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สารจากสารจาก  

ดรดร..อาทิตย  อุไรรัตนอาทิตย  อุไรรัตน  
อธิการบดีอธิการบดี  มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต  

 

 

ในโลกท่ีมีกระแสการไหลเวียนของความรูอยางไรขอบเขต และหลากหลายอยางท่ีมิเคย
มีมากอน  ดวยอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ    ตางฝายตางตระหนักวาองคความรูคือ  
บันไดสูวิวัฒนาการ และการแขงขันได  ในระบบเศรษฐกิจสากลของโลกยุคโลกาภิวัฒน 
มหาวิทยาลัยรังสิตจึงใหความสําคัญในการหลอหลอมนักศึกษาใหใสใจในการศึกษาวิจัย  เพื่อ
พัฒนาองคความรูท่ีมีประโยชน  แตมิไดจํากัดเฉพาะดานเศรษฐกิจ  หากครอบคลุมทุกสาขาของ
หลักสูตร  เพื่อความสมดุลของการพัฒนาในอนาคต  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา  
ซึ่งในปจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตไดขยายสาขา ท้ังในกลุมวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และ
สังคมศาสตร ครอบคลุมระดับดุษฎีบัณฑิต ๗ หลักสูตร และระดับมหาบัณฑิต ๓๖ หลักสูตร  
สงเสริมท้ังทางดานแผนการศึกษาวิจัยเพื่อทําวิทยานิพนธ  และแผนการศึกษาคนควาอิสระ 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยรังสิตยังมุงสรางเครือขายปญญาชนคนวิจัย ต้ังแตอยูใน
มหาวิทยาลัย   โดยจัดใหมีเวทีการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาเปนประจําทุกป และ
เปดโอกาสใหนักศึกษาระดับบัณฑิตจากสถาบันตางๆ ท่ัวประเทศเขามารวมนําเสนอผลงานวิจัย
ดวย  เพื่อสานสัมพันธระหวางสถาบัน  และชวยใหการถายทอดองคความรูท่ีไดรับนําไป
ประยุกตใชไดกวางขวางยิ่งข้ึน 

 

   “ประโยชนของความรู  มิใชอยูในตํารา 

   ขึ้นห้ิงไมนําพา   หลังคนความามากมาย 

   แลกเปลี่ยนเรียนจากกัน  ประโยชนพลันมีมากหลาย 

   ตอยอดผลิพรรณราย  สรางคาใหไทยพัฒนา” 
 
 
 
 
 

(ดร.อาทิตย  อุไรรัตน) 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 



 

2  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

  
สารจากสารจาก  

รองศาสตรรองศาสตราจารย าจารย ดรดร..จีรเดช อูสวัสด์ิจีรเดช อูสวัสด์ิ  
อธิการบดีอธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

 

 

การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา โดยความรวมมือของมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย และมหาวิทยาลัยรังสิต ในปการศึกษา 2553 นี้ ไดจัดข้ึนเพื่อใหความสําคัญกับงานดาน
วิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเปนผูท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาธุรกิจของ
องคการ และการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ  

ในการจัดประชุมครั้งน้ีจะเปนเวทีใหนักศึกษา นักวิจัย นักวิชาการ รวมถึงคณาจารยท่ีมี
ผลงานดานวิชาการ ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรูและประสบการณซึ่งกันและกันผานทาง
บทความวิชาการ ท่ีไดรับการคัดเลือกท้ังบทความภาษาไทย และบทความภาษาตางประเทศ  

ในโอกาสน้ี ใครขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการพิจารณาผลงาน และ
ผูแทนจากท้ังสองมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสวนสําคัญยิ่งในการชวยใหการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย
บัณฑิตศึกษาครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี ผลท่ีไดจากการประชุมเชิงวิชาการน้ีจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาองคกรภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของประเทศชาติในภายภาคหนาตอไป 

 
 

 รองศาสตราจารย ดร.จีรเดช  อูสวัสด์ิ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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สารจากสารจาก  

ผูชวยศาสตราจารย รผูชวยศาสตราจารย ร..ตต. . หญิง ดรหญิง ดร. . วรรณีวรรณี  ศุขสาตร  ศุขสาตร  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต  

 

 วัตถุประสงคสําคัญของการจัดการประชุมวิชานําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป
การศึกษา 2553  เพ่ือเปนเวทีสําคัญท่ีเปดโอกาสใหเกิดการเผยแพรผลงานวิจัย และการแลกเปลี่ยนวิชาการ
ระหวางนักวิจัย คณาจารย และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งสอดคลองกับมาตรการท่ีกระทรวงศึกษาธิการมี
ในเกณฑมาตรฐานของการจบการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

การประชุมนําเสนอผลงานในครั้งน้ีไดจัดกลุมของงานวิจัย 6 กลุม ไดแก กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร
สุขภาพ, กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ, กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี, กลุม
สาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป, กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกิจและพาณิชยศาสตร และกลุม
สาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยบทความวิจัยท้ังหมดท่ีนําเสนอในท่ีประชุมและตีพิมพในเอกสาร
การประชุม  ไดผานการตรวจสอบคุณภาพจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือใหบทความวิจัยมีคุณภาพในระดับหนึ่ง 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต หวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารการประชุมฉบับนี้  จะเปนประโยชนตอ
ผูเขารวมงานประชุมและผูสนใจทุกทาน  จนนําไปสูการพัฒนาประเทศไดในอนาคต  และในโอกาสน้ี
ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.เสรี ศุภราทิตย ท่ีใหเกียรติเปนผูทรงคุณวุฒิในการใหความรูแกผูเขารวม
ประชุม  รวมถึงคณะกรรมการอํานวยการการจัดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา และ
คณะกรรมการฝายอื่นๆ ทุกทานท่ีทําใหการประชุมวิชาการครั้งน้ี ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
จัดงาน 
  
 
 
 

(ผศ.ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร) 
15 ตุลาคม 2553 
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สารจากสารจาก  

ดรดร..ทรรศนะ บุญขวัญทรรศนะ บุญขวัญ  
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  

  
ในนามของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งท่ีไดรับเกียรติให

สวนหนึ่งของการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553  ซึ่งเปนงานท่ีจัดข้ึน
เพื่อศูนยกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ ขอมูล ขาวสาร และผลงานวิจัยระหวางนักศึกษา
ผูวิจัย นักวิชาการ และคณาจารยผูมีความรูความเช่ียวชาญในดานตางๆ และเปนงานท่ีแสดงใหเห็นถึง
ความรวมมือกันของบัณฑิตวิทยาลัยของสองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย และ
มหาวิทยาลัยรังสิต ผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพทางวิชาการของ
นักศึกษา และองคความรูใหมๆ ทางดานวิชาการ ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศ
ตอไปได 

กระผม ขอขอบคุณ อธิการบดี และคณะกรรมการดําเนินงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต และ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ท่ีทําใหงานประชุมวิชาการครั้งน้ีไดจัดข้ึนดวยความสมบูรณแบบ มีผลงาน   
วิชาการจากมหาวิทยาลัยตางๆ เขารวมเปนอยางดียิ่ง ซึ่งจะเปนการตอบสนองวิสัยทัศนดานการ
อุดมศึกษาของประเทศไทยตอไป 

 
 
 

                                                                                              ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ 
                                                                               คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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 HS301 – ผลของการใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจตอ 
จํานวนวันนอน หลังผาตัด และความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ 

สุชีรา อึ้งตระกูล  ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศพรหม และดร.น้ําออย ภักดวีงศ 

32 

 HS302 – ผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจ  
ตอการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ 

ร.ต.อ.หญิง สุชัญญญา มูลจันที  ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศพรหม และ ดร.น้ําออย ภักดีวงศ 

41 

 HS303 – ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของ
ครอบครัวตออาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

อัชฌาณัฐ วังโสม ดร.วารินทร บินโฮเซ็น และ ดร.น้ําออย ภักดีวงศ 

53 

 HS321 – ผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองตอความรู พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีระดับโคเลสเตอรอล
ในเลือดสูง 

นวรัตน  โกมลวภิาต  ผศ.ดร.อาํภาพร นามวงศพรหม ดร.น้ําออย ภักดวีงศ และ ดร.มนสภรณ วิทรูเมธา 

63 

 HS322 – การสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ 

บรรเจิดลักษณ  คีรีแลง ดร.รัชนี สรรเสริญ และ ดร.ฉันทนา จันทวงศ 

77 



 

6  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 HS323 – ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวที่บาน จังหวัดสมุทรปราการ 

รณิดา สารวรางคกูร รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ และ ผศ.ดร.ชนัญชิดา ดุษฎี ทูลศิริ 

 96 

 
 

 HS324 – ปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชาย ช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 

กมลภู ถนอมสัตย รศ.ดร.รัชนี สรรเสริญ และ ผศ.ดร.พรนภา หอมสินธุ 

107 

 HS341 – รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน จังหวัดบุรีรัมย 
ธนกร จีระออน   รศ.ดร.ชัยยง ขามรัตน  และ สมพงษ จรุงจิตตานุสนธ์ิ 

115 

 HS342 – ผลของการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการกลุม       
และแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายของกลุม         
ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

ธนกฤต เสนานอก   ศ.ดร.สมจิตต สุพรรณทัสน และ รศ.ดร.รุงโรจน พุมร้ิว 

126 
 
 

 HS343 – ผลของการจัดการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพรของ
เจาหนาที่สถานีอนามัย อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

ปวีณนภา ต้ังทวีรัศม รศ.ณัฐจาพร พิชัยณรงค  และนพ.บุญเลิศ ลิ้มทองกุล 

133 
 

 HS344 – การประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม  
ในการปองกันการหกลมของผูสูงอายุโรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิมพวัสสา เกตุเพ็ชร, ณัฐจาพร พิชัยณรงค, และ นิทัศน รายยวา 

141 

 HS345 – ผลของกิจกรรมสนับสนุนทางสังคมตอความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัว
ผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จังหวัดสุพรรณบุรี 

จีราภรณ สุดทอง  รศ.ณัฐจาพ พิชัยณรงค และ นิทัศน รายยวา  

149 

 HS346 – การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพในการผลิต
เครื่องด่ืมเกร็ดหิมะ 

สุชีลา  สํานักน้ี, ดร.จินดาวัลย วิบูลยอทุัย และ ดร.จินดารัตน โตกมลธรรม 

157 

 HS347 – รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ของโรงพยาบาล  
โนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

อัชรวรรณ ตระกูลรัมย  ผศ.ดร.ชัยยง ขามรัตน และ รศ.ดร.รุงโรจน พุมร้ิว 

167 
 

 HS349 – ผลการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค รวมกับแรงสนับสนุนทาง
สังคม เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

อุบล สีแดงกํ่า  ผศ.ดร.ชัยยง ขามรัตน และ รศ.ดร.รุงโรจน พุมร้ิว 

177 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    7 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 

 

 

 HS350 – การศึกษาประสิทธิผลโดยการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ ในผูปวยที่มี
อาการปวดขอศอกดานนอก 

สุขุม ตันประเวช   ศ.นพ. ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ และ  ดร.ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา 

185 

 HS361 – ผลของความหนาของฟลมบางท่ีเตรียมดวยวิธีสปตเตอริงตอจุล
สัณฐานดานขวางของฟลม: ศึกษาดวยเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน   
แบบสองกราด 

กมลชนก งามสม  ผศ.จักรพันธ ถาวรธิรา  ดร.อาดูลย มีพลู   ผศ.ยงยุทธ ขจรปรีดานันท และ     
ผศ.ดร.สมบัติ ธนวนัต 

194 

กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 201 

 EN401 – ผลของการเติมทรายละเอียดตอการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบี 
สุภาวดี บุตรโพธิ์ และ รศ.ดร.เสนีย กาญจนวงศ 

202 

 EN402 – การศึกษาและจัดทําคาเวลาพ้ืนฐานงานไมแบบแผนพ้ืนคอนกรีตอัดแรงไรคาน
โดยวิธีสมการสังเคราะห 

พีรยุทธ แสนพรหม และ รศ.วิสูตร จิระดําเกิง 

210 
 

 EN403 – การประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานัก
วิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 

วาสนา เวชยะมารภตั และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา 

216 
 

 EN404 - การเปรียบเทียบเทคนิคของโครงขายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณปริมาณ
ตูสินคาผานทา ที่ทาเรือกรุงเทพ 

เรือโท วีระชัย โกสาแสง  ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล และ ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน 

228 

กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา ศิลปกรรม วิจิตรศิ ศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลปลป และประยุกตศิลป 236 

 FA501 –โครงการศึกษาตัวอักษรไทยตอการอานและเทคโนโลยีการพิมพ เพ่ือการถอด
ความขามสื่อ 

มนตชัย ธนสมบัติ และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

237 

 FA502 –โครงการการออกแบบภายในที่ศึกษาจากการเปล่ียนพ้ืนที่ในภาพยนตร              
แอนิเมช่ันของ ฮายะโอะ มิยาซากิ 

ปริสา สารนุสิต และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

 249 

 FA503 –โครงการการออกแบบภายในจากการศึกษาพื้นที่ในภาพยนตรสตอปโมช่ัน
ของ ทิม เบอรตัน 

นิรมล ปนลาย และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

260 



 

8  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 FA504 –การศึกษาวิธีการใชพ้ืนที่ของการพับกระดาษโอริกามิ เพ่ือการออกแบบ
เครื่องประดับ 

ณฐินี  พันธุนนท และ ผศ.ดร.ชัยยศ อษิฎวรพันธุ 

273 

 FA505 –การศึกษาพฤติกรรมสัตวที่มีลักษณะใกลเคียงมนุษย ในภาพยนตรและ               
แอนิเมช่ัน เพ่ือการออกแบบสื่อกราฟกเคล่ือนไหว 

วิธวินท วิชัยกุล และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

282 

 FA506 –การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธจากการศึกษาเสียงในภาพยนตรที่นําเสนอความมี
ชีวิตในหุนยนต 

วรพล โกชา และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

294 

 FA507–การออกแบบชุด CARTOON CHARACTER สะทอนการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลาของคําวาชีวิตชาวกรุง 

มัณฑนา สีเขยีว และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

305 

 FA508 –โครงการออกแบบสื่อสามมิติ (เซรามิก) ที่ศึกษาจากสื่อ สองมิติ (กราฟฟติ) 
วิภูษิต เพียรการคา และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

          313
  

 FA509 –การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ 2 มิติ ในเชิงปรากฏการณที่เก่ียวกับแสง                 
เพ่ือการออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ 

สิทธิโชค  ศรีราชพัฒน และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

320 

 FA510 –การศึกษาตัวตนในภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรแนวไซเบอรพังค                           
เพ่ือการออกแบบภาพยนตรเชิงสารคดี 

ณท อรัณยะนาค และ ผศ.ดร.ชัยยศ อษิฎวรพันธุ 

 339 

 FA511 – โครงการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางกับแพทเทิรนของเครื่องแตงกายและ
ลักษณะเฉพาะของวัสดุรวมสมัยเพ่ือการออกแบบเสื้อกันฝน 

นิพพวรรณ  ภูมิไชย และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

347 

 FA512 –การศึกษาเสียงกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทองเที่ยวไทย เพ่ือการออกแบบ
ภาพยนตรสารคดี 

พัลลภ เรืองโชติ และ ผศ.ดร.ชัยยศ อษิฎวรพันธุ 

357 

 FA513 –โครงการศึกษากลไกการทํางาน ของการลวงตาจากผลงานของ ชิเกะโอะ 
ฟคุดุะ เพ่ือออกแบบสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ 

สุวพัชร  โสวภาค และ ผศ.ดร.ชัยยศ อษิฎวรพันธุ 

365 

 FA514 –โครงการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือทําความเขาใจประเด็นเรื่องความพึงพอใจ
ในการชมภาพยนตรสยองขวัญ 

ธีรชัย ทวีสุข และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

375 

 FA515 –โครงการศึกษาวิธีการสื่อความหมายของแผนที่รวมสมัยเพ่ือการออกแบบชุด
ขอมูลของกรุงเทพมหานคร 

ธนพรรธน ฟกอังกูร และ ผศ.ดร.ชัยยศ อิษฎวรพันธุ 

388 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    9 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 

 
 

 FA516 –โครงการหาโอกาสในการออกแบบเฟอรนิเจอรจากสิ่งที่มนุษยมองขาม 
กรณีศึกษา : โรงงานเฟอรนิเจอร 

ณัฐพงศ กาญจนเลขา รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และอรพรรณ เชเฟอร 

397 

 FA531 - โครงการศึกษาการถายทอดอารมณผานอวัจนภาษาเพ่ือการออกแบบตัวละคร 
ชมพูนุช ชูประเทศ  รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ 

408 

 FA532 - โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ันหุนละครเล็ก 
ลักขณา เที่ยงดี  รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ 

416 

 FA533 - โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติเรื่อง “เทคนิคของเลนสังกะสี” 
อริศา พิทยายน รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ 

425 

 FA534 - การศึกษาการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครอยางสมจริง 
สัมฤทธิ์ ภูกงลี  รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ 

437 

 FA535 - การศึกษาการออกแบบตัวละครและบรรยากาศของภาพยนตรการตูน 
สัญญา จงเสถียร  รศ.พิศประไพ สาระศาลิน และชัยพร พานิชรุทติวงศ 

447 

 FA536 - การศึกษาการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยในลักษณะงานแอนิเมช่ัน 
วิสุทธิ์ โชคดํารงสุข รศ.พรรณเพ็ญ ฉายปรีชา และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ 

460 

กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา ศึกษา ศึกษาศาสตรศาสตร มนุษมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร ยศาสตร และสังคมศาสตร  471 

 HU221 – ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 

สุวิมล มาสุข และ รศ.ประทุม  แปนสุวรรณ 

472 

 HU222 – การศึกษาสภาพและปญหาการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลเมืองชัยภูมิ 

อภิรมย  ชัยประทุม  ดร.สมภาร ศิโล  และ ดร.ธีรพนธ คงนาวัง 

482 

 HU223 – การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ประมวล วันวาน  ดร.สมภาร ศิโล  และ ดร.ธีรพนธ คงนาวัง 

489 

 HU224 – การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ 
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

กานดา สูรยราช  ดร.สุรินทร ภูสิงห และ ดร.ธีรพนธ คงนาวัง 

497 

 HU225 – การศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล 4  (อมร 
สะเพียรชัย อุทิศ) อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ไวลิขิต  ประสานเนตร  ดร.สมภาร ศิโล  และ ดร.ธีรพนธ คงนาวัง 

504 



 

10  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 

 HU227 – การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
จัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

อังคณา ชูประเสริฐ และ ดร.จิระศักดิ์ สาระรัตน 

512 

 HU228 – การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

ดุริยา สมิติษเฐียร และ ดร.มานิต บุญประเสริฐ 

521 

 HU229 – การใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพ่ือสงเสริม
กระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียน
บานเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 

อสมาภรณ วันทอง และ ผศ.ดร.ดวงหทัย กาศวิบูลย 

530 
 

 HU230 – การประเมินความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของ
ขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ชไมภัค ยุพาก่ิง  ผศ.ดร.พิชัย ละแมนชัย และ ดร.อดิศร ศรีบุญวงษ 

538 
 

 HU241 – สนธิสญัญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย 

วันเฉลิม จันทรากุล และ รองศาสตราจารย ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐ 

 546 

 HU242 – การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโทอองรี รูซ 
พิมพพลอย ปากเพรียว ดร.Bernard Wirth  และ ผศ.ดร.ประหยัด นิชลานนท 

559 

 HU243 – สังคมไทยและชาวสยามใน “บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง” 
จิราวรรณ เกียรติโพธา และ ดร.Bernard Wirth  

567 

 HU244 – การศึกษาความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือ
สุขภาพ แขวงศิริราช 

นงนุช  โกสียรัตน ดร.ธนินทรัฐ รัตนพงศภิญโญ  ผศ.ดร.พิทักษ ศิริวงศ และ                                       
ดร.พรธิดา วิเศษศิลปานนท 

573 

 HU245 – บทบาทองคการบริหารสวนตําบล ในการสรางความอยูเย็นเปนสุขของ
ประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วลีรัตน แสงไชย  รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน  และ รศ.ดร.สุวัลลีย เปยมปติ 

581 

 HU261 – การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในประเทศไทย 
พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา และ ดร.เกสรา สุขสวาง 

591 

 HU262 – การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ศึกษากรณีสถานรับ
เล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เกตุมณี สินพูนภักด์ิ และ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห 

600 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    11 

สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

 HU263 – ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย 
มาณริกา จันทาโภ และ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห 

607 

 HU264 – บทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ปญญา สมุทรหลา และ ดร.คทา ชื่นตา 

615 

 HU265 – การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียน              
การสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร 

วรัท มุกดาอนันต และ ดร.คทา ชื่นตา 

623 
 

 HU266 – กลยุทธการตลาดรานขายยาช้ันนําในกรุงเทพมหานคร 
นันทนภัสถ  กิติรัตนตระการ และ ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต 

633 

 HU267 – การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ประเสริฐ คําภิบาล และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล 

640 

 HU268 – ทัศนะเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
ชเนตตี ไทยเดชา และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล 

655 

 HU269 – สิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคา แบรนดเนมตางประเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉวีพร อธิคมกุลชัย  และ ดร.คทา ชื่นตา 

666 

 HU270 – ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย 
พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห  และ ดร.วีรพันธ พรหมมนตรี 

676 

 HU271 – การคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขตจอมทอง 
กรุงเทพมหานคร 

พระอาทิตย สิริจนโท และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากุล 

685 

 HU273 – รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากร
ในการบริหารจัดการทองถ่ินเทศบาลนครขอนแกน 

ณัฐกานดา สุวรรณฑัต และ ดร.เกสรา สุขสวาง 

698 

 HU274 – ผลกระทบระดับประเทศและระดับทองถ่ินของไทย จากกรณีพิพาทปราสาท
พระวิหาร พ.ศ. 2551-2552 

นัฎยา นารี และ ดร.ปรีชาญาณ วงศอรุณ 

707 

 HU275 – ความคิดเห็นของขาราชการที่มีตอบทบาทของสมาชิกสภา -ผูแทนราษฎร ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก 

นันทวัน ตันประสิทธิ์ และ ดร.ประเสิรฐ กิติรัตนตระการ 

713 

 HU277 – ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาหญิง ระดับปริญญาตรี
ในจังหวัดปทุมธานี 

นิสารัตน เสาวรส และ ดร.ปรีชาญาณ วงศอรุณ 

718 
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สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
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 HU278 – สวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) ตามความ
คิดเห็นของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัตนากร นิรมิตรศรีชัย และ ดร.ประเสิรฐ กิติรัตนตระการ 

723 

 HU279 – ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาวกลองเพาะงอกและความพึงพอใจของผูบริโภค
ที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของศูนย
ศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ 
อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุภิทธา บุญเน้ือ และ ดร.เกสรา สุขสวาง 

730 

 HU280 – ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด 

ราตรีรัตน  ทองรูปสวัสด์ิ  ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล 

741 

 HU281 – มาตราทางกฏหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกลํ้าแนวเขตสายสง
ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในเขตจังหวัดนนทบุรี 

ปรรณปวรรณ  ปนประดับ และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา 

751 

 HU282 – มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุในประเทศไทย 
มนัญญา คลังพระศรี และ ดร.สุรพล ศรีวิทยา 

759 

 HU283 – ทาอากาศยานในประเทศไทย: การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบองคการ 
สมชาย พิพุธวัฒน และ รศ.ปฐม มณีโรจน 

764 

  

กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  บริหารบริหารธุรกิจ และธุรกิจ และพาณิชยศาสตรพาณิชยศาสตร  770 

 BA101 - ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภค
วัยเกษียณ 

พิมลทิพย เปรมศิริศักด์ิ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง และ ดร.กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ  

771 

 BA102 – ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในการจัดการโซอุปทาน ภายใต
แนวคิดแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR-Model) 

พรไพลิน จรัสบุญไพศาล และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย 

779 

 BA103 – กลยุทธการตลาดของการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ 
ภาวินท จิระดําเกิง และ ดร.ณกมล จันทรสม 

785 

 BA105 – ความคาดหวังและการรับรูของพนักงานของสายการบินที่มีตอการบริการของ
เจาหนาที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ 

มณฑิรัตน สุคันธารุณ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย และ ชนะเกียรติ สมานบุตร  

792 

 BA106 – ความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร กับราคาตลาดหุนสามัญของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ปาลิดา หอมสุด และ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ 

800 
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 BA107 – ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไร กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและ
ประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ธารทิพย  สีตาล และ ผศ.เกศรา สุพยนต 

810 

 BA108 – ความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
สินทรัพยรวม กับกําไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

อภิญญา  สินจรูญศักด์ิ และ ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ 

818 

 BA109 - ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูกับความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน และความผูกพันในองคกรของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 
จ.นครราชสีมา 

ยุวดี แดงชาติ ดร.บุษยา วงษชวลิตกุล และ รศ.ชูศักดิ์  อุดมศรี 

826 

 BA110 – การวัดประสิทธิภาพตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใตของประเทศไทย 
กฤษฏ เพ็ชรประดับ ผศ.ดร.ปยะลักษณ พุทธวงศ ดร.กัญสุดา นิ่มอนุสสรณกุล 

836 

 BA111 - ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

เบญญาภา พรมลี  รศ.เบญจวรรณ รักษสุธี และ ดร.ฐิติรัตน  มีมาก 

844 

 BA201 - BUSINESS AND ERP SYSTEM DEVELOPMENT FOR CUSTOMER SERVICE 

STRATEGY OF TRAILER AND TRUCK MANUFACTURING 
ปนจนา สงาเนตร และ จํานงค จึงธีรพานิช 

855 

 BA301 - การบริหารประสบการณลูกคาเพ่ือสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ 
ทรงศักด์ิ วิจัยธรรมฤทธิ์ และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย 

861 

 BA302 - การบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน 
ณัฐกาญจน สุวรรณธารา และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย 

869 

 BA303 - การสรางภาพลักษณองคการ 
ศศิธร งวนพันธ และ ดร.ธีระ เตชะมณสีถิตย 

878 

 BA304 – แนวทางการพัฒนานักธุรกิจเครือขายอิสระสูความสําเร็จ 
นเรศ ลวนไพรินทร และ ดร.ณกมล จันทรสม 

883 

 BA305 - ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม : โอกาส และความทาทายทางการตลาด 
อรนี  บุญมีนิมิต และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย 

894 

 BA306 – ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงที่เปนระบบและนโยบายทางการเงินในกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 

กัลยาณี ปานทอง ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย 

901 
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สารบัญสารบัญ ( (ตอตอ))  
หนา 

  

 BA307 - การจัดการความสัมพันธกับผูขาย กับการเพิ่มประสิทธิภาพทางการจัดซื้อและ
การจัดการโซอุปทาน 

นพปฎล สุวรรณทรัพย และ รศ.ดร.มณฑลี ศาสนนันทน 

907 

 BA205 - ECONOMIC VALUE ADDED AS A SIGNIFICANT MEASURE IN THE CHANGE 
OF STOCK PRICE COMPARE WITH TRADITIONAL ACCOUNTING BASED 
PERFORMANCE MEASURES IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY OF  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE IN VIETNAM 

Tran Thi Thu Dung  

915 

 BA206 - SERVICE QUALITY:  A CASE STUDY OF THAI AIRWAYS 
Dusit Surint  

927 

 BA208 - SERVICE DIMENSION EXPECTATION PERCEPTION AND SATISFACTION FROM 
PATIENT OF PRIVATE HOSPITAL IN MYANMAR 

Hnin Thida  

942 

  

ประกาศแตงตัง้คณะกรรมการจัดการประชมุนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประกาศแตงตัง้คณะกรรมการจัดการประชมุนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา 25532553  
950 

กองบรรณาธิการ เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา กองบรรณาธิการ เอกสารประกอบการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 

ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา 25532553  
955 
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โครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา  
ประจําปการศึกษา ประจําปการศึกษา 25525533  

  
หลักการและเหตุผล 

 ปจจุบันมหาวิทยาลัยรังสิตมีผูสําเร็จการศึกษาท้ังระดับบัณฑิตศึกษา ประมาณปละ 300 คน ท้ังใน
การศึกษาแผน ก และ แผน ข  ผูสําเร็จการศึกษาท้ังมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ไดทําวิทยานิพนธอันเปน
ผลงานช้ินสําคัญของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือใหสําเร็จการศึกษา  ดังน้ันการสนับสนุนสงเสริมใหมี
การเผยแพรผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา จึงเปนบทบาทท่ีสําคัญของบัณฑิตวิทยาลัย ในการจัดหาเวทีให
ผูสําเร็จการศึกษาไดเผยแพรผลงานวิจัยตอสังคมและผูสนใจ ในการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  อีกทั้ง
เพื่อใหเปนไปตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และขอบังคับวาดวยมาตรฐานการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549 บัณฑิตวิทยาลัย จึงจัด
โครงการเวทีเสนอผลการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาข้ึนเปนประจําทุกป 
 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือจัดเวทีเผยแพรผลงานวิจัยของผูท่ีกําลังศึกษาและสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
3. เพ่ือเปดโอกาสใหผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดนําเสนอผลงานวิจยัตอสังคม และผูสนใจ 
4. เพ่ือใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูไดเขารวมประชุมและไดแนวทาง ประสบการณ 

เพ่ือการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพตอไป 
5. เพ่ือใหเปนไปตามประกาศเกณฑมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ  และขอบังคับวาดวยมาตรฐานการศึกษาข้ันบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ. 2549 
 

ผูรับผดิชอบโครงการ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรงัสิต และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

วัน เวลา และ สถานท่ี ดําเนนิงาน 

 วันศุกรท่ี 15 ตุลาคม 2553 
 ณ อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลยัรังสิต 
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รูปแบบการประชุม 

พิธีเปดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
การเสวนา หัวขอ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานวิจัยสิ่งแวดลอมเพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น” 
พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2552  
การนําเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) เรื่องละ 15 นาที ซักถาม 5 นาที  

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. เปนการกระตุน สงเสริม ทักษะการนําเสนอผลการวิจยัท่ีเปนสากล แกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2. เปนการสงเสรมิใหนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีกําลังศึกษา  ผูสนใจท่ัวไป ท้ังภายในและ

ภายนอกมหาวทิยาลัยไดรับรู และนําผลการวจิัยไปใชประโยชน 
3. เปนการเผยแพรช่ือเสียง คุณภาพ และศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยสูสังคม 
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                                                                               กําหนดการ 
การประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 

วันศุกร ท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553 
หองประชุม Auditorium ชัน้ 1  อาคารรัตนคุณากร  มหาวิทยาลัยรังสิต 

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

   8.00 –   9.00 น. ลงทะเบียน 
   9.00 –   9.10 น. กลาวรายงาน   
   โดย ผูชวยศาสตราจารย ร.ต.หญิง ดร.วรรณี  ศุขสาตร 
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสิต 
   9.10 –   9.30 น.  กลาวตอนรับและเปดการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา  
  ประจําปการศึกษา 2553 
         โดย  ดร.อาทิตย  อุไรรัตน  อธิการบดี   มหาวิทยาลัยรังสิต 
   9.30 – 10.30 น.  เสวนา หัวขอ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับงานวิจัย

สิ่งแวดลอมเพือ่การพัฒนาทองถิ่น”  
โดย รองศาสตราจารย ดร.เสร ีศุภราทิตย และคณะ 
 ดําเนินรายการโดย ดร.กีรติ ตันเสถียร 

 10.30 – 10.50 น. พิธีมอบรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําปการศึกษา 2552 
   โดย อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 10.50 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง 
 11.00 – 12.00 น. นําเสนอผลงานวิจัย (กลุมยอย) ช้ัน 7 และ 8 อาคารรัตนคุณากร 
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 -  14.50 น. นําเสนอผลงานวิจัย (กลุมยอย) ช้ัน 7 และ 8 อาคารรัตนคุณากร 
 14.50 – 15.00 น. รับประทานอาหารวาง 
 15.00 -  16.30 น. นําเสนอผลงานวิจัย (กลุมยอย) ช้ัน 7 และ 8 อาคารรัตนคุณากร 
 16.30 – 16.45 น. กลาวปดการประชุม 
   โดย  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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กําหนดการนําเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา 
  

กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภากลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ แพ และ ละ กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ และชีวภาพ 

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หอหอง ง 701701   

เวลานําเสนอ รหัส – ช่ือเรื่อง 
ช่ือผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HS301 -  ผลของการใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอด

เลือดหัวใจตอจํานวนวันนอนหลังผาตัด และความพึงพอใจของผูปวย 
ตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ 

สุชีรา อึ้งตระกูล   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.20 – 11.40 HS302 -  ผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแล ผูปวยที่ใช
เครื่องชวยหายใจตอการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวย
หายใจ 

ร.ต.อ.หญิง สุชัญญญา             
มูลจันที  

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 HS303 -  ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับ
การสนับสนุนของครอบครัวตออาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิต
ของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

อัชฌาณัฐ วังโสม   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 HS321 -  ผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองตอความรู 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยรังสิตที่มีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง 

นวรัตน  โกมลวิภาต  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.20 – 13.40 HS322 - การสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ 

บรรเจิดลักษณ  คีรีแลง 
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

13.40 – 14.00 HS323 – ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทาง
กายและการเคลื่อนไหวที่บาน จังหวัดสมุทรปราการ 

รณิดา สารวรางคกูร  
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

14.00 – 14.20 HS324 - ปจจัยทีส่ัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียน
ชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด 

กมลภู  ถนอมสัตย   
(มหาวิทยาลัยบูรพา) 

14.20 – 14.40 HU244 - การศึกษาความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค 
ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช 

นงนุช โกสียรัตน  
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หอหอง ง 707033 
 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HS341 -  รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน จังหวัด

บุรีรัมย 
ธนกร  จีระออน   
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

11.20 – 11.40 HS342 -  ผลของการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับ
กระบวนการกลุมและแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริโภคอาหาร
และการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน  อําเภอคู
เมือง  จังหวัดบุรีรัมย 

ธนกฤต  เสนานอก  
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

11.40 – 12.00 HS344 - การประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคม ในการปองกันการหกลมของผูสูงอายุโรงพยาบาล
เจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 

พิมพวัสสา เกตุเพ็ชร 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 HS343 - ผลของการจัดการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมการสั่งใชยา

