑๒ 
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แต่ถ้าถูกขดัขวางกเ็กดิโทสะ เป็นกเิลส เกดิต่อสูก้นั ฆ่ากนัท ารา้ยกนักเ็ป็นกรรม แล้วกเ็กดิวบิากอกี คอืเจบ็ปวดเดอืดร้อน

วุ่นวาย เกดิความทุกข ์ถูกจบัลงโทษ เป็นต้น ซึง่อุปฆาตกกรรมอยู่ในส่วนของกรรมและวบิาก เนื่องจากมนุษยโ์ดยทัว่ไปหนี

ไม่พน้เรื่องกเิลส ซึง่เป็นบ่อเกดิแห่งกรรมด ีและกรรมชัว่ เกดิจากจติของมนุษยเ์ราเอง ทีก่ล่าวว่ามนุษยส์รา้งกรรม กรรมสรา้ง

มนุษย ์เมื่อมนุษยเ์กดิกเิลส คอื ความโลภขึน้มา กเ็ป็นเหตุใหท้ ากรรม เมื่อมกีารท ากรรม กต็้องไดร้บัผล หรอืวบิากของกรรม

นัน้ หากเป็นกเิลสฝา่ยด ีคอื คดิด ีท าด ีกเ็ป็นกุศลกรรม เช่น อยากท าบุญใส่บาตร ฟงัธรรม ช่วยเหลอืผูข้ดัสน เมื่อไดก้ระท า

ดงักล่าวแลว้ กท็ าใหจ้ติใจสดชื่นมคีวามสขุ เมื่อสิน้ชวีติไปกจ็ะไปสูส่คุตภิพไปในภพภูมทิีด่ ี แต่หากเกดิกเิลสทีค่ดิในทางไม่ด ี

คดิชัว่ อยากฆา่คน ท ารา้ยผูอ้ื่น ขโมยของจีป้ลน้ ท าผดิกฎหมายบา้นเมอืง จะท าใหเ้กดิทุกข์ ต้องหลบหนี ขาดอสิรภาพเมื่อ

ถูกจบั หากตามไปตอ้งไปสูทุ่คต ิตวัอย่างในคมัภรีอ์รรถกถา เป็นขอ้คดิ และเป็นอุทาหรณ์แก่เรามากมาย เช่น ในคมัภรีอ์งัคุลี

มาลสตูร ท าไมพระองคุลมีาลฆ่าคน 999 คน ขาดอกี 1 คน เขากจ็ะได้วชิาวเิศษจากอาจารย์ โดยไม่ทราบว่าอาจารย์กลัน่

แกล้งตน เมื่อพบและได้รับความเข้าใจจากพระพุทธเจ้า  ส านึกในความผิดที่ตนกระท า จึงขอบรรพชาเป็นสาวกใน

พระพุทธศาสนา ประพฤตตินอยู่ในธรรม จนส าเรจ็เป็นพระอรหนัต์ ไม่ต้องตกนรกอเวจ ีการกระท าผดิซึ่งไม่มเีจตนา และยงั

ไม่ไดก้ระท ามาตุฆาต  จงึจดัอยู่ในกลุ่มทีเ่รยีกว่า บุญตดับาป หรอื อุปฆาตกกรรมฝา่ยกุศลกรรมเขา้มาตดัรอนอุปฆาตกกรรม

ฝา่ยอกุศลกรรม หากท ากรรมชัว่ทีจ่ดัว่าเป็นครุกรรม คอื ฆา่มารดา ฆ่าบดิา ฆ่าและท ารา้ยพระอรยิะเจา้ ท าสงัฆเภท จะจดัยู่

ในกรรมหนกั ครุกรรม หรอื อนนัตรยิกรรม อุปฆาตกกรรมฝา่ยอกุศลกรรมกจ็ะเขา้มาตดัรอนทนัท ีต้องรบัวบิากกรรมหรอืผล

ของการกระท าทนัทใีนชาตปิจัจุบนั ตอ้งตกนรกอเวจ ีดงัเช่น พระเทวทตั ถงึแมว้่า ในชาตปิจัจุบนัเป็นผูท้ีม่วีชิาความรู ้ส าเรจ็

ฌาน สามารถเหาะเหนิเดนิอากาศ แต่ตอ้งตกนรกอเวจ ีเน่ืองจากอกุศลกรรมทีท่่านคดิอาฆาตและตดิตามท ารา้ยพระพุทธเจา้

หลายภพหลายชาติ จนมาถึงปจัจุบบนัชาติไดท้ าสงัฆเภท คอืท าให้สงฆแ์ตกแยก อยากเป็นใหญ่แทนพระพุทธเจา้ คดิฆ่า

พระพุทธเจา้ ซึง่อุปฆาตกกรรมฝา่ยอกุศลกรรมจะท าหน้าทีเ่ขา้มาตดัรอนชวีติของพระเทวทตั ต้องถูกธรณีสบู ใชก้รรมชัว่ใน

นรกอเวจนีานเท่านานจนกว่าจะหมดกรรมชัว่ทีท่ าไว ้หรอืเรยีกว่า บาปตดับุญ 

 ตรงขา้มกบัพระเจา้อาชาตศตัร ูคดิอยากไดส้มบตัขิองพระบดิาตามค ายุยงของเทวทตั ให้ฆ่าพระเจา้พมิพสิาร พระ

บดิาของตนด้วยการจบัไปทรมานในคุก ให้อดอาหารและกรดีเท้าพระบดิาจนทนทุกขเวทนาไม่ไหวสิน้พระชนม์ แต่ได้ไป

บงัเกดิบนสวรรคช์ัน้จาตูมมหาราชกิา เน่ืองจากพระเจา้พมิพสิารเป็นผู้มเีมตตา ไม่อาฆาต และประพฤตปิฏบิตัอิยู่ในศลีธรรม 

สว่นพระเจา้อาชาตศตัรไูดส้ านึกในความผดิทีไ่ดฆ้า่พระบดิา กพ็ยายามสรา้งกุศลกรรม บ ารุงพระศาสนาเพื่อลบลา้งบาปหนัก

ทีท่ า แต่กย็งัตอ้งตายตกนรกอเวจชีดใชก้รรมชัว่ทีท่ า 60,000 ปี จงึไดเ้กดิเป็นมนุษยแ์ละไดต้รสัรูเ้ป็นปจัเจกพระพุทธเจา้ นาม

ว่า “ชีวติวิเสส” เป็นภพชาติต่อ ๆ ไป จดัเป็นอปปฺราปรเวทนียกรรม เนื่องจากท่านได้ส านึกผิดและสร้างคุณงามความดี

ภายหลงั เป็นอุปฆาตกกรรมฝา่ยกุศลกรรมมาช่วย  

ในส่วนของอุปฆาตกกรรมเกี่ยวขอ้งกบัอาสนันกรรม คอือาสนันกรรมเป็นกรรมที่เกดิขึน้เมื่อผู้กระท าใกล้สิน้ชวีติ 

และจะใหผ้ลทนัทหีากไม่ไดท้ ากรรมหนกั อาสนันกรรม คอืกรรมที่ระลกึถงึการกระท าทีต่นไดเ้คยกระท าไว ้หากคดิถงึในสิง่ที่

ตนไดเ้คยท าดไีว ้อุปฆาตกกรรมกท็ าหน้าทีน่ าไปสูส่คุตภิพทนัททีีเ่สยีชวีติ แต่หากระลกึถงึกรรมไม่ดทีีเ่คยท า อุปฆาตกกรรม

จะน าให้ไปเกดิในทุคติภพทนัที จากตวัอย่างในคมัภีร์อรรถกถากล่าวถึง พระนางมลัลกิาเทว ีซึ่งปจัจุบนัชาติเป็นผู้ที่ชอบ

ท าบุญ ฟงัธรรม เป็นมเหสขีองพระเจา้ปเสนทโิกศล เมื่อใกลส้ิน้พระชนมไ์ดค้ดิถงึความชัว่ทีต่นไดโ้กหกพระสวามเีรื่องทีน่าง

ไดท้ าสนัทวะกบัสนุขัตวัโปรด อ านาจของจติดวงสดุทา้ยท าใหน้างต้องตกนรกเป็นเวลา ๗ วนัทนัททีีส่ ิน้ชวีติลง ก่อนทีจ่ะไปรบั

ผลกรรมดบีนสวรรค ์เน่ืองจากพระนางไดก้ระท ากรรมดใีนปจัจุบนัชาตไิวม้าก  
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และทีม่คีวามสมัพนัธก์บักรรมทีท่ าบ่อย ๆ จนชนิเรยีกว่าอาจณิกรรมนี้ เป็นกรรมท าเป็นประจ าสะสมไว้รอการรบั

ผล๑ หากไม่มีกรรมหนักมากมาให้ผล อาจณิกรรมนี้กจ็ะให้ผลต่อจากอนันตริยกรรมทนัท ีในคมัภีร์อรรถกถา ได้กล่าวถึง

เศรษฐผีูต้ระหนี่ถีเ่หนียว หวงสมบตัมิาก และไม่เคยท าทานเลย อุปฆาตกกรรมฝา่ยอกุศลกรรมกท็ าหน้าทีใ่หเ้ศรษฐผีูต้ระหนี่นี้ 

เมื่อสิน้ชวีติลงกเ็กดิเป็นสุนัขคอยเฝ้าสมบตัใินบา้นของตนเอง๒ ซึง่บุตรของตนไม่ทราบ ครัน้พระพุทธเจ้าทรงแนะใหพ้สิจูน์

โดยใหสุ้นัขไปขุดทีซ่่อนสมบตั ิซึง่ไม่มใีครรูน้อกจากบดิาของตนเท่านัน้ ท าใหบุ้ตรชายของเศรษฐนีี้เกดิศรทัธาพระพุทธเจ้า

ทนัทแีละขอบวชเป็นสาวกของท่านตลอดชวีติ   

ฉะนัน้ จะเหน็ว่า การกระท าใด ๆ ทีเ่กดิขึน้จากจติของผูก้ระท าทัง้สิน้ เมื่อจติคดิกจ็ะสัง่การใหก้ระท าทางกาย หรอื 

วาจา ทนัท ีแมแ้ต่การกระท าทีไ่ม่มเีจตนา หรอืมเีจตนาน้อยมาก เช่น กตตัตากรรม ซึง่จดัว่าเป็นกรรมทีอ่่อนมาก เป็นกรรมที่

ไม่ตัง้ใจท า เหน็ใครท ากท็ าตาม ๆ เขาไป กย็งัต้องรอรบัผลของกรรมเช่นกนั แต่อาจกลายเป็นอโหสกิรรมเมื่อพ้นก าหนด

ใหผ้ลของกรรม   

กรรม ๔ อย่างนี้ เป็นการแสดงใหเ้หน็ถงึความมอียู่ของกรรมทีจ่ะปรากฏผลต่อบุคคล ไม่อย่างไรกอ็ย่างหนึ่งเป็นแน่

ในชาตนิี้ โดยเฉพาะในเวลาใกลต้าย ต่อเนื่องไปถงึชาตต่ิอไป ซึง่เป็นทีม่าของคนไทยนิยมใหค้นใกลต้ายไดพ้บเจอเรื่องทีด่ ีๆ 

เช่นการไดท้ าบุญ ไดฟ้งัพระสงฆส์วดมนต ์ฟงัเทศน์ หรอืระลกึถงึพระพุทธเจา้เมื่อเวลาตายจะไดไ้ปสูภ่พภูมทิีด่ ี

ในพุทธสภุาษติทีว่่า 

  “จตฺิเตน นิยตโิลโก จตฺิเตน ปรกิสฺสต ิ

   จตฺิตสฺส เอกธมฺมสฺส สพฺเพว วสมนฺวค”ู 

   โลกถูกจติน าไป ถูกจติชกัพาไป สตัวท์ัง้ปวง ไปสูอ่ านาจแห่งจติอย่างเดยีว๓  

 

การกระท าด ีหรอืชัว่ ในทางพระพุทธศาสนา ตอ้งรบัผลขนาดไหน ซึง่เป็นเรื่องซบัซอ้น ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเรานี้

ไม่อาจทราบได ้เป็นเรื่องพุทธวสิยั เพราะท่านส าเรจ็เป็นพระสพัพญัญ ูตรสัรู ้รูแ้จง้เหน็จรงิ ระลกึชาตไิด ้สิง่ทีเ่ราไดเ้รยีนรูจ้าก

พระคัมภีร์ ซึ่งพระพุทธองค์ค้นพบกว่าสองพันปีมาแล้ว ก่อนนักวิทยาศาสตร์ จนเป็นที่ยกย่องของ อัลเบิร์ต ไอสไตน์ 

นกัวทิยาศาสตรอ์จัฉรยิะระดบัโลก   

 

พระพุทธศาสนาสอนเรื่องกฎแห่งกรรม หรอืกฎธรรมชาติทีใ่หเ้หน็ชดัเจนว่า สิง่ทัง้ปวง ไม่ว่า คน สตัว ์หรอื สิง่ของ 

ไม่ว่าเป็นรปูธรรม หรอื นามธรรม เป็นวตัถุ หรอืจติใจ ลว้นเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปจัจยั ทีเ่ราเรยีกว่า ธรรมชาต ิแต่บาล ี

เรยีกว่า นิยาม๔ คอื ความแน่นอน หรอืเป็นไปอย่างมรีะเบยีบแน่นอน และต่างก็องิอาศยักนั แต่พระพุทธองคจ์ะทรงเน้นเรื่อง

จตินิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยามเท่านัน้ ซึง่พระอรรถกถาจารไดแ้สดงกฎธรรมชาต ิ(นิยามทัง้ ๕) คอื  

                                                           
๑ องฺ.ติก. (ไทย) ๒/๓๔/๑๑๗. 
๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๘๙-๒๙๗. 
๓ สํ.ส. (บาลี) ๑๕/๑๘๑/๕๔, สํ.ส. (ไทย) ๑๐/๖๒/๗๓. 
๔  ขุ.สุ.อ. (บาลี) ๑/๕๕/๑๐๒. 
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๑) อุตุนิยาม เป็นกฎธรรมชาตเิป็นปรากฏการณ์เกีย่วกบัที่มคีวามเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ เช่น ฝนตก ฟ้าอง อากาศ

รอ้นหนาว ฤดกูาลต่าง ๆ  

๒) พชีนิยาม กฎธรรมชาตเิกีย่วกบัพชืพนัธุ ์หรอืทีเ่รยีกว่า พนัธุกรรม เช่น ปลกูมะม่วง กไ็ดผ้ลเป็นมะม่วง  

๓) จตินิยาม เป็นกฎธรรมชาตเิกีย่วกบัการท างานของจติ เช่น เมื่อเรามองเหน็สิง่ใด กเ็กดิอารมณ์การรบัรู ้ 

๔) กรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาตทิีเ่กีย่วกบัพฤตกิรรมของมนุษย ์คอืกระบวนการแห่งการคดิปรุงแต่งทีจ่ะท าด ีกจ็ะ

ไดร้บัผลแห่งการท าด ีท าชัว่ย่อมไดร้บัผลชัว่   

๕) ธรรมนิยาม เป็นกฎธรรมชาตขิองความเป็นธรรมดา คอื สิง่ทัง้หลายเกดิขึน้ ตัง้อยู่ และดบัตามธรรมชาต ิ 