สมุนไพรของเจาหนาที่สถานีอนามัย อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด
สุพรรณบุรี 

ปวีณนภา ต้ังทวีรัศม 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

13.20 – 13.40 HS345 - ผลของกิจกรรมสนับสนุนทางสังคมตอความวิตกกังวลของ
สมาชิกในครอบครัวผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  จังหวัด
สุพรรณบุรี 

จีราภรณ สุดทอง 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

13.40 – 14.00 HS346 - การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดาน
ชีวภาพในการผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะ  

สุชีลา  สํานักน้ี (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม)     

14.00 – 14.20 HS347 - รูปแบบการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย 
ของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

อัชรวรรณ ตระกูลรัมย 
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 

14.20 – 14.40 
  

HS349 - ผลการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค รวมกับแรง
สนับสนุนทางสงัคม เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย 

อุบล สีแดงกํ่า  (มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม) 

14.40 – 15.00 HS350 -  การศึกษาประสิทธิผลโดยการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ
ในผูปวยที่มีอาการปวดขอศอกดานนอก  

สุขุม ตันประเวช 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.00 – 15.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
15.10 – 15.20 พักรับประทานอาหารวาง 

  



 

20  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หองหอง 803 803   

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
13.00 – 13.20 EN404 - การเปรียบเทียบเทคนิคของโครงขายประสาทเทียมเพื่อการ

พยากรณปริมาณตูสินคาผานทาที่ทาเรือกรุงเทพ 
เรือโท วีระชัย โกสาแสง  

 (มหาวิทยาลัยหอการคาไทย) 

13.20 – 13.40 EN401 – ผลของการเติมทรายละเอียดตอการเกิดเม็ดตะกอนของระบบ
ยูเอเอสบี 

สุภาวดี บุตรโพธิ์  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

13.40 – 14.00 EN402 - การศึกษาและจัดทําคาเวลาพ้ืนฐานงานไมแบบแผนพ้ืน
คอนกรีตอัดแรงไรคานโดยวิธีสมการสังเคราะห 

พีรยุทธ แสนพรหม  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 EN403 – การประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 
มาใชในสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัย ราช
ภัฎสวนดุสิต 

วาสนา เวชยะมารภัต   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 HS361 - ผลของความหนาของฟลมบางที่เตรียมดวยวิธีสปตเตอริง
ตอจุลสัณฐานดานขวางของฟลม: ศึกษาดวยเทคนิคกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนแบบสองกราด 

กมลชนก งามสม   
(มหาวิทยาลัยมหิดล) 
 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
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กลุมสาขาวิกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลปชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หอง หอง 801801   
เวลานําเสนอ 

รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 FA501 –โครงการศึกษาตัวอักษรไทยตอการอานและเทคโนโลยีการ

พิมพ เพ่ือการถอดความขามสื่อ 
มนตชัย ธนสมบัติ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.20 – 11.40 FA502 –โครงการการออกแบบภายในที่ศึกษาจากการเปล่ียนพ้ืนที่ใน
ภาพยนตรแอนิเมช่ันของ ฮายะโอะ มิยาซากิ 

ปริสา สารนุสิต   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 FA503 –โครงการการออกแบบภายในจากการศึกษาพื้นที่ใน
ภาพยนตรสตอปโมช่ันของ ทิม เบอรตัน 

นิรมล ปนลาย   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 FA507 – การออกแบบชุด CARTOON CHARACTER สะทอนการ

เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาของคําวาชีวิตชาวกรุง 
มัณฑนา สีเขียว  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.20 – 13.40 FA508 –โครงการออกแบบส่ือสามมิติ (เซรามิก) ที่ศึกษาจากสื่อสอง
มิติ (กราฟฟติ) 

วิภูษิต เพียรการคา 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.40 – 14.00 FA509 – การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ 2 มิติ ในเชิงปรากฏการณที่
เก่ียวกับแสงเพ่ือการออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ 

สิทธิโชค  ศรีราชพัฒน 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 FA510 – การศึกษาตัวตนในภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรแนวไซเบอร
พังคเพ่ือการออกแบบภาพยนตรเชิงสารคดี 

นาย ณท อรัณยะนาค  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 FA511 – โครงการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางกับแพทเทิรนของเครื่องแตง
กายและลักษณะเฉพาะของวัสดุรวมสมัยเพ่ือการออกแบบเสื้อกันฝน 

นิพพวรรณ  ภูมิไชย  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หอง หอง 801801   
เวลานําเสนอ 

รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
15.00 – 15.20 FA512 –การศึกษาเสียงกับวัฒนธรรมในพ้ืนที่ทองเที่ยวไทย เพ่ือการ

ออกแบบภาพยนตรสารคดี 
พัลลภ เรืองโชติ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.20 – 15.40 FA513 –โครงการศึกษากลไกการทํางาน ของการลวงตาจากผลงาน
ของ ชิเกะโอะ ฟคุดุะ เพ่ือออกแบบสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ 

สุวพัชร โสวภาค  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.40 – 16.00 FA514 –โครงการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย เพ่ือทําความเขาใจประเด็น
เรื่องความพึงพอใจในการชมภาพยนตรสยองขวัญ 

ธีรชัย ทวีสุข   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.00 – 16.20 FA515 –โครงการศึกษาวิธีการสื่อความหมายของแผนที่รวมสมัย       
เพ่ือการออกแบบชุดขอมูลของกรุงเทพมหานคร 

ธนพรรธน ฟกอังกูร  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.20 – 16.40 FA516 –โครงการหาโอกาสในการออกแบบเฟอรนิเจอรจากสิ่งที่
มนุษยมองขาม กรณีศึกษา : โรงงานเฟอรนิเจอร 

ณัฐพงศ กาญจนเลขา  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.40 – 16.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หอหอง ง 806806   

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 FA504 –การศึกษาวิธีการใชพ้ืนที่ของการพับกระดาษโอริกามิ เพ่ือการ

ออกแบบเครื่องประดับ 
ณฐินี  พันธุนนท   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.20 – 11.40 FA505 –การศึกษาพฤติกรรมสัตวที่มีลักษณะใกลเคียงมนุษย ใน
ภาพยนตรและแอนิเมช่ัน เพ่ือการออกแบบสื่อกราฟกเคล่ือนไหว 

วิธวินท วิชัยกุล   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 FA506 –การออกแบบสื่อปฎิสัมพันธจากการศึกษาเสียงในภาพยนตร 
ที่นําเสนอความมีชีวิตในหุนยนต 

วรพล โกชา    
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 FA531 – โครงการศึกษาการถายทอดอารมณผานอวัจน-ภาษาเพ่ือการ

ออกแบบตัวละคร 
ชมพูนุช  ชูประเทศ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.20 – 13.40 FA532 – โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ันหุนละครเล็ก ลักขณา เที่ยงดี   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.40 – 14.00 FA533 - โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติเรื่อง “เทคนิค
ของเลนสังกะสี” 

อริศา พิทยายน   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 FA534 - การศึกษาการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครอยางสมจริง สัมฤทธิ์ ภูกงลี   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 FA535 - การศึกษาการออกแบบตัวละครและบรรยากาศของภาพยนตร
การตูน 

สัญญา จงเสถียร   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 15.00 FA536 – การศึกษาการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยในลักษณะงาน           
แอนิเมช่ัน 

วิสุทธิ์ โชคดํารงสุข   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.00 – 15.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
15.10 – 15.30 พักรับประทานอาหารวาง 
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กลุกลุมมสาขาวิชาสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และ และ กลุมสาขาวิชาบริหารกลุมสาขาวิชาบริหารธรุกิจและธรุกิจและ

พาณิชยศาสตร พาณิชยศาสตร       

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 77 หอง  หอง 704704   

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 BA102 – ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในการจัดการ 

โซอุปทาน ภายใตแนวคิดแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน  
พรไพลิน จรสับญุไพศาล 
(มหาวิทยาลัยรังสิต)  

11.20 – 11.40 HU269 – สิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคา แบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ฉวีพร อธิคมกุลชัย  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 HU280 – ปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการ
ของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว: กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตม แทรเวล จํากัด 

ราตรีรัตน  ทองรูปสวัสด์ิ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 BA111 - ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับ

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

เบญญาภา พรมลี   
(มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล) 

 13.20 – 13.40 BA106 – ความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร กับราคา
ตลาดหุนสามัญ ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ปาลิดา หอมสุด  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.40 – 14.00 BA107 – ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไร กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรม
ประกันชีวิตและประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย 

ธารทิพย  สีตาล 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 BA108 – ความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน สินทรัพยรวม กับกําไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

อภิญญา สินจรูญศักด์ิ 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 BA112 - การอธิบายความเสี่ยงทางการเงินของกิจการโดยใชขอมูลทางการ
บัญชี 

ราชันย  นันตา   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 15.20 BA103 – กลยุทธการตลาดของการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ ภาวินท จิระดําเกิง   

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
15.20 – 15.40 HU266 – กลยุทธการตลาดรานขายยาช้ันนําในกรุงเทพมหานคร นันทนภัสถ กิติรัตนตระการ  

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หองหอง 704 704  (ตอ) 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ช่ือผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
15.40 – 16.00 HU279 – ความรูความเขาใจเก่ียวกับขาวกลองเพาะงอกและความพึงพอใจ

ของผูบรโิภคที่มตีอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจ
กระยาทิพยของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสริิกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน  จังหวัดอุบลราชธานี 

สุภิทธา บุญเน้ือ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.00 – 16.20 HU278 – สวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็ก-ทรอนิกส ตาม
ความคิดเห็นของนักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร 

รัตนากร นิรมิตรศรีชัย  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.20 – 16.30 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 

  
หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 77 หอง  หอง 705705   

13.00 – 13.20 BA202 - The Mediating Effect of Job Satisfaction on the Relationship 
between the Organizational Commitment, Supervisor Communication, 
Role Conflict and Job Performance of Corporate Sector Employees in 
Bhutan 

Mr. Phub Dorji   
(University of Thai 
Chamber of Commerce: 
UTCC) 

13.20 – 13.40 BA201 - Business and ERP system Development for Customer 
Service Strategy of Trailer and Truck Manufacturing   

Ms. Panchana Sanganate 
(Assumption University) 

13.40 – 14.00 BA203 - The Effects of Demographic, Investment, Rule and 
Contribution Factors on Pension Schemes in Bhutan  

Mr. Tshering Dorji C   
(UTCC) 

14.00 – 14.20 BA204 – The factors affecting the adoption of internet banking in 
Bhutan 

Mr. Chencho  
(UTCC) 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 BA110 – การวัดประสิทธิภาพตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนใน

ภาคใตของประเทศไทย 
กฤษฏ เพ็ชรประดับ  
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

11.20 – 11.40 BA109 - ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูกับ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และความผูกพันในองคกรของ
เจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา 

ยุวดี แดงชาติ    
(มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล) 

11.40 – 12.00 BA101 - ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวน
บุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ 

พิมลทิพย เปรมศิริศักด์ิ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หอง หอง 705705  (ตอ) 

14.20 – 14.40 BA205 - Economic value added as a significant measure in the change 
of stock price compare with traditional accounting based performance 
measures in the food and beverage industry of Hochiminh stock 
exchange in Vietnam 

Ms. Tran Thi Thu Dung  
(UTCC) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 15.20 BA206 – Service Quality: A Case Study of Thai Airways Mr. Dusit Surint   

(UTCC) 
15.20 – 15.40 BA208 - Service Dimension Expectation Perception and Satisfaction 

from patient of private hospital in Myanmar 
Mrs. Hnin Thida 
(UTCC) 

15.40 – 16.00 BA210 - The Relationships between Corporate Governance and 
Corporate Culture: The Siam Cement Group 

Ms. Saranya 
Ngamsirilertsakul  
(UTCC) 

16.00 – 16.20 BA211 - Customers’ Satisfaction Towards Services Evaluation of 
Accor Hotel Group in Bangkok (Thailand) 

Ms. Sudaporn Khonkaen 
(UTCC) 

16.20 – 16.30 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
  

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หอง หอง 706706   

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HU245 – บทบาทองคการบริหารสวนตําบล ในการสรางความอยูเย็น

เปนสุขของประชาชน ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วลีรัตน แสงไชย (สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร) 

11.20 – 11.40 HU263 – ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย มาณริกา จันทาโภ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 HU275 - ความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบทบาทของสมาชิกสภา -
ผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก 

นันทวัน ตันประสิทธิ ์  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 – 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 7 7 หอง หอง 706706  (ตอ) 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
13.00 – 13.20 HU242 – การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโทอองรี รูซ พิมพพลอย ปากเพรียว  

(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 
13.20 – 13.40 HU243 – สังคมไทยและชาวสยามใน “บันทึกความทรงจําของ เคานท 

เดอ ฟอรแบ็ง” 
จิราวรรณ เกียรติโพธา 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร) 

13.40 – 14.00 HU270 – ความคาดหวังของประชาชนท่ีมีตอบทบาทผูนําทางการ
เมืองไทย 

พล.ต.ธัญญพรหม อัศวจินดา 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 HU273 – รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีกับการมีสวนรวมของผูนํา
ชุมชนและบุคลากรในการบรหิารจัดการทองถ่ินเทศบาลนครขอนแกน 

ณัฐกานดา สุวรรณฑัต  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 HU262 – การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : 
ศึกษากรณีสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 

เกตุมณี สินพูนภักด์ิ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 15.20 HU281 - มาตรการทางกฏหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกลํ้าแนว

เขตสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในเขต
จังหวัดนนทบุรี 

ปรรณปวรรณ  ปนประดับ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.20 – 15.40 HU282 - มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุ
ในประเทศไทย 

มนัญญา คลังพระศรี  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.40 – 16.00 HU268 – ทัศนะเก่ียวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขต
กรุงเทพมหานคร 

ชเนตตี ไทยเดชา  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.00 – 16.20 HU277 – ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาหญิง 
ระดับปริญญาตรีในจังหวัดปทุมธานี 

นิสารัตน เสาวรส  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.20 – 16.30 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
  



 

28  <<< บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หองหอง  803  803   

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HU241 - สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืช

เพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นตอ
ประเทศไทย 

วันเฉลิม จันทรากุล   
(จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 

11.20 – 11.40 HU274 – ผลกระทบระดับประเทศและระดับทองถ่ินของไทย จากกรณี
พิพาทปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2551-2552 

นัฎยา นารี   (มหาวิทยาลัย
รังสิต) 

11.40 – 12.00 HU271 – การคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขต
จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

พระอาทิตย สิริจนโท   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ  
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน  

  
หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หองหอง 804 804 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HU221 - ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมี

สวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
สุวิมล มาสุข   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.20 – 11.40 HU222 - การศึกษาสภาพและปญหาการติดตอสื่อสารภายใน
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

อภิรมย ชัยประทมุ 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ)  

11.40 – 12.00 HU223 - การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ประมวล วันวาน 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 HU224 – การศึกษาระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ สํานักงาน

สงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 

กานดา สูรยราช  
(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ) 

13.20 – 13.40 HU225 – การศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียน 
เทศบาล 4  (อมร สะเพียรชัย อุทิศ) อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

ไวลิขิต ประสานเนตร  
(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ) 

13.40 – 14.00 HU230 – การประเมินความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการของขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

ชไมภัค ยุพาก่ิง 
(มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ) 

14.00 – 14.20 HU229 – การใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิด
เพ่ือสงเสริมกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 

อสมาภรณ วันทอง 
(มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หองหอง 804 804 (ตอ) 

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
14.20 – 14.40 HU228 – การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู: กรณีศึกษา

โรงเรียนเอกชนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
ดุริยา สมิติษเฐียร 
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 14.50 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
14.50 – 15.00 พักรับประทานอาหารวาง 
15.00 – 15.20 HU265 – การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผล 

การเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร 
วรัท มุกดาอนันต  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.20 – 15.40 HU267 – การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 

ประเสริฐ คําภิบาล   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.40 – 16.00 HU264 – บทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

ปญญา สมุทรหลา   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.00 – 16.20 HU227 - การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

อังคณา ชูประเสริฐ   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

16.20 – 16.30 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ  
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หองนําเสนอ ชั้น หองนําเสนอ ชั้น 8 8 หอง หอง 805805    

เวลานําเสนอ รหัส – ชื่อเร่ือง 
ชื่อผูนําเสนอ 

(สถาบันการศึกษา) 
11.00 – 11.20 HU261 - การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในประเทศไทย พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา  

(มหาวิทยาลัยรังสิต) 
11.20 – 11.40 HU283 – ทาอากาศยานในประเทศไทย: การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบ

องคการ 
สมชาย พิพุธวัฒน   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

11.40 – 12.00 BA105 – ความคาดหวังและการรับรูของพนักงานของสายการบินที่มี
ตอการบริการของเจาหนาที่ ทาอากาศ-ยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอร
เช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ 

มณฑิรัตน  สุคันธารุณ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

12.00 - 12.10 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 – 13.20 BA301 - การบริหารประสบการณลูกคาเพ่ือสรางความจงรักภักดีตอ

หนวยธุรกิจ 
ทรงศักด์ิ วิจัยธรรมฤทธิ์  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.20 – 13.40 BA302 - การบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการใน
ปจจุบัน 

ณัฐกาญจน สุวรรณธารา   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

13.40 – 14.00 BA303 - การสรางภาพลักษณองคการ ศศิธร งวนพันธ  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.00 – 14.20 BA304 – แนวทางการพัฒนานักธุรกิจเครือขายอิสระ  สูความสําเร็จ นเรศ ลวนไพรินทร   
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.20 – 14.40 BA305 - ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม : โอกาส และความทา
ทายทางการตลาด 

อรนี  บุญมีนิมิต  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

14.40 – 15.00 BA306 – ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงที่เปนระบบและนโยบาย
ทางการเงินในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 

กัลยาณี ปานทอง  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.00 – 15.20 BA307 - การจัดการความสัมพันธกับผูขาย กับการเพิ่มประสิทธิภาพ
ทางการจัดซื้อ และการจัดการโซอุปทาน 

นพปฎล สุวรรณทรัพย  
(มหาวิทยาลัยรังสิต) 

15.20 – 15.30 ประธานหองมอบเกียรติบัตรแกผูนําเสนอ 
15.30 – 15.40 พักรับประทานอาหารวาง 
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กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  

วิทยาศาสตรสุขภาพวิทยาศาสตรสุขภาพ  
และและ  

กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  
วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 
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ผลของการใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจตอจํานวนวันนอน 
หลังผาตัดและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลท่ีไดรับ 

EFFECTS OF THE CORONARY ARTERY BYPASS GRAFT NURSING CARE PROTOCOL 
ON LENGTH OF STAY, AND PATIENTS’ SATISFACTION 

 
สุชีรา อึ้งตระกูล1  ผศ.ดร.อําภาพร นามวงศพรหม2  ดร.นํ้าออย ภักดีวงศ3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ ชนิด Retrospective and Prospective Uncontrolled before and after 
Intervention Study มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจตอ
จํานวนวันนอนหลังผาตัดและความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ กลุมตัวอยางเลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง จํานวน 44 ราย ประกอบดวยกลุมใชแนวปฏิบัติการพยาบาลแบบปกติของสถาบัน จํานวน 22 ราย และกลุมที่
ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาข้ึนจากหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 22 ราย ซึ่งแนวปฏิบัติการพยาบาลมี 2 ระยะ คือ 
ระยะกอนและหลังผาตัด ระยะกอนผาตัดเปนการเตรียมความพรอมของผูปวย ประกอบดวย การใหขอมูลเปนรายกลุมกับ
ผูปวย การฝกบริหารปอดโดยการหายใจลึกๆ และฝกการใช Spirometer  ระยะหลังผาตัด ประกอบดวย การประเมินความ
พรอมและความสามารถของรางกายกอนการมีกิจกรรม การจัดทานอน การจัดการกับความปวดหลังผาตัดของพยาบาล 
การหายใจลึกๆ การบริหารปอดโดยใช Spirometer การเริ่มมีการเคล่ือนไหวรางกายเร็วหลังผาตัด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ
ลําไส เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน แบบบันทึกขอมูลความเจ็บปวย แบบ
บันทึกขอมูลจํานวนวันนอนหลังผาตัด และแบบสอบถามความพึงพอใจตอการบริการพยาบาลท่ีไดรับ ตรวจสอบความ
ตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลองภายในของแบบสอบถาม
ความพึงพอใจตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ โดยสถิติสัมประสิทธิ์ของครอนบาคไดเทากับ 0.96 วิเคราะหขอมูลโดยใช
สถิติเชิงบรรยาย และ Mann-Whitney U test  

ผลการวิจัยพบวา กลุมที่ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษมี
จํานวนวันนอนหลังผาตัดนอยกวากลุมใชแนวปฏิบัติการพยาบาลแบบปกติของสถาบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = 
.001) และพบวากลุมที่ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษมีคะแนนความ
พึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับอยูในระดับพึงพอใจมาก ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการนําแนวปฏิบัติไปใช
ในการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเพ่ือลดจํานวนวันนอนและเพ่ิมความพึงพอใจของผูปวย ขอเสนอแนะ
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรทดสอบผลของแนวปฏิบัติในกลุมผูปวยที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมที่มี
ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจตํ่า 
 

คําสําคัญ : แนวปฏิบัติการพยาบาล, จํานวนวันนอนหลังผาตัด, ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลท่ีไดรับ 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยท่ีปรึกษารวมวิทยานิพนธ หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 

This study aimed to investigate the effects of the coronary artery bypass graft nursing care protocol on 
recovery duration and patients’ satisfaction. The retrospective group comprising 22 subjects was purposively 
selected and received a usual care. Another group of 22 patients was purposively selected for the prospective group 
and received the coronary artery bypass graft nursing care protocol. The protocol consisted of 2 phases: pre and post 
operation. Pre-operative phase aimed to improve knowledge and develop skills of patients by giving information, 
deep breathing, and lung exercise by using spirometer. Post-operative phase consisted of assessing readiness and 
capability of activities, positioning, pain management, deep breathing and lung exercise, fast track movement, and 
bowel protocol. The instruments used to collect data included personal information sheet, regarding biographic data, 
ailment log, length-of-recovery recording form, and satisfaction questionnaire. The content of the satisfaction 
questionnaire was validated by 3 experts. The reliability of the questionnaire was 0.96. Descriptive statistics and 
Mann-Whitney U test were used to analyze the data. 
 The findings showed that the averaged length of post-operation recovery of the prospective group was 
significantly lower than that of the retrospective group (p=.001).  Also, the prospective group has a high level of 
satisfaction with the care received. The researcher suggests the benefits of using the protocol in caring of the patients 
with coronary artery bypass graft. Future research should investigate the effects of the protocol in the high-risk 
groups, especially those with ejection fraction lower than 40%. 
 
KEY WORDS: NURSING CARE PROTOCOL, LENGTH OF STAY, PATIENTS’ SATISFACTION 
  
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
โรคหลอดเลือดหัวใจเปนสาเหตุที่สําคัญทําใหมีอัตราการตายของประชากรโลกเพ่ิมขึ้น สวนใหญพบใน

กลุมประเทศท่ีมีรายไดตํ่าถึงรายไดปานกลาง (WHO, 2007) ซึ่งสอดคลองกับสถิติของประเทศไทย พบวา อัตราการตาย
ในผูปวยโรคหัวใจตอประชากร 100,000 รายตอป คิดเปน 28.2, 28.4 และ 29.5 รายตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
กระทรวงสาธารณสุข,  2550) และจากขอมูลของสถาบันโรคทรวงอกซึ่งเปนสถานพยาบาลท่ีรับผูปวยเฉพาะดาน
โรคหัวใจและทรวงอก ระดับตติยภูมิ พบวาในป พ.ศ. 2550 - 2552 แผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยในมีผูปวยที่เขารับ
การรักษาดวยโรคหลอดเลือดหัวใจจํานวนเพ่ิมขึ้นทุกป และสถิติผูปวยที่ไดรับการรักษาดวยการผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือด
หัวใจ มีจํานวน 437 ราย  416 ราย  และ 493 ราย ตามลําดับ (สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย, 2552) ผลจากการรักษา
ดวยการผาตัดอาจจะทําใหผูปวยเกิดภาวะแทรกซอนของระบบตางๆ ในรางกาย เชน ระบบหัวใจ ระบบไต และระบบ
ทางเดินหายใจ เปนตน ซึ่งเปนปจจัยหน่ึงที่สงผลใหจํานวนวันนอนหลังผาตัดเพ่ิมขึ้น 

การดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก ทีมสหสาขาวิชาชีพไดจัดทํา Clinical 
pathway ประกอบดวย 1) การเตรียมตัวผูปวยและผูดูแลประมาณ 2 - 6 วันกอนผาตัดที่รับไวในโรงพยาบาล โดยแพทย
ผูทําผาตัดหรือแพทยผูชวยผาตัด วิสัญญีแพทย พยาบาลหองผาตัด และนักกายภาพบําบัด ตรวจเยี่ยมผูปวยกอนทําผาตัด
อยางนอย 1 วัน 2) พยาบาลประจําหอผูปวยศัลยกรรมหัวใจใหขอมูลแกผูปวยหรือผูดูแลเปนรายกลุม โดยการบรรยาย
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รวมกับการเปดวีดีทัศน เรื่องการเตรียมความพรอมดานรางกายและจิตใจในการผาตัด และในระยะหลังผาตัด หอผูปวยหนัก
ใชโปรแกรมถอดทอชวยหายใจเร็ว (Fast-track protocol) ซึ่งระยะวันนอนหลังผาตัดรวมทั้งสิ้น 7 วัน อยางไรก็ตามภายหลัง
การใช Clinical pathway พบวา จํานวนวันนอนหลังผาตัดยังสูงกวา 7 วัน จากสถิติป พ.ศ. 2550 – 2552 มีจํานวนวันนอน
หลังผาตัดเฉล่ีย 9 วัน 8 วัน และ 11 วัน ตามลําดับ (หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก, 2552) ดังน้ันจากจํานวน
วันนอนหลังผาตัดของผูปวยที่เพ่ิมขึ้น สงผลใหอัตราการหมุนเวียนเตียงลดลง และคาใชจายในการรักษาพยาบาล
เพ่ิมขึ้น ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะพัฒนาแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจจากหลักฐานเชิง
ประจักษอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือชวยลดจํานวนวันนอนหลังผาตัด และเพ่ิม
ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ  
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษตอจํานวนวันนอนหลังผาตัด และศึกษา

ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ 
 

สมมติฐานการวิจัย 
 จํานวนวันนอนหลังผาตัดของผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจของกลุมใชแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจาก

หลักฐานเชิงประจักษ นอยกวากลุมที่ใชการดูแลแบบปกติของสถาบันโรคทรวงอก  
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอจํานวนวันนอนหลังผาตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ พบวา

แบงเปน 3 กลุมไดแก 1) ปจจัยสวนบุคคล 2) ปจจัยดานการรักษาพยาบาลแบงเปนปจจัยเก่ียวกับการผาตัด และปจจัย
เก่ียวกับการพยาบาล และ 3) ปจจัยดานภาวะแทรกซอนหลังผาตัด (ลดา ไชยแกว, 2546; Jensen and Yang, 2007; 
Litmathe, et al., 2008) ซึ่งผูวิจัยคัดเลือกปจจัยสวนบุคคล และปจจัยเก่ียวกับการผาตัดมาคัดกรองกลุมตัวอยาง สวนปจจัย
เก่ียวกับการพยาบาลมาจัดกระทําในการวิจัยครั้งน้ี โดยพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลจากหลักฐานเชิงประจักษที่ไดจาก
การทบทวนวรรณกรรม พบวาแบงออกเปน  2 ระยะ ไดแก ระยะกอนและหลังผาตัด 1) ระยะกอนผาตัดเปนการเตรียมความ
พรอมของผูปวย ประกอบดวย การใหขอมูลเปนรายกลุมแกผูปวย เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ การผาตัดทางเบ่ียงหลอด
เลือดหัวใจ และแผนการฟนฟูรางกายหลังผาตัด (อาภรณ คํากอน, 2545; อุราวดี เจริญไชย, 2543; Shuldham, et al.., 2002; 
Martin and Turkelson, 2006; Sorlie, et al., 2007) การฝกบริหารปอดโดยการฝกหายใจลึกๆ และฝกใช Spirometer  (Arthur, et 
al., 2000; Westerdahl, et al., 2005; Hulzebos, et al., 2006) 2) ระยะหลังผาตัดประกอบดวย การประเมินความพรอมและ
ความสามารถของรางกายกอนการมีกิจกรรม (Zevola, et al., 2002; Woods,  et al., 2005; Hulzebos, et al., 2006 ) การจัดทา
นอน (สินีนุช เสนีวงศ ณ อยุธยา, 2547; Zevola, et al., 2002) การจัดการกับความปวดหลังผาตัดของพยาบาลและการ
ประเมินผล (นวลสกุล แกวลาย, 2545; Gunningberg and Idvall, 2007) การหายใจลึกๆ (Westerdahl, et al., 2005) การ
บริหารปอดโดยใช Spirometer (Arthur, et al., 2000; Hulzebos, et al.,2006) การเคล่ือนไหวรางกายหลังผาตัดไดเร็ว 
(Activity/early ambulation protocol) (Zevola, et al., 2002)  และแนวปฏิบัติเก่ียวกับลําไส (Bowel protocol ) (Zevola, 
et al., 2002) ดังกรอบแนวคิดของการวิจัยรูปที่ 1 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบ่ียงหลอดเลือดหัวใจ 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) แบบ Retrospective and Prospective 

Uncontrolled before and after Intervention กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ตามคุณสมบัติมี
ดังน้ี 1) อายุ 40-75 ป ทั้งเพศหญิงและเพศชาย 2)ไดรับการรักษาดวยการผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจคร้ังแรกแบบมี
การเตรียมลวงหนา และรับไวในการดูแลวันที่ 1 หรือ 2 หลังผาตัด ที่หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจตึก 7 ช้ัน 9  3)ไมมีโรคปอดอุด
ก้ันเรื้อรัง (COPD) หรือโรคไตวายเรื้อรัง (End stage renal disease) หรือภาวะกลามเน้ือหัวใจตายใน 24 ช่ัวโมงกอน
ผาตัด 4) ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ (Ejection fraction) กอนผาตัดมากกวาหรือเทากับรอยละ 40 5) 
ความสามารถในการทํากิจกรรมโดยวัดระดับความเหน่ือยตามเกณฑของ New York Heart Association Functional อยู
ใน Class 1-3 6) ระดับความรูสึกตัวดีกอนผาตัดจากการถามตอบ 7) สามารถติดตอสื่อสารดวยวิธี พูด อาน ฟง เขียน 

แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ 
ระยะกอนผาตัด 
การเตรียมความพรอม ประกอบดวย 
1.การใหขอมูล เปนรายกลุมแกผูปวย เรื่อง โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  
การผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และแผนการฟนฟูรางกายหลัง
ผาตัด (อุราวดี เจริญไชย, 2543; Shuldham, et al., 2002; Martin and 
Turkelon, 2006; Sorlie, et al., 2007) 
2. การฝกบริหารปอดโดยการหายใจลึกๆ และใช Spirometer (Arthur, et 
al., 2000; Westerdahl, et al., 2005; Hulzebos, et al., 2006) 
ระยะหลังผาตัด ประกอบดวย 
1. การประเมินความพรอมกอนการทํากิจกรรมโดยการวัดสัญญาณชีพ, 
O2 Sat. และ ระดับอาการเหน่ือย (Borg scale) (Zevola, et al., 2002; 
Woods, et al., 2005; Hulzebos, et al., 2006)  
2. การจัดทานอน (สินีนุช เสนีวงศ ณ อยุธยา, 2547) 
3. การจัดการกับความปวดหลังผาตัดของพยาบาลและประเมินผล 
(นวลสกุล แกวลาย, 2545; เจือกุล อโนธารมณ, 2550; Gunningberg, et 
al., 2007) 
4. การกระตุนการหายใจลึกๆ (Westerdahl, et al., 2005)  
5. การบริหารปอดโดยใช Spirometer (Arthur, et al., 2000; Hulzebos, et 
al., 2006) 
6. แนวปฏิบัติการเคลื่อนไหวเร็วหลังผาตัด (Activity/early 
ambulation protocol) (Zevola, et al., 2002) 
7. แนวปฏิบัติเก่ียวกับลําไส (Bowel protocol) (Zevola, et al., 2002) 

ความพึงพอใจของผูปวยตอ
การบริการพยาบาลที่ไดรับ 

 จํานวนวันนอนหลังผาตัด 
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ภาษาไทยได และ 8) ผูปวยยินยอมและสมัครใจเขารวมการวิจัย ขนาดกลุมตัวอยางไดจากการคํานวณขนาดอิทธิพลที่
เกิดขึ้นกับตัวแปรตาม (Effect size) จากงานวิจัยของพัชรี คงปลอด (2549) ในกลุมใชแนวปฏิบัติการพยาบาลแบบปกติ
ของสถาบัน จํานวน 22 ราย และกลุมที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 22 ราย  
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวม
ขอมูล ดังน้ี 

1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ ประกอบดวย 
ภาพพลิกเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ไตรโฟร (Spirometer) วีดีทัศนจํานวน 2 ชุด เก่ียวกับการปฏิบัติตัวกอนผาตัดและ
การบริหารปอด 

2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 2 ชุด ไดแก 1) แบบบันทึกขอมูลพ้ืนฐาน และ2) แบบ
บันทึกจํานวนวันนอนหลังผาตัด  

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
1. การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) แนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือด

หัวใจท่ีผูวิจัยพัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ ไดรับการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ไดแก ศัลยแพทยทรวงอก 
อาจารยพยาบาลและพยาบาลชํานาญการพิเศษทางดานการพยาบาลหัวใจและทรวงอก ซึ่งไดเสนอแนะเก่ียวกับการเก็บ
ขอมูลของผูรวมวิจัยควรมอบหมายใหเทาๆ กัน  

2. การทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try out) ผูวิจัยนําแนวทางปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ
ใชกับผูปวยที่มีลักษณะตรงตามเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง 3 ราย พบวา การบันทึกสิ่งที่ปฏิบัติในกิจกรรมยอย มีการ
ปฏิบัติกิจกรรมไดอยางถูกตองแตการลงบันทึกขอมูลยังไมครบถวน  

3. การหาความเช่ือถือไดของผูรวมวิจัย (Interrater Reliability) ผูวิจัยคัดเลือกผูรวมวิจัยโดยเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานที่หอผูปวยศัลยกรรมหัวใจ มากกวา 1 ป จํานวน10 คน เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่ผูวิจัยพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ” และทดสอบความเช่ือถือได
ระหวางผูรวมวิจัยและผูวิจัย (Interrater Reliability) โดยการสังเกต และติดตามนิเทศการปฏิบัติในแตละกิจกรรมยอย 
และการบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมของผูรวมวิจัยเพ่ือใหผูรวมวิจัยสามารถปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลไดอยาง
ถูกตอง 

4. คาความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบประเมินความพึงพอใจไปทดลองใชกับผูปวยที่มีลักษณะตรงตาม
เกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง 15 ราย และวิเคราะหหาความเช่ือถือได ของแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาคเทากับ 0.96 และผูปวยที่เปนกลุมตัวอยางจริงจํานวน 22 คน ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.92 
การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

หลังจากโครงรางงานวิจัยผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตามเอกสาร
รับรองการตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัยสถาบันโรคทรวงอก ผูวิจัยไดอธิบายใหผูปวยทราบถึงวัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอน 
ประโยชนของการวิจัยเพ่ือฟนฟูรางกายหลังผาตัด และปองกันภาวะแทรกซอนหลังผาตัด ใหผูปวยพิจารณา และอธิบายวา
ผูปวยมีสิทธิ์ที่จะไมเขารวมในโครงการวิจัยได โดยไมมีผลตอการรักษาพยาบาลที่ไดรับ หรือเมื่อเขารวมแลวสามารถ
ถอนตัวได เมื่อผูปวยยินยอมเขารวมโครงการจึงใหลงนามเขารวมการวิจัย  
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนด และอธิบายวัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอนการเขา

รวมวิจัยแกผูปวยและครอบครัว และขอความยินยอมในการเขารวมการวิจัย 
2. ผูวิจัยกับผูรวมวิจัยปฏิบัติกิจกรรมตามแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจที่พัฒนาขึ้น

จากหลักฐานเชิงประจักษ โดยกิจกรรมแบงเปน 2 ระยะ ไดแก ระยะกอนและหลังผาตัด 1) ระยะกอนผาตัดเปนการเตรียม
ความพรอมของผูปวย ประกอบดวย การใหขอมูลเปนรายกลุมกับผูปวย การฝกบริหารปอดโดยการหายใจลึกๆ และฝกการ
ใช Spirometer  2) ระยะหลังผาตัด ประกอบดวย การประเมินความพรอมและความสามารถของรางกายกอนการมีกิจกรรม 
การจัดทานอน การจัดการกับความปวดหลังผาตัดของพยาบาลและประเมินผล การหายใจลึกๆ การบริหารปอดโดยใช 
Spirometer การเริ่มมีการเคล่ือนไหวรางกายเร็วหลังผาตัด และแนวปฏิบัติเก่ียวกับลําไส  

3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจํานวนวันนอนหลังผาตัด และประเมินความพึงพอใจตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ
ในวันที่ผูปวยจําหนาย 

4. นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติดังน้ี     1) ขอมูลสวนบุคคลและประวัติการเจ็บปวยใชสถิติเชิงบรรยายโดยแสดง

ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2) ทดสอบความเทาเทียมกันของกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ในดานเพศ 
ภาวะโภชนาการ โรครวมที่เปน ประวัติการสูบบุหรี่ จํานวนหลอดเลือดที่ตีบ ตําเหนง Left main artery occlusion 
ประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจ การประเมินระดับความรุนแรงของอาการเหนื่อยวัดตามเกณฑของ NYHA จํานวน
วันนอนกอนผาตัด ระยะเวลาที่ดมยาสลบ ระยะเวลาที่ใชเครื่องปอดและหัวใจเทียม ระยะเวลาปดก้ันเอออรตา จํานวน
ตําแหนงที่ตอหลอดเลือด ระยะเวลาที่คาทอชวยหายใจ และจํานวนวันนอนในหอผูปวยหนัก (ICU)โดยใชสถิติ  Chi-
Square สวนดานอายุ ใชสถิติ Independent t-test 3) เปรียบเทียบความแตกตางของจํานวนวันนอนหลังผาตัดระหวาง 2 
กลุมโดยใชสถิติ Mann-Whitney  U test และ4) ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ โดยแสดงความถ่ี
และรอยละ 
 

ผลการวิจัย 
ลักษณะกลุมตัวอยางกลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบปกติของสถาบัน จํานวน 

22 ราย สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 40-73 ปโดยมีอายุเฉล่ีย 56 ป (S.D. = 8.7) มีโรครวมซึ่งพบวาเปน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และภาวะไขมันในเลือด สวนประวัติการเจ็บปวยดวยโรคหลอดเลือดหัวใจ พบวา
กลุมตัวอยางเกือบทั้งหมด มีหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 ตําเหนง อยางไรก็ตามสวนใหญไมใชตําเหนง Left Main Occlusion จึง
สงผลใหประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจอยูในระดับดี (EF > 60%) และกลุมตัวอยางสวนใหญมีความสามารถในการทํา
กิจกรรมโดยวัดระดับความเหน่ือยวัดตามเกณฑ (NYHA) อยูในระดับ 2  

กลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ จํานวน 22 ราย สวนใหญเปนเพศชาย และมี
อายุระหวาง 47-73 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 58 ป (S.D. = 6.58) กลุมตัวอยางทุกรายมีโรครวม สวนประวัติการเจ็บปวยดวย
โรคหลอดเลือดหัวใจพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ มีหลอดเลือดหัวใจตีบ 3 ตําเหนง และพบวาสวนใหญเปนที่ตําเหนง 
Left Main Occlusion แตก็ยังทําใหประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจอยูในระดับดี (EF > 60%) และความสามารถในการ
ทํากิจกรรมโดยวัดระดับความเหน่ือยวัดตามเกณฑ (NYHA) อยูในระดับ 2 เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางของดานปจจัย
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สวนบุคคล และปจจัยดานการรักษาพยาบาล ระหวางกลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ
และกลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลแบบปกติของสถาบันพบวาไมแตกตางกัน  
 

จํานวนวันนอนหลังผาตัด 
กลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบปกติของสถาบัน มีจํานวนวันนอนหลัง

ผาตัดอยูระหวาง 7-15 วัน จํานวนวันนอนเฉล่ีย 9.68 วัน (S.D. = 2.39) โดยสวนใหญมากกวา 7 วัน สวนกลุมใชแนว
ปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ จํานวนวันนอนหลังผาตัดอยูระหวาง 7-12 วัน จํานวนวันนอนเฉล่ีย 7.72 
วัน (S.D. =1.35) โดยสวนใหญมีจํานวนวันนอนหลังผาตัด 7 วัน เมื่อทดสอบความแตกตางของจํานวนวันนอนหลังผาตัด
ระหวาง 2 กลุม พบวา จํานวนวันนอนหลังผาตัดของกลุมใชแนวปฏิบัติที่พัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ นอยกวากลุม
ใชแนวปฏิบัติแบบปกติของสถาบัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.001) ดังตารางที่ 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนวันนอนหลังผาตัด และทดสอบทางสถิติของกลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบ่ียง
หลอดเลือดัวใจแบบปกติของสถาบัน และกลุมท่ีใชแนวปฏิบัติท่ีพัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ 

กลุมใชแนวปฏิบัติแบบ
ปกติของสถาบัน 

n=22 

กลุมใชแนวปฏิบัตท่ีิพัฒนาข้ึน
จากหลักฐานเชิงประจักษ 

n=22 

ลักษณะกลุมตัวอยาง รวม 
n=44 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

 
สถิต ิ

 
p-value 

 
 

6 
16 

 
 

27.3 
72.7 

 
 

15 
7 

 
 

68.2 
31.8 

จํานวนวันนอน
หลังผาตัด (วัน) 

7 
>7 

พิสัย   (วัน) 

⎯X ± SD 
Mean Ranks 

Sum of Ranks 

 
 

21 
23 

7-15       

8.70 ±2.16 
7-15 

9.68±2.39 
28.09 

618.00 

7-12 

7.72±1.35 
16.91 

372.90 

  
 
 

  
 

 
 
Z= -3.067 

 
 
 
 
 

 
 

.001 

 
ความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ 
กลุมใชแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจท่ีพัฒนาขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ ตอการ

บริการพยาบาลที่ไดรับพบวาอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีคะแนนความพึงพอใจโดยรวมตอการบริการพยาบาลท่ีไดรับ
อยูระหวาง 60-75 คะแนน คะแนนเฉล่ีย 69.90 คะแนน (S.D. = 5.34) จากคะแนนเต็ม 75 คะแนน 

  
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจท่ีพัฒนาขึ้นจาก
หลักฐานเชิงประจักษ มีจํานวนวันนอนหลังผาตัดนอยกวากลุมที่ไดรับการดูแลแบบปกติของสถาบัน อธิบายไดวาแนว
ปฏิบัติการพยาบาลมีผลทําใหจํานวนวันนอนหลังผาตัดลดนอยลง ซึ่งแนวปฏิบัติการพยาบาล ประกอบดวย การเตรียม
ความพรอมเพื่อทําผาตัด การฝกปฏิบัติบริหารปอด การใหขอมูลของเจาหนาที่ รวมถึงการปฏิบัติกิจกรรมตางๆ หลัง
ผาตัด เชน การหายใจแบบบริหารปอดและไออยางมีประสิทธิภาพ การทํากิจกรรมเคลื่อนไหวเร็วหลังผาตัด  ทําให
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ผูปวยสามารถฟนฟูรางกายไดเร็วจากการผาตัด  และการกระตุนใหผูปวยปฏิบัติของพยาบาลท่ีดูแลอยางตอเน่ือง 
รวมกับ การนิเทศ  ติดตามประเมินผลอยางสมํ่าเสมอ  

สวนความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ พบวากลุมที่ใชแนวปฏิบัติที่สรางขึ้นจากหลักฐานเชิง
ประจักษ มีความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลท่ีไดรับอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยความพึงพอใจของผูปวยที่
พบเปนสวนใหญ เชน ฉันไดรับบริการจากพยาบาลที่มีความรูและความเช่ียวชาญ พยาบาลใหความชวยเหลือทันทีที่
ฉันตองการ เปนตน จะไดคะแนนความพึงพอใจสูง เน่ืองจากแนวปฏิบัติการดูแลที่พัฒนาข้ึนจากหลักฐานเชิงประจักษ
ประกอบดวยการเตรียมความพรอมในการผาตัด ทั้งในการใหขอมูลเก่ียวกับโรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งผูปวยบางรายยังไม
เขาใจโรคที่ตนเองเปนอยู เพราะโดยกลุมผูสูงอายุที่มีอายุมากกวา 60 ปเปนจํานวน 9 คน และการมีอุปกรณชวยสอน เชน 
ภาพพลิกชวยใหผูปวยเขาใจมากขึ้น พรอมทั้งมีการฝกการหายใจแบบบริหารปอดที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหความมั่นใจกับ
ผูปวยไดมากขึ้น ตลอดจนการพยาบาลอยางมีขั้นตอน และใกลชิดกับผูปวยประกอบดวย การกระตุนการปฏิบัติกิจกรรม
ของพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติอยางตอเน่ือง ทําใหผูปวยรับรูถึงกระบวนการที่ครอบคลุมทั้ง การใหความรู และ
การฝกทักษะทําใหเกิดความรูสึกพึงพอใจ  

 

ขอเสนอแนะ 
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล ผูวิจัยเสนอแนะใหมีการนําแนวปฏิบัติไปใชในการดูแลผูปวยผาตัดทางเบ่ียง

หลอดเลือดหัวใจเพ่ือลดจํานวนวันนอนหลังผาตัดและเพ่ิมความพึงพอใจของผูปวยตอการบริการพยาบาลที่ไดรับ  
2. ดานการวิจัย ควรนําแนวปฏิบัติการดูแลผูปวยผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล

ในกลุมผูปวยที่มีภาวะเสี่ยงมากกอนผาตัด เชน ผูปวยที่ไดรับการผาตัดทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจรวมกับผาตัดชนิด
อื่นๆ ผูปวยที่มีประวัติเปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง ผูปวยที่มีประสิทธิภาพการบีบตัวของหัวใจตํ่า (Ejection fraction < 
40%) เปนตน  
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ผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยท่ีใชเคร่ืองชวยหายใจ 
ตอการเกิดปอดอักเสบจากการใชเคร่ืองชวยหายใจ 

EFFECT OF  NURSING CARE PROTOCOL ON VENTILATOR ASSOCIATED 
PNEUMONIA IN PATIENTS WITH  MECHANICAL VENTILATOR 

 

ร.ต.อ.หญิง สุชัญญญา  มูลจันที1 ดร.อําภาพร นามวงศพรหม2ดร.นํ้าออย  ภักดีวงศ3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study) ชนิด Retrospective and prospective before and 
after intervention study มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตอการเกิดปอดอักเสบในผูปวย
ที่ใชเครื่องชวยหายใจ กลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 53 ราย ประกอบดวยกลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 38 
รายไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติเดิมของโรงพยาบาล และกลุมหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 15 รายไดรับ
การดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ผูวิจัยพัฒนาและปรับปรุงจากแนวปฏิบัติเดิมโดยอางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ
เปนระยะเวลา  5 เดือน  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกขอมูลสวนบุคคลและแบบบันทึกขอมูลการเกิดปอดอักเสบจาก
การใชเครื่องชวยหายใจ เปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจระหวางกลุมกอนและ
กลุมหลังการใชแนวปฏิบัติ โดยใชสถิติ Fisher’s Exact test 
 ผลการวิจัยพบวากลุมหลังซึ่งไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สรางขึ้นจากหลักฐานเชิงประจักษ  
ไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ในขณะที่กลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาลพบผูปวยที่เกิด
ปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ จํานวน 5 ราย แตเมื่อทําการทดสอบโดยใชสถิติพบวาไมมีความแตกตางกัน (p 
= .305) ผลการวิจัยครั้งน้ีแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สรางจากหลักฐานเชิงประจักษ
ในการดูแลผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ ขอเสนอแนะในการนําไปใชในทางปฏิบัติคือ ควรมีการใหความรูและจัดฝกอบรม
แกบุคลากรพยาบาลผูใชแนวปฏิบัติทุกคนและมีการนิเทศสม่ําเสมอ ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคือ ควรมีการทําซ้ําและ
มีการเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของแนวปฏิบัติ 
 
คําสําคัญ :  แนวปฏิบัติการพยาบาล, หลักฐานเชิงประจักษ, การเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ 

 
Abstract 

 

 The purpose of this study was to examine the effects of nursing care protocol on ventilator associated 
pneumonia (VAP) in patients with ventilator. A purposive sample of 53 patients with endotracheal tube was 
recruited for this study. The retrospective group consisted of 38 subjects and received a usual care. The prospective 
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group consisted of 15 subjects and received the evidence–based protocol developed by the researcher.   Data were 
collected by using personal data sheet and VAP recording form. The rates of VAP between the retrospective group and 
the prospective group were compared by using Fisher’s Exact test. 
   The results of this study showed that the rates of VAP of the prospective group were lower than that of the 
retrospective group with insignificant difference (p=.305). The findings suggested the benefit of using the evidence– 
based nursing protocol in caring of patients with ventilator. Methodological replication with increasing a number of 
subjects to confirm the effectiveness of the protocol was suggested. 
 

KEY WORD :   Evidence-based protocol, Ventilator associated pneumonia 

 
1. บทนํา 

 ปอดอักเสบเปนภาวะแทรกซอนที่สําคัญและพบไดในทุกระยะของการใสทอชวยหายใจ (Divatia and  
Bhowmick, 2005) ซึ่งสงผลกระทบรุนแรงตอทั้งผูปวยและโรงพยาบาล โดยผลกระทบตอผูปวย ไดแก อัตราการตายสูงขึ้น
เปนรอยละ 16 เมื่อเทียบกับการติดเช้ือในโรงพยาบาลชนิดอื่นๆ  (Craven, 2000;  Warren, et al., 2003)  ผลกระทบตอโรง 
พยาบาลมี 2 ประการ ไดแก (1) คาใชจายเพ่ิมสูงขึ้น ในประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจายในการรักษาผูปวยที่เกิดปอด
อักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจเพ่ิมขึ้นจาก  21260  เหรียญสหรัฐตอคนเปน 49308  เหรียญสหรัฐตอคน (Craven, 2000;  
Warren, et al., 2003) (2) อัตราการครองเตียงนานขึ้นจาก 13 วันเปน 38 วัน เมื่อเทียบกับผูปวยที่ไมมีปอดอักเสบ นอกจากน้ี
ปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจยังเปนตัวช้ีวัดหน่ึงของการวัดคุณภาพแตละโรงพยาบาล  
 จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของกับปจจัยเสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวย
หายใจ โดย Augustyn (2007) ซึ่งเปนผูปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (Advanced practice nurse) ไดรวบรวมและสรุปปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ แบงเปน 3 กลุมไดแก ปจจัยดานผูปวย (Host related) ปจจัย
ดานอุปกรณและเครื่องมือ (Device  related) และปจจัยดานบุคลากร (Personnel related) ปจจัยดานผูปวย ประกอบดวย
ปจจัยที่สําคัญ 7 ปจจัยยอยไดแก (1) อายุ (2) โรคเดิมของผูปวย เชน โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (3) ทานอนของผูปวย (4) คา
คะแนนของภาวะทางระบบประสาท (Glasgow coma score) (5) ยาที่ผูปวยไดรับ เชน ยาคลายกลามเน้ือ ยา Steroid  
ยาปฏิชีวนะ เปนตน (6) เม็ดเลือดขาวในเลือดและจํานวนอัลบูมิน และ (7) จํานวนครั้งของการใสทอชวยหายใจ 
(Kollef, 1993; Warren, et al., 2003; Rakshit, 2005; Bouza, et al., 2008; Alexiou, et al., 2009) สําหรับปจจัยดานอุปกรณ
เครื่องมือ (Device  related) ประกอบดวย 3 ปจจัยยอย ไดแก (1) การใสทอชวยหายใจรวมถึงการควบคุม  Endotracheal cuff  
การดูดเสมหะและการทําความสะอาดปากฟน (2) การเปล่ียน Ventilator circuit  และ (3) การใสสายใหอาหารทางจมูกหรือ
ทางปาก (Joshi, et al., 1992; Rello, et al., 1996; Centers for Disease Control (CDC), 2003; Pawar, et al., 2003; Siempas, et al., 
2008) สวนปจจัยดานบุคคลากรประกอบดวย 3 ปจจัยยอย ไดแก (1) การลางมือ (2) การเปล่ียนถุงมือเมื่อสัมผัสผูปวยรายอื่น 
และ (3) การสวมเครื่องปองกันเมื่อสัมผัสผูปวยที่มีภาวะเช้ือด้ือ (CDC, 2003) นอกจากน้ีพบวาหากมีการจัดกระทํากับ
ปจจัยดังกลาวโดยอางอิงหลักฐานเชิงประจักษจะสามารถลดการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจได 
(Landford, et al., 2007; Alexiou, et al., 2009; Bouza, et al., 2008; Yao, et al., 2008) 
 จากการสํารวจของโรงพยาบาลตํารวจ พ.ศ.  2550 พบอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจเทากับ 
13.42 ครั้งตอ 1000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ ในขณะที่เกณฑกําหนดใหไมเกิน 10 ครั้งตอ 1000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ 
ทั้งยังพบวาแนวปฏิบัติการพยาบาลที่ใชอยูเดิมขาดความครอบคลุมและความชัดเจน ในดานความครอบคลุมพบวามีแนว
ปฏิบัติในการใสทอชวยหายใจและการดูแลผูปวยในระยะคาทอชวยหายใจ แตยังขาดแนวปฏิบัติในระยะหลังถอดทอชวย
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หายใจ ดานความชัดเจนพบวาโรงพยาบาลไมมีการใชแนวปฏิบัติเพ่ือปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ
โดยตรง แตไดรวมวิธีปองกันปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจไวในมาตรฐานการพยาบาลผูปวยเพ่ือปองกันการ
ติดเช้ือในระบบทางเดินหายใจสวนลาง  (Nosocomial pneumonia) ทําใหการปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวยในปจจุบัน
ไมชัดเจน สงผลใหพยาบาลระดับปฏิบัติการมีความเขาใจไมตรงกันและมีการปฏิบัติการพยาบาลแตกตางกันออกไป 
นอกจากน้ีแนวปฏิบัติที่ใชอยูไดพัฒนาขึ้นต้ังแตป พ.ศ.  2547 แตในปจจุบันความรูและการใชหลักฐานเชิงประจักษเพ่ิม
มากขึ้นผูวิจัยจึงพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพ่ือนําไปใชในหอผูปวยและติดตามอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวยหายใจ ผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจะทําใหไดแนวปฏิบัติการพยาบาลที่สรางจากหลักฐานเชิงประจักษที่
สามารถใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

คําถามหลักการวิจัย 
  แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษสามารถลดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวยหายใจไดหรือไม อยางไร  

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือเปรียบเทียบการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ กอนและหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลที่
พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ  

 

สมมติฐานการวิจัย  
 การเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจในกลุมหลังที่ใชแนวปฏิบัติที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษมี
จํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจตํ่ากวากลุมกอนใชแนวปฏิบัติ 

 

กรอบแนวคิด 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมุงที่จะจัดกระทํากับปจจัยดานอุปกรณเครื่องมือ ไดแก แรงดันใน Endotracheal cuff   
การดูดเสมหะ การทําความสะอาดปากฟน และการใหอาหารทางสายยาง ซึ่งปจจัยเหลาน้ีมีหลักฐานเชิงประจักษบง
บอกวาสามารถลดการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจได โดยการเพิ่มเติมแนวปฏิบัติดังกลาวในการ
ปฏิบัติการพยาบาลที่มีอยูเดิม และเพ่ิมเติมในสวนของแนวปฏิบัติการพยาบาลหลังถอดทอชวยหายใจ เปนแนว
ปฏิบัติการพยาบาลที่สรางขึ้นใหมโดยอางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะคาทอชวยหายใจ 
(1.1) การประเมินแรงดันใน  Endotracheal cuff 
( 1.2) การดูดเสมหะ 
(1.3) การทําความสะอาดปากฟน  
(1.4) การใสสายใหอาหารทางจมูก 
(1.5) การใหอาหารทางสายยาง 

2) แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะหลังถอดทอชวยหายใจ 
(2.1) การปองกัน Upper airway obstruction 
(2.2) การปองกันการสําลัก 
(2.3) การเริ่มใหอาหารทางปาก 
(2.4) การทําความสะอาดปากฟน  

ปอดอักเสบ 
จากการใช

เคร่ืองชวยหายใจ 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
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นิยามเชิงปฏิบัติการ 
    แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะคาทอชวยหายใจ หมายถึง แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีพัฒนาจากแนวปฏิบัติการ
พยาบาลที่มีอยูเดิมโดยอางอิงจากหลักฐานเชิงประจักษ 
  แนวปฏิบัติการพยาบาลระยะหลังถอดทอชวยหายใจ หมายถึง แนวปฏิบัติการพยาบาลที่สรางขึ้นใหมจาก
หลักฐานเชิงประจักษเพ่ือใชในการดูแลผูปวยหลังถอดทอชวยหายใจภายใน 48 ช่ัวโมง 
 ปอดอักเสบจากการใชเคร่ืองชวยหายใจ หมายถึง ปอดอักเสบที่เกิดหลัง 48 ช่ัวโมงของการใสทอชวยหายใจ
รวมกับการใชเครื่องชวยหายใจถึง 48 ช่ัวโมงหลังถอดทอชวยหายใจ นับจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบตามเกณฑ
ประเมินการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจของหนวยควบคุมการติดเช้ือโรงพยาบาลตํารวจ  

 

2. ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative study retrospective and prospective study 
before and after intervention)   
 กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑคุณสมบัติ (1) อายุ 15 ปขึ้นไป (2) ไมไดรับการวินิจฉัยวามี
ปอดอักเสบกอนการใสทอและเครื่องชวยหายใจ (3) ไดรับการใสทอชวยหายใจทางปากและใชเครื่องชวยหายใจเปน
ครั้งแรกในการเขารับการรักษาในโรงพยาบาล (4) ผูปวยหลังถอดทอชวยหายใจมากกวา 48 ช่ัวโมงที่มีการใสทอชวย
หายใจซ้ํา โดยไมมีการวินิจฉัยปอดอักเสบกอนการใสทอชวยหายใจ (5) ยินดีและยินยอมใหการรวมมือในการทําวิจัย 
ในกรณีผูปวยไมรูสึกตัวไดรับความยินยอมจากผูมีสิทธิโดยชอบธรรมในการตัดสินใจแทนผูปวย  
 ขนาดของกลุมตัวอยางใชระยะเวลาในการกําหนด เน่ืองจากยังไมพบงานวิจัยที่ศึกษาผลของการใชโปรแกรมตอ
การเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยที่มีลักษณะเดียวกันน้ี โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมกอนใชแนว
ปฏิบัติวัดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ โดยการศึกษาเวชระเบียนยอนหลังระหวางเดือน
มกราคม- เดือนกันยายน พ.ศ. 2552 จํานวน 38 ราย และกลุมหลังใชแนวปฏิบัติทําการเก็บขอมูล ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 
2552- เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2553 จํานวน 15 ราย วัดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ  
ตามเกณฑประเมินการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจของหนวยควบคุมการติดเช้ือ โรงพยาบาลตํารวจ 

 

 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
 วิทยานิพนธจะผานการพิจารณา ทางดานจริยธรรม ดังน้ี 

1. ผานการตรวจสอบและไดรับการรับรองจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ตามเอกสารรับรองการ
ตรวจสอบจริยธรรมในการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

2. ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการจริยธรรมและไดรับการอนุญาตใหทําวิจัยในโรงพยาบาลตํารวจ  
3. อธิบายใหผูปวยทราบถึงวัตถุประสงค ประโยชนของการวิจัยวิธีการ ขั้นตอนการทําวิจัยใหผูปวย

พิจารณา กรณีผูปวยไมรูสึกตัวตองไดรับความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมของผูปวยในการเขารวมวิจัย  
เมื่อผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรมยินยอมเขารวมโครงการ จึงใหลงนามเขารวมการวิจัยและอธิบายวาผูปวยมีสิทธิ์ที่จะไม
เขารวมวิจัยและมีสิทธิ์บอกยกเลิกการทําวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลกระทบตอการดูแลรักษาที่ไดรับ 

 

 แผนการทดลอง 
ผูปวยแตละรายที่ไดรับการคัดเลือกตามเกณฑเขาเปนกลุมตัวอยางของการวิจัยครั้งน้ี ไดรับการดูแลขณะใช

เครื่องชวยหายใจโดยใชแนวปฏิบัติการพยาบาลระยะคาทอชวยหายใจ (T) และไดรับการดูแลโดยใชแนวปฏิบัติการ
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พยาบาลระยะหลังการถอดทอชวยหายใจ (T1) โดยประเมินภาวะปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจภายหลังใช
เครื่องชวยหายใจ 48 ช่ัวโมงจนกระทั่งหลังถอดทอชวยหายใจครบ 48 ช่ัวโมง (O) 

 

 เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย เครื่องมือที่ใชในการทดลองและเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ดังน้ี  
  1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ประกอบดวย 
  1.1 แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษที่พัฒนาจากแนวปฏิบัติเดิมประกอบดวย 
2 ระยะคือ (1) ระยะคาทอชวยหายใจ และ (2) ระยะหลังถอดทอชวยหายใจ  
                1.2 คูมือปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยที่ใชเครื่องชวยหายใจเพ่ือเปนคูมือสําหรับทีมพยาบาลใน
ระหวางการใชแนวปฏิบัติ  
  2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลประกอบดวย 2 ชุดไดแก  
  2.1 แบบบันทึกขอมูลการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ  
  2.2 แบบประเมินการเกิดภาวะปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจใชแบบบันทึกขอมูล Targeted 
surveillance ของโรงพยาบาลตํารวจ  

 

 การตรวจสอบความตรงของเครื่องมือ 
  ตรวจสอบความตรงในเน้ือหา (Content validity) โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานคือ อายุรแพทยโรคปอด  
1 ทาน พยาบาลหนวยควบคุมและปองกันการติดเช้ือ โรงพยาบาลตํารวจ 1 ทาน และ พยาบาลปฏิบัติการขั้นสูง 
(Advanced practice nurse: APN) 1 ทาน 

 

 การทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย (Try out) 

  ผูวิจัยทดลองใชเครื่องมือวิจัย (Try out) นําแนวทางการปฏิบัติเพ่ือปองกันภาวะปอดอักเสบจากการใช
เครื่องชวยหายใจที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  ใชกับผูชวยวิจัยและแบบบันทึกปจจัยดานผูปวยทดลองใชกับผูปวยที่มี
ลักษณะตรงตามเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางจํานวน 2 ราย 

 

 เตรียมผูชวยวิจัยและหาความเช่ือถือไดของผูชวยวิจัย (Interrater reliability) 
  เน่ืองจากแนวปฏิบัติการพยาบาลครั้งน้ีทดลองใชในหอผูปวยสามัญอายุรกรรม 2 แหง ประกอบดวย
พยาบาล 51 คนและผูชวยพยาบาล 6 คนเปนผูชวยวิจัย โดยแบงผูชวยวิจัยเปน 2 กลุม กลุมที่ 1 มีสมาชิกทั้งหมด 26 คน
ทําการประชุมเชิงปฏิบัติการวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ.  2552 และ กลุมที่ 2 มีสมาชิกทั้งหมด 30 คนทําการประชุมเชิง
ปฏิบัติการวันที่ 9 เดือนธันวาคม พ.ศ.  2552 

1. ผูวิจัยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและช้ีแจงคูมือแนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาขึ้น เก่ียวกับรายละเอียดและ
สาธิตการปฏิบัติการพยาบาลแตละกิจกรรม  

2. ภายหลังการสาธิตผูชวยวิจัยแตละกลุมเลือกตัวแทนจํานวน 5 คนสาธิตกลับการปฏิบัติกิจกรรมการ
พยาบาล คนละ 1 กิจกรรมไมซ้ํากัน  
 3. ผูวิจัยสังเกตและบันทึกการปฏิบัติการพยาบาล แตละกิจกรรมของผูชวยวิจัยที่เปนตัวแทนกลุมพบวาผูที่
เปนตัวแทนกลุมมีความเขาใจและสามารถปฏิบัติการพยาบาลแตละกิจกรรมไดถูกตอง  
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 4. ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผูวิจัยสังเกตและบันทึกการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลของผูชวยวิจัย
แตละคนทั้ง 5 กิจกรรมใชเวลา 2 สัปดาหในกลุมที่ 1 และ 3 สัปดาหในกลุมที่ 2 จนครบ 56 คน  

 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาล (Retrospective Group) 
  ทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลในโรงพยาบาลตํารวจ ภายหลังไดรับอนุญาตใหทํา
วิจัย ผูวิจัยนําหนังสือขออนุญาตเก็บขอมูลกับหัวหนาฝายสถิติและเวชระเบียนเพ่ือเก็บขอมูลในแฟมประวัติเก่ียวกับขอมูล
สวนตัวและขอมูลการรักษาที่เก่ียวของโดยการศึกษายอนหลัง จํานวน 38 รายระหวางเดือนมกราคม – กันยายน พ.ศ. 2552  

 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาล (Prospective Group) 
 ขั้นตอนท่ี 1 ขั้นดําเนินการ ประกอบดวยกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 

1. ทําหนังสือขออนุญาตดําเนินการวิจัยและรวบรวมขอมูลในโรงพยาบาลตํารวจ 
 2. ติดตอประสานงานกับหัวหนาหอผูปวยอายุรกรรม เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงคของการศึกษา และ
วิธีดําเนินการวิจัย 

 3.การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการที่หนวยงานเรื่อง “แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิง
ประจักษเพ่ือปองกันการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ” ใหกับผูชวยวิจัย 
 4. แจงพยาบาลหนวยควบคุมและปองกันการติดเช้ือซึ่งเปนผูชวยวิจัยเก่ียวกับการขอผลการประเมิน
ภาวะปอดอักเสบจาการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยที่เปนกลุมตัวอยาง  
  ขั้นตอนท่ี 2 ขั้นดําเนินการ ประกอบดวยกิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
คัดเลือกผูปวยที่เปนไปตามเกณฑการเลือกกลุมตัวอยาง  
  1. อธิบายใหผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรมทราบถึงวัตถุประสงค ประโยชนของการวิจัย วิธีการ 
ขั้นตอนการทําวิจัยใหผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรมพิจารณา  
 2. ภายหลังไดรับการยินยอมจากผูปวยหรือผูแทนโดยชอบธรรม ผูวิจัยทําการติดปายแสดงการเขารวม
ในการทดลองที่เตียงของผูปวย  
 3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานและประเมินปจจัยเสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบของผูปวยทุกวันจน
สิ้นสุดการทดลอง 
  4. ผูวิจัยรวบรวมผลการวินิจฉัยการเกิดปอดอักเสบของกลุมตัวอยาง จากพยาบาลหนวยควบคุมและ
ปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล  

 

 การวิเคราะหขอมูล  
 ใชสถิติเชิงพรรณนาในการบรรยายลักษณะกลุมตัวอยาง ทดสอบความเทาเทียมกันของกลุมตัวอยาง กอน
และหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล ดานอายุ เม็ดเลือดขาวในเลือดใชสถิติ Mann-Whitney U-test  จํานวนอัลบูมิน ใช
สถิติ Independent t-test  ดานโรครวมและยาที่ผูปวยไดรับใชสถิติ Fisher Exact test และเปรียบเทียบ จํานวนผูปวยที่เกิดปอด
อักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจระหวางกลุมกอนและกลุมหลัง การใชแนวปฏิบัติ ใชสถิติ Fisher’s Exact  test  
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3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ลักษณะกลุมตัวอยาง 

  กลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาล จํานวน 38 รายสวนใหญเปนเพศชาย กลุมหลังใชแนวปฏิบัติการ
พยาบาล จํานวน 15 รายสวนใหญเปนเพศหญิง กลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุมสวนใหญมีโรครวม อายุเฉล่ีย 70.39 ปและ 
69.20 ป ในกลุมกอนและกลุมหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตามลําดับ ภายหลังใสทอชวยหายใจกลุมตัวอยางทั้ง 2 
กลุมสวนใหญไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะ และไดรับยาคลายกลามเน้ือ  เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุม
กอนและกลุมหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลดานอายุ โรครวม  การไดรับยาปฏิชีวนะ การไดรับยาคลายกลามเน้ือ 
คาเฉล่ียเม็ดเลือดขาวและคาเฉล่ียจํานวนอัลบูมินพบวาไมแตกตางกัน 
 