  

ฉะนนัน้ กรรมทีเ่กดิจากการตดัสนิใจ (เจตนา หรอื เจตจ านงค)์ ท าลงไปแลว้ ย่อมใหผ้ล การเกดิผลของกรรม ทัง้ดี

และชัว่ เรยีกว่า วบิาก๕ กฎเกณฑแ์น่นอนตายตวั ดงัทีพ่ระพุทธเจา้ตรสัว่า “สตัวท์ัง้หลาย มกีรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง

กรรม มกีรรมเป็นก าเนิด มกีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์มกีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั กรรมย่อมจ าแนกสตัวใ์หเ้ลว และประณีตได้” จะเหน็ได้

จากบางคนท าไมเกดิมาแล้วสวย บางคนเกดิมาขีเ้หร่ บางคนเกดิมาในตระกูลสงูร ่ารวย บางคนเกดิมาในตระกูลต ่า ยากจน

แสนเขญ็ บางคนเกดิมามสีขุภาพแขง็แรง บางคนเกดิมาสุขภาพไม่ด ีบางคนตายก่อนวยัอนัควร ตายก่อนอายุขยั ดงัทีไ่ดย้นิ

ไดเ้หน็จากขา่วทุกวนัน้ี เช่น ดารานกัแสดงตดิดนิก าลงัมชีื่อเสยีงรุ่งโรจน์ เช่น ปอ ทฤษฎ ิสหวงศ ์ต้องเสยีชวีติเมื่ออายุ 38 ปี 

ซึง่เป็นการน าความเศรา้โศกแก่ครอบครวั และวงการบนัเทงิยิง่  บิก๊ D2B นักรอ้งชื่นชอบของวยัรุ่นปจัจุบนั ต้องจบชวีติก่อน

วยัอนัควร อายุเพยีง 25 ปีเท่านัน้ และเมื่อกลางปี ๒๕๕๙ นักศกึษา ป.โท คณะสนัติศกึษาทัง้คู่กม็อีนัต้องถูกรถเบนซ์ชน

เสยีชวีติทัง้คู่อย่างน่าเสยีดาย ก่อนทีจ่ะไดร้บัปรญิญาในอกีไม่กีว่นั  แต่ตรงกนัขา้มกบัเรื่องทีเ่กดิขึน้เมื่อ 18 ปีทีผ่่านมา วนัที ่

11 ธนัวาคม พ.ศ.2541 เครื่องบนิตกทีจ่งัหวดัสรุาษฎรธ์านี มผีูเ้สยีชวีติ 101 คน แต่มผีูบ้าดเจบ็สาหสั 43 คน โดยมนีายเจมส ์

เรอืงศกัดิ ์ลอยชศูกัดิ ์(เจมส ์ขา้วมนัไก่) นกัรอ้งดาวรุ่งของแกรมมี ่รอดชวีติอย่างปาฏหิารยิ ์สิง่ทีเ่กดิขึน้เหล่านี้ อาจเป็นเพราะ

อดตีชาตไิดส้รา้งกรรมด ีหรอืกรรมไม่ดไีว ้จงึตอ้งถูกอุปฆาตกกรรมมาตดัรอนชวีติใหเ้ป็นไปตามกรรมทีไ่ดท้ าไว ้หรอืขา่วเรื่อง

แผ่นดนิไหวทีป่ระเทศเนปาลเมื่อต้นปี 2559 ท าใหผู้ค้นตายมากมาย เราชาวพุทธกอ็าจพจิารณาว่า คงเป็นเพราะเหตุทีช่าว

เนปาลไดฆ้่าสตัว์ตดัชวีติสตัวใ์หญ่จ านวนมากมายมหาศาล ประมาณ 500,000 ตวั เพื่อสงัเวยเทพเจา้ของเขา จดัว่าเป็นอุป

ฆาตกกรรมฝ่ายอกุศลทีต่ดัรอนใหเ้หน็ทนัตา และเมื่อไม่กีว่นัทีผ่่านมา นักศกึษาโดนแทงตายเพราะโจรต้องการไอโฟน และ

เหตุการณ์รถตูไ้ฟไหมต้ายทัง้คนั หลงักลบัจากไหวพ้ระขอพรมา ซึง่กน่็าจะจดัเป็นอุปฆาตกกรรมฝ่ายอกุศลกรรมในอดตีแรง

กว่าตดิตามมาเอาชวีติทัง้ทีเ่พิง่ไดท้ าความดจีากการท าบุญมาหมาด ๆ  ซึง่ลว้นเป็นสิง่เรน้ลบัทีปุ่ถุชนคนธรรมดาไม่อาจทราบ

ได ้ เป็นเรื่องพุทธวสิยั พุทธศาสนาเรยีกว่า “อจนิไตย” พระพุทธเจา้ ผูต้รสัรู ้รูแ้จง้เหน็จรงิ ทราบล่วงหน้าและทราบอดตีชาติ

ได ้ค าว่า “อจนิไตย” หมายถงึสิง่ทีไ่ม่ควรน ามาคดิ เพราะคดิไปกห็าผลทีส่ดุไม่ได ้ม ี4 อย่าง คอื 

1.พุทธวสิยั คอื สิง่ทีพ่ระพุทธเจา้คดิ เหน็ และปฏบิตั ิ 

2.ฌานวสิยั เช่น เรื่องการเหาะเหนิเดนิอากาศ 

3.กรรมวสิยั คอื วบิากแห่งกรรมหรอืผลของกรรม เช่น นรก สวรรค ์

4.โลกวสิยั ความคดิเรื่องโลก เช่น ใครสรา้งโลก อะไรเกดิก่อนหลงั ไก่หรอืไข ่ดวงอาทติย ์หรอืดวงจนัทร ์ 

 

                                                           
๕ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๗๐/๒๗๕-๒๗๘. 
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พระพุทธเจา้ทรงสอนเรื่องกรรม เพื่อการปรบัปรุงตวั เพื่อการบรรเทาทุกข ์โดยใหท้ราบหลกัเบือ้งต้นของการท าด ี

เรยีกว่า “สมัมาทฐิ”ิ ซึง่เป็นหลกัเบือ้งต้นของการท าความด ีและ ละความชัว่ 10 ประการ ทัง้ทางกาย วาจา ใจ เพื่อให้เรา

ตดัสนิใจตนเองว่าจะเลอืกประพฤตไิปในทางดหีรอืชัว่ การเกดิเป็นมนุษยก์จ็ดัว่าประเสรฐิดแีลว้ สามารถคดิและท าอะไรกไ็ด ้

อยู่ที่จติของเราเองทัง้สิน้ ที่จะพฒันาให้ไปในแนวทางใด เพราะจติเป็นนาย กายเป็นบ่าว ดงัพุทธพจน์ กล่าวไว้ว่า “ธรรม

ทัง้หลายมใีจเป็นหวัหน้า มใีจเป็นใหญ่ ส าเรจ็ไดด้ว้ยใจ ถา้บุคคลมใีจรา้ยแลว้ พูดอยู่กด็ ีท าอยู่กด็ ีทุกขย์่อมตามเขาไป เพราะ

เหตุนัน้ ดุจลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โค ผูน้ าแอกไปอยู่นัน้” 

 

จากท่ีได้ศึกษามา พบว่า 
ประเด็นความหมายของอุปฆาตกกรรมในพระพุทธศาสนา ความเห็นตามพระไตรปิฎก และอรรถกถาว่า อุป

ฆาตกกรรม หมายถงึ กรรมตดัรอน ท าหน้าทีฆ่า่กรรมอื่น และวบิาก คอื ผลของกรรมอื่น ใหส้ิน้ไปอย่างเดด็ขาด ทัง้ฝ่ายกุศล

กรรม และฝา่ยอกุศลกรรม กรรมใดตามมาทนั กจ็ะตดักรรมทีต่รงกนัขา้ม ใหส้ิน้สุดลงอย่างเดด็ขาด ผลแห่งกรรมด ีกรรมชัว่ 

ย่อมใหผ้ลแก่บุคคลผูเ้ป็นเจา้ของ ซึง่พระพุทธเจา้ทรงกล่าวไวใ้นเรื่องกฎแห่งกรรมว่า  

กมฺมสกา เราเป็นผูม้กีรรมเป็นของตนเอง 

กมฺมทายาโท เราเป็นผูร้บักรรมของตน 

กมฺมโยนี เราเป็นผูม้กีรรมเป็นก าเนิด 

กมฺมพนัธ ูเราเป็นผูม้กีรรมเป็นเผ่าพนัธุ ์

กมฺมปฏสิรณา เราเป็นผูม้กีรรมเป็นทีพ่ึง่อาศยั 

 

ประเดน็อุปฆาตกกรรมที่เกี่ยวขอ้งหรอืสมัพนัธ์กบักิเลส กรรม วบิาก โดยสรุปว่า  อุปฆาตกกรรม คอืผลของการ

กระท า (กรรม) จะด ีจะชัว่ มเีจตนา หรอืไม่มเีจตนาทีเ่กดิจากอ านาจโลภะ อ านาจโทสะ และอ านาจโมหะ๖ พลงัอ านาจของผล

กรรม จะแสดงตอบรบัทนัท ีจะเป็นความหนักหรอืเบานัน้ ย่อมต้องรบัอย่างหลกีเลี่ยงไม่ได้ เพราะกฎแห่งกรรมนี้ เทีย่งตรง

เปรยีบเหมอืนตาชัง่ และกฎแห่งกรรมน้ี ไม่สามารถถ่ายโอนกรรมสทิธิใ์หผู้้อื่นได้ ดงัพุทธสุภาษิตทีว่่า “กมฺมุนา วตฺตโิลโก” 

สตัวโ์ลกย่อมเป็นไปตามกรรม หลกักรรมทางพระพุทธศาสนา ลว้นมสี่วนเกีย่วขอ้ง เชื่อมโยง และสมัพนัธก์นัทัง้หมด กเิลส 

กรรม วบิาก เป็นวงจรสงัสารวฏัแห่งการเวยีนว่ายตายเกดิ ซึง่อุปฆาตกกรรมนี้ มสี่วนทีเ่ป็นกรรมทัง้ตดัรอน ตดัขาดใหส้ิน้สุด

ลงอย่างเดด็ขาดของสงัสารวฏัในชาตภิพนัน้ๆ ได ้

 

ประเดน็ทีว่่าดว้ยประโยชน์ในการเรยีนรูเ้รื่อง อุปฆาตกกรรมในการด าเนินชวีติของเราเพื่อหลุดพ้นจากความทุกข ์

โดยสรุปว่า ให้รู้จกัคดิก่อนลงมอืท าสิง่ใด ด้วยการมสีติสมัปชญัญะ และไม่ประมาท ไม่ว่าจะเป็นทาง กายกรรม วจีกรรม 

มโนกรรม และพยายามฝึกตนใหเ้ป็นคนรูจ้กัยัง้คดิ ยัง้ท า เพื่อพฒันาตนเองตามหลกัพระพุทธศาสนา เรยีกว่า ไตรสกิขา คอื 

ศลี สมาธ ิปญัญา๗ และทางออกใหแ้ก่ผูท้ีส่ านึกผดิ คอืใหท้ าความดสีม ่าเสมอ เช่น การใหท้านแก่ผูท้ีส่มควรให ้ปฏบิตัตินอยู่

ในศลี 5 ท าจติใหส้งบดว้ยการนัง่สมาธ ิหรอืวปิสัสนากรรมฐาน เพื่อใหเ้กดิปญัญาในการแกไ้ขอกุศลกรรม ไม่ว่าจะเป็นในอดตี 

ปจัจุบนั หรอือนาคตใหเ้บาบางลง เน่ืองจากการรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ (อวชิชา) ท าใหเ้กดิการเวยีนว่ายตายเกดิ หมุนเวยีนอยู่ใน

                                                           
๖ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๔๔๕/๑๓๑. 
๗ ไตรสิกขา ได้แก่ ศีล สมาธิ ปัญญา ในอริยมรรคมีองค์ ๘. 
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วฏัฏะ  จนกว่าจะสิน้กรรม เพื่อเขา้สู่พระนิพพาน คอื ความหลุดพน้จากความทุกข์ เราไม่สามารถหาค าตอบไดว้่าเป็นเพราะ

กรรมใด ในภพชาตใิดทีท่ าใหช้วีติของบางคนน่าจะไดร้บัผลแห่งกรรมด ีทัง้ ๆ ทีเ่ขาเป็นคนดแีละท าความดมีาตลอด ดว้ยเหตุ

นี้เอง ท าใหส้ามารถมองเหน็ถงึสงัสารวฏัหรอืการเวยีนว่ายตายเกดินัน้ ๆ ว่ามาจากการกระท าของบุคคลนัน้ไม่ว่าในอดตีชาต ิ

หรอืปจัจุบนัชาต ิกรรมดหีรอืกรรมชัว่ที่ได้กระท าแล้วนัน้ย่อมติดตวั และติดตามมาไม่สูญหายตราบเท่าที่ยงัวนเวยีนอยู่ใน

วฏัสงสาร เพื่อเป็นการเตอืนสตแิก่มนุษยใ์หรู้จ้กัดชีัว่ ดว้ยการฝึกจติใหส้ะอาด สงบ และสว่าง สม ่าเสมอเพื่อลดผลการกระท า

ใหเ้บาบางไดไ้ม่มากกน้็อย ซึง่ตรงตามที ่พระสุธีธรรมานุวตัร,ผศ.ดร. (ปจัจุบนัท่านไดเ้ลื่อนสมณศกัดิจ์ากในหลวงเป็นราชา

คณะ เป็น พระราชปรยิตัิมุนี)๘ และคณะ ได้ท าการวิจยัเรื่อง “ความจริงจากการวิจยักรรม” สรุปความได้ว่า  กรรม มี

ความหมายในเชงิรูปศพัทค์อืการกระท า และในเชงิสภาวธรรม คอืการกระท าทีม่เีจตนาหรอืความจงใจสนับสนุน  กรรมนัน้

เป็นกระบวนการท างานของจติในแต่ละขณะ เมื่อท าส าเรจ็แลว้จงึกลายไปเป็นผล การใหผ้ลของกรรมมเีงื่อนไขต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ผลของกรรมจากอดตี ผูก้ระท ากรรมเป็นผู้มกีเิลสหรอืไม่มกีเิลส และองคป์ระกอบสนับสนุนหรอืขดัขวาง ๙ ผลของกรรมต้อง

ใหผ้ลมทีัง้ดแีละไม่ด ีตดิตามผูก้ระท าไปใหผ้ลเมื่อมโีอกาส มนุษยส์ามารถก าหนดการกระท าของตนเองใหถ้งึขัน้พน้ทุกขไ์ด้ 

 

ประโยชน์จากการท่ีได้ศึกษาเรือ่ง อปุฆาตกกรรม  

จากที่ได้ศกึษาเรื่องกรรม 12 ในพระคมัภีร์พระพุทธศาสนา และจากคณาจารย์นักวชิาการผู้ทรงคุณวุฒทิางพุทธ

ศาสนา ท าใหเ้ขา้ใจคุณค่าของความดงีาม และการประพฤตปิฏบิตัใินทางทีถู่กตอ้ง รูจ้กัคุณและโทษ สามารถยกระดบัจติของ