4. ตอบคําถามและสมมติฐานการวิจัย 
 “แนวปฏิบัติการพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษสามารถลดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการ
ใชเครื่องชวยหายใจไดหรือไม อยางไร”  เมื่อทดสอบความแตกตางระหวางการเกิดปอดอักเสบระหวางกลุมกอนใช
แนวปฏิบัติการพยาบาล และกลุมหลังใชแนวปฏิบัติการพยาบาลดวยสถิติ Fisher Exact Test พบผูปวยเกิดปอดอักเสบ
จากการใชเครื่องชวยหายใจในกลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาลจํานวน 5 ราย และไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบใน
กลุมหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล เมื่อทดสอบทางสถิติพบวาไมแตกตางกัน (p.305) ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ ระหวางกลุมกอนใชแนวปฏิบัติการ    
                 พยาบาล และกลุมที่ใชแนวปฏิบัติการพยาบาล 

 จํานวนผูผูปวยท่ีเกิดปอดอักเสบจากการใช สถิติ p - value 

 เกิด ไมเกิด รวม   
กลุมกอนการใช
แนวปฏิบัติ 

5 (13.2) 33 (86.8) 38 

กลุมหลังการใช
แนวปฏิบัติ 

0 (0.0) 15 (100) 15 

รวม 5 48 53 

 
 
 
Fisher Exact 
test = .911 

 
 

 
 

. 305 
 

5. อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยกลุมหลังใชแนวปฏิบัติ 
แตเมื่อทดสอบทางสถิติไมพบความแตกตาง อาจเน่ืองมาจาก  

1. จากการศึกษาไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจในผูปวยกลุมหลังการใชแนวปฏิบัติ 
บงบอกถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางทางคลินิก (Clinical significant) เน่ืองจากปจจัย 3 ดานไดแก (1) ปจจัย
ดานมาตรฐานการพยาบาลที่พัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษ (2) ดานปจจัยเสี่ยงจากตัวผูปวย และ (3) ปจจัยดาน
บุคลากร ดังน้ี 
 1.1 มาตรฐานการพยาบาลท่ีพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษมีการแสดงรายละเอียดเก่ียวกับ ขั้นตอน  
วิธีการปฏิบัติ  อุปกรณที่ใช วันหมดอายุ รวมถึงการพยาบาลในการปองกันปอดอักเสบอยางชัดเจน ทั้งในระยะคาทอ
ชวยหายใจและระยะหลังถอดทอชวยหายใจ ทําใหพยาบาลระดับปฏิบัติการใหการพยาบาลไดอยางถูก ตองและมีความ
มั่นใจในการทํากิจกรรมการพยาบาลน้ันๆ  ดังน้ี  
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1.1.1 ระยะคาทอชวยหายใจ กิจกรรมที่คาดวาทําใหลดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใช 
เครื่องชวยหายใจ ไดแก การควบคุมความดัน Endotracheal cuff และแนวทางการใหอาหารทางสายยางที่ชัดเจน 
จากการสํารวจผูปวย 5 รายที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจพบวา เกิดจากการติดเช้ือ Acinetobacter  
baumannii  ซึ่งลักษณะทั่วไปของเช้ือมักอยูในที่ที่มีความช้ืน หรือเปนนํ้า เชน ในเสมหะ สารคัดหล่ังจากแผล หรือ 
ปสสาวะ และพบไดทั่วไปในอุปกรณเครื่องมือภายในโรงพยาบาล หรือในตัวผูปวยเอง (Cunha, http://emedicine.com, 
19 ส.ค. 53: http://www.merk.com, 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553) ซึ่งแนวปฏิบัติการพยาบาลเดิมไมมีการระบุระยะความถ่ี
ในการตรวจ สอบและการประเมินความดัน Endotracheal cuff  ที่ชัดเจน ทําใหผูปวยไดรับการตรวจสอบ  
Endotracheal cuff  1 ครั้งใน 24 ช่ัวโมง ในขณะที่แนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีพัฒนาจากหลักฐานเชิงประจักษมีการ
ตรวจสอบความดัน Endotracheal cuff  ทุก 8 ช่ัวโมง ซึ่งอาจเปนสาเหตุใหมีการรั่วซึมของ Endotracheal cuff  และเกิด
การสําลักเสมหะลงสูปอดสงผลใหเกิดปอดอักเสบไดในที่สุด ในสวนของแนวปฏิบัติการพยาบาลในการใหอาหารทาง
สายยางในกลุมกอนใชแนวปฏิบัติ จะใชสายตอถุงอาหารรวมกันและเปล่ียนสายใหมเมื่อครบ 7 วัน  และในกลุมหลังใช
แนวปฏิบัติการพยาบาลใชสายตอถุงอาหารเปนรายบุคคลและทําการเปล่ียนสายตอถุงอาหารทุก 24 ช่ัวโมง ทําใหลด
การแพรกระจายเช้ือ Acinetobacter baumannii จึงคาดวาเปนสาเหตุใหไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบในกลุมหลังใช
แนวปฏิบัติ 
   1.1.2 แนวปฏิบัติการพยาบาลหลังถอดทอชวยหายใจ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก (1) การ
ปองกันการอุดก้ันทางเดินหายใจสวนตน (2) การปองกันการสําลักโดยงดนํ้างดอาหารกอนถอดทอชวยหายใจตาม
ความเห็นแพทย (3) การเริ่มใหอาหารทางปาก และ (4) การทําความสะอาดปากฟน 
 เน่ืองจากแนวปฏิบัติการพยาบาลหลังการถอดทอชวยหายใจเปนแนวปฏิบัติการพยาบาลที่จัดทําเพ่ิมขึ้นใหม  
แสดงถึงผูปวยจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดเปนระบบและมีรูปแบบชัดเจนมากขึ้น เปนการลดและปองกันปจจัย
เสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบ กิจกรรมการพยาบาลที่คาดวาชวยลดการเกิดปอดอักเสบอาจเปนไปไดทั้ง 4 กิจกรรม ดังน้ี 
(1) การปองกันการอุดก้ันทางเดินหายใจสวนตนมีรายละเอียดเก่ียวกับ การประเมินการหายใจ อาการของภาวะทางเดิน
หายใจตีบแคบ และ การพยาบาล ทําใหพยาบาลสามารถประเมินอาการของผูปวยไดในระยะแรกและสามารถรายงาน
แพทยเจาของไขเพ่ือใหการรักษา กอนที่ผูปวยจะมีอาการรุนแรงและตองใสทอชวยหายใจซ้ําเปนการลดปจจัยเสี่ยงตอ
การเกิดปอดอักเสบ (2) การปองกันการสําลักโดยงดน้ํางดอาหารกอนถอดทอชวยหายใจตามความเห็นแพทยและการ
เริ่มใหอาหารทางปาก มีสวนสําคัญในการปองกันและลดการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจ โดยการงดนํ้า
งดอาหารกอนการถอดทอชวยหายใจทําใหลดภาวะเสี่ยงตอการสําลักอาหารขณะถอดทอชวยหายใจ  และการประเมินการเริ่ม
ใหอาหารทางปากเปนกิจกรรมการพยาบาลท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือของพยาบาล เพ่ือประเมินความพรอมของผูปวยในการ
เริ่มรับประทานอาหารแตประเภท ทั้งยังชวยปองกันผูปวยสําลักอาหารจากความไมพรอมของการกลืน  และทําใหการเขียน
บันทึกทางการพยาบาลเปนลําดับชัดเจน และ (3) กิจกกรมการดูแลความสะอาดปากฟนทําใหลดการกอตัวของเช้ือแบคทีเรีย
ในชองปากที่อาจทําใหเกิดปอดอักเสบได  
  จากที่กลาวมามีความสอดคลองกับการศึกษาของ Hillis และคณะ (2004) ไดทําการพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาล
เพ่ือลดอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจโดยการปรับปรุงแนวปฏิบัติการพยาบาลไดแก (1) แปรง
ฟนทุก 12 ช่ัวโมง (2) เช็ดปากทุก 2 ช่ัวโมง (3) ดูดเสมหะทุก 6-8 ช่ัวโมง (4) ประเมิน Endotracheal cuff  (5) จัดให
นอนศีรษะสูง 30 องศาตลอดเวลา ผลการศึกษาพบวาอัตราการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจลดลงจาก 
6.9 เปน 1.9 ตอ 1000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ  
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  1.2 ปจจัยดานลักษณะของกลุมตัวอยางที่คาดวาทําใหลดจํานวนผูปวยที่เกิดปอดอักเสบแบงเปน 2 กรณี
ไดแก (1) ลักษณะกลุมตัวอยางที่มีปจจัยภายในและปจจัยดานการรักษาเหมือนกัน และ (2) ลักษณะของกลุมตัวอยางที่
มีปจจัยภายในตางกัน ดังน้ี 
  1.2.1 ลักษณะกลุมตัวอยางที่มีปจจัยภายในและปจจัยดานการรักษาเหมือนกันในทั้ง 2 กลุม ไดแก ปจจัย
ภายใน ประกอบดวย (1) อายุมากกวา 60 ป (2) มีโรครวม และ (3) เม็ดเลือดขาวในเลือดสูงกวาเกณฑปกติ ดังน้ี อายุ
มากกวา 60 ปรอยละ 81.6 และ 60 มีโรครวมรอยละ 86.8 และ 73.3 เม็ดเลือดขาวในเลือดสูงกวาเกณฑปกติรอยละ 57.9 
และ 60 ในกลุมกอนและหลังการใชแนวปฏิบัติตามลําดับ ปจจัยดานการรักษาไดแก การไดรับยาปฏิชีวนะ คิดเปน 
รอยละ  97.4 และ 86.7 ในกลุมกอนและหลังการใชแนวปฏิบัติตามลําดับ ในสภาวะปกติรางกายมีกลไกการปองกัน
และดักจับเช้ือโรคไดดวยตนเองแตในบางสภาวะเชน สูงอายุ  มีโรครวม เชน เบาหวาน  โรคไต รวมถึงผูปวยที่มีภาวะ 
ทุพโภชนาการเปนสาเหตุของกลไกการปองกันและดักจับเช้ือโรคทํางานลดลง (www.antibiotic.blog.com, 18 
กรกฎาคม พ.ศ. 2553) โดยเฉพาะเม่ือผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และไดรับการรักษาดวยยาปฏิชีวนะซึ่งมี
ผลดีคือ มีการทําลายเช้ือแบคทีเรียที่กอเกิดโรคแตในขณะเดียวกันยาปฏิชีวนะยังทําลายแบคทีเรียชนิดดีตัวอื่นๆ ที่ทํา
หนาที่ดักจับจุลินทรียที่กอโรคชนิดเชนกันสงผลใหสมดุลของจุลินทรียในรางกายเสียไปทําใหเสี่ยงตอการเกิดการติด
เช้ือแทรกซอนอื่นๆ เพ่ิมมากขึ้น (htt:// immunedisorders.homestead. com/antibiotic.html, 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2553) 
นอกจากน้ีในกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม มีผูปวยที่มีเม็ดเลือดขาวในเลือดสูงกวาเกณฑปกติเทากับรอยละ 57.9 และ 60 ใน
กลุมกอนและกลุมหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลตามลําดับ แสดงถึงมีการติดเช้ือบริเวณอื่นที่ไมใชปอดนํามากอน 
ดังน้ันรางกายจึงมีความออนแออยูเดิมทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอนจากการติดเช้ือฉวยโอกาส ไดแก  
Acinetobacter baumannii  เพ่ิมขึ้นไดงาย ซึ่งเช้ือชนิดน้ีแมจะที่มีความรุนแรงตํ่า แตเมื่ออยูในรางกายของมนุษยที่ไม
แข็งแรงจะทําใหเกิดการติดเช้ือที่ระบบทางเดินหายใจสวนลางที่รุนแรง (อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 2548) แตจากการศึกษา
พบวาไมเกิดปอดอักเสบในกลุมหลังการใชแนวปฏิบัติแสดงใหเห็นวาเมื่อนําแนวปฏิบัติการพยาบาลมาใชอยางอยาง
จริงจัง ในกลุมผูปวยที่มีรางกายไมออนแอก็จะสามารถลดการเกิดปอดอักเสบได  
  1.2.2 ลักษณะของกลุมตัวอยางที่มีปจจัยภายในตางกัน ไดแก ในกลุมกอนใชแนวปฏิบัติการพยาบาลมี
จํานวนอัลบูมินในรางกายอยูในเกณฑปกติ (≥3.5) เพียงรอยละ 21.1 ในขณะที่กลุมหลังการใชแนวปฏิบัติการพยาบาล
มีจํานวนอัลบูมินอยูในเกณฑปกติถึงรอยละ 60 เน่ืองจากจํานวนอัลบูมินในเลือดลดลงเปนตัวบงช้ีระดับความรุนแรงของ
ความเจ็บปวยมากกวาการเปล่ียนแปลงดานโภชนาการ  ดังน้ันผูปวยที่มีจํานวนอัลบูมินตํ่า มีความสัมพันธกับผลทางลบ 
(Poor outcomes) และสัมพันธกับการเพ่ิมความเสี่ยงตอการเจ็บปวยและอัตราการตาย (สุนิสา ฉัตรมงคลชาติและคณะ, 2550) 
จากทฤษฎีดังกลาวคาดวาเปนสาเหตุทําใหไมพบผูปวยที่เกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจในกลุมกอนหลังใชแนว
ปฏิบัติการพยาบาล ในขณะที่กลุมกอนการใชแนวปฏิบัติการพยาบาลพบปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจจํานวน 5 
ราย 
  1.3 ดานบุคลากร เน่ืองจากการเกิดปอดอักเสบจากการใชเครื่องชวยหายใจสูงกวาเกณฑที่กําหนดในป พ.ศ. 2550 
เทากับ 13.42 ครั้งตอ 1000 วันที่ใชเครื่องชวยหายใจ ทําใหหนวยงานทั้งหอผูปวยและหนวยติดเช้ือโรงพยาบาลตํารวจ 
มีความต่ืนตัวและใหความสําคัญในการปองกันและลดการเกิดปอดอักเสบมากขึ้นโดยการ รณรงคการลางมือ และจัดใหมี
การสุมตรวจการลางของเจาหนาที่ทุกคน การจัดอบรมการปองกันการติดเช้ือ  การควบคุมการใชยาปฏิชีวนะที่เกินความ
จําเปนเพ่ือปองกันภาวะเช้ือด้ือยา ในสวนของระบบการดูแลผูปวยในหอผูปวยมีการปรับเปล่ียนการดูแลจากแบบแบงหนาที่
เปนรูปแบบของพยาบาลเจาของไข ทําใหผูปวยไดรับการดูแลอยางใกลชิดมากขึ้นโดยเฉพาะในผูปวยที่ใสทอชวยหายใจ 
พยาบาลเจาของไขเปนผูใหการพยาบาลและควบคุมใหผูปวยไดรับการดูแลตามแนวปฏิบัติการพยาบาลท่ีพัฒนาจาก
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หลักฐานเชิงประจักษในเวรเชาวันราชการ ในชวงเวรบาย  เวรดึก และเวรเชาวันหยุด พยาบาลที่เปนหัวหนาทีมจะเปนผู
ตรวจสอบและควบคุม 
 ทั้ง 3  กรณีมีความสอดคลองกับ Augustyn (2007) ซึ่งเปนผูรวบรวมและสรุปปจจัยเสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบ
จากการใชเครื่องชวยหายใจแบงเปน 3 กลุมไดแก ปจจัยดานผูปวย (Host related) ปจจัยดานอุปกรณและเครื่องมือ 
(Device related) และ ปจจัยดานบุคลากร (Personnel related) ซึ่งประกอบดวยปจจัยที่สําคัญ 7 ปจจัย ที่มีผลตอความ
เสี่ยงตอการเกิดปอดอักเสบไดแก (1) อายุมากกวาหรือเทากับ 60 ป (Kollef, 1993) (2)โรคเดิมของผูปวย เชนโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรัง (3) ทานอนของผูปวย (4) คาคะแนนของภาวะทางระบบประสาท (Glasgow coma score) (5) ยาที่ผูปวย
ไดรับ ไดแก ยาคลายกลามเน้ือ ยา Steroid ยาปฏิชีวนะ เปนตน (6) เม็ดเลือดขาวในเลือดและจํานวนอัลบูมิน และ (7) 
จํานวนคร้ังของการใสทอชวยหายใจ  
 2. การทดสอบทางสถิติ (Statistic significant) ไมพบความแตกตางเน่ืองจาก  
 2.1 ระยะเวลาในการเก็บขอมูลมีจํากัด 
 2.2 จํานวนกลุมตัวอยามีขนาดเล็กรวมกับการใชสถิติ Chi - square test ในการทดสอบซึ่งไมมีความไว (Sensitive) 
ในกลุมตัวอยางที่มีขนาดเล็กทําใหไมพบความแตกตางทางสถิติ  
  
6. ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะการนําไปใชในทางปฏิบัติ 
 จากผลการวิจัยครั้งน้ีพบวาไมมีความแตกตางทางสถิติ แตมีประโยชนในทางคลินิก หากมีการนําไปใชใน
โอกาสตอไปมีขอควรพิจารณาดังน้ี 

1. กอนการใชแนวปฏิบัติควรทําการปฐมนิเทศและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกพยาบาล 
ระดับปฏิบัติการทุกคนและมีการทบทวนความรูเปนระยะ  

2. มีการนิเทศและติดตามผลการปฏิบัติเปนระยะอยางตอเน่ือง  
3. ผูที่นําแนวปฏิบัติไปใชควรปฏิบัติหนาที่พ้ืนที่ ที่มีการนําแนวปฏิบัติไปใชเพ่ือให 

สามารถประเมินและนิเทศการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางถูกตอง  
4. ในการอบรมผูชวยวิจัย ควรใหผูชวยวิจัยทุกคนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลอยางครบถวนทุก 

คนกอนการทดลองเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาในการเก็บขอมูลและเพ่ิมความเช่ือถือไดของผูชวยวิจัย 
5. ผูทําการวิจัยควรปฏิบัติงานในหนวยงานที่นําแนวปฏิบัติไปทดลองใชเพ่ือใหทราบ 

ถึงปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไขในแตละสถานการณอยางแทจริง 
 ขอเสนอแนะนําในการทําวิจัย  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี  

1. ควรมีการทําวิจัยซ้ําในกลุมตัวอยาง ดังตอไปน้ี ผูปวยที่มีปอดอักเสบมากอน ผูปวย 
ที่มีภาวะเสี่ยง เชน มีโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังอยูเดิมและผูปวยที่ใสทอชวยหายใจซ้ําทุกกรณีเพ่ือใหผลการวิจัยครอบคลุม
และนาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้น  

2. ควรเพ่ิมพ้ืนที่ในการเก็บขอมูล เชน ในหอผูปวยวิกฤตหัวใจท่ีใสทอชวยหายใจแตไมมีปอดอักเสบ 
มากอนเพ่ือใหการทดสอบทางสถิตินาเช่ือถือมากขึ้น 
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อาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของผูท่ีเปนโรคปอดอุดก้ันเร้ือรัง 
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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกอนการทดลอง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการ
หายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตออาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ัน
เรื้อรัง โดยใชแนวคิดการจัดการกับอาการ (Symptoms management) ของ Dodd และคณะ (2001) เปนกรอบแนวคิดใน
การพัฒนาโปรแกรม กลุมตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงเปนผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่เขารับการรักษาในหอ
ผูปวยใน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 20 ราย เขารวมโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการ
สนับสนุนของครอบครัว ซึ่งโปรแกรมแบงเปน 2 ระยะ ไดแก 1) ระยะที่ผูปวยรับการรักษาในโรงพยาบาล ผูวิจัย
แลกเปล่ียนประสบการณการมีอาการหายใจลําบาก และใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับการสอนทักษะซึ่งเปนกลวิธีการ
จัดการกับอาการเพื่อบรรเทาและปองกันการเกิดอาการหายใจลําบาก และ 2) ระยะที่ผูปวยอยูที่บาน ผูวิจัยติดตามเย่ียม
บานในสัปดาหแรก โทรศัพทติดตามอาการในสัปดาหที่สาม และติดตามประเมินอาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิต
ในสัปดาหที่สี่หลังจากผูปวยจําหนายกลับบาน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใช แบบสัมภาษณขอมูล
สวนบุคคล แบบประเมินความรุนแรงของอาการหายใจลําบาก และแบบสัมภาษณคุณภาพชีวิต ตรวจสอบคุณภาพ
ความตรงเชิงเน้ือหาของเครื่องมือวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน และความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลองภายในของแบบ
สัมภาษณคุณภาพชีวิต โดยสถิติสัมประสิทธิ์ของครอนบาคไดเทากับ 0.85 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงบรรยาย และ 
Paired t-test ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนอาการหายใจลําบากหลังเขาโปรแกรมตํ่ากวากอนเขา
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) และพบวา กลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมและราย
ดาน ไดแก อาการของโรค ดานการทํากิจกรรม และดานผลกระทบของโรคหลังเขาโปรแกรมลดลงตํ่ากวากอนเขา
โปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000; .000; .001; .000 ตามลําดับ) ซึ่งหมายความวาคุณภาพชีวิตดีขึ้นหลังจาก
เขาโปรแกรม ขอเสนอแนะจากการวิจัย ควรนําโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของ
ครอบครัวไปใชในการปฏิบัติการพยาบาล เพ่ือชวยใหผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังสามารถจัดการกับอาการหายใจ
ลําบากไดอยางมีประสิทธิภาพและสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

 

คําสําคัญ : โปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว, อาการหายใจลําบาก, 
คุณภาพชีวิต 
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Abstract 
 

This pre-experimental study aimed to investigate the effects of dyspnea management program and family 
support on dyspnea and quality of life among people with chronic obstructive pulmonary disease. Symptoms 
management model (Dodd, et al., 2001) was used as a conceptual framework to develop the program. A purposive 
sample of 20 was recruited from in-patient department of Nopparatrajathani hospital to participate in the program. 
The program was divided into two phases, i.e. while admitted in the hospital and after discharge. While admitted in 
the hospital, the researcher provided an opportunity for the subjects to share their dyspnea experiences and gave 
more information regarding the strategies to relive and prevent the symptom. In addition, the samples were trained to 
have more skills in dyspnea management strategies. After discharge, home visit during the first week and follow-up 
telephone during the third week of discharge were done to monitor their dyspnea management skills and support to 
solve the problem. The evaluation of dyspnea and quality of life of the samples were collected on the fourth week. 
The data collecting instruments were a demographic sheet, a Dyspnea Visual Analogue Scale, and a St. George 
Respiratory Questionnaire. Content validity was approved by 3 experts. Internal consistency reliability of St. George 
Respiratory Questionnaire was 0.85. Descriptive statistics and paired t-test were used in data analysis.  

The findings revealed that dyspnea scores after participating in the program were significantly lower at the 
level of p = .000. Moreover, the total scores of quality of life and 3 aspect of quality of life including symptom 
scores, activity scores, and impact of  disease scores were significantly lower at the level of  p = .000, .000, .001 and 
.000 respectively. This means that the quality of life of the samples was improved after participating in the program. 
The findings suggested that the dyspnea management program and family support was effective in improving 
dyspnea and quality of life of people with COPD. Therefore, this program could be used for dyspnea management 
and enhancing quality of life. 
 

KEY WORD :  DYSPNEA MANAGEMENT PROGRAM AND FAMILY SUPPORT, DYSPNEA,                    
QUALITY OF LIFE 

  
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

โรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease: COPD) เปนปญหาดานสุขภาพที่สําคัญ ของ
ประเทศไทย พบวาป พ.ศ. 2550 มีผูปวยทั่วประเทศประมาณ 90,959 ราย (กระทรวงสาธารณสุข, 2550) โดยโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรังมีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจสวนลาง ทําใหหลอดลมมีการอักเสบและตีบแคบลงรวมกับความ
ยืดหยุนของถุงลมปอดเสียไป สงผลใหการระบายอากาศในถุงลมปอดลดลง (Smeltzer, et al., 2008) เกิดอาการหายใจ
ลําบาก (Dyspnea) ตามมา อาการหายใจลําบากมีความรุนแรงเกิดมากขึ้นเรื่อยๆ สงผลกระทบตอผูปวยทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง (Wang and Bourbeau, 2005) 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ศึกษาประสบการณการมีอาการหายใจลําบากของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังพบวา 
ผูปวยรับรูวาอาการหายใจลําบากเปนความรูสึกที่ตองใชแรงและใชกลามเน้ือชวยในการหายใจมากกวาปกติ ผูปวย
สวนใหญใชวิธีการบรรเทาอาการ 3 วิธี ไดแก ขอความชวยเหลือจากบุคคลรอบขาง (จุก สุวรรณโณ, 2549) พนยาขยาย
หลอดลมและหลีกเล่ียงการสัมผัสกับสิ่งกระตุนใหเกิดอาการหายใจลําบาก (สินีนาฏ ปอมเย็น, 2547) จากสถิติการเขา
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รับการรักษาของผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังในหอผูปวยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประจําป 2552 
พบวา ผูปวยเขารับการรักษาดวยอาการหายใจลําบากพบมากในหอผูปวยในลําดับที่ 3 ในผูปวยจํานวนดังกลาวน้ี
ประมาณคร่ึงหน่ึงพนยาขยายหลอดลมไมถูกวิธี และขาดทักษะการหายใจแบบเปาปาก และรอยละ 25 ของผูปวยที่เขา
รับการรักษาดังกลาวกลับเขารับการรักษาซ้ําในโรงพยาบาลมากกวา 1 ครั้งตอป ดังน้ันผูปวยจึงจําเปนตองมีการจัดการ
กับอาการหายใจลําบากที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

จากการทบทวนงานวิจัยที่ผานมา พบวา มีการพัฒนาโปรแกรมสงเสริมการจัดการกับอาการหายใจลําบากโดย
ใชแนวคิดการจัดการกับอาการของ Larson และคณะ (1994) และติดตามผลลัพธเก่ียวกับคุณภาพชีวิต (สินีนาฏ ปอม
เย็น, 2547) คาใชจายในการรักษาพยาบาล (วิชญ สิริโรจนพร, 2550) และการกลับเขารับการรักษาซ้ําและความพึง
พอใจในการดูแล (จีราภรณ พรมอินทร, 2551) โดยพบวา โปรแกรมสงเสริมการจัดการกับอาการหายใจลําบาก 
สามารถลดอาการหายใจลําบาก เพ่ิมคุณภาพชีวิต ลดคาใชจายในการรักษาพยาบาล  ลดอัตราการกลับเขารับการรักษา
ซ้ําและเพิ่มความพึงพอใจในการดูแลของผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังได อยางไรก็ตามงานวิจัยดังกลาวเก็บขอมูลจาก
กลุมตัวอยางสวนใหญซึ่งเปนผูปวยนอก และมีภูมิลําเนาอยูในภาคเหนือ จึงไมเพียงพอที่จะหาขอสรุปความรูที่
เหมาะสมสําหรับผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังโดยรวมในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลของ
โปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดย
ใชกรอบแนวคิดการจัดการกับอาการของ Dodd และคณะ (2001) เปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการออกแบบ
โปรแกรมเพ่ือเปนแนวทางในการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการใหครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการกับ
อาการหายใจลําบากของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง เพ่ือใหผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตออาการ
หายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

 

คําถามการวิจัย 
 โปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว มีผลตออาการหายใจลําบาก
และคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหรือไม อยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. อาการหายใจลําบากของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหลังไดรับโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบาก
รวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตํ่ากวากอนไดรับโปรแกรม 

2. คุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังหลังไดรับโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับ
การสนับสนุนของครอบครัวดีกวากอนไดรับโปรแกรม 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยที่มีผลตอการเกิดอาการหายใจลําบากของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 

ประกอบดวย ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสิ่งแวดลอม และปจจัยดานสุขภาพและการเจ็บปวย (Smeltzer, et al., 2008) 
ผูวิจัยจึงคัดเลือกปจจัยดานบุคคล คือ การรับรูอาการหายใจลําบาก ปจจัยดานสิ่งแวดลอม คือ การสนับสนุนของ
ครอบครัว และปจจัยดานสุขภาพและการเจ็บปวย คือ การออกกําลังกาย การทํากิจกรรม และการผอนคลายทางอารมณ 
มาจัดกระทําในการวิจัยครั้งน้ี  
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การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชแนวคิดการจัดการกับอาการของ Dodd และคณะ (2001) เปนกรอบแนวคิดในการ
พัฒนาโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบาก การจัดการกับอาการประกอบดวย 3 มิติ ไดแก 1) ประสบ การณ
การมีอาการ 2) กลวิธีในการจัดการกับอาการ และ 3) ผลลัพธของการจัดการกับอาการ โดยประสบการณการมีอาการ 
ผูวิจัยแลกเปล่ียนประสบการณการมีอาการหายใจลําบากของผูปวย ซึ่งประกอบดวยการรับรูอาการ การประเมินอาการ 
และการตอบสนองตออาการหายใจลําบาก สวนกลวิธีการจัดการกับอาการ ผูวิจัยแลกเปล่ียนประสบการณการจัดการ
กับอาการหายใจลําบากของผูปวย และใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับการสอนทักษะการจัดการกับอาการเพ่ือบรรเทาอาการ
และปองกันการเกิดอาการหายใจลําบากแกผูปวยและครอบครัว และผลลัพธที่เกิดขึ้น คือ อาการหายใจลําบากลดลง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยางไรก็ตามผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังสวนใหญมีขอจํากัดในการทํากิจกรรม ตองพ่ึงพา
บุคคลรอบขาง การใหครอบครัวมีสวนรวมในการดูแลผูปวย จะทําใหผูปวยมีความสามารถในการทํากิจกรรมเพิ่มมาก
ขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Wang and Bourbeau, 2005) ดังน้ันโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบาก ผูวิจัยจึง
ใหครอบครัวมีสวนรวมในการจัดการกับอาการหายใจลําบากของผูปวยทุกขั้นตอนของกิจกรรมเพื่อบรรเทาอาการและ
ปองกันการเกิดอาการหายใจลําบากของผูปวย โดยใชกรอบแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของ House (1981) ซึ่ง
ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานอารมณ 2) ดานการประเมินคา 3) ดานขอมูลขาวสาร และ 4) ดานทรัพยากร  

 

วิธีการดําเนินวิจัย 
แบบของการวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยกอนการทดลอง (Pre - experimental research) ชนิดกลุมเดียววัดกอนและ

หลัง (One – group pretest – posttest design) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจ
ลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตออาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 
ประชากรเขาถึง (Accessible population) เปนผูที่ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง และเขารับการรักษาใน
หอผูปวยใน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2553 กลุมตัวอยางเลือกจาก
ประชากร แบบเฉพาะเจาะจง ตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนดไว คือ 1) อายุระหวาง 40 - 79 ป ทั้งเพศชายและหญิง 2) 
ไดรับการวินิจฉัยวาเปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังและมีสัญญาณชีพระดับปกติ 3) มีประวัติเขารับการรักษาดวยอาการ
กําเริบเฉียบพลันของโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง 4) เลิกสูบบุหรี่เปนเวลานานมากกวา 1 ป หรือไมมีประวัติการสูบบุหรี่ 5) 
ไมมีโรคประจําตัวและภาวะแทรกซอนอื่นๆ 6) การไดยิน การมองเห็นปกติ อาน เขียน และฟงภาษาไทยรูเรื่อง และ
เขาใจ 7) มีการรับรูปกติ 8) มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานครและมีโทรศัพทสามารถติด ตอสื่อสารไดสะดวก 9) มี
ผูดูแลเปนสมาชิกในครอบครัวอยางนอย 1 คน และ 10) ยินดีและเต็มใจเขารวมในการศึกษาวิจัย 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการคัดกรองกลุมตัวอยาง ไดแก แบบทดสอบสภาพจิตจุฬา ที่พัฒนาโดย สุทธิชัย จิตะพันธ

กุล (2542) คัดเลือกผูปวยที่มีคะแนนเทากับหรือมากกวา 15 คะแนน  
2. เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง ไดแก โปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของ

ครอบครัว ประกอบดวย 
2.1 เครื่องมือที่ใชในขณะผูปวยรับการรักษาในโรงพยาบาล ไดแก 1) แผนการแลกเปล่ียนประสบการณ

การมีอาการหายใจลําบาก 2) แบบสัมภาษณประสบการณการมีอาการหายใจลําบาก และ 3) คูมือการจัดการกับอาการ
หายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว  

2.2 เครื่องมือที่ใชในขณะผูปวยอยูที่บาน ไดแก 1) แผนการติดตามเย่ียมบาน และ 2) แผนการติดตาม
อาการทางโทรศัพท  
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3. เคร่ืองมือท่ีใชในการกํากับการทดลอง ประกอบดวย 4 ชุด ไดแก 1) แบบทดสอบความรูการจัดการกับอาการ 
2) แบบสัมภาษณการสนับสนุนของครอบครัว 3) แบบบันทึกวิธีการจัดการและผลลัพธของการจัดการกับอาการ และ 
4) แบบบันทึกจํานวนคร้ังการออกกําลังกายและการบริหารการหายใจแบบเปาปาก  

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ประกอบดวย 3 ชุด ไดแก 1) แบบสัมภาษณขอมูลสวนบุคคล 2) แบบ
ประเมินความรุนแรงของอาการหายใจลําบาก และ 3) แบบสัมภาษณคุณภาพชีวิต 

 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ   
1. ความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เครื่องมือที่ใชในการทดลอง และการกํากับการทดลองไดรับการ

ตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน ประกอบดวย แพทย อาจารยพยาบาลและพยาบาลผูเช่ียวชาญการพยาบาลผูปวยโรค
ระบบทางเดินหายใจ คํานวณหาดัชนีความตรงของเน้ือหา (Content validity index: CVI) ซึ่งเคร่ืองมือทุกชุดมีคา CVI 
เทากับ 1.00 

2. ความตรงเชิงภาษา (Face Validity) ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่ใชในการทดลอง การกํากับการทดลอง และเก็บ
รวบรวมขอมูลใชกับผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่หอผูปวยใน โรงพยาบาลนพ
รัตนราชธานี จํานวน 5 ราย ซึ่งผูปวยและครอบครัวไดเสนอแนะเก่ียวกับขนาดของตัวอักษรท่ีเล็กเกินไป ผูวิจัยไดนํามา
ปรับปรุงโดยเพ่ิมขนาดของตัวอักษรจาก font 16 เปน font 18 กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางจริง  

3. ความเช่ือมั่นของเครื่องมือ (Reliability) ผูวิจัยนําแบบสัมภาษณคุณภาพชีวิตไปทดลองใชกับผูที่เปนโรคปอด
อุดก้ันเรื้อรังที่มีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางที่หอผูปวยใน โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จํานวน 10 ราย ไดคา
ความเช่ือมั่นเทากับ 0.85 และผูปวยที่เปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 20 ราย ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.82 