เราไดบ้า้งไม่มากกน้็อย จะไดช้่วยใหช้วีติมคีวามสขุในชาตนิี้ ชาตหิน้า หรอืชาตต่ิอ ๆ ไป สิง่ทีค่วรปฏบิตัติน เช่น ท าความด ี

สม ่าเสมอ การใหท้านแก่ผูท้ีส่มควรให้ ปฏบิตัอิยู่ในศลี 5 ขอ้ตลอด และปฏบิตัสิมาธ ิหรอืวปิสัสนากรรมฐานเป็นประจ า เพื่อ

ความสงบ และสขุทัง้กาย-ใจ จนกว่าจะเขา้สพูระนิพพาน  

 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 ขอ้สรุปคอื 

1. ควรท าความด ีไม่ตอ้งรรีอวนัพรุ่งนี้ เพราะการเกดิมาเป็นมนุษยก์ถ็อืว่า เป็นกรรมดทีีเ่ราไดส้ัง่สมมาแต่อดตีชาติ

แลว้ และมนุษยส์ามารถทีจ่ะปรบัปรุงตนเองให้ดไีด้ และสามารถลขิติชวีติตนเองได้ไม่ว่าจะด ีหรอื เลว  เพื่อลด ละ สิง่ไม่ด ี

หรอืความชัว่ของเราทีไ่ม่อาจทราบไดใ้นอนาคตกาล 

2. ไม่สร้างกรรมชัว่เพิม่ เพราะเมื่อเราทราบว่าหากกระท าสิง่ไม่ด ีผลกจ็ะตอบสนองเราตามที่เรากระท า ผลของ

กรรม อาจจะแบ่งออกเป็น 2 อย่าง คือ ทางด้านจิตใจ คือ ท าให้จิตใจสบาย สงบ และมีความสุข เช่น ท าบุญใส่บาตร 

ช่วยเหลือผู้ขดัสนยากไร้จริง ๆ  ดูแลผู้ใกล้ชิดยามเจ็บป่วยโดยไม่รังเกียจ ท าด้วยจิตใจที่เป็นกุศล บริสุทธิ ์และไม่หวัง

ผลตอบแทน จะมคีวามสขุ สบายกาย-ใจ มคีวามปีต ิมากกว่า การท ากรรมดทีีห่วงัผลทางดา้นวตัถุ คอื ท าเพื่อหวงั ลาภ ยศ 

ต าแหน่ง อ านาจ หากไม่ไดด้งัใจ เกดิเศรา้หมอง ทุกข ์การท าดทีางวตัถุ ตอ้งประกอบดว้ย หลกั 4 ประการ คอื  

1) คตสิมบตั ิคอืท าดใีหถู้กสถานที ่ 

2) อุปธสิมบตั ิคอืท าดใีหถู้กตวับุคคล  

                                                           
๘ พระสุธีธรรมานุวัตร,ผศ.ดร. และคณะ, “ความจริงจากการวิจัยกรรม” ได้รับทุนจากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ๒๑ เซ็นจูรี่ จํากัด), ม.ป.ป. หน้า ๔๓,๑๑๖. 
๙ อภิ.วิ. (ไทย) ๓๕/๘๑๐/๕๒๓. 
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3) กาลสมบตั ิท าดใีหถู้กเวลา  

4) ปโยคสมบตั ิคอืท าดใีหต้ดิต่อกนัไป๑๐  

3. ให้มศีรทัธามัน่คงในเรื่องกฎแห่งกรรม หรอืกฎธรรมชาต ิเพื่อกระตุ้นเตือนไม่ให้เกดิกเิลส  อนัได้แก่ ความโลภ 

ความโกรธ ความหลงตณัหาต่าง ๆ ใหเ้ป็นผูรู้ส้นัโดษ คอืความพอเพยีงอย่างทีใ่นหลวงรชักาลที ่๙ ของเราไดต้รสัไว ้ใชส้ตใิน

การไตร่ตรอง ไม่ประมาทในการคดิหรอืท าสิง่หนึ่งสิง่ใด  ใช้วจิารณญาณรอบคอบด้วยปญัญาในการตดัสนิใจท า กจ็ะก่อให้

ชวีติมแีต่ความสงบสขุทัง้กาย ใจ ในชาตนิี้ ชาตหิน้า และชาตต่ิอ ๆ ไป 

 

ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั  
สิง่ทีค่วรน้อมน ามายดึเหน่ียวจติใหต้นประพฤตดิ ีประพฤตชิอบดว้ย กาย วาจา ใจ อย่างบรสิุทธิ ์เป็นสิง่ทีม่นุษยท์ุก

คนพงึปฏบิตัอิย่างยิง่ มมีากมาย เช่น การรูอ้รยิสจั 4 ยดึหลกัทางสายกลาง คอื มรรคมอีงคแ์ปด คอื คดิด ีท าด ีประกอบอาชพี

สจุรติ ซื่อสตัยต่์อตนเองผูอ้ื่น มวีริยิะอุตสาหะ ขยนั อดทน มสีตสิมัปชญัญะ เพื่อเป็นแนวทางอนัประเสรฐิของชวีติ และ ความ

หลุดพน้จากทุกข ์ใหม้จีติเมตตา กรุณา เอือ้เฟ้ือเผื่อแผ่ ซึ่งกจ็ดัอยู่ในหลกัธรรมพรหมวหิาร 4  ส่วนอทิธบิาท 4 เพื่อเป็นบาท

ฐานแห่งความส าเรจ็ในชวีติ  คอืใหม้คีวามมุ่งมัน่ที่จะท าในสิง่ที่จะท า ขยนัไม่ย่อทอ้ อดทน เอาใจใส่ ตรวจตรา ไตร่ตรองให้

รอบคอบเพื่อเป้าหมายทีต่อ้งการ เปรยีบเหมอืน รถไฟกว่าจะวิง่ไปจงึจุดหมาย ตอ้งผ่านหลายจงัหวดั หลายสถานี สว่นเรื่องที่

เราควรปรบัปรุงตนให้ดใีนการด าเนินชวีิตนัน้ หากยึดตามหลกัธรรมในเรื่องโพชฌงค์ 7 ซึ่งเป็นเครื่องปรบัปรุงตนในการ

ด าเนินชวีติประจ าวนั เพื่อใหเ้บาบางจากกรรมชัว่ทัง้หลาย ช่วยใหเ้ราไม่ตอ้งกงัวลถงึอนาคต และกอ็าจเป็นการลดทอนความ

ทุกข ์เน่ืองจากเราไดท้ ากรรมดมีาโดยตลอด 

ดงัพุทธสภุาษติทีว่่า   “ยาทสิ  วปเต พชี       ตาทสิ  ลภเต ผล  

       กลฺยาณการกีลฺยาน  ปาปการ ีจ ปาปก ”  

  “บุคคลหว่านพชืเช่นใด ย่อมไดร้บัผลเช่นนัน้  ท าดไีดร้บัผลด ีท าชัว่ย่อมไดร้บัผลชัว่๑๑  

ผูว้จิยัเหน็ว่า อุปฆาตกกรรมในคมัภรีพ์ระพุทธศาสนาเถรวาท และอรรถกถาของพระพุทธโฆษาจารทีป่รากฏชดัเจน 

จงึสนใจศกึษาและน ามาเสนอนักศกึษาใหช้่วยกนัท าด ีละชัว่ ท าจติให้ผ่องแผ้ว ซึง่ความคดิเหน็ และทศันะของคณาจารย์

ผูท้รงคุณวุฒสิอดคลอ้งตามพุทธศาสนา ตามค าสอนในโอวาทปาฏโิมกขข์องพระพุทธเจา้ ธรรมะ สวสัดคี่ะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
๑๐ เรื่องเดียวกัน 
๑๑

 ข.ุชา. (บาลี) ๒๗/๒๙๔/๘๔, ข.ุชา. (ไทย) ๒๗/๑๔๔/๑๐๓. 
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An Instructional Model for Cooperative Mind Mapping in order to 

Develop Thai Students’ English Language Skills and Their 

Transversal Competencies 

Janpha Thadphoothon
*
 

Abstract 

Despite the potentials to organize ideas and information, mind-mapping as a 

standalone technique seems to lack the necessary interpersonal elements crucial for 

language learning and non-academic skill development. In this article, I propose that 

cooperative mind mapping (CMM) is an interactive idea-generating technique, a 

vehicle suitable for the development of Thai students’ English language skills and 

their transversal competencies. I shall begin by describing CMM in the ELT context 

where students are encouraged to share ideas to co-construct, create a concept or 

outline of a story. After defining mind mapping, cooperative learning, transversal 

competencies, and CMM, I provide a rationale for combining mind mapping with 

cooperative learning as a viable teaching idea in the EFL/ESL context. I argue that 

CMM, among other benefits, has the potential to promote not only English skills, but 

other crucial skills for the 21
st
 century. In addition, I also give a few examples on how 

to apply CMM in the context of English as a global language. 