 

การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 
หลังจากโครงรางการวิจัยไดรับการพิจารณาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการวิจัยและจริยธรรมวิจัยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ผูวิจัยพบหัวหนาหอผูปวยเพื่อช้ีแจงรายละเอียด
ของการวิจัยและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูปวยโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง เมื่อคัดเลือกไดกลุมตัวอยาง
ตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนด ผูวิจัยอธิบายวัตถุประสงคและขั้นตอนการวิจัยแกผูปวยและครอบครัว ซึ่งผูปวยและ
ครอบครัวมีสิทธปิฏิเสธหรือถอนตัวจากการเขารวมการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมมีผลกระทบตอการรักษาพยาบาลของ
ผูปวย ผลการวิจัยที่ไดจะนําเสนอในภาพรวมและใชประโยชนเพ่ือการวิจัยเทาน้ัน เมื่อผูปวยและครอบครัวยินยอมเขา
รวมการวิจัย จึงใหเซ็นใบยินยอม  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางตามเกณฑคุณสมบัติที่กําหนด และอธิบาย

วัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอนการเขารวมวิจัยแกผูปวยและครอบครัว และขอความยินยอมในการเขารวมการวิจัย 
2. ขณะผูปวยเขารับการรักษาในโรงพยาบาลและมีสัญญาณชีพปกติ ผูวิจัยดําเนินการตามโปรแกรมการจัดการ

กับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดยแลกเปล่ียนประสบการณการมีอาการหายใจลําบาก
ของผูปวย ผูวิจัยใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับการสอนทักษะซึ่งเปนกลวิธีการจัดการกับอาการเพ่ือบรรเทาอาการและ
ปองกันการเกิดอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวในการจัดการกับอาการหายใจลําบากของ
ผูปวย และประเมินความรูเรื่องการจัดการกับอาการหายใจลําบากของผูปวยและครอบครัวในวันที่ผูปวยจําหนายกลับ
บาน 
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3. ขณะผูปวยอยูที่บาน ผูวิจัยติดตามเย่ียมบานหลังจากจําหนายผูปวยกลับบานในสัปดาหแรกเพ่ือประเมิน
สิ่งแวดลอม สอบถามปญหาและอุปสรรคในการจัดการกับอาการหายใจลําบาก รวมกันหาแนวทางแกไขที่เหมาะสม
กับผูปวย และโทรศัพทติดตามอาการในสัปดาหที่สามเพ่ือสอบถามปญหาและอุปสรรคในการจัดการกับอาการหายใจ
ลําบาก และกระตุนเตือนการมาตรวจตามแพทยนัด ผูวิจัยติดตามประเมินผลอาการหายใจลําบากและคุณภาพชีวิตของ
ผูปวยในสัปดาหที่สี่ และแจงใหผูปวยและครอบครัวรับทราบวาสิ้นสุดการศึกษาวิจัย 

4. เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติ 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ลักษณะกลุมตัวอยาง ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) โดยแสดงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. ทดสอบการกระจายของขอมูล คะแนนความรุนแรงของอาการหายใจลําบากและคะแนนคุณภาพชีวิต กอน
และหลังการเขารวมโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดยใชสถิติ 
Shapiro-Wilk พบวามีการกระจายของขอมูลเปนโคงปกติ 

3. เปรียบเทียบความแตกตางของคะแนนความรุนแรงของอาการหายใจลําบาก และคะแนนคุณภาพชีวิตกอน
และหลังการรวมโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดยใชสถิติ Paired 
t-test 

 

ผลการวิจัย 
ลักษณะกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย (17 ราย, 85%) มีอายุเฉล่ีย 65.15 ป (SD 10.96) 

มีสถานภาพสมรสคู (17 ราย, 85%) ประมาณคร่ึงหน่ึง (11 ราย, 55%) ไมไดประกอบอาชีพ ในชวง 1 ปที่ผานมาเขารับ
การรักษาในโรงพยาบาลดวยอาการหายใจลําบาก โดยเฉล่ีย 5.10 ครั้ง (SD 4.88) สาเหตุที่เขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลครั้งน้ีสวนใหญดวยอาการหายใจลําบากเกิดจากการมีไข มีเสมหะเปนสีเหลืองหรือสีเขียว (8 ราย, 40%) 
และไอขับเสมหะติดตอกันหลายครั้ง (8 ราย, 40%) กลุมตัวอยางทุกรายไดรับการรักษาโดยยาขยายหลอดลมชนิดสูด
พนรวมกับชนิดรับประทาน โดยมีจํานวนวันนอนเฉลี่ย 5.10 วัน (SD 2.36) กลุมตัวอยางครึ่งหน่ึง (10 ราย, 50%) มี
ภรรยาเปนผูใหความชวยเหลือและดูแลเปนหลัก และมีสภาพแวดลอมรอบบานติดถนนใหญมากที่สุด (11 ราย, 55%) 

 

อาการหายใจลําบาก พบวา คาเฉล่ียคะแนนอาการหายใจลําบากหลังเขาโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจ
ลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวตํ่ากวากอนเขาโปรแกรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) 
รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 

 ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนอาการหายใจลําบากระหวาง กอนและหลังการเขาโปรแกรมการจัดการกับ
อาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดยใชสถิติ Paired t-test 

กอนการเขาโปรแกรม หลังการเขาโปรแกรม คาเฉลี่ยคะแนน 
อาการหายใจลําบาก พิสัย ⎯X  ± SD พิสัย ⎯X  ± SD 

Paired  
t-test 

p-value 

คาเฉล่ียคะแนนอาการหายใจ
ลําบาก 

11 - 27 20.30 ± 3.94 5 - 24 14.70 ± 5.24 4.32 .000 
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คุณภาพชีวิต พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมและรายดาน ไดแก ดานอาการของโรค ดานการทํากิจกรรม และดาน
ผลกระทบของโรคหลังเขาโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวลดลงตํ่า
กวากอนเขาโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000; .000; .001; .000 ตามลําดับ) น่ันคือ คุณภาพชีวิตหลังเขา
โปรแกรมดีกวากอนเขาโปรแกรม รายละเอียดดังตารางที่ 2  

 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนคุณภาพชีวิต กอนและหลังการเขาโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบาก
รวมกับการสนับสนุนของครอบครัว โดยใชสถิติ Paired t-test 

กอนการเขาโปรแกรม หลังการเขาโปรแกรม 
คุณภาพชีวิต 

พิสัย ⎯X  ± SD พิสัย ⎯X  ± SD 

Paired  
t-test 

p-value 

คุณภาพชีวิตโดยรวม            
ดานอาการของโรค 

48 - 90 
10 - 25 

71.80 ± 11.23 

19.05 ± 4.05 

29 - 83 
8 - 22 

55.45 ± 15.69 

14.40 ± 3.87 

5.78 
4.53 

.000 

.000 

ดานการทํากิจกรรม   25 - 40 32.00 ± 5.04  15 - 40 27.00  ± 5.42 3.79 .001 

ดานผลกระทบของโรค 13 - 26 20.75 ± 3.34 5 - 24 14.25 ± 5.29 7.12 .000 

 
สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 

อาการหายใจลําบาก กลุมตัวอยางมีอาการหายใจลําบากหลังเขาโปรแกรมตํ่ากวากอนเขาโปรแกรม อธิบายไดวา 
โปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวมีผลทําใหอาการหายใจลําบากลดลง 
ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการจัดการกับอาการของ Dodd และคณะ (2001) อธิบายไดดังน้ี 

จากการแลกเปล่ียนประสบการณการมีอาการหายใจลําบากของผูปวย พบวา ผูปวยรับรูวาอาการหายใจลําบาก
เปนอาการที่รูสึกหายใจไมอิ่ม ประเมินอาการโดยหากพนยาขยายหลอดลมแลวอาการไมดีขึ้น จะมาโรงพยาบาล และ
ตอบสนองตออาการโดยแสวงหาวิธีการจัดการกับอาการหายใจลําบาก วิธีการท่ีใชสวนใหญเปนการมุงเนนการรักษา
ทางยาในการจัดการกับอาการหายใจลําบาก และวิธีการที่ใชเปนสวนนอยในการจัดการกับอาการหายใจลําบาก ไดแก 
การบริหารการหายใจแบบเปาปาก และการสงวนพลังงานขณะทํากิจกรรม ซึ่งอาจจะยังไมเพียงพอในการจัดการกับ
อาการเพ่ือบรรเทาอาการและปองกันการเกิดหายใจลําบากไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันหลังจากแลกเปลี่ยน
ประสบการณการมีอาการหายใจลําบากของผูปวย ผูวิจัยใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับสอนทักษะการบรรเทาอาการและการ
ปองกันการเกิดอาการหายใจลําบากแกผูปวยและครอบครัว หลังเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยและครอบครัวมีความรู
เก่ียวกับการจัดการกับอาการหายใจลําบาก คะแนนอยูระหวางรอยละ 71.4 –100 มีวิธีการบรรเทาอาการท่ีใชเปนสวน
ใหญ ไดแก การจัดทาที่เหมาะสม การหายใจแบบเปาปาก และการพนยาขยายหลอดลม ซึ่งสามารถบรรเทาอาการ
หายใจลําบากได รอยละ 95 และทุกรายเลือกใชการสงวนพลังงานขณะทํากิจกรรม ทําใหผูปวยไมมีอาการหายใจ
ลําบากเกิดขึ้นรุนแรงขณะทํากิจกรรมประจําวัน ดังน้ันการใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับการสอนทักษะการจัดการกับอาการ
หายใจลําบากใหแกผูปวยและครอบครัว เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหผูปวยสามารถบรรเทาอาการและปองกันการเกิดอาการ
หายใจลําบากไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ผูวิจัยติดตามเย่ียมบานในสัปดาหแรกหลังจากผูปวยจําหนายกลับบาน เพ่ือประเมินสิ่งแวดลอมที่บานของผูปวย 
ปจจัยกระตุนใหเกิดอาการหายใจลําบาก ติดตามประเมินผลการจัดการกับอาการหายใจลําบาก สอบถามปญหาและ
อุปสรรคในการจัดการกับอาการหายใจลําบาก และรวมกันหาแนวทางแกไขที่เหมาะสมกับผูปวยมากข้ึน โดยที่
สภาพแวดลอมรอบบานของผูปวยประมาณคร่ึงหน่ึงติดถนนใหญ และบานอยูใกลแหลงชุมชนแออัด ทําใหอากาศ
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ถายเทไมสะดวก ซึ่งปจจัยกระตุนใหผูปวยเกิดอาการหายใจลําบาก หลังเขาโปรแกรมพบวา ผูปวยและครอบครัวได
ปรับเปล่ียนสภาพแวดลอม โดยการทําความสะอาดบาน กําจัดฝุนละอองภายในบานเกือบทุกราย สงผลใหผูปวยเกิด
อาการหายใจลําบากลดลง โดยเฉล่ียมีอาการหายใจลําบากเกิดขึ้น 1 ครั้งตอเดือน และพบวา การสนับสนุนของ
ครอบครัว คะแนนอยูระหวางรอยละ 77.7 – 100 ดังน้ันการสนับสนุนของครอบครัวรวมกับการติดตามเย่ียมบาน ทําให
สามารถคนหาปญหาและอุปสรรค และรวมกันหาแนวทางแกไขไดเหมาะสมกับผูปวย สงผลใหผูปวยบรรเทาอาการ
และมีโอกาสเกิดอาการหายใจลําบากลดลง 

ผูวิจัยโทรศัพทติดตามอาการในสัปดาหที่สามหลังจากผูปวยจําหนายกลับบานเพ่ือสอบถามปญหาและอุปสรรค
ในการจัดการกับอาการหายใจลําบาก และกระตุนเตือนการมาตรวจตามแพทยนัด การโทรศัพทติดตามอาการทําให
ผูวิจัยทราบปญหาและอุปสรรคของการจัดการกับอาการของผูปวย และรวมกันหาแนวทางแกไขไดอยางเหมาะสม 
กลุมตัวอยางประมาณคร่ึงหน่ึงบอกวาหลังจากปฏิบัติตามกิจกรรมของโปรแกรม ทําใหตนเองเกิดอาการหายใจลําบาก
นอยลง และอาการหายใจลําบากไมรุนแรงมากจนตองมารับการรักษาทั้งที่แผนกฉุกเฉินและหอผูปวยในของ
โรงพยาบาล และผูปวยจํานวน 9 ราย มีปญหาที่เกิดจากการมีเสมหะเหนียว ทําใหหายใจไมสะดวก ผูวิจัยไดแนะนําให
ด่ืมนํ้าอุนอยางนอยวันละ 8 – 10 แกวรวมกับการไออยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูปวยสามารถไอขับเสมหะออกไดเอง 
หายใจสะดวกขึ้น ดังน้ันการโทรศัพทติดตามอาการจึงเปนวิธีการหน่ึงที่สามารถติดตามอาการรวมกันหาแนวทางแกไข 
เพ่ือใหผูปวยมีการจัดการกับอาการหายใจลําบากไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

คุณภาพชีวิต กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตหลังเขาโปรแกรมดีกวากอนเขาโปรแกรม อธิบายไดวา โปรแกรมการ
จัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัว มีผลตอคุณภาพชีวิตของผูปวย ซึ่งคุณภาพชีวิต
ประกอบดวย 3 ดาน คือ ดานอาการของโรค ดานการทํากิจกรรม และ ดานผลกระทบของโรค ซึ่งหากผูปวยมีอาการ
หายใจลําบากของโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังนอยลง สามารถทํากิจกรรมมากขึ้น ทําใหภาวะสุขภาพดานจิตสังคมของผูปวย
ดีขึ้น สงผลใหผูปวยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายละเอียดดังน้ี 

ดานอาการของโรค กอนเขาโปรแกรม พบวา ในชวง 1 เดือนที่ผานมาผูปวยสวนใหญมีเสมหะเหนียว และ
ลักษณะสีขาวขน จํานวนมาก โดยเฉล่ียแลวมีเกือบทุกวันในหน่ึงสัปดาห การท่ีเสมหะเหนียว ทําใหผูปวยไอขับเสมหะ
ออกมาไดยาก รูสึกหายใจไมสะดวก และเกิดความทุกขทรมาน หลังจากเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยใชเทคนิคการไอ
อยางมีประสิทธิภาพมาใชในการขับเสมหะรวมกับการด่ืมนํ้าอุนอยางเพียงพอ ประมาณวันละ 8 – 10 แกว ทําให
สามารถไอขับเสมหะออกมาไดเอง และรูสึกหายใจสะดวกมากขึ้น โดยในหน่ึงเดือนที่ผานมามีเสมหะในลําคอเฉพาะ
บางวันเทาน้ัน และไมตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลกอนวันนัด จึงทําใหมีคุณภาพชีวิตดานน้ีเพ่ิมขึ้น 

ดานการทํากิจกรรม กอนเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยสวนใหญมีอาการหายใจลําบากขณะเดิน จนตองหยุดพัก
หลายครั้ง ทําใหไมกลาเดินไกลจากเตียงนอน และจําเปนตองขอความชวยเหลือจากครอบครัวในการทํากิจกรรม
ประจําวัน หลังเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยประมาณครึ่งหน่ึงสามารถเดินภายในบานและขึ้นบันไดบานได เน่ืองจากได
ใชวิธีการสงวนพลังงานในการเดินและมีการออกกําลังกายตามผูวิจัยแนะนําอยางสมํ่าเสมอ ลดการพ่ึงพาจากสมาชิกใน
ครอบครัว โดยมีครอบครัวเปนกําลังใจในการทํากิจกรรม ผูปวยสามารถทํากิจกรรมไดเพ่ิมขึ้น จึงทําใหมีคุณภาพชีวิต
ดานน้ีเพ่ิมขึ้น 

ดานผลกระทบของโรค กอนเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยประมาณครึ่งหน่ึงมีเสมหะในลําคอมาก ไอขับเสมหะ
บอยๆ ทําใหรูสึกกลัววาสมาชิกในครอบครัวจะรังเกียจ นอกจากน้ีบางรายมีอาการหายใจลําบากรุนแรง ตองเขารับการ
รักษาในโรงพยาบาลเฉลี่ย 1 – 2 ครั้งตอเดือน ทําใหรูสึกทอแท หลังเขาโปรแกรม พบวา ผูปวยสามารถไอขับเสมหะ
ออกมาได มีเสมหะในลําคอลดลง มีความมั่นใจในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัวไดมากขึ้น และสามารถ
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ปฏิบัติกิจวัตรประจําวันไดเอง นอกจากนี้เมื่อผูปวยมีอาการหายใจลําบากลดลง สงผลใหไมตองเขารับการรักษาใน
โรงพยาบาลกอนวันนัด ดังน้ันอาจกลาวไดวาผลจากการจัดการกับอาการหายใจลําบากไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําให
ลดผลกระทบจากโรค เพ่ิมความสามารถในการทํากิจกรรม ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยดีขึ้น  

คุณภาพชีวิตหลังเขารวมโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของครอบครัวดีกวา
กอนเขาโปรแกรม ซึ่งผลการวิจัยสอดคลองกับการศึกษาของสินีนาฏ ปอมเย็น (2547) ที่ศึกษาโปรแกรมสงเสริมการ
จัดการกับอาการหายใจลําบากตอคุณภาพชีวิตของผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรัง พบวาหลังจากไดรับโปรแกรมสงเสริม
การจัดการกับอาการหายใจลําบากกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตมากกวากอนไดรับโปรแกรม และกลุมที่ไดรับโปรแกรม
มีคุณภาพชีวิตมากกวากลุมที่ไมไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < .05)  

 

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. ดานการปฏิบัติการพยาบาล  ควรนําโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการสนับสนุนของ

ครอบครัวไปใชในการจัดการกับอาการหายใจลําบากกับผูที่เปนโรคปอดอุดก้ันเรื้อรังที่มีประวัติการกลับเขารับการ
รักษาซ้ําในโรงพยาบาล โดยมีการแลกเปล่ียนประสบการณการมีอาการหายใจลําบาก การใหขอมูลเพ่ิมเติมรวมกับการ
สอนทักษะการจัดการกับอาการหายใจลําบาก และเมื่อผูปวยกลับบานควรมีการประสานงานกับหนวยเวชกรรมสังคม 
เพ่ือติดตามเย่ียมบานของผูปวยในสัปดาหแรกหลังจากผูปวยจําหนายกลับบาน 
 2. ดานการวิจัย งานวิจัยครั้งตอไป ควรทดสอบโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากรวมกับการ
สนับสนุนของครอบครัว โดยวัดผลลัพธของโปรแกรมการจัดการกับอาการหายใจลําบากกับตัวแปรอื่นตามกรอบ
แนวคิดของ Dodd และคณะ (2001) ไดแก สภาวะการทําหนาที่ (Functional status) สภาวะอารมณ (Emotional status) 
และ ความสามารถในการดูแลตนเอง (Self - care) 
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 ผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองตอความรู พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับ
โคเลสเตอรอลของบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิตท่ีมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง  

SELF-MANAGEMENT PROGRAM ON KNOWLEDGE, HEALTH BEHAVIORS, AND 
CHOLESTEROL LEVELS OF PERSONNEL WITH HIGH CHOLESTEROL 

 AT RANGSIT UNIVERSITY 
 

นวรัตน  โกมลวิภาต1  ผศ.ดร. อําภาพร นามวงศพรหม2  ดร. นํ้าออย ภักดีวงศ 3  ดร. มนสภรณ วิทรูเมธา4 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาครั้งน้ี เปนวิจัยก่ึงทดลอง เพ่ือศึกษาผลของการพัฒนาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองตอ 

ความรู พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลของบุคลากรท่ีมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง กลุม

ตัวอยางคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง แบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม กลุมละ 18 ราย กลุมทดลองเขารวม

โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง เปนระยะเวลา 3 เดือน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามขอมูลพ้ืนฐาน

สวนบุคคลและสุขภาพ แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพและแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแล

สุขภาพ ทดสอบความยากงายและอํานาจจําแนกของแบบทดสอบความรู มีคา p = 0.81, r = 0.30 ตามลําดับ สวน

แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีคาความเช่ือมั่นชนิดความสอดคลองภายในเทากับ 0.75 วิเคราะหขอมูลโดย

ใชสถิติ Chi-Square, Independent t-test และ Paired t-test 

ผลการวิจัยพบวา กลุมที่เขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง มีความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ 

และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หลังการทดลองดีกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000,  และ .000 

ตามลําดับ) สวนระดับโคเลสเตอรอลลดลงกวากอนทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p = .004 เมื่อเปรียบเทียบ

ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีเพียงความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพเทาน้ันที่แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) ผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นถึงประโยชนของการใชกระบวนการใหความรูในโปรแกรม

การสงเสริมการจัดการตนเองที่สามารถทําใหกลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดีขึ้นและระดับโคเลสเตอรอใน

เลือดลดลง ดังน้ันในการนําโปรแกรมน้ีไปประยุกตใช ควรพิจารณาถึงบริบทขององคกร รวมท้ังปจจัยพ้ืนฐานตางๆ 

ของบุคลากรดวย 

คําสําคัญ: โปรแกรมสงเสริมการจัดการตนเอง ความรูเก่ียวกับโรคและการปฏิบัติตัว พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ ระดับ

โคเลสเตอรอล 

                                                        
1 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 
This Quasi- experimental study aimed to investigate the effects of self- management program on Knowledge, 

Health behaviors, and cholesterol levels. A purposive sample of 36 was recruited for this study, and match paired to 
make up each 18 in the experimental and the control group.  The experimental group participated in the self- 
management program for 3 months.  The instruments used to collect data included Personal information sheet, Basic 
health profile, Knowledge test, and Health behaviors questionnaire.  Difficult index and discrimination index of  
Knowledge test was 0.81, and 0.30 respectively. Internal consistency reliability of Health- behaviors questionnaire 
was 0.75.   Chi-Square test, Independent t-test and Paired t-test were used in data analysis.  

The findings revealed that, after the program, knowledge and health behaviors of the subjects were 
significantly higher (p=.000 and .000 respectively) and LDL Cholesterol levels was significantly lower (p=.004) 
than those of prior to the program.   Nevertheless, when comparing to the control group, only knowledge score was 
significantly different (p=.000). The findings suggest the benefit of patient education process in improving health 
behaviors and consequently decreased cholesterol levels. In program application, organizational context and basic 
factors of the subjects should be considered. 
  

KEY WORDS :  SELF-MANAGEMENT PROGRAM, KNOWLEDGE, HEALTH BEHAVIORS, CHOLESTEROL 
LEVELS 

 
1. บทนํา 

 ภาวะไขมันผิดปกติในเลือดสูงเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญทั่วโลก โดยพบวาระดับไขมันในเลือดสูงทั้ง
โคเลสเตอรอลรวม แอลดีแอลโคเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรด  ในขณะที่เอชดีแอลโคเลสเตอรอลลดลงตํ่ากวาปกติ 
ซึ่งเปนปจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง สงผลใหเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสวนปลาย
อุดตัน และโรคหลอดเลือดอุดตันที่สมอง (Matthew, Judith and Schilling, 1998; Boonyaratvet, 2000; Caplan, 2000; 
Stamler, et al., 2000; Jeppesen, et al., 2001; Capewell, et al., 2010) และเปนสาเหตุของการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและ
หลอดเลือดของประชากรทั่วโลกสูงถึง 16.6 ลานคนในป พ.ศ. 2552  โดยองคการอนามัยโลกคาดการณวาภายในป 
พ.ศ. 2553 โรคหัวใจและหลอดเลือดจะเปนสาเหตุสําคัญของการปวยในประเทศกําลังพัฒนา และจะมีจํานวนสูงถึง 
23.4 ลานคนในป พ.ศ. 2563 สวนผูที่รอดจากการเสียชีวิตที่มีประมาณ 20 ลานคน จะตองไดรับการดูแลตอเน่ือง
ยาวนาน ซึ่งตองเสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลจํานวนปละกวา 18 ลานลานบาท (WHO, 2008)   

จากการสํารวจปญหาสุขภาพของประชากรในประเทศไทย พบวาสาเหตุการเสียชีวิตดวยโรคหัวใจและหลอด
เลือดอยูในลําดับ 3 รองจากโรคมะเร็งและอุบัติเหตุ ซึ่งจากสถิติการเสียชีวิตในป พ.ศ. 2549 -2551 พบวามีจํานวนสูงถึง 
17,775  18,452 และ 18,820  คนตอป ตามลําดับ (สํานักนโยบายและยุทธศาสตร, 2551) สอดคลองกับการสํารวจ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพคนไทยท่ีพบวามี ภาวะไขมันในเลือด โดยเฉพาะโคเลสเตอรอลในเลือดสูง ซึ่งเปนสาเหตุ
สําคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 7 ลานคน (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสรางสุขภาพ; สํานัก
งานวิจัยระบบสาธารณสุข, 2551) และนําไปสูการเจ็บปวยทุพลภาพ การขาดงานและเสียชีวิต สงผลใหเกิดความสูญเสีย
เพ่ิมขึ้นอยางมากทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ครอบครัว และทรัพยากรบุคคลของประเทศ 
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จากการทบทวนวรรณกรรมที่มีมากอน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศท่ีพัฒนาแลวทั้งในยุโรปและอเมริกา ซึ่ง
เผชิญสถานการณ ที่ประชาชนมีภาวะไขมันในเลือดสูงและนํ้าหนักเกิน มาเปนระยะเวลายาวนาน พบวาไดมีการพัฒนา
โปรแกรมการปองกันและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเปนจํานวนมาก เน่ืองจากไดมีคนพบแลววา การปองกันเปน
ทางเลือกท่ีดีกวาการรักษา การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต (Lifestyle changes) เขาสูพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือลดระดับ
โคเลสเตอรอล (NCEP, 2001) ซึ่งประกอบดวย การลดการบริโภคอาหารที่มีโคเลสเตอรอลและไขมันอิ่มตัวสูง  การมี
กิจกรรมการเคล่ือนไหวและออกกําลังกายมากขึ้น การควบคุมนํ้าหนักตัว การงดการสูบบุหรี่และด่ืมแอลกอฮอล 
ตลอดจนหาวิธีผอนคลายความเครียด ซึ่งเปนวิธีที่มีความคุมทุน (Cost-effectiveness) มากที่สุดในการชวยลดความเสี่ยง
ตอการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ โครงการและงานวิจัยเก่ียวกับการลดระดับไขมันและระดับโคเลสเตอรอลในเลือด
สวนใหญ จึงเปนการพัฒนาโปรแกรมการใหความรูและทักษะดานโภชนบําบัดอยางถูกตอง (ปรียา  ลีฬหกุล และคณะ, 
2548; Dallongeville, et al., 1993; Aree, et al., 2002; Ammerman, et al., 2003; Kreman, et al., 2005; Nasser, et al., 
2006) และรวมกับการใหคําปรึกษาอยางตอเน่ืองในดานโภชนบําบัด (Dallongeville, et al., 1993; Ammerman, et al., 
2003) โดยใชวิธีใหคําแนะนําและสรางแรงจูงใจในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม (Nasser, et al., 2006) 

จากขอมูลผลการตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาเอกชนต้ังแตป 
พ.ศ. 2550-2552 ซึ่งมีผูเขารับการตรวจสุขภาพจํานวน 1,150, 1,155 และ 1,202 คนตามลําดับ พบวาปญหาสุขภาพที่มี
ความผิดปกติมากเปนอันดับหน่ึงตลอดมาคือ ภาวะไขมัน โดยเฉพาะระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูง โดยพบรอยละ 
66.70 (767 ราย), 77.5 (896 ราย)  และ 66.31(792 ราย) ตามลําดับ (อารเอสยูเฮลทแคร, 2550-2552) ปญหาดังกลาว
สะทอนถึงพฤติกรรมทางสุขภาพที่เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดของบุคลากร ดังน้ันการตระหนักถึงการ
ปองกัน และลดปญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความสําคัญยิ่ง และงานวิจัยของ อําภาพร พัววิไล และคณะ (2546) ซึ่งทําการศึกษา
ในระยะแรก เรื่องผลของโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพของบุคลากรท่ีมีระดับโคเลสเตอรอลสูง มหาวิทยาลัยรังสิต 
พบวาบุคลากรบางสวนไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการลดระดับโคเลสเตอรอลได เพ่ือเปนการคนหา
แนวทางในการพัฒนาโปรแกรมตอ และสามารถอางอิงผลการวิจัยใหครอบคลุมยิ่งขึ้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการวิจัย
ตอเน่ือง ในกลุมบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยออกแบบการวิจัยเปนชนิดก่ึง
ทดลอง (Quasi-experimental design) จัดใหมีกลุมเปรียบเทียบ ซึ่งผูวิจัยเช่ือวา ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพน้ัน 
ตัวบุคลากรมีความสําคัญและควรมีความสามารถในการจัดการตนเองไดระดับหน่ึง ดังน้ันผูวิจัยจึงใชแนวคิดการ
จัดการตนเอง (Self-management concepts) ของ Kanfer and Goldstein (1991) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง เพ่ือใหบุคลากรสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองใหเหมาะสม 
และใชเปนแนวทาง ในการจัดระบบการใหบริการแกบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตที่มีปญหาสุขภาพกลุมอื่นๆ ตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย 
เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองตอ ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรม

การดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอล ของบุคลากรกลุมที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูง 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลหลังการเขา

โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองดีกวากอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองในกลุมทดลอง 
2. ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลหลังการเขา

โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองในกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งน้ีใชแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer and Goldstein (1991) เปนกรอบแนวคิดในการสราง

โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองเพ่ือลดระดับโคเลสเตอรอล โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบุคลากรสามารถปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพไดถูกตองและตอเน่ืองดวยตนเอง ซึ่งแนวคิดการจัดการตนเองนั้น  เช่ือวาไมมีใครสามารถ
ปรับพฤติกรรมของคนอื่นได นอกจากตัวบุคคลน้ันเอง บุคลากรทางสุขภาพมีบทบาทในการกระตุนและเสริมสรางให
บุคคลเกิดแรงจูงใจท่ีจะเปล่ียนแปลงตนเองไปสูพฤติกรรมสุขภาพใหมดวยตนเอง โดยใชเทคนิคการกํากับตนเองที่
ประกอบดวย (1) การสังเกตตนเอง (Self-monitoring) (2) การประเมินตนเอง (Self-evaluation) และ (3) การเสริมแรง
ตนเอง (Self-reinforcement) รวมกับการนําบทบาทของผูชวยเหลือและเง่ือนไขสําหรับการเปล่ียนแปลงกอนเริ่ม
กระบวนการฝกทักษะการจัดการตนเองที่ Kanfer and Goldstein (1991)  เสนอไว มาประยุกตโดยพัฒนาเปนโปรแกรม
ดังกลาว ประกอบดวย 4 ระยะ ดังน้ี (1) ) ระยะสรางแรงจูงใจเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมรวมกับการประเมินและการ
วางแผน มีวัตถุประสงคเพ่ือใหเกิดแรงจูงใจและความไววางใจเพ่ือประเมินปญหาสุขภาพรวมกับบุคลากรในการ
วางแผนใหเหมาะสมของแตละบุคคล (2) ระยะเตรียมความพรอม โดยการใหขอมูลความรูที่เก่ียวกับภาวะ
โคเลสเตอรอลในเลือดสูง พรอมทักษะการจัดการตนเอง 3 ขั้นตอนใหบุคลากรเกิดความเขาใจ และสามารถนําไป
ปฏิบัติไดดวยตนเอง (3) ระยะการปฏิบัติการจัดการตนเอง เพ่ือใหบุคลากรไดฝกปฏิบัติในชีวิตประจําวันไดดวยตนเอง 
โดยมีผูวิจัยเปนที่ปรึกษาและเสริมแรงเปนระยะๆ  (4) ระยะประเมินผล เพ่ือติดตามประเมินผลกระบวนการฝกปฏิบัติ
เปนระยะๆ เพ่ือแกปญหาสุขภาพดวยตัวบุคลากรเอง โดยมีผูวิจัยใหคําปรึกษา ช้ีแนะ ใหกําลังใจ และกระตุนใหเกิดการ
เสริมแรงภายในที่เขมแข็ง ไดแก ความรูสึกภาคภูมิใจตนเอง เมื่อเกิดผลสําเร็จจากการไดความรูที่ถูกตอง นําไปสูการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมใหมอยางเหมาะสมดวยตนเอง สงผลใหระดับโคเลสเตอรอลลดลง มีสุขภาพที่ดี บุคคลก็จะ
ปฏิบัติพฤติกรรมน้ันอยางตอเน่ือง ดังรูปที่ 1.1 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) ชนิดสองกลุมวัดกอนและหลังการ

ทดลอง (Two group Pre-post test design) 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ บุคลากรวัยผูใหญที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูง ซึ่งปฏิบัติงานเปนบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ไดรับการตรวจสุขภาพประจําปการศึกษา 2553 กลุมตัวอยางเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) จากประชากรที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูงตามเกณฑ (Inclusion criteria) ดังน้ี (1) มีอายุระหวาง 35-60 ป 
และการศึกษาระดับปริญญาตรี (2) มีระดับแอลดีแอลโคเลสเตอรอล 130 – 199 มก./ดล.  
(NCEP, 2001) (3) ไมใชยาลดระดับไขมันในเลือด ไมเปนโรคเรื้อรังที่มีผลตอระดับไขมันในเลือด เชน โรคหัวใจ 
โรคเบาหวาน (4) สามารถติดตอไดทางโทรศัพย (5) สมัครใจเขารวมโครงการวิจัย  จํานวน 36 ราย จัดเขากลุมทดลอง
และกลุมควบคุม โดยการจับคูดานเพศ อายุและระดับโคเลสเตอรอล กลุมละ 18 ราย กลุมทดลองเขารวมโปรแกรมการ
สงเสริมการจัดการตนเอง เปนระยะเวลา 3 เดือน 
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 โปรแกรมการสงเสริมจัดการตนเองเพ่ือลดโคเลสเตอรอล 
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รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 
 
 
 

รูปท่ี  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

  

ระยะท่ี 1 สรางแรงจูงใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- ใหความรูและชมวีดิทัศนเก่ียวกับอันตรายของภาวะโคเลสเตอรอลสูงท่ีมีตอสุขภาพ 
- เชิญผูที่สามารถลดระดับโคเลสเตอรอลดวยตนเองเลาประสบการณ 
- ผูวิจัยนําเสนอ เทคนิคการกํากับตนเองเพ่ือใชในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ 
- แนะนําวิธีการใช คูมือการลดโคเลสเตอรอลดวยตนเองและสมุดบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ 
- จัดแสดงตัวอยางอาหารไขมันและโคเลสเตอรอลสูงพรอมอุปกรณการตวง 
- กิจกรรมการเลนเกมสจากตัวอยางอาหาร คูมือการลดโคเลสเตอรอลและอุปกรณที่นํามาจัดแสดง 

ระยะท่ี 2 เตรียมความพรอมเพือ่จัดการตนเอง 
- ผูวิจัยใหความรูตามแผนการสอนเปนรายบุคคล 
- วิเคราะหพฤติกรรมสุขภาพที่ควรปรับเปลี่ยนรวมกันเปนรายบุคคล 
- สาธิตและอธิบายขั้นตอนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดโคเลสเตอรอล 
- กําหนดเปาหมายและ พันธะสัญญาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดานตางๆ รวมกัน  

ระยะท่ี 3 การปฏิบัติการจัดการตนเอง 
การสังเกตตนเอง 

 
การเสริมแรงตนเอง               การประเมินตนเอง 

- ผูวิจัยใหคําปรึกษา ชวยเหลือ แนะนําและสนับสนุนขณะปฏิบัติการจัดการตนเองใหเกิดความ
ตอเนื่องโดยเนนวิธกีารมีสวนรวมตามระยะเวลาที่กําหนดและสงขอความใหกําลังใจ 

ระยะท่ี 4 การประเมินผล 
- ประเมินปญหาและอุปสรรคจากสมุดบันทึกพฤติกรรมสุขภาพทุก 2 สัปดาห สัปดาหที่ 2-10 
- ประเมินปญหาและอุปสรรคโดยติดตามพบเปนรายบุคคล ขณะฝกปฏิบัติจัดการตนเองในสัปดาหที่ 
  5 และ 9 
- ใหคําปรึกษาทางโทรศัพทเปนรายบุคคลเม่ือพบอุปสรรคสัปดาหที่ 2-10 
- ประเมินความรูและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเม่ือสิ้นสดุโปรแกรมในสัปดาหที่ 12 
- วัดระดับโคเลสเตอรอลเม่ือสิ้นสุดโปรแกรมในสัปดาหที่ 12 

ระดับ 
โคเลสเตอรอล 

พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพ 

ความรูเกี่ยวกับโรคและ
การดูแลสุขภาพ 
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การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง 

โครงรางวิจัยเรื่องน้ี ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดานจริยธรรมการวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร และ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต กอนดําเนินการวิจัย ผูวิจัยไดอธิบายใหบุคลากร ที่เขารวมโครงการวิจัยทราบถึง
วัตถุประสงค วิธีการ ขั้นตอน การวิจัยเก่ียวกับโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ตลอดจนช้ีแจงใหทราบวา
บุคลากรสามารถปฏิเสธหรือถอนตัวจากการวิจัยไดตลอดเวลา โดยไมตองอธิบายเหตุผล และไมมีผลตอการขารับการ
รักษาในถานบริการสุขภาพของมหาวิทยาลัย ทั้งน้ีขอมูลจะไมมีการระบุช่ือของผูเขารวมการวิจัย การเก็บขอมูลจะให
รหัสแทนช่ือ และขอมูลที่ไดจากการวิจัยนําเสนอในภาพรวม เพ่ือใชประโยชนในการวิจัยเทาน้ัน หลังจากน้ันจึงให
บุคลากรท่ีสมัครใจ ลงนามยินยอมดวยความสมัครใจ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 2 สวนคือ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่

ใชในการทดลอง 
1. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งเปนแบบสอบถามขอมูลเก่ียวกับขอมูลสวนบุคคล แบบทดสอบ

ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ แบบสอบถามพฤติกรรมดูแลสุขภาพ และเครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพ 
1.1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ตําแหนงหนวยงาน และระยะเวลา

ที่ปฏิบัติงาน และขอมูลดานสุขภาพเก่ียวกับ ปญหาสุขภาพ ยาที่ใชประจํา การตรวจสุขภาพประจําป นํ้าหนัก สวนสูง 
และพฤติกรรมการสูบบุหรี่  

1.2 แบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พัฒนาโดยอําภาพร พัววิไล และคณะ (2546) ซึ่งผูวิจัย
ไดรับอนุญาตใหใช ประกอบดวยขอคําถาม 25 ขอ ใหลักษณะการตอบเปน ใช ไมใช ไมแนใจและไมทราบ โดย
กําหนดคะแนนดังน้ี ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดคือ ไมแนใจหรือไมทราบให 0 คะแนน คะแนนรวมอยูระหวาง 0- 
25 คะแนน คะแนนสูงหมายถึงมีความรูดี 

1.3 แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ พัฒนาโดยอําภาพร พัววิไล และคณะ (2546) ซึ่งผูวิจัยไดรับ
อนุญาตใหใช ประกอบดวยขอคําถาม 23 ขอ ใหลักษณะการตอบเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 
 4 ระดับคือ ปฏิบัติประจํา ปฏิบัติบางครั้ง ปฏิบัตินานๆ ครั้ง และไมปฏิบัติ โดยกําหนดคะแนนพฤติกรรมทางบวกเปน 
4, 3, 2 และ 1 ตามลําดับ และพฤติกรรมทางลบเปน 1, 2, 3 และ 4 ตามลําดับ คะแนนรวมอยูระหวาง 23-92 คะแนน 
คะแนนสูงหมายถึงปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลสุขภาพดี 

1.4 เครื่องมือประเมินภาวะสุขภาพไดแก เครื่องช่ังนํ้าหนัก ที่วัดสวนสูง เครื่องวัดความดันโลหิต Stethoscope 
ไดรับการตรวจสอบกอนใชงานทุกครั้ง เครื่องตรวจระดับตรวจระดับไขมันในเลือด ใชเครื่องมือ C0BAS Model 
Integra 800 ของบริษัท Roche Diagnostic, USA โดยใชหลักการ Enzymatic 

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการทดลอง 
2.1 โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดการจัดการตนเองของ Kanfer 

and Goldstein (1991) ประกอบดวยกิจกรรมรายกลุม 1 ครั้ง กิจกรรมรายบุคคล 3 ครั้ง และการใชโทรศัพทเพ่ือ
สอบถามและสงขอมูลเตือนเปนรายบุคคล 4 ครั้ง  

2.2 แผนการสอนในโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ประกอบดวย 2 สวนคือสวนที่ 1 แผนการ
สอนรายกลุม สวนที่ 2 แผนการสอนรายบุคคล  

2.3 สื่อการสอนประกอบดวย Power Point วีดิทัศนแสดงการสะสมและอุดตันของโคเลสเตอรอล 
ตัวอยางอาหาร อุปกรณการตวง แบบประเมินดัชนีมวลกาย สายวัดรอบเอวและเครื่องคิดเลข 
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2.4 คูมือการลดโคเลสเตอรอลเลม 1-3 ที่ผูวิจัยจัดทําขึ้น ประกอบดวย เลมที่ 1 มาปรับเปล่ียนพฤติกรรม
เพ่ือลดโคเลสเตอรอลกันเถอะ เลมที่ 2 ปรับเปล่ียนอาหารท่ีเรากินเพ่ือลดโคเลสเตอรอลในเลือด และ 
เลมที่ 3 ออกกําลังกายเพ่ือลดโคเลสเตอรอล   

2.5 สมุดบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งผูวิจัยไดจัดทําขึ้นสําหรับจดบันทึกขอมูลเก่ียวกับการรับประทาน
อาหาร การออกกําลังกายเพ่ือใชในขั้นตอนการสังเกตพฤติกรรมตนเอง การประเมินตนเองในระยะการฝกปฏิบัติการ
จัดการตนเอง 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
1. ความตรง (Validity) โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง แผนการสอน คูมือการลดโคเลสเตอรอลเลม 1-

3 และสมุดบันทึกพฤติกรรมสุขภาพ ไดรับการตรวจสอบเชิงเน้ือหาและความเขาใจภาษาจากผูทรงคุณวุฒิ  
 3 ทาน ไดแก อาจารยพยาบาลดานการพยาบาลผูใหญ แพทยดานคลินิกพิเศษตอมไรทอ และนักกําหนดอาหาร และ
ผูวิจัยปรับปรุงตามคําแนะนํา  

2. ความเช่ือมั่น (Reliability) ผูวิจัยนําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ และแบบสอบถาม
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ทดลองใชกับกลุมที่มีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 20 คน ไดคาสัมประสิทธิ์
อัลฟาของครอนบาคเทากับ .75 และ .72 ตามลําดับ เมื่อใชเก็บขอมูลจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 36 ราย พบวา 
แบบทดสอบความรูมีคาดัชนีความยากงาย (Difficulty index) เทากับ 0.81 และคาอํานาจจําแนก (Discrimination index) 
เทากับ 0.30 และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของ  
ครอนบาคเทากับ 0.75   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยทําจดหมายขอความรวมมือจาก หัวหนาหนวยบริการสุขภาพมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอเก็บขอมูล  

หลังจากน้ันตรวจสอบรายช่ือบุคลากร เพ่ือคัดเลือกกลุมตัวอยางตามคุณสมบัติที่กําหนดไว จํานวน 42 คน แบงเปน
กลุมทดลอง 21 คนกลุมควบคุม 21คนโดยการสุมจับสลาก โดยมีขอกําหนดวา กลุมทดลองและกลุมควบคุมจะตองไม
อยูในหนวยงานเดียวกัน  เพ่ือปองกันการปนเปอนของกลุมตัวอยาง ติดตอกับบุคลากรตามรายช่ือที่คัดเลือกไว ช้ีแจง
วัตถุประสงค  วิธีการ และขั้นตอนของการวิจัย และสอบถามความสมัครใจเขารวมโครงการ เมื่อกลุมตัวอยางสมัครใจ 
หลังจากน้ันจึงนัดหมายวันเวลาที่สะดวกในการเขารวมกิจกรรม การเก็บรวบรวมขอมูลในแตละกลุมมีดังน้ี   

1. กลุมควบคุม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใหผูเขารวมโครงการทําแบบทดสอบความรูเก่ียวกับโรคและการ
ดูแลสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต พรอมแจกเอกสาร
แผนพับเรื่องภาวะไขมันในเลือดสูงของหนวยบริการสุขภาพ กอนกลุมทดลอง 1 สัปดาห เพ่ือปองกันการปนเปอนของ
กลุมตัวอยาง และเก็บขอมูลอีกครั้งเมื่อสิ้นสุดการทดลองในสัปดาหที่ 12 ซึ่งผูวิจัยไดแจกหนังสือคูมือและสมุดบันทึก
พฤติกรรมสุขภาพ เหมือนกลุมทดลอง พรอมคําแนะนําวิธีการจัดการตนเอง และสงตอกับพยาบาลวิชาชีพของหนวย
บริการสุขภาพ  

2. กลุมทดลอง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใหผูเขารวมโครงการทําแบบทดสอบความรู เก่ียวกับโรคและการดูแล
สุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ประเมินนํ้าหนัก วัดสวนสูง วัดความดันโลหิต ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมตาม
โปรแกรมใหกลุมทดลอง ไดแก (1) กิจกรรมกลุมเพ่ือสรางแรงจูงใจ 1 ครั้ง (2) ใหความรูเปนรายบุคคล 1 ครั้ง (3) การ
ติดตามเปนรายบุคคล 2 ครั้ง (4) โทรศัพทสอบถาม 1 ครั้ง สงขอความเก่ียวกับการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตองจํานวน 
3 ครั้ง รวมเปนระยะเวลา 12 สัปดาห เก็บรวบรวมขอมูลโดย การทําแบบ- 
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ทดสอบความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ และแบบสอบถามพฤติกรรมสุขภาพ ประเมิน นํ้าหนัก วัดความดัน
โลหิต ระดับไขมันในเลือด หลังเขารวมโปรแกรมใน สัปดาหที่ 12 ที่หนวยบริการสุขภาพ พรอมมอบของที่ระลึก โดย
นัดกลุมควบคุมคนละวันกับกลุมทดลอง 

3. เมื่อทราบผลการเจาะเลือด ผูวิจัยแจงผลระดับไขมันในเลือดทางโทรศัพท แกกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม 
เปนรายบุคคล พรอมใหคําแนะนํา หลังจากน้ันสงเอกสารปดผนึกเปนความลับไปใหเปนรายบุคคล กรณีระดับ
โคเลสเตอรอลปกติ ผูวิจัยแนะนําใหกลุมตัวอยางปฏิบัติพฤติกรรมที่ถูกตองอยางตอเน่ืองและรอตรวจสุขภาพประจําป 
กรณีที่กลุมตัวอยางยังมีระดับโคเลสเตอรอลในเลือดสูงกวาปกติ ผูวิจัยแนะนําใหปรับเปล่ียนพฤติกรรมดานอาหารและ
ออกกําลังกายตอไปอยางตอเน่ืองและเจาะเลือดทุก 3 เดือนควบคูกัน และรับบริการตอเน่ืองที่หนวยบริการสุขภาพของ
มหาวิทยาลัยรังสิต   
 

การวิเคราะหขอมูล 
 1. ใชสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive statistics) โดยแสดงความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

ของขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง และเปรียบเทียบความแตกตางของกลุมทดลองและกลุมควบคุม ดานสถานภาพ
สมรส พฤติกรรมการออกกําลังกาย ดวยสถิติ Chi-Square ดานอายุ ดัชนีมวลกาย ระดับ-โคเลสเตอรอล ความรูเก่ียวกับ
โรคและการดูแลสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ กอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองดวยสถิติ 
Independent t-test  

2. เปรียบเทียบคาเฉล่ียดานความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับ
โคเลสเตอรอล กอนและหลังเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ของกลุมทดลองดวยสถิติ Paired t-test และ
ระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม ดวยสถิติ Independent t-test เน่ืองจากตัวแปรมีการกระจายแบบโคงปกติ 
 

ผลการวิจัย 

            สวนท่ี 1: ผลการวิเคราะหขอมูลของกลุมตัวอยาง 
            กลุมตัวอยางเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑการศึกษาครั้งน้ีที่เขาโปรแกรมและ
เก็บขอมูลครบ มีจํานวน 36 ราย แบงเปนกลุมควบคุม 18 ราย กลุมทดลอง 18 ราย โดยมีผลการวิเคราะหขอมูลของกลุม
ตัวอยางดังน้ี กลุมควบคุม รอยละ 83.3 เปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40-49 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 40.67 ป  (SD =3.68) 
รอยละ 55.6 มีสถานภาพสมรสคู  รอยละ 77.8 ไมมีประวัติการเจ็บปวยในอดีต รอยละ 88.9 ไมมีการใชยาประจํา รอย
ละ 61.1 มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 61.1 มีการออกกําลังกาย รอยละ 78.8 มีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังใน
ครอบครัว โดยเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ไขมันในเลือดสูง และความดันโลหิตสูงมากที่สุด
ตามลําดับ กลุมทดลอง รอยละ 83.3 เปนเพศหญิง มีอายุอยูระหวาง 40-49 ป โดยมีอายุเฉล่ีย 40.52 ป (SD =2.97) รอย
ละ 72.2 มีสถานภาพสมรสคู และไมมีประวัติการเจ็บปวยในอดีต รอยละ 83.3ไมมีการใชยาประจํา (83.3%) รอยละ 
61.1% มีภาวะนํ้าหนักเกิน รอยละ 55.6% มีการออกกําลังกาย รอยละ 83.3% มีประวัติการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังใน
ครอบครัว โดยเจ็บปวยดวยโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงมากที่สุด
ตามลําดับ เมื่อทดสอบความแตกตางของลักษณะกลุมตัวอยางดาน อายุ สถานภาพสมรส ดัชนีมวลกาย และพฤติกรรม
การออกกําลังกาย ระหวางกลุมควบคุมและกลุมทดลอง พบวาไมแตกตางกัน  
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 ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และระดับโคเลสเตอรอลกอนเขา

โปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง 
กลุมควบคุม  มีคะแนนความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ กอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการ

จัดการตนเอง อยูระหวาง 11-23 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 คะแนน) โดยมีคะแนนความรูเฉล่ีย 18.94 คะแนน (SD=3.54) 
คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยูระหวาง 27-52 คะแนน (คะแนนรวมอยูระหวาง 23-92 คะแนน) โดยมีคะแนน
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพเฉล่ีย 39.78 คะแนน (SD=6.17) มีระดับโคเลสเตอรอลอยูระหวาง 131-180 มก./ดล. โดยมี
ระดับโคเลสเตอรอลเฉล่ีย 155.39 มก./ดล. (SD=13.33) สวนกลุมทดลอง จํานวน 18 ราย มีคะแนนความรูเก่ียวกับโรค
และการดูแลสุขภาพ กอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง อยูระหวาง 15-23 คะแนน (คะแนนเต็ม 25 
คะแนน) โดยมีคะแนนความรูเฉล่ีย 19.17 คะแนน (SD=2.60) คะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอยูระหวาง 23-50 
คะแนน (คะแนนรวมอยูระหวาง 23-92 คะแนน) โดยมีคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเฉล่ีย 35.83 คะแนน 
(SD=5.90) มีระดับโคเลสเตอรอลอยูระหวาง 137-189 มก./ดล. โดยมีระดับ-โคเลสเตอรอลเฉล่ีย 157.33 มก./ดล. 
(SD=14.40) เมื่อทดสอบความแตกตาง ของความรูเก่ียวกับโรคและการ 
ดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และระดับโคเลสเตอรอลกอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง 
ระหวางกลุมควบคมุและกลุมทดลอง พบวาไมแตกตางกัน  

           สวนท่ี 2:  ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีตอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 1 “ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับ

โคเลสเตอรอล หลังเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองดีกวากอนเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองใน
กลุมทดลอง” 

กลุมที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองพบวา คาเฉล่ียคะแนนความรูเก่ียวกับโรคและการดูแล
สขุภาพ คาคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ หลังการทดลองดีกวากอนการทดลอง และคาเฉล่ียระดับ-โคเลสเตอรอล 
หลังการทดลองลดลงกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= .000, .000 และ .004 ตามลําดับ) รายละเอียด
ตามตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบ ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และระดับ                   
โคเลสเตอรอลกอนและหลัง การเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองของกลุมทดลอง 
ตัวแปรตาม กอนการทดลอง 

�⎯X ± SD 

หลังการทดลอง 

�⎯X ± SD 

สถิติ 
Paired-t test 

p-value 

ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแล
สุขภาพ 

19.17 ± 2.60 24.67 ± 0.77 -8.30 .000 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 35.83 ± 5.90 40.94 ± 5.46 -4.65 .000 
ระดับโคเลสเตอรอล 157.33 ± 14.40 146.61 ± 18.55 2.98 .004 

�∗⎯X = คาเฉล่ีย, SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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สมมติฐานการวิจัยขอท่ี 2 “ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับ
โคเลสเตอรอลหลังเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองในกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุม” 

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพและคาเฉล่ียระดับโคเลสเตอรอลระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม พบวามีเพียงคาเฉล่ียคะแนนความรู
เก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพของกลุมทดลองดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= .000) รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ และ 
                 ระดับโคเลสเตอรอลหลังการเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ระหวางกลุมควบคุม 
                  และกลุมทดลอง 

ตัวแปรตาม กลุมควบคุม กลุมทดลอง t-test p-value 

 พิสัย �⎯X ± SD พิสัย �⎯X ± SD   

ความรูเก่ียวกับโรคและ 
การดูแลสุขภาพ 

16 – 24 20.56 ± 2.31 22 – 25 24.67 ± 0.77 -7.18 .000 

พฤติกรรมการดูแลสุขภาพ 33 – 49 39.78 ± 4.10 30 – 49 40.94 ± 5.46 -0.73 .473 

ระดับโคเลสเตอรอล 125 - 188 153.39 ± 16.75 112 - 180 146.61 ± 18.55 1.15 .258 

�∗⎯X = คาเฉี่ลย, SD = สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
การอภิปรายผล 

ผลการวิจัยครั้งน้ีในภาพรวมพบวา ภายหลังการเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง กลุมทดลองมี
ความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลดีกวากอนการทดลองน้ัน 
อภิปรายไดวา กลุมทดลองซึ่งไดรับโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ท่ีพัฒนาขึ้นภายใตแนวคิดการจัดการ
ตนเอง (Self- management) ของ Kanfer and Goldstein (1991) ซึ่งประกอบดวย 4 ระยะ ไดแก (1) ระยะสรางแรงจูงใจ
เพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมรวมกับสรางสัมพันธภาพเพ่ือใหเกิดความไววางใจ ในการประเมินปญหาสุขภาพ และ
รวบรวมขอมูล (2) ระยะเตรียมความพรอมในดานเน้ือความรูดานตางๆ และทักษะการจัดการตนเอง (3) ระยะฝก
ปฏิบัติการจัดการตนเองและ (4) ระยะประเมินผล ซึ่งระยะที่ 3 และ 4 จะตองปฏิบัติควบคูกันไป และมีการประเมิน
ปญหาอุปสรรคเปนระยะๆน้ัน  ซึ่งแตละระยะกอใหเกิดการเรียนรูและทักษะการปฏิบัติ รวมทั้งเกิดการตระหนักใน
ความรับผิดชอบของตนเอง มีแรงจูงใจในการเรียนรู เพ่ือนําตนเองเขาสูการมีสุขภาพดี โดยกลุมทดลองที่เขาโปรแกรม
การสงเสริมการจัดการตนเอง สามารถนําขอมูลความรูที่ถูกตองซึ่งไดรับจากกิจกรรมในโปรแกรมไปปฏิบัติ  โดยใช
เทคนิคการกํากับตนเองเปนกลไกนําไปสูการจัดการดานสุขภาพ และทําใหเกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพเดิม ที่
เสี่ยงตอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดไปสูพฤติกรรมสุขภาพใหมอยางถูกตอง เพ่ือลดภาวะเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
ผลการวิจัยครั้งน้ีพบวากลุมทดลองที่เขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง สามารถปฏิบัติจัดการตนเองไดสําเร็จ 
ตามหลักการ 4 ขอขางตน จึงทําใหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพเปล่ียนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 
งดหรือหลีกเล่ียงการรับประทานอาหารท่ีมีโคเลสเตอรอลและไขมันสูงไดตามเปาหมาย ลดการด่ืมเครื่องด่ืมที่มี
พลังงานสูง  และเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารประเภท ผัด  ทอด  และใชกะทิ  มาเปนการรับประทานอาหารท่ีมี
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โคเลสเตอรอลและไขมันตํ่าอาหารประเภท ตม ยํา น่ึง ยาง เพ่ิมผักและผลไมที่มีรสหวานนอย และด่ืมนํ้าเปลามากขึ้น 
รวมถึงมีการออกกําลังกายเพ่ิมขึ้น สงผลใหหลังการเขาโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเองในกลุมทดลอง มีระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือดลดลง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของปรียา  ลีฬหกุล และคณะ (2548) อนงค  นิลกําแหง (2550) 
และ Fritsch  และคณะ (2009) ที่ศึกษา   ในกลุมตัวอยางที่ไดรับโปรแกรมเกี่ยวกับการปรับเปล่ียนวิถีชีวิต (Lifestyle 
changes) เขาสูพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม พบวาหลังการเขาโปรแกรมกลุมตัวอยาง มีความรูเก่ียวกับโรคและการ
ดูแลสุขภาพ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับโคเลสเตอรอลลดลง ดีขึ้นกวากอนการเขาโปรแกรม 

อยางไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองมีความรูเก่ียวกับโรคและ
การดูแลสุขภาพดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p= .000) สวนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับ
โคเลสเตอรอลพบวาไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของ (Ammerman, et al., 2003; Nasser, et al., 2006) ท่ีศึกษา
เปรียบเทียบวิธีการใหความรูโดยเนน Stages of change Model กับ Usual care education  เพ่ือลดไขมันที่บริโภคและ
ลดระดับไขมันในเลือดในผูที่มีภาวะไขมันในเลือดสูง พบวาไมมีความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมพบวาทั้ง 2 กลุมมีการลดลงของระดับ  LDL-C (p< .001) ตํ่ากวากอนเขาโปรแกรม แตไมพบความ
แตกตางระหวางกลุม ซึ่งสามารถอภิปรายเปนรายดานดังน้ี 

1. ดานความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ  พบวาหลังการทดลองกลุมที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการ
จัดการตนเอง มีความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพดีกวากอนทดลอง และเมื่อเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม พบวามี
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .000) อภิปรายไดวา กลุมที่ไดรับโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง 
มีความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพ ดีกวากลุมที่ไมไดรับโปรแกรมการสงเสริมการจัดการตนเอง ซึ่งแสดงวา
โปรแกรมทําใหเกิดการเปล่ียนแปลง ในดานความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งคาดวาผล
ดังกลาวมาจากกระบวนการใหความรูของโปรแกรมอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน ที่จะทําใหบุคลากรสามารถ
จัดการตนเอง ใหมีความรูเก่ียวกับโรคและการดูแลสุขภาพเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม  

2. ดานพฤติกรรมการดูแลสุขภาพพบวาทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน อภิปรายไดวาวากอนการทดลอง ผลทดสอบ
ความแตกตางระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีแนวโนนที่จะมีความแตกตางของคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพ (p = .058) โดยท่ีพบวากอนการทดลองคาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมควบคุมมีคา
เทากับ 39.78 คะแนนและกลุมทดลองมีคาเทากับ 35.83 คะแนน ซึ่งพบวากลุมควบคุมมีคาคะแนนสูงกวากลุมทดลอง 
อยางไรก็ตาม ภายหลังการทดลองพบวาคาคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมทดลองสูงขึ้นอยางเห็นได
ชัดเจนเปน 40.94 คะแนนในขณะท่ีกลุมควบคุมไมมีการเพ่ิมขึ้นของคะแนนใน 12 สัปดาหตอมา เชนน้ี แสดงไดวา
โปรแกรมมีผลตอกลุมทดลองในดานการปฏิบัติพฤติกรรมสุขภาพ อยางไรก็ตามเน่ืองจากระยะของการดําเนิน
โปรแกรมสั้น จึงมีความเปนไปไดวา ระยะเวลายังไมเพียงพอตอการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสวนของกลุมทดลอง 
ซึ่งสอดคลองกับขอมูลการบันทึกสมุดพฤติกรรมสุขภาพและจากการปรึกษาปญหาอุปสรรคเปนรายบุคคล พบกลุม
ทดลองจํานวน 3 รายเปนชาย 2 รายและหญิง 1 รายไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการรับประทานอาหารตามท่ี
ตนเองตองการ ยังพบอีกวาบางสวนของกลุมควบคุมที่ไมไดรับโปรแกรมโทรศัพทมาสอบถามวิธีการปฏิบัติตนเพ่ือลด
โคเลสเตอรอลและวิธีการควบคุมการรับประทานอาหารของตนเองกับหนวยบริการสุขภาพ ซึ่งแสดงใหทราบลักษณะ
นิสัยและความรับผิดชอบตอสุขภาพของตนเองสูง  มีเปาหมายชัดเจนที่ตองการลดโคเลสเตอรอลซึ่งสอดคลองกับ
คาเฉล่ียคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของกลุมควบคุมสูงกวากลุมทดลองต้ังแตกอนเขา จึงทําใหพฤติกรรมการ
ดูแลสุขภาพระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน 
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3. ระดับโคเลสเตอรอล พบวาทั้ง 2 กลุมไมแตกตางกัน อภิปรายไดวาวา กอนการทดลองผลทดสอบความ
แตกตางระหวางกลุมทดลอง และกลุมควบคุมไมมีความแตกตางของคาเฉล่ียระดับโคเลสเตอรอล (p = .677)   แตพบวา
กอนการทดลอง คาเฉล่ียระดับโคเลสเตอรอลของกลุมควบคุมเทากับ 155.39 มก./ดล. หลังการทดลองคาเฉล่ียระดับ
โคเลสเตอรอลเทากับ 153.39 มก./ดล. ซึ่งพบวามีการลดลงของระดับโคเลสเตอรอลเพียงเล็กนอยเทาน้ัน ในขณะที่ใน
กลุมทดลองพบวา คาเฉล่ียระดับโคเลสเตอรอลกอนการทดลองมีคาเทากับ 157.33 มก./ดล. หลังการทดลองมี คาเฉล่ีย
ระดับโคเลสเตอรอลเทากับ 146.60 มก./ดล. ซึ่งจะเห็นวาการลดลงของระดับ-โคเลสเตอรอลในกลุมทดลองมีมากกวา
ในกลุมควบคุม ในกรณีก็เชนเดียวกันอาจเปนไปไดวาระยะเวลาของการศึกษาวิจัยใน 12 สัปดาห อาจจะยังไมเพียง
พอที่จะทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงอยางชัดเจนของระดับโคเลสเตอรอล รวมกับระดับโคเลสเตอรอลของกลุมทดลอง
จํานวน 3 รายที่ไมสามารถปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพสูงขึ้นจากเดิม จึงทําใหระดับโคเลสเตอรอลระหวาง
กลุมทดลองและกลุมควบคุมไมแตกตางกัน  
 

ขอเสนอแนะ 

1.  ดานการจัดระบบบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ควรจัดระบบบริการสุขภาพที่มุงเนนการปองกันและ
สงเสริมสุขภาพในกลุมเสี่ยงใหมากขึ้น นอกเหนือจากการตรวจสุขภาพประจําป โดยควรจัดใหมีระบบบริการสุขภาพ
ในรูปแบบของโปรแกรม เชนงานวิจัยครั้งน้ีเพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกับบุคลากร และสามารถมีชองทางหลากหลายตอการ
เขาถึงระบบบริการสุขภาพ ในรูปแบบที่สามารถตอบสนองความตองการไดอยางทั่วถึง ซึ่งในการนํารูปแบบไปใช อาจ
ตองปรับใหเหมาะสมในดาน ความพรอมของผูใหบริการ สื่อ วิธีการและบริบทของการทํางานในมหาวิทยาลัยรังสิต 
นอกจากน้ี การนํารูปแบบโปรแกรมไปใชในองคกรอื่น ควรพิจารณาถึงบริบทขององคกร รวมท้ังปจจัยพ้ืนฐานของ
บุคลากร เพ่ือใหผลลัพธที่เกิดขึ้นมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. ดานการทําวิจัย ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรมีระยะเวลาในการติดตามกลุมตัวอยางใหนานขึ้น เพ่ือศึกษาผลที่
เกิดขึ้นหลังเขาโปรแกรมนาน 6 เดือน เปนตนไป เพ่ือติดตามการคงอยูของพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและผลตอระดับ
โคเลสเตอรอลในเลือด 
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การสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพ 
ท่ีปฏิบัตงิานในระดับปฐมภมิู  

DEVELOPMENT OF NURSING STANDARD OF HEALTH CARE  
IN TUBERCULOSIS PATIENT FOR PROFESSIONAL NURSE WORKING 

 IN PRIMARY CARE UNITS 
 

บรรเจิดลักษณ คีรีแลง1 รัชนี สรรเสริญ2 และ ฉันทนา จันทวงศ3  

--------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางมาตรฐานเชิงกระบวนการ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ ของการ
พยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ ดําเนินการวิจัย โดยรางมาตรฐานการ
พยาบาลตามข้ันตอนของกระบวนการพยาบาล จากขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางวิชาการรวมกับผลการสัมภาษณเชิง
ลึก พยาบาลวิชาชีพ ผูดูแล และผูปวยวัณโรคกลุมตัวอยางละ 5 คน  รวมทั้งสิ้น 15 คน และตรวจสอบความเท่ียงตรง
ดานเน้ือหา โดยผูเช่ียวชาญจํานวน 22 คน ดวยวิธีเทคนิคเดลฟาย จํานวน 3 รอบ ศึกษาความเปนไปไดในการนํา
มาตรฐานการพยาบาลไปใชในสถานการณจริง ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ  ผูปฏิบัติงานเก่ียวกับการดูแลผูปวย
วัณโรค จํานวน 43 คน และการวิเคราะหขอมูลใชการแจกแจงความถ่ี รอยละ มัธยฐานและพิสัยระหวางควอรไทล  
 ผลการวิจัย ไดมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ 
จํานวน 9 มาตรฐาน ประกอบดวย มาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 64 ขอ มาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 36 ขอ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี มาตรฐานที่ 1 การเตรียมความพรอมของพยาบาลวิชาชีพการดูแลผูปวยวัณโรค มาตรฐานที่ 2 พยาบาล
เตรียมความพรอมญาติผูดูแล  มาตรฐานที่ 3 การประเมินความพรอมของญาติผูดูแลผูปวยวัณโรค มาตรฐานท่ี 4 การ
ประเมินปญหาของผูปวยวัณโรค มาตรฐานที่ 5 การสงเสริมใหญาติมีทักษะที่ถูกตองในการดูแลผูปวยวัณโรค 
มาตรฐานที่ 6 การวางแผนการดูแลผูปวยวัณโรคโดยภาคีหุนสวน คือ ญาติและแกนนํา มาตรฐานที่ 7 การสงเสริมให
ญาติผูดูแลมีเจตคติที่ดี  และมีทักษะที่ถูกตองในการดูแลผูปวยวัณโรคแบบองครวม มาตรฐานที่ 8 การพัฒนาศักยภาพ
ของแกนนําในการดูแลผูปวยวัณโรคมาตรฐานที่ 9 การประเมินผลการดูแลผูปวยวัณโรคโดยญาติผูดูแลผูปวยวัณโรค
และแกนนํา และผลการศึกษาความเปนไปได พบวา พยาบาลวิชาชีพสวนใหญเห็นดวยวา มาตรฐานการพยาบาล
โดยรวมสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไดในสถานการณจริง 
 จากการศึกษาครั้งน้ี  มีขอเสนอแนะ คือ พยาบาลชุมชนสามารถนํามาตรฐานการพยาบาลนี้ไปทดลองใชใน
การใหการพยาบาลผูปวยวัณโรค เตรียมผูดูแลและแกนนําชุมชน ในการรวมมือกันดูแลผูปวยวัณโรค อีกทั้งเปนแนว
ทางการควบคุมคุณภาพและประเมินผลการปฏิบัติของพยาบาล 
 

คําสําคัญ: มาตรฐานการพยาบาล/พยาบาลวิชาชีพ/การพยาบาลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ/ผูปวยวัณโรค/การเตรียม
ผูดูแลผูปวยวัณโรค 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 
2 Ph.D.(Nursing) อาจารยประจํา ภาควชิาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 Dr.P.H.(Epidemitology) อาจารยประจํา ภาควิชาพยาบาลชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา 
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Abstract 
 

The purpose of this study was to develop the standards for processes and outcomes of nursing cares of 
patients with tuberculosis practiced by professional nurses at the primary health care level.  Regarding the study, the 
nursing standards were drafted in accordance with nursing procedures based on the academic empirical evidence in 
conjunction with the results obtained from an in-dept interview. The samples comprised three groups of participants 
with five persons in each: professional nurses, care givers, and patients with tuberculosis. The total number was 15 
persons. The content validity of the standards was inspected and verified by twenty-two experts utilizing three times 
of Delphi technique adopted in order to investigate the application feasibility of the nursing standards for the actual 
nursing cares. Besides, the opinions of 43 professional nurses, as well as the care givers of the patients with 
tuberculosis were taken into considerations. Also, Frequency Distributions, Percentage, Median, and Inter-quartile 
Ranges were employed for the data analyses. 