 

Keywords: cooperative learning, English skills, mind mapping, transversal 

competencies 
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I. Introduction 

 

The aim of the paper is to propose an instructional model for cooperative mind 

mapping (CMM) in order to develop Thai students’ English language skills and their 

transversal competencies (TVCs).  After defining what a mind map is, I explain what 

cooperative learning is, and what cooperative mind mapping entails. What follows is 

my rationale for combining the mind mapping with cooperative learning. After that I 

reason why using CMM can promote TVCs and language learning skills. Finally, I 

offer three teaching ideas of CMM within the EFL/ESL context. 

 

In the next section, I discuss what is mean by mind mapping. I shall also, briefly, 

discuss its pros and cons. 

 

II. Mind Mapping as a Learning Tool  

Mind mapping or idea mapping is not a new currency in the academia. Generally, a 

mind map is defined as a diagram or a set of signs representing words, ideas, concepts, 

tasks or other signs linked to and arranged radially or systematically around a central 

key word, concept, or idea. Mind mapping, a metaphor of idea forming activities 

advocated by Tony and Barry Buzan, has gained currency in both business and 

education. According to Buzan and Buzan (2003), a mind map is an expression of the 

‘radiant thinking’ pattern that is believed to be natural to the brain. It involves the use 

of colors and images, which is believed to be a technique that utilizes more of the 

brain's resources, the left hemisphere as well as the right hemisphere. In short, mind 

mapping is believed to utilize the capacity of the whole brain. 

 

Mind maps have other similar names and concepts. They are also known as semantic 

maps, concept maps, idea maps, word webs, or spider maps. Mind mapping may help 

to unlock the creative potential of the brain. This technique has been applied in many 

contexts to generate, visualize, structure and classify ideas, and as an aid in study, 

organization, problem solving, and decision making (Buzan, 1991). Advocates such 

as Tony Buzan and Barry Buzan argue that mind mapping has the potential to be an 

effective tool for enhancing memory, thinking and learning in general. It is non-linear 

and has the potential to tap into the way the brain actually works. It allows ideas to 
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radiate from a central focus while providing a holistic picture of the situation. This 

article looks at the practical applications of mind mapping in the ESL classroom. 

 

In the literature, mind mapping has been conceived as a tool with both pros and cons. 

Even though mind mapping has been used by millions in various contexts, its pros 

and cons reported by empirical and careful studies have not been widely published. 

Advocates of mind mapping seem to be cautious with their claims. One good thing 

about mind mapping is that it has helped students with learning difficulties such as 

dyslexics (Kenyon, 2002). 

 

One tenet of mind mapping is that mind mapping works in the same way as our brain. 

Mind mapping is a means to mimic or mirror the structure of the brain and its most 

basic building block, the brain cell. A survey conducted has reported that mind 

mapping benefited people in their professional lives (84%). 74 % felt that employing 

the technique saved them time, 65% believed they benefited from clearer thoughts, 

and 61% believed they were more organized after they had been trained in the 

technique. 

 

Concepts similar to mind mapping is not a new concept in ELT. Oxford (1990), for 

example, has briefly introduced ‘semantic mapping’ as a strategy for improving 

students' memory and comprehension. It is useful pre-listening and pre-reading 

activities. Mind mapping is believed to be a useful technique in reading 

comprehension, vocabulary development and pre-writing. It is also useful in 

generating ideas (Jacobs, Kumarasmy, Nopparat, and Amy, 1998). 

 

In addition to having relatively little empirical evidence, another disadvantage of 

mind mapping is, perhaps, its individualistic orientation. In other words, traditional 

mind mapping involves very little interaction with other human beings. Mind 

mapping is often believed to be an individual pursuit. Another weakness is that t is a 

time consuming activity. In this paper, I would like to propose that supplementing 

mind mapping with cooperative learning activities is a viable approach to optimize 

language teaching and learning.  What is cooperative learning? 
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III. Cooperative Learning 

Johnson and Johnson define cooperation as “working together to accomplish shared 

goals,” and cooperative learning as “the instructional use of small groups through 

which students work together to maximize their own and each other’s learning” 

(1994:4). Along with cooperative learning are two collocations: (1) individualistic 

learning or learning alone and competitive learning. Cooperative learning offers an 

alternative to both approaches.  

 

Cooperative learning is not new in education. It has been proposed in response to 

traditional curriculum-driven education. In cooperative learning environments, 

students interact in purposely structured heterogeneous groups to support the learning 

of oneself and others in the same group. Learners learn in a team and as a team. 

 

In cooperative learning, learners must work together in order to succeed and personal 

success only springs from group success. In competitive learning, in order to succeed, 

other learners must fail. Research has claimed that cooperative learning is more 

effective than competitive learning (for example, Johnson and Johnson, 1994). 

 

In this paper, cooperative learning is defined as a learning method that has four 

principles proposed by Kagan (1994). The four basic principles are: (1) Positive 

Interdependence, (2) Individual Accountability, (3) Equal Participation, and (4) 

Simultaneous Interaction.  Kagan uses the acronym PIES to represent the four 

principles. These four principles are discussed below. 

 

Positive Interdependence means that a gain for one student is associated with gains 

for the other students.  Students should be guided to understand that the success of 

every team member depends upon the success of each other member. This “sink-or-

swim-together” mentality is the central theme of cooperative learning.  One way to 

foster positive interdependence is to not give each group member all of the necessary 

materials to complete the assigned task, thereby forcing the students to share and 

work together. 

 

Individual Accountability means that each group member is responsible for his or her 

own learning, and for contributing to the learning of his or her group members.  If the 
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teacher is to assign a group grade, it is also important to assign individual grades to 

each student, based on exams and other work which is done independently. 

 

Equal participation is self-explanatory, and refers to the fact that no student should be 

allowed to dominate a group, either socially or academically, and that no student 

should be allowed to loaf, or “hitchhike” on the work of other group members.  Kagan 

cautions that equal participation does not occur automatically, and that steps must be 

taken to ensure that it occurs.  In particular, Kagan posits two techniques to ensure 

equal participation.  The first is turn allocation, which means that students are 

expected to take turns speaking, and to contribute to the discussion when their turn 

comes.  The second is division of labor, which means that each group member is 

assigned a specific role to play in the group. 

 

Simultaneous interaction in cooperative learning results from arranging the students in 

small groups, seating the students face-to-face, and creating a group task such that all 

group members need to work together to obtain a solution.  This could be contrasted 

to a traditional classroom setting in which all of the students are facing forward, 

working independently, and spending the overwhelming majority of the time sitting 

quietly, listening only to the teacher.   