The findings revealed nine standards for nursing cares of patients with tuberculosis practiced by 
professional nurses at the primary health care level comprising 64 items of the process standard and 36 items of the 
outcome standard with their details as follows: The first standard was self readiness preparation of professional 
nurses giving cares for the patients with tuberculosis, the second was preparation of the professional nurses for the 
patients’ care giving relatives, the third was the readiness evaluation of the patients’ care giving relatives, the fourth 
was evaluation of the patients’ problems, the fifth was encouragement for the patients’ relatives to acquire the 
correct caring skills for the patients, the sixth was planning for the cares given to the patients via the stakeholders’ 
cooperation consisting of relatives and core personnel, the seventh was encouragement for the care giving relatives 
to have good attitudes and acquire correct skills for the holistic cares given to the patients, the eighth was potential 
development of the core personnel (stakeholders) in taking care of the patients, and the ninth was evaluation of the 
cares given to the patients by their care giving relatives and the core personnel. Regarding the feasibility study, it 
was found that most of the professional nurses in the study agreed that the nursing standards, on average, were 
applicable as guidelines for the actual care practices. 

From this study, it was suggested that community nurses could apply the discussed nursing standards for 
the cares of patients with tuberculosis, and for the preparation of the care givers, as well as the community 
stakeholders so that there would be mutual cooperation among them for the cares of patients with tuberculosis. They 
could also be used as the guidelines for the quality control and evaluation of nursing practices. 

 
KEYWORDS: NURSING STANDARDS/PROFESSIONAL NURSES/NURSING  CARE  FOR PATIENTS 

WITH TUBERCULOSIS AT PRIMARY HEALTH CARE LEVEL/PATIENTS WITH  
UBERCULOSIS/PREPARATION FOR CARE GIVERS OF PATIENTS WITH 
TUBERCULOSIS. 
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ความเปนมาของปญหา 
วัณโรคเปนปญหาระดับสากล เน่ืองจาก พบวา มีผูปวยวัณโรคในโลกประมาณ 16-20 ลานคน (กลุมวัณโรค

เอดสสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550)  และ
องคการอนามัยโลกคาดประมาณจํานวนผูปวยรายใหมประมาณปละ 8.4 ลานคน โดยรอยละ 95 อาศัยในประเทศท่ี
กําลังพัฒนาและมีผูปวยเสียชีวิตประมาณปละ 1.9 ลานคน (กลุมวัณโรคเอดสสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550) สําหรับในประเทศไทยเปนหน่ึงใน 22 ประเทศท่ีมีจํานวน
ผูปวยวัณโรคมากที่สุดในโลก (สรุปรายงานการเฝาระวังวัณโรคประจําป 2549 : 215) จากปงบประมาณ 2549 มีผูปวย
วัณโรคทุกประเภทพบเช้ือ (46/100,000) และรวมผูปวยวัณโรคทุกประเภท (Incidence of all TB cases)  (88/100,000) 
และพบวาผูปวยวัณโรคมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ (สรุปรายงานการเฝาระวังวัณโรคประจําป 2549 : 215) จากปญหา
และความรุนแรงที่เพ่ิมขึ้นของวัณโรคเกิดจากมีสาเหตุหลายประการ คือ การแพรระบาดของเช้ือเอชไอวี การด้ือยา 
(Multiple drug resistant) ความครอบคลุมในการรักษาพยาบาล  คุณภาพของแผนงานวัณโรคแหงชาติ (Quality of 
National  Tuberculosis program : NTP) และการเคล่ือนยายประชากร โดยเฉพาะแรงงานตางชาติที่เขามาประกอบ
อาชีพในประเทศไทย  สงผลใหอัตราการรักษาหายยังคงตํ่ากวารอยละ 85 ตามที่องคการอนามัยโลกกําหนดไว (สรุป
รายงานการเฝาระวังวัณโรคประจําป 2549 : 215) และจากการดําเนินงานของสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 3 ชลบุรี 
ในปงบประมาณ 2543-2547 ผลการควบคุมปองกันวัณโรคคอนขางคงที่  คือ อัตราการรักษาวัณโรคปอดรายใหม 
เสมหะพบเช้ือวัณโรคใหหายขาด (Cure Rate) ประมาณรอยละ 60.00 อัตราความสําเร็จในการรักษา (Success Rate) อยู
ในชวงรอยละ 66.00-70.00 และอัตราขาดยาอยูในชวงรอยละ 14.00-18.00 ซึ่งยังไมสามารถดําเนินการไดตามเปาหมาย
ที่กําหนดไว   
 สวนการแกไขปญหาวัณโรคของประเทศไทยนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีดานการรักษาพยาบาล  
การวินิจฉัยโรคและการปองกันโรคแลว การพัฒนาระบบการเฝาระวังวัณโรค เปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่งในลําดับ
ตนๆ (สรุปรายงานการเฝาระวังวัณโรคประจําป 2549) ซึ่งประเทศไทยไดมีการจัดองคการปรับเปล่ียนตามแนวทางของ
องคการอนามัยโลก มีการดูแลรักษา      วัณโรคตามมาตรฐานแนวทางของกลยุทธการรักษาวัณโรคดวยสูตรยาระยะ
สั้น แบบมีผูสังเกตการณกินยาโดยตรง (Directly Observed  Treatment, Short Course: DOTS) และยุทธศาสตรอื่นๆ ที่
เก่ียวของ คือ มีการดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล (International  Standard for TB Care: ISTC) เพ่ือการดูแล
รักษาวัณโรคทั้งในภาครัฐและเอกชนท้ังการดูแลผูปวยหรือสงสัยวาจะปวยเปนวัณโรคทุกหมวดอายุอยางมีคุณภาพ 

(กลุมวัณโรคเอดสสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2550) 

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานการควบคุมวัณโรค ซึ่งปรับเปล่ียนตาม
แนวทางขององคการอนามัยโลก พบวา ในระดับสถานีอนามัย ทําหนาที่คนหารายปวย  (จายยา) ติดตามผูปวยขาดยา 
เยี่ยมบานผูปวยกรณี DOT โดยญาติ ซึ่งยังไมสมบูรณและมีปญหาไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน (เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี 
และ วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ, 2542) กลาวคือมีแนวทางการดําเนินงานรักษาผูปวยวัณโรค สําหรับเจาหนาที่ศูนย
สุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย (พันธชัย  รัตนสุวรรณ, 2550) ไดดําเนินการในลักษณะการจัดการกับโรค (Disease 
Management) เทาน้ัน และเนนเฉพาะเร่ืองการรับประทานยาตอหนาเจาหนาที่ แตไมไดมีแนวทางการดูแลผูปวยแบบ
องครวม ยังขาดแนวทางปฏิบัติที่มีมาตรฐานชัดเจนสําหรับบุคคลากรดานสุขภาพเปนไปในทิศทางเดียวกัน ในการ     
เฝาระวังผูปวยวัณโรค จึงทําใหผลการดําเนินการวัณโรคในประเทศไทยยังไมประสบผลสําเร็จ ตามเปาหมายท่ีกําหนด 

(สรุปรายงานการเฝาระวังวัณโรคประจําป 2549 : 215) 
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 สําหรับการคุมวัณโรคในระดับปฐมภูมิน้ัน มีปจจัย 3 ประการ ที่ทําใหไมสามารถควบคุมผูปวยวัณโรคไดดี 
คือ ดานตัวผูปวย ดานครอบครัว และดานบุคลากรทางดานสุขภาพ สําหรับในดานตัวผูปวย   พบวาสาเหตุสําคัญที่ทํา
ใหการควบคุมวัณโรคไมสําเร็จ เน่ืองจากผูปวยรับประทานยาไมสม่ําเสมอ (รจนาไฉน สิงหเรศน, 2550) สงผลให
ระยะเวลาในการเจ็บปวยยาวนานขึ้น เพ่ิมระยะเวลาการแพรกระจายเช้ือ  เกิดโรคแทรกซอนที่รุนแรงพัฒนาไปเปนเช้ือ
ด้ือยา มีโอกาสเปนซ้ํา ทําใหคุณภาพชีวิตของผูปวยลดลง อัตราการตายและเสียคารักษาที่มากขึ้น (มินตกานต ชะลอ
รักษ, 2547; เจนจิรา บุราคร, 2547) สวนดานครอบครัว พบวา สมาชิกในครอบครัวไมไดใหความสําคัญกับการดูแล
ผูปวย ดานการรักษาพยาบาล และดานจิตใจ ซึ่งจะสงผลตอการเพ่ิมอัตราการรักษาท่ีหายขาดจากผูปวยวัณโรค        
(พัฒนพงษ วงศกาฬสินธุ, 2550) อีกทั้ง พบวาบุคลากรทางดานสุขภาพ ซึ่งสวนใหญเปนพยาบาลวิชาชีพ มีหนาที่
รับผิดชอบหลัก ยังมีความรูและทักษะในการควบคุมโรคที่ไมชัดเจน (เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี และวีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ, 
2542 : 3) ดังน้ันการจะดูแลผูปวยวัณโรคใหมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองไดน้ันนอกจากผูปวย และ
ญาติมีสวนรวมในการดูแลอยางจิงจังแลว  พยาบาลวิชาชีพจําเปนตองมีความรู ทักษะ และแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
ตามขอบเขตและสมรรถนะ  เพ่ือใหการดูแลผูปวยแบบองครวมสอดคลองตามสภาพปญหา และความตองการ จึงจะ
สามารถประเมินผลลัพธทั้งระยะสั้นและระยะยาวได   

การสรางมาตรฐานการพยาบาลเปนเครื่องมือสําคัญที่ใชในการควบคุมคุณภาพการพยาบาล  เพราะมาตรฐาน
การพยาบาล คือขอความท่ีมีความเที่ยงตรงชัดเจนที่อธิบายกิจกรรมพยาบาลที่ทําใหเกิดผลดีตอผูรับบริการท้ังในระดับ 
บุคคล ครอบครัว และชุมชน เพ่ือแสดงถึงคุณภาพการพยาบาล สิ่งที่พึงกระทําและผลลัพธที่คาดหวัง สามารถใชเปน
แนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล และการประเมินผลบริการพยาบาล (พัฒนพงษ วงศกาฬสินธุ, 2550) ตามตัวช้ีวัดที่
กําหนดไว อันจะนําไปสูเปาหมายท่ีสําคัญ คือ การประกันคุณภาพการพยาบาล  เพราะการที่พยาบาลเปนผูสรางเองยอม
มีความเขาใจพ้ืนฐานอยางลึกซึ้ง ทําใหเกิดผลลัพธทางการพยาบาลที่ดี (กอบกุล พันธเจริญวรกุล, 2545) การสราง
มาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรค สําหรับพยาบาลวิชาชีพในระดับปฐมภูมิ ซึ่งเปนสิ่งจําเปนเพ่ือใชเปนแนวทางใน
การปฏิบัติการพยาบาลดูแลผูปวยวัณโรค ที่มีคุณภาพตอไป 
 

วัตถุประสงค 
 เพ่ือสรางมาตรฐานเชิงกระบวนการและมาตรฐานเชิงผลลัพธของการพยาบาลในการดูแลสุขภาพผูปวยวัณ
โรคที่บาน  สําหรับพยาบาลวิชาชีพ   
 

กรอบแนวคิด 
 ในการสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิครั้งน้ี 
ผูวิจัยสรางรางมาตรฐานการพยาบาลจากขอมูลหลักฐานเชิงประจักษ ไดจากการทบทวนวรรณกรรม แนวทางการวิจัย
การดูแลรักษาวัณโรคตามมาตรฐานสากล แผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติการดูแลผูปวยวัณโรคระดับปฐมภูมิ 
รวมกับผลการสัมภาษณเชิงลึกพยาบาลผูดูแลผูปวยวัณโรค  ผูดูแลผูปวยวัณโรค  และผูปวยวัณโรค ที่ทําไดสําเร็จและ
ทําไดดี แลวนําไปศึกษาความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ ดานการบริหาร ดานวิชาการ และดานการปฏิบัติการดูแล
ผูปวย โดยปรับปรุงตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของกลุมผูเช่ียวชาญ ครอบคลุมตามกระบวนการพยาบาล 4 
ขั้นตอน คือ การประเมิน การวางแผน การดําเนินการ และการประเมินผล  ดังแสดงในกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี   
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วิธีดําเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา/บรรยาย (Descriptive research design)   

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
1. ขั้นเตรียม ประชากรมีขนาดที่ไมทราบจํานวนแนชัด แบงเปน 3 กลุม ไดแก พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค 
ผูดูแลผูปวยวัณโรค และผูปวยวัณโรค  เปนกลุมตัวอยาง จํานวนกลุมละ 5 คน รวมท้ังสิ้น 15 คน เลือกโดยใชวิธีเจาะจง 
ตามข้ันตอนการสรางมาตรฐานดังน้ี 
2. ขั้นดําเนินการสรางมาตรฐาน การเลือกผูเช่ียวชาญ เลือกโดยใชวิธีการเจาะจง โดยดูจากรายช่ือของผูเช่ียวชาญ
ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดที่มีคุณสมบัติตามเกณฑที่กําหนด จํานวน 22 คน ประกอบดวย แพทย 
จํานวน 2 คน อาจารยพยาบาล จํานวน 2 คน และพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติการพยาบาลดานการดูแลผูปวยวัณโรค 
จํานวน 16 คน โดยแบงเปนพยาบาลจากหนวยงานตางๆ ดังน้ี พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสํานักงานปองกันควบคุม
โรค จํานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในฝายเวชปฏิบัติครอบครัว จํานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน
ในฝายประสานเครือขาย จํานวน 2 คน พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหนวยบริการปฐมภูมิ จํานวน 10 คน นักวิชาการ
สาธารณสุข จํานวน 2 คน  
3. ขั้นศึกษาความเปนไปไดของการใชมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในระดับ
ปฐมภูมิ โดยศึกษาจากประชากรท่ีเปนพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีประสบการณดานการดูแลผูปวยวัณโรคไมนอยกวา 2 ป 
จํานวน 43 คน   
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการสรางมาตรฐานการพยาบาลสําหรับเตรียมพยาบาลวิชาชีพ เพ่ือการดูแลผูปวยวัณโรค 
เปนแบบสอบถามจํานวน 5 ชุด 
 ชุดท่ี 1 สําหรับพยาบาล เปนแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึกสําหรับพยาบาลดูแลผูปวยวัณโรค เพ่ือประเมิน
ความรู ทักษะ และเจตคติตอการดูแลผูปวยวัณโรค โดยผูวิจัยสรางแนวคําถามการสัมภาษณ  จากการศึกษาเอกสารทาง

มาตรฐานเชิงกระบวนการ 

สรางตามกระบวนการ

พยาบาล 4 ขั้นตอน 

ขั้นการประเมิน             

ขั้นการวางแผน             

ขั้นดําเนินการ              

และขั้นประเมินผล 

 

แนวคิดสาระหลัก 

- แนวคิดการดูแลแบบองครวม 

- การสังเคราะหกิจกรรม/

แผนการดูแลผูปวยวัณโรคจาก

แผนงาน 

- การสังเคราะหงานวิจัยที่

เก่ียวของกับการดูแลผูปวยวัณโรค 

ในสถานการณจริง 

มาตรฐานเชิงผลลัพธ 
1. ศักยภาพของผูปวย 

1.1 ความรู 
1.2 เจตคติ 
1.3 ทักษะ 

2. ผลลัพธดานสุขภาพของผูปวย 
2.1 ดานคลินิก 

- ผูปวยมีเสมหะปราศจากเช้ือ 
2.2  ดานพฤติกรรม 

- รับประทานยาถูกตอง
ครบถวน 

- ตรวจตามนัดอยางสมํ่าเสมอ 
2.3 ดานจิตสังคม 

- ผูปวยพึงพอใจในตนเอง 
3. ความพึงพอใจในการรับบริการ 
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วิชาการ และงานวิจัยตางๆ จากประสบการณการดูแลผูปวยวัณโรค และขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษา เพ่ือนํามา
สรุปเปนแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึก เพ่ือนํามาเปนแนวทางในการสรางมาตรฐานการพยาบาลซึ่งประกอบดวย 
ความคิดเห็นเก่ียวกับการทําหนาที่ดูแลผูปวยวัณโรค  หลักการ และวิธีการดูแลผูปวยวัณโรค วิธีการดูแลดานจิตสังคม 
ปญหา อุปสรรค และความตองการ และดานความชวยเหลือจากองคกรที่เก่ียวของ 

ชุดท่ี 2 สําหรับผูเช่ียวชาญ รอบที่ 1 เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยการรางมาตรฐานการพยาบาลจาก
ขอมูลหลักฐานเชิงประจักษรวมกับผลจากการสัมภาษณเชิงลึกจากพยาบาลผูดูแลผูปวยวัณโรค แลวนํามาสรางเปน
แบบสอบถาม   

ชุดท่ี 3 สําหรับผูเช่ียวชาญรอบที่ 2 เปนแบบสอบถามที่มีขอความลักษณะเดียวกันกับชุดที่ 2  แตผูวิจัยได
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอความตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและเสนอคามัธยฐาน (Median) และคา
พิสัยระหวางควอรไทล (Interquartile Range) ของกลุมผูเช่ียวชาญ  รวมทั้งระดับความคิดเห็นที่ผูเช่ียวชาญแตละทาน
ไดตอบไวในรอบท่ี 1 เพ่ือใหผูเช่ียวชาญไดเปล่ียนแปลงคําตอบหรือยืนยันคําตอบเดิมโดยใชเทคนิคเดลฟาย รอบที่ 2  

ชุดท่ี 4 สําหรับผูเช่ียวชาญ รอบที่ 3 เปนแบบสอบถามท่ีมีขอความลักษณะเดียวกับชุดที่ 3 โดยผูวิจัยได
ปรับปรุงและเพ่ิมเติมขอความตามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและเสนอคามัธยฐาน (Median) และคา
พิสัยระหวางควอรไทล (Interquartile Range) ของกลุมผูเช่ียวชาญและระดับความคิดเห็นที่ผูเช่ียวชาญแตละทานตอบ
ไวในรอบที่ 2 เพ่ือใหผูเช่ียวชาญไดเปล่ียนแปลงหรือยืนยันคําตอบเดิม โดยหากผูเช่ียวชาญยังยืนยันคําตอบเดิมที่อยู
นอกพิสัยระหวางควอรไทล ตองแสดงเหตุผลประกอบดวย 

ชุดท่ี 5 สําหรับพยาบาลวิชาชีพ ผูปฏิบัติงานเก่ียวของกับการดูแลผูปวยวัณโรคเพื่อศึกษาความคิดเห็น ความ
เปนไปไดในการนํามาตรฐานการพยาบาลไปใชในสถานการณจริงโดยในแบบสอบถามชุดที่ 5 แบงเปน 2 สวน 
ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป และแบบสอบถามตามความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ ในภาพรวมตอการนํา
มาตรฐานการพยาบาลท่ีไดสรางขึ้นในครั้งน้ีไปใชในสถานการณจริง โดยใชแบบสอบถามความเปนไปไดของการใช
มาตรฐาน ซึ่งมีจํานวน 13 ขอ (ศจีมาศ   จันทรงาม, 2550) การแปลผลจากคะแนนรวมที่ยิ่งมาก ยิ่งมีความเปนไปไดใน
การใชมาตรฐาน กอนนําแบบสอบถามไปใชผูวิจัยไดทําการปรับขอคําถามในแบบสอบถามได จํานวน 12 ขอ เน่ืองจาก
มาตรฐานที่สรางขึ้นไมมีสวนของมาตรฐานเชิงเน้ือหา และกลุมตัวอยางมีความแตกตางจากเดิม ซึ่งประกอบดวย
มาตรฐานการพยาบาลโดยภาพรวมสามารถนําไปใชไดจริง มีความสอดคลองกันระหวางมาตรฐานเชิงกระบวนการ
และมาตรฐานเชิงผลลัพธ มีความยืดหยุนและสามารถนําไปปรับใชไดตามความเหมาะสมของสถานการณ  ทําให
สามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว มีการ บูรณาการทรัพยากรจากแหลงตางๆ ที่เก่ียวของอยางคุมคา ชวยลดภาระ
คาใชจายกับสถานบริการดานสุขภาพ เปนตน ตอจากน้ันไดนําแบบสอบถามไปหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) จาก
พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ จํานวน 30 คน ไดคาความเช่ือมั่น เทากับ 0.63  
 

การพิทักษสิทธิของพยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค  ผูดูแลผูปวยวัณโรค  และผูปวยวัณโรค  
 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยมีความเคารพและตระหนักในสิทธิมนุษยชนของผูใหขอมูลโดยการนําเสนอวิทยานิพนธ
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา   
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. การรวบรวมขอมูลหลักฐานเชิงประจักษทางวิชาการ ผูวิจัยใชการสืบคน (Key Words) จากฐานขอมูล
ทางการพยาบาลในระบบสารสนเทศ (CD-ROM รวมทั้งไดสืบคนจากฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต  และสืบคนขอมูล
ดวยมือ (Manual Searching หลังจากน้ันนํามาวิเคราะห และสังเคราะหเน้ือหาสาระที่สําคัญ 
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 2. รวบรวมขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก พยาบาลวิชาชีพดูแลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ  ผูปวยวัณโรค  
ผูปวยวัณโรคและผูดูแลผูปวยวัณโรค โดยใชแนวคําถามการสัมภาษณเชิงลึกและมีการจดบันทึกขอมูล  รวมกับการ
บันทึกเทปตลอดการสัมภาษณ มาทําการวิเคราะหเชิงเน้ือหา เพ่ือนําไปประกอบการรางสรางมาตรฐานการพยาบาล 
สําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ  และพัฒนาเปนแบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญตอไป 
 3. นําขอมูลจากขอ 1 และ ขอ 2 มาสังเคราะหไดมาตรฐานเชิงกระบวนการ ตามกระบวนการพยาบาล 4 
ขั้นตอน ขั้นประเมิน ขั้นการวางแผน ขั้นดําเนินการ ขั้นประเมินผล และมาตรฐานเชิงผลลัพธ  
 4. รวบรวมขอมูลจากผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยติดตอผูเช่ียวชาญที่คัดเลือกผูเช่ียวชาญที่คุณสมบัติที่กําหนด เพ่ือ
ขอความรวมมือในการตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหาของรางมาตรฐานการพยาบาลที่ไดสรางขึ้น โดยผูวิจัยช้ีแจง
วัตถุประสงค และขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยอยางละเอียด นําแบบสอบถามที่ไดในรอบท่ี 1 มาวิเคราะหหา
คาความสอดคลอง โดยพิจารณาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอรไทลของขอความมาตรฐาน เพ่ือพัฒนาเปน
แบบสอบถามในรอบที่ 2 แลวนําสงใหผูเช่ียวชาญคนเดิม นําแบบสอบถามที่ไดจากรอบที่ 2 และรอบที่ 3 มาวิเคราะห
เชนเดียวกับรอบแรก  โดยพิจารณาคามัธยฐาน และคาพิสัยระหวางควอรไทล และปรับปรุงขอความตามความคิดเห็น
และขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ จากนั้นนําขอความที่ไดตามเกณฑมาตรฐาน กลาวคือ ตองเปนขอความที่มีคามัธย
ฐานมากกวาหรือเทากับ 9 และ/หรือ มีคาพิสัยระหวาง ควอรไทล นอยกวาหรือเทากับ 2 มาสรุปเปนมาตรฐานการ
พยาบาลสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ 
 5. รวบรวมความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพวิชาชีพผูปฏิบัติงานในการพยาบาลผูปวยวัณโรคที่ปฏิบัติงานใน
หนวยบริการปฐมภูมิ ในความเปนไปไดของการนํารางมาตรฐานการพยาบาลไปใชในสถานการณจริง โดยผูวิจัยนําราง
มาตรฐานการพยาบาลไปใหดวยตนเอง  
 

ผลการวิจัย 
1. ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

1. ผูเช่ียวชาญ จํานวน  22 คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 
54.5) ปฏิบัติงานในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพประสานเครือขาย และ พยาบาลหนวยบริการปฐมภูมิเทากัน (รอยละ 36.4) 
สวนลักษณะงานท่ีปฏิบัติงานดานบริการ/ปฏิบัติการพยาบาลมากกวาครึ่ง (รอยละ 72.7) และมีประสบการณ  ดานการ
ปฏิบัติงานการดูแลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ 6 -10 ป (รอยละ  54.5) 

2. พยาบาลวิชาชีพ จํานวน 43 คน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอยละ 
93.0) ปฏิบัติงานในแผนกพยาบาลศูนยสุขภาพชุมชน 31 คน (รอยละ 72.1) รองลงมาเปนพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน 
(รอยละ 23.3) โดยปฏิบัติงานอยูที่ศูนยสุขภาพชุมชน มากกวาครึ่ง (รอยละ 81.4) และมีประสบการณการปฏิบัติงาน
เก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคในระดับปฐมภูมิ 5-10 ป มากที่สุด (รอยละ 58.1) และรองลงมานอยกวา 5 ป (รอยละ 
23.3)        
2. สาระมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิประกอบดวย 9 
มาตรฐาน มาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 64 ขอ มาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 36 ขอ สรุปไดดังน้ี 
 มาตรฐานที่ 1 การเตรียมความพรอมของพยาบาลวิชาชีพการดูแลผูปวยวัณโรค ประกอบดวยมาตรฐานเชิง
กระบวนการ จํานวน 7 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 6 ขอ 
 มาตรฐานที่ 2 การประเมินและเตรียมความพรอมของญาติผูดูแล ประกอบดวยมาตรฐานเชิงกระบวนการ 
จํานวน 8 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 9 ขอ 
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 มาตรฐานที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของแกนนําในการดูแลผูปวยวัณโรค ประกอบดวยมาตรฐานเชิง
กระบวนการ จํานวน 7 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 3 ขอ 
 มาตรฐานท่ี 4 การประเมินปญหาและความตองการของผูปวยวัณโรค ประกอบดวยมาตรฐานเชิง
กระบวนการ จํานวน 8 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 3 ขอ 
 มาตรฐานที่ 5 การสงเสริมความรูเรื่องวัณโรคใหกับผูปวยวัณโรคและญาติผูดูแลปวยวัณโรค ประกอบดวย
มาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 12 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 4 ขอ 
 มาตรฐานที่ 6 การสงเสริมใหผูปวยวัณโรคเกิดเจตคติที่ดีตอการรักษาและญาติผูดูแลผูปวย     วัณโรคแบบ
องครวม  ประกอบดวยมาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 10 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ  จํานวน 3 ขอ 
 มาตรฐานที่ 7 การสงเสริมใหญาติผูดูแลมีทักษะที่ถูกตองในการดูแลผูปวยวัณโรค ประกอบดวยมาตรฐานเชิง
กระบวนการ จํานวน 3 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 2 ขอ 
 มาตรฐานที่ 8 การวางแผนการดูแลผูปวยวัณโรคโดยภาคีหุนสวน คือ ญาติผูดูแลและแกนนํา  ประกอบดวย
มาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 3 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 3 ขอ 
 มาตรฐานที่ 9 การประเมินผลการดูแลผูปวยวัณโรคโดยญาติผูดูแลผูปวยวัณโรคและแกนนํา ประกอบดวย
มาตรฐานเชิงกระบวนการ จํานวน 6 ขอ และมาตรฐานเชิงผลลัพธ จํานวน 3 ขอ 
 
ตารางท่ี 1 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 1  

 

                             ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

    Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ               

1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินทบทวนและเตรียมความ
พรอม ผูปวยวัณโรคของตนเองในดาน 
ความรูเจตคติและทักษะท่ีใชในการดูแล 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคทบทวนองคความรูเก่ียวกับการดูแล
ผูปวยวัณโรค แนวคิดการดูแลแบบองครวม การดูแลใหเกิดความเสมอภาค 
การเขาถึงบริการการดูแลคุณภาพชีวิตผูปวยวัณโรคโดยเนนผูปวยเปนจุด
ศูนยกลาง 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคสรางทัศนคติเชิงบวกของตนเองตอ
การดูแลผูปวยวัณโรค 

11.00 
 

1.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

4. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคพัฒนาทักษะการเย่ียมบาน 11.00 1.75 11.00 0.75 11.00 0.75 
5. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหมี
คุณลักษณะของผูสือ่สารท่ีดี เชน การมีมนุษยสัมพันธที่ดีมีความ  เชื่อมั่นใน
ตนเอง การเปนผูฟงท่ีดี เปนตน 

11.00 
 

 

2.00 
 

 

11.00 
 

 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

6. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคจัดเตรียมเอกสารหรือคูมือในการให
ความรูเร่ืองการดูแลผูปวยวัณโรคพรอมท้ังวัสดุอุปกรณในการดูแลผูปวย
วัณโรค เชน สมุดประจําตัว ผูปวยวัณโรค กระปุกเสมหะ 

10.00 
 

1.00 
 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

7. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค มีการเตรียมระบบการจัดสงยาวัณ
โรคจากโรงพยาบาลไปยังผูปวยวัณโรค 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

มาตรฐานผลลัพธ               
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                             ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

    Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 
1.พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีความรูเก่ียวกับวัณโรคและการดูแล
ผูปวยวัณโรคอยางถูกตอง 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2.พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีเจตคติเชิงบวก ตอการดูแลผูปวยวัณ
โรค  มีแนวคิด การดูแลผูปวย  วัณโรคแบบองครวม  การดูแลใหเกิดความ
เสมอภาคของการเขาถึงบริการ 

11.00 1.00 
 

 

11.00 
 

0.00 
 

 

11.00 
 

 

0.00 
 

 
3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีการดูแลคุณภาพชีวิตผูปวยโดยเนน
ผูปวยเปนจุดศูนยกลาง 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

4. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีทักษะการเย่ียมบาน 10.00 1.75 11.00 0.00 11.00 0.00 
5. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค มีบุคลิกภาพด ี เปนผูสื่อสารท่ีดีมี
ความ เชื่อมั่น ในตนเอง การเปนผูฟงท่ีดี เปนตน 

- - 11.00 0.75 11.00 0.00 

6. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคจัดเตรียมเอกสารหรือคูมือในการให
ความรูเร่ืองการดูแลผูปวยวัณโรคพรอมท้ังวัสดุอุปกรณในการดูแลผูปวยวัณ
โรค เชน สมุดประจําตัวผูปวยวัณโรค  กระปุกเสมหะ   

11.00 
 
 

1.00 
 
 

11.00 
 
 

0.00 
 
 

11.00 
 
 

0.00 
 
 

 
ตารางท่ี 2 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 2  

ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

    Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ               

1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคแนะนําตัว สถานท่ีปฏิบัติงาน ในคร้ัง
แรกที่พบ ผูปวยและครอบครัวพูดคยุดวยทาทางเปนมิตรคร้ังตอไปทักทาย
ตามปกติ 

11.00 1.00 1.001 0.75 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคแจงใหผูปวยและครอบครัวทราบถึง
วัตถุประสงค ของการดูแลผูปวย วัณโรค และบทบาทหนาท่ีของญาติผูดูแล 

11.00 
 

1.00 
 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินความพรอมในการดูแลผูปวย
วัณโรคของญาติผูดูแล ดานกาย จิตวิญญาณ สังคม และสติปญญา ดังน้ี 

            

3.1 ภาวะสุขภาพทางกายของญาติผูดูแล  ที่อาจเปน/ ไมเปน - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
อุปสรรค ตอการรักษาวัณโรค             

3.2 เจตคติตอผูปวยและการทําหนาท่ีญาติผูดูแล ตอโรควัณโรค - - 11.00 1.00  11.00 0.00 
3.3 ความสามารถทางสติปญญา ไดแก ความคิด ความจํา 11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
3.4 เจตคติตอผูปวยและการทําหนาท่ีของญาติผูดูแล ดานความเช่ือ 

คานิยมและวัฒนธรรม ที่สงผลตอการดูแลผูปวยวัณโรค 
11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

3.5 สภาพจิตใจของญาติผูดูแล ไดแก ความเครียด ความกังวล ความ
กลัว เปนตน 

11.00 1.00 11.00 0.75 11.00 0.00 

4. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินสภาพแวดลอมท่ีอยูอาศัย
สุขภาพทางกายของผูปวย     วัณโรคเพื่อนําขอมูลมาวางแผนการดูแลใหมี
ความสอดคลองและเหมาะสมกับภาวะ ความสามารถทางสติปญญา เจตคติ 
ความเช่ือ คานิยมวฒันธรรม สภาพจิตใจภาวะเศรษฐกิจสงัคม ของญาติ
ผูดูแลตลอดจน สภาวะแวดลอม 

11.00 
 
 
 

 

1.00 
 
 
 
 

11.00 
 
 

0.75 
 
 
 

11.00 
 
 
 

0.00 
 
 
 

5. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินความสามารถในการดูแล
ผูปวยวัณโรคของญาติผูดูแลโดย การพูดคุย ซักถาม และสังเกต 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
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ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

    Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 
6. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคใหผูปวยและสมาชิกในครอบครัว
เลือกญาติผูดูแล 

            

11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 - เพื่อทําหนาท่ีหลักในดานการสนับสนุนการทํา DOT ของพยาบาล
วิชาชีพผูดูแล และแกนนําเพื่อการพาผูปวยไปตรวจตามนัด             

- ในกรณีมีอาการผิดปกติ เชน อาการขางเคียงจากการใชยา มีโรค
แทรกซอนอาการรุนแรงขึ้น เปนตน 

11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

- เพื่อประเมินปญหาตาง ๆ ของผูปวย  - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

7. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค กําหนดขอตกลง รวมกันกับญาติ
ผูดูแล ในการดูแลผูปวยวัณโรคในเร่ือง ความรู  เจตคติ  และทักษะ   ดังน้ี 

            

7.1 พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคเตรียมความรูญาติผูดูแล 
เก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรค 

11.00 0.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การสังเกตอาการท่ีสําคัญ  ที่เปลี่ยนแปลงตามพยาธิสภาพของ
โรค ประกอบการประเมินวาผูปวยมีอาการดีขึ้นหรือแยลง 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