 

Johnson and Johnson (1994) are in agreement with Kagan’s “PIES” principles for 

cooperative learning, and add two additional conditions of their own.  First, they 

assert that “students must learn and frequently use required interpersonal and small-

group skills” (1994:106).  Examples of these skills include leadership, communication, 

and conflict-management. They note that students usually don’t enter the class 

possessing these skills, and that they need to be taught. 

 

Like mind mapping, cooperative learning is not without criticisms. As discussed, 

mind mapping can easily become mind wandering if done without proper 

understanding and training. Cooperative learning, too, is far from being a perfect 

learning method. There are indeed advantages and disadvantages. On the positive side, 

research on cooperative learning (Bossert, 1988-1989; Cohen, 1994; Johnson & 

Johnson, 1989; Sharan, 1980; Slavin, 1995, cited in Tan et all, 1999) across a wide 

range of academic subjects and age groups suggests that the use of cooperative 
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learning may be associated with gains on the many useful variables: (1) achievement, 

(2) liking for school, (3) inter-ethnic relations, (4) thinking skills, (5) self-esteem, and 

(6) enjoyment. 

 

On the negative sides, some students may use the time to socialize rather than focus 

on the task. In many cases, grading and evaluation are a challenge, as it is not easy to 

achieve the balance between individual and team contribution. Many students may 

find it challenging to work as a team. If not well-structured, a cooperative learning 

activity can easily create a lot of noises and confusion. 

 

In many respects, the benefits of cooperative learning encapsulate both cognitive and 

non-cognitive skills. Those non-cognitive elements can be said of falling into the 

realm of transversal competencies, or cross-cutting skills. 

 

IV. Cooperative Mind Mapping (CMM) 

 

What is cooperative mind mapping? Traditionally, mind mapping has been done 

individually. It has been used, for example, as a note-taking technique. This lack of 

interaction, as mentioned earlier, as far as second language learning is concerned, is 

one of the mind mapping’s weaknesses. Fortunately, mind mapping is flexible enough 

to suit various contexts. It can also be implemented in ways that help students to learn 

together. I this paper, I propose that CMM has the potential to be a good example of 

the combination between cognitive and social strategies. Mind mapping and group 

work complement one another. There are several different ways in which mind 

mapping can be integrated into group activities. As a matter of fact, Buzan (2003) is 

aware of the need to allow interaction among mind mappers. He has coined the term 

‘brain blooming’ to describe the situation where mind mappers work cooperatively to 

complete a task. When it is used to brainstorm ideas, it uses a new metaphor called 

brain blooming (Buzan, 2003). Hence, brain blooming is an alternative to brain 

storming. 

 

In the ESL context, Jacobs et al (1998) have combined mind mapping with jigsaw 

reading, one of cooperative learning’s strategies. He found that the combination is 
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viable and has proven to be effective in developing the students’ reading 

comprehension. 

 

V. Thinking Skills and Transversal Competencies 

 

In this article, thinking skills are defined as being reasonable and decision-making 

skills. Such skills entail three inter-related dimensions: critical, creative, and caring 

(Lipman, 2003). The three aspects, according to Lipman (Ibid.), should be treated 

equally, and are “in continual transaction with each other” (p. 201). The figure below 

illustrates this interconnectivity. 

 

 

Figure 1: Three Thinking Domains 

 

 

 

According to Lipman (2003), a well-educated person is a person with good thinking 

skills. He or she is a person equipped with the following qualities: sensitive to context, 

relies on criteria, self-corrective, imaginative, holistic, inventive, generative, 

appreciative, active, normative, affective, and empathic. He or she is logical, moral, 

and creative. In terms of ideology, such a person values principles of participative 

democracy, respects reasonableness, and values evidences. 

 

The benefits of CMM vary and may extend beyond the cognitive domain. It is 

hypothesized to be conducive to the development of learners’ transversal 

competencies. In this paper, TVCs are defined as a set of skills, abilities, and attitudes 

Critical 

Caring 

Creative 
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that cut across several key educational domains, for examples, critical thinking skills, 

empathy, tolerance, resilience, IT skills, teamwork skills, communication skills.  

 

In this paper, as the title suggests, the main proposition is that CMM is a (viable) 

means to promote three types of thinking skills: critical thinking, creative thinking, 

caring thinking, as well as transversal competencies (TVCs).  

 

VI. How Does CMM Promote English Language and Thinking Skills? 

 

The thesis statement of this article is that three areas of thinking skills, language skills, 

and transversal competencies can be promoted by implementing CMM in EFL/ESL 

classes. As mentioned earlier, I believe that mind mapping as an individual pursuit 

maybe inadequate for promoting social and thinking skills. In this section, I shall first 

discuss the main argument: Why does CMM promote these skills and competencies? I 

then shall give two examples of how CMM can be realized. 

Figure 2: Conceptual Model 

 

 

 

The proposed model illustrates how CMM promotes language skills, thinking skills, 

and transversal competencies. The first reason why it does so lies in the research 

findings on the benefits of cooperative learning. Tan, Gallo, Jacobs, & Lee, (1999) 
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were using the Internet and cooperative learning principles to foster secondary school 

students to learn about endangered species. Their effort involves the integration of 

thinking skills, complex tasks, and cooperative learning.  

 

The many testimonials of mind mapping are abundant in convincing us to buy the 

idea of using it as a learning tool. For example, Issam Abi-El-Mona,and Fouad Adb-

El-Khalick (2008) investigated the influence of using mind maps as a learning tool on 

eighth graders’ science achievement. They found that those who have been trained on 

how to do mind mapping outperformed the controlled group. This is an example of 

how mind mapping might be used to enhance learners’ cognitive skills. 

 

SLA research has suggested that interactivity plays a crucial role in language learning 

(Long and Porter, 1985). Compared with rote learning and learning alone, interacting 

with teachers and fellow students proves to be more beneficial. In particular, CL 

seems to overlap with the output hypothesis. CL has the potential to increase students’ 

opportunities to create output and negotiate for meaning. When many students are 

talking simultaneously, one or a few students cannot dominate the learning. Hence, 

instead of one person learning at one time, all are talking and learning together. 

 

Lastly, the literature on transversal competencies suggests that elements of CL are 

conducive to the development of those non-cognitive skills. Nowadays, more people 

in education agree on the importance of non-academic skills  (Sinlarat and 

Thadphoothon, 2015). Research and literature suggest that “non-academic” skills are 

as important predictors of success in school and career as academic abilities (Hipkins, 

Boyd, and Joyce, 2005.). CL is supported by the sociocultural theory --- it attempts to 

build an environment that fosters mutual aid and social skills. Newman and 

Holtzman (1993, p. 77, quoted in Jacobs, 2005) claim that Lev Vygotsky’s social 

strategy was essentially a cooperative learning strategy. Under the strategy, the teacher is 

expected to create heterogeneous groups of learners or children, some of them are weak and 

some are more advanced. They then learn from each other. They need to cooperate and join in 

the activity. They teacher is expected to give them tasks that are beyond the developmental 

level of some children, creating a gap where cooperation is required.  
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VII. Examples 

 

Three teaching ideas are: (1) Mindiction, (2) Mind Mapping K-W-L, and (3) Mind 

Mapping Round Robin. 

 

Example 1: Mindiction 

 

Mindiction (pronounced Mind-Dik-Shion) is a combination of dictation and mind 

mapping. In the standard dictation procedure, the teacher reads a passage slowly and 

repeatedly. Students write exactly what the teacher says. Mind mapping is a useful 

tool for organizing information. It is useful in reading comprehension and pre-writing. 

Many people found it an effective note-taking strategy. Students can mind map to 

organize their ideas and to plan their writing. Dictation, however, does not always 

have to involve writing sentences and paragraphs. Students can create a mind map 

based on the description read by the teacher. Mindiction is similar to picture dictation 

(Airey, 2002, cited in Jacobs and Small, 2003). In picture dictation, students listen to 

the description read by their teacher. They then do a drawing based on what they hear. 

The outcome is the drawing or picture. In Mindiction, students listen to the 

description of the mind map read by the teacher. They then mind map and share their 

maps with their classmates. 

 

Dictation and mind mapping have both strengths and weaknesses. One weakness of 

traditional dictation is that it lacks interaction. It is thus not always suitable for 

developing speaking skills. One of its strengths is its emphasis on accuracy. While 

mind mapping has many benefits such as memory and creativity enhancement, its 

traditional role is to enhance individual’s self-reflection. It is thus an individual 

enterprise with little interaction with others. As interaction, a vital factor for language 

learning and thinking, seems to be lacking in both methods, innovation is required. In 

the ESL/EFL context, interaction with others is vital for language learning. This is 

where group work, including pair work, has its role. Incorporating this third element 

may increase participation and interaction. Mindiction, a combination of Buzan’s 

Mind Mapping and traditional dictation, may help remedy such shortcoming by 

facilitating interaction among students and, therefore, enhance thinking skills and 

language learning. Mindiction may be a viable means to enable students to improve 
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their speaking-listening skills, develop their vocabulary, and create an outline for 

writing. 

 

LANGUAGE FOCUS 

 

Organizing given information into mind maps 

 

SKILLS 

 

Listening, Speaking, and Writing. 

 

TIME 

 

Approximately 60 minutes 

 

MATERIALS 

 

Teacher scripts 

Sample mind maps 

Good drawing paper or A-4 blank paper 

Colored pencils and erasers 

 

PREPARATION 

 

Put the sample mind map on an overhead transparency or reproduce it to display on 

the classroom walls. 

 

PROCEDURE 

 

1. (Whole class) Teacher displays and explains the sample mind map. Some specific 

and principles of mind mapping should be explained. 

2. (Individual) Students listen to the description of a mind map which is half-done.  

3. (Individual) Students listen to the same description again. This time they mind map 

as they listen. They then continue mind mapping until their map is completed. 
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4. (Pairs) Students form pairs. They compare their mind maps with their partners and 

make one joint mind map per pair (for expository texts). They form pairs and compare 

their mind maps with their partners and explain their mind maps to their partners (for 

creative texts). 

5. (Individual) Students compare their maps with the teacher’s map. 

6. (Whole class) Students post their mind maps on classroom walls. 

 

EXTENSION 

 

(Individual) Students write stories or essays based on their mind maps. For creative 

texts, students can write a story about their partners’ mind maps. 

 

Example 2: Mind Mapping KWL 

 

K-W-L (Ogle, 1986) is a well-known three-step reading technique that fosters active 

reading, which has been used mainly for expository texts. Mind mapping is a useful 

tool for organizing information by creating a diagram to "represent words, ideas, tasks 

or other items linked to and arranged radially around a central key word or idea" 

(Wikipedia). Mind mapping involves the use of colors and images, which is believed 

to be a technique that utilizes more of the brain's resources. Mind mapping, like K-W-

L, is particularly useful in reading comprehension and pre-writing. 

 

RATIONALE 

 

K-W-L and mind mapping have both strengths and weaknesses. One weakness of K-

W-L is its greatest strength ---its suitability for expository texts. Another good thing 

about K-W-L is its structure, which is useful for students to follow the good frame. 

While mind mapping has many benefits such as memory and creativity enhancement, 

its traditional orientation is self-reflective. It is often believed to be an individual 

enterprise with little interaction with others, a vital factor for language learning. In the 

ESL/EFL context, interaction is vital for language learning. Group work, including 

pair work, may increase participation. Mind mapping K-W-L, a combination of 

Buzan’s Mind Mapping and Ogle’s K-W-L, may facilitate interaction among students 

and, therefore, enhance thinking skills and language learning. 
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LANGUAGE FOCUS 

 

Organizing information into mind maps 

 

SKILLS 

 

Listening, Speaking, Reading, and Writing,  

 

TIME 

 

Approximately 60 minutes. 

 

MATERIALS 

 

Teacher Script (First Half and Second Half) 

Sample Mind Maps 

K-W-L Mind Maps 

Colored pencils and erasers 

 

PREPARATION 

 

Put the sample mind map on an overhead transparency or reproduce it to display on 

the classroom walls. 

 

PROCEDURE 

 

1. (Whole class) Teacher explains Buzanian mind mapping, traditional K-W-L. 

Teacher shows them a few samples of mind maps, explains the process and elements 

of K-W-L mind maps. 

2. (Individual) Teacher distributes K-W-L Mind Maps to each student. 

3. (Pairs) Students form pairs. They discuss the key word/phrase of the K-W-L Mind 

Map (Fairy Story). Students are encouraged to ask and answer questions related to K 

(What they already know about the topic --- Fairy Story).   
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4. (Individual) Students listen to the first half of the story read by their teacher (Fairy 

Story). Students listen to the same section again. After listening, students work on 

their mind maps. They need to include in their mind maps the following sections: 

 

 1. K --- What they already know about the story, based on their listening  

     comprehension of the story read by their teacher. 

 2. W --- What they think will happen next? Why? 

 3. L --- Will the audience like the story? What will the audience learn form 

     it? 

5. (Pairs) Students return to their partners. This time they take turn describing their 

mind maps. 

6. (Pairs) Students compare their mind maps with their partners and make one joint 

mind map per pair. 

7. (Whole class) Students post their mind maps on classroom walls. 

 

VARIATION 

 

For beginners, instead of listening to the half-finished story, a series of pictures 

should be shown to them, using PowerPoint slides or slides for an overhead 

transparency if available. After viewing those series of pictures, students complete 

their K-W-L mind maps. They then work with their partners describing their maps. 

 

EXTENSION 

 

(Individual) Students write stories based on their mind maps.  

 

 

Example 3: Mind Mapping Round Robin (Kagan, 1994)  

 

Mind mapping and reading can be combined to complement one another. There will 

be two schemes or plans of actions: Group and Individual Schemes 

 

Group Scheme (One Group-One Book) 

 

13211321



 

In this scheme, the students are in groups of four. The four students then read the 

same book. The time given is for reading the book is two weeks. The group then get 

together to discuss the book they have read. The steps are as follows: 

 

1. Students are in group of four. 

2. One at a time, moving around the group in a clockwise direction, each 

student stands, show their mind map to the group, and describe it in 

relation to the book. 

3. The student to the speaker’s right asks a question or makes a comment. 

 

Individual Scheme (One Student-One Book) 

 

In this scheme, each student has freedom to choose their own book to read. The time 

given varies from two to three weeks. The steps are as follows: 

 

1. Students are in group of four. 

2. One at a time, moving around the group in a clockwise direction, each 

student stands, uses their mind map to summarize the book (section) they 

have read to the group (for 2-3 minutes), and expresses their opinions 

about the book (I think it’s a great book because…, I find the book 

interesting because…...) 

3. The student to the speaker’s right asks a question or makes a comment. 

 

Each group then work together to combine their mind maps into one coherent story. 

 

VIII. Conclusion 

 

The aim of this paper is to propose cooperative mind mapping (CMM) as a viable 

instructional model to develop students’ thinking skills, language skills, and non-

cognitive skills.  I have defined mind mapping, cooperative learning, thinking skills, 

and cooperative mind mapping. I also have provided the rationale for combining mind 

mapping and cooperative learning and proposed that CMM is a viable instructional 

approach. In the last section, I have suggested three teaching ideas to promote those 

skills and competencies. 
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In conclusion, mind mapping itself is a powerful thinking tool for organizing 

information and creating ideas. Combing it with existing cooperative learning 

techniques opens new possibilities; it has the potential to promoting second language 

learning, thinking skills, and transversal competencies. 
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