- อาการขางเคียงในการรับประทานยา   - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การรับประทานยาอยางตอเนื่อง   - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การจัดส่ิงแวดลอมภายในบานไดอยางถูกตอง  - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การปองกันการแพรกระจายเช้ือ   - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การเก็บเสมหะท่ีถูกวิธี   - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

2 พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคใหกําลังใจ เตรียมความพรอมของญาติ
ในการ ดูแลผูปวยวัณโรคทางดานจิตใจ  อารมณ  สังคม จิตวิญญาณ 

- 
 

- 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 - เตรียมญาติผูดูแลผูปวยวัณโรค  คอยกระตุน และคอยเปนกําลังใจ
ใหกับ ผูปวย ในเร่ืองการรับประทานยา  การไปตรวจตามนัด             
8. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค ทบทวนญาติผูดูแลเก่ียวกับ การ
เตรียมความรูและ การดูแลดานจิตใจ  อารมณ สังคม จิตวิญญาณ และนัด
หมายการเยี่ยมคร้ังตอไป 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

มาตรฐานผลลัพธ               
1. ญาติผูดูแลและผูปวยใหการตอนรับ พูดคุยดวยอัธยาศยัไมตรี และยินดีให
ความรวมมือในการดูแลผูปวยวัณโรค 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. ญาติผูดูแลผูปวยยอมรับขอตกลง  เก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรค  - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
3. ญาติผูดูแลผูปวยไดรับการเยี่ยมบานจากพยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค         

3.1 ในชวง 2 เดือนแรก ออกติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห  ชวง 4 เดือน ออก
เยี่ยมทุก 1 เดือน 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

4. ญาติผูดูแล  มีภาวะสุขภาพทางกายท่ีดี  มีความสามารถทางสติปญญา เจต
คติ ความเช่ือ คานิยม วัฒนธรรม สภาพจิตใจ ที่เอื้อตอการดูแลผูปวยวัณโรค 

- - 11.00 0.75 11.00 0.00 

5. ญาติผูดูแลมีเจตคติเชิงบวกตอการดูแลผูปวยวัณโรค และการทําหนาท่ี
ญาติผูดูแลไดอยางถูกตอง 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

6. ญาติผูดูแลสามารถจัดการกับความเครียด  วิตกกังวล  และความกลัวของ
ตนเองได 

10.00 
 

1.00 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

7. ญาติผูดูแลจัดสภาพแวดลอมภายในบานไดอยางถูกตอง 10.50 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
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ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

    Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 
8. ญาติผูดูแลและผูปวยมีความรูเก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคท้ังดาน
รางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและจิตวญิญาณ 

- - - - 11.00 0.00 

9. ญาติผูดูแลมีศักยภาพในการดูแลผูปวยวัณโรค - - - - 11.00 0.00 

 
ตารางท่ี 3 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล  ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 3 

ขอท่ี   รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

   Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ               
1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประสานงานกับหนวยงาน ในชุมชน/
องคกร ที่เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพของผูปวยวัณโรค เพื่อกําหนดแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน 

10.00 
 

1.00 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประชุมรวมกับองคกรที่เก่ียวของกับ
การดูแลสุขภาพของผูปวยวัณโรค พื่อกําหนดแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

10.00 
 

1.00 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรครวมกับหนวยงานในชุมชน/องคกรที่
เก่ียวของกับการดูแลสุขภาพของผูปวยวัณโรค คนหาตัวแทน หรือแกนนําเพื่อ
คอยกํากับดูแลผูปวยวัณโรคเชน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา เปนตน 

11.00 
 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 
 

0.00 
 

4. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคอบรมแกนนําในการดูแลผูปวยวัณ
โรคเก่ียวกับความรูเร่ืองวัณโรคการดูแลและกํากับการรับประทานยาวัณ
โรค การสังเกตอาการขางเคียงจากการรับประทานยา การปองกันการ
แพรกระจายเช้ือ การจัดส่ิงแวดลอมท่ีถูกตอง ทักษะการเก็บเสมหะท่ีถูกวิธี 

11.00 
 

0.75 
 
 

11.00 
 

0.00 
 

 

11.00 
 

0.00 
 

5. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีการติดตามการปฏิบัติงาน ของแกน
นําท่ีไดดูแลผูปวยวัณโรคในพื้นที่ที่รับผิดชอบ สามารถคัดกรองผูสัมผัส
รวมบานได 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 0.00 

6. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีการประเมินผลในชวงท่ีผูปวยวัณ
โรคไดรับการรักษา โดยท่ีผูปวยวัณโรคมีเสมหะปกติ ไปตรวจตามนัดทุก
คร้ัง ผูปวยสามารถเก็บเสมหะไดถูกวิธี /ถูกเวลา มีการปองกันการ
แพรกระจายเช้ือไดอยางถูกตอง ผูสัมผัสรวมบานไมติดเช้ือจากผูปวย
สมาชิกภายในครอบครัวอาศัยอยูในสิง่แวดลอมท่ีมีอากาศถายเท 

11.00 
 
 
 
 

0.75 
 
 
 
 

11.00 
 
 
 
 

0.00 
 
 
 

 

11.00 
 
 
 

 

0.00 
 
 
 

 
7. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีการจัดอบรมฟนฟูแกนนําเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณการดูแลผูปวยวัณโรค 

- 
 

- 11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

มาตรฐานผลลัพธ               

1. เกิดแกนนําในชุมชนที่มีศักยภาพและพรอมท่ีจะใหการดูแลผูปวยวัณโรค
ในชุมชน 

11.00 
 

1.00 
 

1.001 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

2. แกนนําสามารถดูแลผูปวยวัณโรคตามแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรคได
ถูกตอง  

11.00 
 

1.00 
 

1.001 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

3. แกนนําสามารถคัดกรองผูสัมผัสรวมบานได - - - - 11.00 0.00 
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ตารางท่ี 4 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 4 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             

1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรครวบรวมขอมูลดานสุขภาพของผูปวย
วัณโรค ประวัติการเจ็บปวย  ประวัติการรักษาเก่ียวกับวัณโรค ผลการตรวจ
ทาง หองปฏิบัติการท่ีสําคัญ เชน ผลตรวจเสมหะ และผลการตรวจอื่น ๆ ที่  

11.00 
 

1.00 
 

1.001 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

มาตรฐานกระบวนการ 
2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินภาวะสุขภาพของผูปวย ดังน้ี 

      

2.1 ประเมินความรูทั่วไปเก่ียวกับวัณโรค - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
2.2 การรับประทานยา - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
2.3 การไปตรวจตามนัด  - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
2.4 การปฏิบัติตัวของผูปวย  - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
2.5 ประเมินสิ่งแวดลอมของผูปวย - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินภาวะจิตสังคม ไดแก 
อารมณความคิด คานิยม วัฒนธรรม ภาวะเศรษฐกิจจากการเจ็บปวย 
ปฏิสัมพันธทางสังคมเชน ถามความสมัครใจในการให อสม. หรือ 
พยาบาลไปเยี่ยมความเช่ือ เปาหมายในชีวิต  สิ่งท่ีผูปวยยึดเหน่ียวทางดาน
จิตใจเพ่ือใหหายจากการเจ็บปวย 

11.00 
 
 

1.00 
 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

4.  พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค ประเมินความเส่ียงของการขาดยา 
ระหวางการรักษาจากปจจัยตาง ๆ 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

มาตรฐานผลลัพธ               
1. ผูปวยวัณโรค ไดรับการประเมินภาวะสุขภาพ  11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
2. ผูปวยวัณโรคไดรับการประเมินความพรอม/ความรวมมือในการรักษา
วัณโรค 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคเกิดประเด็นการเรียนรูที่มีความ
สอดคลองกับปญหาและความตองการของ ผูปวยวัณโรค 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

 
ตารางท่ี 5 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 5 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             
1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินความรูความเขาใจของญาติผู
ดู และผูปวย เก่ียวกับวัณโรคแบบองครวมโดยการพูดคุย ซักถามและสังเกต 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคอธิบายความรูเก่ียวกับโรควัณโรค 
เชน วัณโรค คือ อะไร   วัณโรคปอดมีอาการอยางไร 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคอธิบายวิธีการปฏิบัติตัวสําหรับผูปวย
วัณโรค 

            

- การรับประทานยาทุกวันอยางตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 6-8 เดือน 11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
- วิธีการแกไขเม่ือลืมกินยาใหกินยาตอไปเม่ือนึกไดโดยไมตองเพิ่ม

ขนาดยา 
- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การเก็บรักษายาท่ีถูกวิธี - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
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ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 
- ไมควรหยุดยาเอง  แมจะอาการดีขึ้นเพราะเช้ือโรคยัง  ถูกกําจัดไม

หมด และการขาดยาทําใหดื้อยาซึ่งรักษาไดยาก 
11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

- การสังเกตอาการขางเคยีงจากยา หากมีอาการแพยาควรหยุดยารีบ
กลับมาพบพยาบาลทันที  หรือมีโรคประจําตัว และพักผอนใหเพียงพอ 

- - 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

- ควรบวนเสมหะในภาชนะท่ีมีน้ํายาฆาเช้ือ และนําไปเททิ้งท่ีโถ
สวมแลวราดนํ้า  

11.00 0.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

- ควรมาตรวจตามนัดทุกคร้ังแมยายังไมหมด หรือหากมีความ
จําเปนไมสามารถมาตามนัดได ใหมาพบแพทยกอนกําหนดนัดรับยา 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

- ควรปดปากและจมูกทุกคร้ังเม่ือ ไอหรือจาม โดยใชผาเช็ดหนาปด
ปากปดจมูก 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

- นําครอบครัวและผูใกลชิดมารับการตรวจสุขภาพเพื่อคัดกรองวณัโรค 11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
- จัดสภาพแวดลอมในบาน ใหมีอากาศถายเทไดสะดวก 11.00 0.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

มาตรฐานผลลัพธ                      
1. ญาติผูดูแล และผูปวยมีความรูความเขาใจ ในการดูแลผูปวยวัณโรค 
ไดแก ความรูเร่ืองเก็บเสมหะไดอยางถูกตอง ปองกันการแพรกระจายเช้ือ
การรับประทานยา  อาการขางเคียงในผูปวยวัณโรค 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

2. ผูปวยรับประทานยาอยางตอเนือ่ง สมํ่าเสมอ ไมขาดยา และไปพบแพทย
ตามนัด 

- 
 

- 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

3. ผูปวยวัณโรคเสมหะไมพบเช้ือ - - - - - - 
4. ผูสัมผัสรวมบานไมติดเช้ือจากผูปวยวัณโรค - - - - - - 

 
ตารางท่ี 6 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล  ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญใน 

 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR  Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             
1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค ใหญาติผูดูแลและผูปวยเกิด การดูแล
แบบองครวม 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค อธิบาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ญาติผูดูแลเก่ียวกับผลกระทบของความเจ็บปวยทางดานรางกายตอสภาพจิต
สังคมของผูปวยเพ่ือใหตระหนักถึงความจําเปนในการดูแลชวยเหลือผูปวย
ดานจิตสังคม 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคอธิบาย / ใหคําปรึกษา เก่ียวกับ
แนวทางการดูแลเพ่ือประคับประคองจติใจและสงเสริมการมีปฏิสัมพันธ
ของผูปวย 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

4. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคดูแลทางดานจิตวิญญาณ เชน 
สนับสนุนเร่ืองการสวดมนตกอนนอน การทําสมาธิ 

11.00 2.00 11.00 0.75 11.00 0.00 

5. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคดูแลผูปวยวัณโรคทางดานจิตใจ เชน 
ระยะท่ีผูปวยอยูในชวงรับประทานยา 

 - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
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ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR  Mdn IQR 
6. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคเปดโอกาสใหญาติผูดูแลไดซักถาม
และแสดงความคิดเห็น เก่ียวกับเร่ืองวณัโรค เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยาง
ถูกตอง เขาใจและทบทวนขอความสาํคัญแตละหัวขอหลังส้ินสุดการ
สนทนาทุกคร้ังกรณีมีปญหาใหติดตอกับพยาบาลวิชาชีพไดเพื่อเกิดความ
มั่นใจในการดูแล 

11 0.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

7. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินเจตคติความเขาใจของญาติ
ผูดูแลและผูปวยวัณโรค โดยการซักถามถึงส่ิงท่ีไดจากการดูแลผูปวยวัณ
โรคแบบองครวม รวมกับการสังเกตพฤติกรรมการดูแลผูปวยวัณโรค
ทางดานจิตสังคม 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

8. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคอธิบาย/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ญาติ ผูดูแล เก่ียวกับภาวะการณเจ็บปวยของผูปวย เพื่อสรางเจตคติเชิงบวก
และสนับสนุนการดูแลผูปวยวัณโรคดานการรับประทานยา ดานการกําจัด
เชื้อ การจัดส่ิงแวดลอมภายในบานใหตระหนักถึงความจําเปนในการดูแล
ผูปวยอยางตอเนือ่งท่ีบาน 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

9. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคเปดโอกาสใหญาติผูดูแลไดระบาย
ความรูสึก เครียด วิตกกังวล กลัวหรือสถานการณซึ่งเปนผลกระทบจากการ
ดูแลผูปวย 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

10. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรควางแผน เก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณ
โรคแบบองครวมตามประเด็นการเรียนรูในสวนที่ขาด/พรอง 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

1. ญาติผูดูแล และผูปวยมีความรูความเขาใจ เกิดเจตคติที่ด ีและมีทักษะท่ี
ถูกตองในการดูแลผูปวยวัณ โรคแบบองครวม   

11.00 
 

0.75 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

2.ผูปวยมีความพึงพอใจตอการดูแล ของญาติและพยาบาลวิชาชีพผูดูแล 11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
3. ผูปวยวัณโรคในชุมชนไมถูกสังคมรังเกียจ อยูในชุมชนไดอยางมีความสขุ - - 11.00 0.00 11.00 0.00 

 
ตารางท่ี 7 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล  ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 7 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี 3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             

1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินความสามารถในการดูแล
ผูปวยวัณโรคของญาติผูดูแลโดย เนนการใหกําลังใจ การพูดคุย ซักถามและ
สังเกต  ลักษณะอาการขางเคียงจากการรับประทานยาท่ีบาน ดูแลเร่ืองการ
รับประทานยา ผูปวยปฏิบัติตนในการปองกันการแพรกระจายเช้ือ 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรควางแผนฝกทักษะเก่ียวกับการดูแล
ผูปวยวัณโรคใหกับญาติผูดูแลในประเด็นการเรียนรูในสวนที่ขาด/พรอง 

11.00 1.00 11.00 0.75 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินผลการฝกทักษะของญาติผูดูแล 
จากการลงบันทึกสมุดคูมือผูปวยวัณโรค และผูปวยเก็บเสมหะท่ีถูกตอง 

10.50 
 

2.75 11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

มาตรฐานผลลัพธ               
1. ญาติผูดูแลมีทักษะในการดูแลผูปวยวัณโรคไดอยางถูกตอง 11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
2. ญาติผูดูแลและผูปวยไดรับการติดตามเยี่ยมโดยพยาบาลผูดูแล ในชวง 2 
เดือนแรกออกติดตามเยี่ยมทุกสัปดาห เดือนที่ 3-6 ออกเยีย่มทุก 1 เดือน 

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 
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ตารางท่ี 8 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 8 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             
1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคจัดทําแผนการดูแลผูปวยวัณโรค
รวมกับภาคีหุนสวน ไดแก ญาติและแกนนําผูดูแลผูปวยวัณโรคใหมี
ความรูความเขาใจเก่ียวกับวัณโรค สามารถสงเสริม ปองกันโรค เกิดเจต
คติที่ดีตอการดูแลผูปวยวัณโรค 

11.00 1.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรควางแผนเร่ืองการเยี่ยมบานเพื่อ
ติดตาม กํากับการดูแลผูปวยวัณโรคโดยภาคีหุนสวน 

10.50 2.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคคอยกระตุนผูปวย ญาติผูดูแลและ
แกนนําดูแลผูปวยวัณโรคตามแผนการดูแลใหรักษาวัณโรคตอเนื่องจน
หายขาด 

- - - - 11.00 0.00 

มาตรฐานผลลัพธ               
1. พยาบาลผูดูแลผูปวยวัณโรคมีแผนการดูแลผูปวยวัณโรคโดยภาคี
หุนสวน 

- - 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. เกิดแกนนําในชุมชนที่มีศักยภาพและพรอมท่ีจะใหการดูแลผูปวยวัณ
โรคในชุมชน 

- 
 

- 
 

11.00 0.00 11.00 0.00 

3. แกนนําสามารถดูแลผูปวยวัณโรคตามแนวทางการดูแลผูปวยวัณโรค
ไดรับการดูแลตามแนวทางการรักษา 

10.00 
 

2.00 
 

11.00 
 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

 
ตารางท่ี 9 คามัธยฐานและคาพิสัยระหวางควอรไทล ของคําตอบในแตละขอของผูเชี่ยวชาญในมาตรฐานท่ี 9 

ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 

มาตรฐานกระบวนการ             
1. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคติดตามประเมินญาติผูดูแลผูปวยวัณ
โรคและแกนนํา ผูปวยวัณโรค  ดังน้ี 

      

1.1 แกนนํา ประเมนิการกํากับการดูแล ของผูปวยวัณโรคและญาติ
ผูดูแลผูปวยอยางสมํ่าเสมอ และเกิดความรูเก่ียวกับวัณโรค  ใหความ
รวมมือในการปฏิบัติตัว  เกิดความพึงพอใจของผูปวยและญาติตอแกนนํา 

11.00 1.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

1.2 แกนนํา มีการประเมินปญหาทันทีที่ไดรับแจงวามีผูปวยวัณโรค
ในพื้นที่และ ใหกําลังใจ ในการเปล่ียนแปลงศักยภาพของผูปวยวัณโรค
ดานความรูทักษะ เจตคติ เชนสังเกตอาการตางๆ จากการรับประทานยา 
การไปตรวจตามนัด เสมหะปกติจากใบแจง ผลการตรวจ เปนตน 

11.00 2.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. แกนนําผูดูแลผูปวยวัณโรคประเมินภาวะสุขภาพโดยรวม ของผูปวยวณั
โรคไดอยางถูกตองและรูจักวิธีปองกันการแพรกระจายเช้ือ การปฏิบัติตัว
ใหลดโอกาสเสี่ยงตอการปวยเปนวัณโรคและไดรับการตรวจคัดกรองวัณ
โรค ไมมีอาการเขาไดกับวัณโรค เปนตน 

11.00 1.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

3. พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรคมีการประเมินความพึงพอใจในดาน
การใหบริการพยาบาล โดยการพูดคุย ซักถาม ทุก 2-4 สัปดาห และเมื่อ
สิ้นสุดการดูแล ดังน้ี 
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ขอท่ี รอบท่ี 1 รอบท่ี 2 รอบท่ี  3 

  Mdn IQR Mdn IQR Mdn IQR 
3.1 ความพึงพอใจของผูปวยและญาติผูดูแลตอการบริการของ

พยาบาลวิชาชีพผูดแูลผูปวยวัณโรค 
11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

3.2 ความพึงพอใจตอการปฏิบัติการดูแลของพยาบาลวิชาชีพผูดูแล
ผูปวยวัณโรค 

11.00 0.75 11.00 0.00 11.00 0.00 

4. ญาติผูดูแลผูปวยวัณโรคและแกนนําสามารถบันทึกขอมูลการ
ประเมินผลปญหา และอุปสรรค  ไดอยางเปนระบบเพือ่นาํมาปรับปรุง
แกไขแนวทางการพยาบาล สําหรับการดูแลผูปวยวัณโรคในคร้ังตอไป  

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

มาตรฐานผลลัพธ       

1. ญาติผูดูแลผูปวยวัณโรคไดรับการพัฒนาศักยภาพจากพยาบาลวิชาชีพ
ผูดูแลผูปวยวัณโรค ในดานความรูทักษะ เจตคติ การดูแลผูปวยวณัโรคท่ีดีขึ้น   

11.00 1.00 11.00 0.00 11.00 0.00 

2. ผูปวยวัณโรค ไดรับการดูแลที่มีศักยภาพ   - - 11.00 0.00 11.00 0.00 
3. แกนนําและญาติผูดูแลมีศักยภาพ ในการใหความรู  การดูแลผูปวยวัณ
โรคไดอยางถูกตอง มีทักษะในการดูแลผูปวยวัณโรค  เกิดเจตคติเชิงบวก
ในการดูแลผูปวยวัณโรค 

11.00 
 

 

0.75 
 

11.00 
 

0.00 
 

11.00 
 

0.00 
 

 
3. การศึกษาความเปนไปไดในการนํามาตรฐานการพยาบาลฯ ไปใชในสถานการณจริง 

ผลการศึกษา ความเปนไปไดในการนํามาตรฐานการพยาบาลไปใชในสถานการณจริง พบวาพยาบาลวิชาชีพ
สวนใหญ มีความคิดเห็นในภาพรวม ตอการนํามาตรฐานการพยาบาลท่ีไดสรางขึ้นในคร้ังน้ี  ไปใชในเปนแนวทาง
ปฏิบัติในสถานการณจริง  อยูในระดับเห็นดวย รอยละ100 ถึงเห็นดวยอยางยิ่ง (M=4.44, SD=.502) และเห็นดวย รอย
ละ 100 (M=4.79, SD=.412) ที่จะนํามาตรฐานการพยาบาลไปประยุกตใชรวมกับงานที่ปฏิบัติอยูในปจจุบันในระดับ
ปฐมภูมิได  

 
การอภิปรายผล 

การสรางมาตรฐานการพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับ  ปฐมภูมิ ครั้งน้ีมี
กระบวนการสรางและพัฒนาตามหลักวิชาการภายใตบริบทจากสถานการณจริงโดย  ผูวิจัยไดสรางจากการวิเคราะห
และสังเคราะหเอกสารทางวิชาการ หนังสือ และงานวิจัยตาง ๆ เก่ียวของ กับการดูแลผูปวยวัณโรคตามมาตรฐานสากล 
(International Standard for TB Care: ISTC) รวมถึงแผนงานการควบคุมวัณโรคแหงชาติ (National Tuberculosis 
Programme: NTP) การรักษาวัณโรคภายใตการสังเกตการณโดยตรง (Directly Observed Treatment : DOT)  (กลุมวัณ
โรคเอดสสํานักโรคเอดสวัณโรคและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2550) การ
ดําเนินงานวัณโรค ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ และแนวทางการดําเนินงานการดูแลรักษาผูปวยวัณโรค
สําหรับเจาหนาที่ศูนยสุขภาพชุมชน/สถานีอนามัย (กอบกุล พันธเจริญวรกุล, 2545)  รวมทั้งการสังเคราะหผลการ
สัมภาษณผูเก่ียวของกับการดูแลผูปวยวัณโรค ไดแก พยาบาลวิชาชีพผูดูแลผูปวยวัณโรค ผูดูแลผูปวยวัณโรค และผูปวย
วัณโรค  นอกจากน้ี ผู วิจัยไดนําแนวคิดเก่ียวกับการดูแลผูปวยวัณโรคแบบองครวม ไดวิเคราะหจาก การนํา
กระบวนการพยาบาลดานจิตวิญาณไปใชเปนรูปธรรม (วรุณวรรณ ผาโคตร, 2548) รวมกับ การสรางเสริมสุขภาพแบบ
องครวม Holistic Health Promotion. (รวีวรรณ เผากัณหา และคณะ, 2550) และผูวิจัยรางมาตรฐานการพยาบาล ตาม
หลักการสรางมาตรฐานการพยาบาลตามข้ันตอนการปฏิบัติตามกระบวนการพยาบาล 4 ขั้นตอน คือ ขั้นประเมิน ขั้น
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การวางแผน ขั้นดําเนินการ และขั้นประเมินผล เพ่ือใชเปนแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล และสามารถนําไปใช 
เพ่ือการปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพได (กอบกุล พันธเจริญวรกุล, 2545) มาเปนฐานคิดในการรางมาตรฐานการ
พยาบาลดังกลาว  และทําใหไดแนวทางปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ ที่ตรงตามหลักวิชาการและตามบริบทสถานการณจริง ซึ่งถือเปนการพัฒนาคุณภาพบริการ
พยาบาล เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ดีตอผูปวยและญาติ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดการสรางมาตรฐานท่ีกําหนดขึ้นจะตองสราง
โดยใชหลักวิชาการที่ถูกตองและแมนตรง (Valid and Reliable) ที่ตองการแสวงหาคําตอบจากผูเช่ียวชาญหลายสาขา 
จึงสามารถจะกําหนดมาตรฐานน้ันๆ มาเปนเกณฑขั้นตํ่า เพ่ือวัดระดับคุณภาพได (กอบกุล พันธเจริญวรกุล, 2545)  
จากน้ันผูวิจัยไดนํารางมาตรฐานการพยาบาล ไปตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเน้ือหาโดยใชเทคนิคเดลฟาย  จาก
ผูเช่ียวชาญจํานวน 22 คน และใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ จํานวน 3 รอบ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเช่ียวชาญ ไดกล่ันกรอง
ความคิดเห็นของตนเองอยางรอบคอบ ซึ่งเปนไปตามหลักการของเทคนิคเดลฟายที่ถูกตอง ท่ีกําหนดจํานวนผูเช่ียวชาญ
ที่เหมาะสมกับเทคนิคเดลฟายน้ี คือต้ังแต 17 คนขึ้นไป จะทําใหระดับความคลาดเคล่ือนลดลงอยางคงที่ และมีความ
คลาดเคล่ือนนอยมาก (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2547) ซึ่งสามารถนําขอความท่ีไดมาสรุปเปนมาตรฐานการพยาบาล
ผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิได 

 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 อยางไรก็ตามการสรางมาตรฐานพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ 
จะสมบูรณน้ันตองมีการนําไปใชทดลองใชจริง ในการวิจัยครั้งน้ีไมไดนําไปใชจริง แตผลจากการศึกษาความเปนไปได
ของการนํามาตรฐานพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิไปใชในสถานการณ
จริง จากพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลประจําตําบล ซึ่งใหความเห็นตอ
มาตรฐานนี้ วาสามารถใชไดจริงอยูในระดับเห็นดวย ถึงเห็นดวยที่สุดน้ัน จึงถือวาเปนการยืนยันถึงคุณภาพของ
มาตรฐานดังกลาว ในระดับหน่ึง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของการสรางมาตรฐานพยาบาลผูปวยวัณโรคสําหรับ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในระดับปฐมภูมิ 
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ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 
ท่ีบาน จังหวัดสมุทรปราการ1  

PREDICTIVE  FACTORS OF  CARE GIVING  PRACTICE OF FAMILY CAREGIVER 
WITH PHYSICALLY DISABLED PEOPLE AT HOME : SAMUTPRAKAN PROVINCE. 

                  
รณิดา  สารวรางคกูร2  รศ.ดร.รัชนี  สรรเสริญ3  และผศ.ดร.ชนัญชิดาดุษฎี ทูลศิริ3 

--------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแล
ของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บาน จังหวัดสมุทรปราการ กลุมตัวอยางเปนญาติผูดูแลหลักคน
พิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บานจํานวน 200 ราย คัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บขอมูลประกอบดวย  แบบสอบถามขอมูลทั่วไป  แบบประเมินการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล แบบวัดความรู
เก่ียวกับการดูแล แบบประเมินภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล แบบสอบถามความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการ
ทางกายและการเคล่ือนไหวและแบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคมท่ีผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดย
ผูทรงคุณวุฒิ และมีความเที่ยงจากการหา คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเทากับ .88, .86, . 95,.95, .97  ตามลําดับ 
วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ ความถ่ี  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสันและการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน  

 ผลการวิจัยพบวาการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวโดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง  ความรูเก่ียวกับการดูแลมีความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล ( r =.772,      p < .01 ) 
และความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว มีความสัมพันธทางบวกระดับปานกลางกับ
การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล ( r =.447, p < .01 ) สวนการสนับสนุนทางสังคม และภาวะสุขภาพของญาติผูดูแลมี
ความสัมพันธทางบวกระดับตํ่ากับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล ( r = .206 , p < .01 และ r =.190,    p < .01 ตามลําดับ ) 
และปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลไดคือ ความรูเก่ียวกับการดูแล และความสัมพันธ
ระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว โดยทํานายไดรอยละ 63 ( R2 = .631, p < .001 ) ซึ่งเขียน
สมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานได ดังน้ี   

 การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล  = .772 (ความรูเก่ียวกับการดูแล + .199 ( ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับ
คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ) 

 
คําสําคัญ : การปฏิบัติการดูแล / ญาติผูดูแล / คนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว  
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Abstract 
 

The purpose of this correlation of descriptive research was to study predictive factors of care giving practices of family 
caregivers with physically disabled people at home in the Samutprakan province. A multi-stage random sampling method 
was used to recruit 200 samples of primary caregivers who were selected by multistage random sampling in the 
Samutprakarn province. Research instruments were  demographic questions, care giving practice of family caregivers, 
knowledge in caring, health status, relationships between caregivers and physically  disabled  people and social 
support with dementia  questionnaires which were tested for content validities and reliabilities. The reliabilities were  
.88, .86, .95, .95, .97 respectively. Descriptive statistics and stepwise multiple regression were employed to analyze the data.  

The results of the research revealed that: care giving practice of family caregivers with physically disabled 
people at home was at moderate level. Knowledge in caring was positively associated with care giving practice of family 
caregivers at  high levels ( r =.772, p < .01 ), relationships between caregivers and physically  disabled  people was 
positively associated with care giving practices of family caregivers at  moderate levels( r =.447, p < .01 ), social support 
and health status that were significantly correlated with care giving practices of family caregivers with physically 
disabled people at a mild level(r = .206 , p < .01 และ r =.190, p < .01 ). Knowledge in caring and relationships between 
caregivers and physically disabled people were the joint factor in care giving practices of family caregivers with 
physically disabled people at home, approximately 63% (R2 = .631, p < .05)   

Care giving practice of family caregivers with physically disabled people = .772 ( knowledge in caring 
+.199 (relationships between caregivers and physically disabled  people) 

 

Keywords: Care giving practice / caregivers / physically disabled people 
 
1. บทนํา 

คนพิการเปนประชากรดอยโอกาสกลุมหน่ึงในสังคมของทุกประเทศท่ัวโลก ซึ่งอุบัติการณในปจจุบันพบวามี
คนพิการประมาณรอยละ 10 ของประชากรโลกและมีแนวโนมเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆ ตามการเจริญเติบโตของประชากร 

อายุที่เพ่ิมขึ้น ( World Health Organization [WHO], 2006 )  สืบเน่ืองจากการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง  จากอุบัติเหตุทาง
การจราจร และความกาวหนาทางการแพทยที่ทําใหชีวิตยืนยาวขึ้น  สําหรับประเทศไทยพบคนพิการมีแนวโนมสูงขึ้นเฉล่ีย
ปละกวา 1 แสนคนในเขตภาคกลางและภาคตะวันออกพบวาจังหวัดสมุทรปราการเปนจังหวัดที่มีคนพิการสะสมมาก
ที่สุด ซึ่งมีมาจดทะเบียนคนพิการ ขอมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2537 - พฤษภาคม 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 5,274 คน 

โดยเฉพาะคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวพบรอยละ 61 ของคนพิการท้ังหมด ผลกระทบโดยตรงที่มีตอคนพิการ
มีทั้งดานรางกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ กลาวคือคนพิการเกือบทั้งหมด        ( รอยละ 97.9 ) มีปญหาดานสุขภาพ
และมีความยากลําบาก เสี่ยงตอปญหาสุขภาพมากกวาคนท่ัวไปถึง 10 เทาตัว     ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2550 ) 
เน่ืองจากมีกลามเน้ือออนแรง เล็กลีบ มีขอจํากัดทางการเคลื่อนไหวของรางกายและการทรงตัว ทําใหไมสามารถ
ชวยเหลือตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันไดเหมือนปกติ  นอกจากน้ีภาวะพิการที่มีสภาพพรองในการชวยเหลือ
ตนเองเปนเวลานานๆ ยังเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะแทรกซอนทั้งเฉียบพลันและเร้ือรัง ที่พบไดบอยคือ การเกิด
แผลกดทับ การยึดติดของขอศอก ขอไหล และขอสะโพกหลุดเปนตน สวนผลกระทบทางดานจิตใจพบวาคนพิการมี
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ภาวะซึมเศรา ทอแท สิ้นหวัง รูสึกไมมีคุณคา ( ไพบูลย วงษใหญ และคณะ, 2546 ; Teel, Duncan, Lai, 2001 ) ขาด
โอกาสในการพัฒนาชีวิตตนเอง ( ปาริชาด สุวรรณบุบผา และคณะ, 2549; พัชริน วิจิตรอลงกรณ และคณะ, 2550 ) เมื่อ
พิจารณาผลกระทบดังกลาวจะเห็นไดวาคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวท่ีมีความจํากัดทางรางกายไมสามารถ
พ่ึงพาตนเองในการทํากิจวัตรประจําวัน เหลาน้ีกอใหเกิดความยุงยากและจําเปนตองไดรับการดูแล การฟนฟูสภาพและ
การปองกันภาวะแทรกซอนตลอดจนการดูแลทางดานจิตใจจากญาติผูดูแล ซึ่งถาไดรับการดูแลที่ไมดีจะเปนสาเหตุของ
การเสียชีวิตและการเขารับการรักษาซ้ําในโรงพยาบาลดวยภาวะแทรกซอน ดังน้ันการดูแลตอเน่ืองที่บานจึงมี
ความสําคัญและจําเปน ซึ่งญาติผูดูแลเปนบุคคลสําคัญที่จะชวยลดภาวะแทรกซอนตางๆ ( รัชนี สรรเสริญ, 2551 ) ใน
สังคมไทยมองวาภาระการดูแลควรเปนบทบาทหนาที่ของญาติหรือสมาชิกในครอบครัวเปนผูดูแลหลัก และมีผู
ศึกษาวิจัยที่เฉพาะดานคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวนอย ( อโนชา ทัศนาธนชัย, 2551 ) 

 ผูวิจัยไดศึกษานํารองในคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวระดับพ่ึงพาผูดูแลที่มารับการรักษาซ้ําใน
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 2 ตุลาคม 2551 ถึง 10 ตุลาคม 2551 พบวาคนพิการกลับมา
รักษาซ้ําดวยภาวะแทรกซอนโรคระบบทางเดินหายใจ ปอดบวม แผลกดทับ ติดเช้ือ และกระดูกและขอยึดติด ซึ่งคน
พิการกลุมน้ีมีญาติผูดูแลหลักรอยละ 66 ในจํานวนน้ีพบวาญาติผูดูแลไมมีความรูเก่ียวกับการดูแลรอยละ 50 ญาติผูดูแล
มีโรคประจําตัว โดยเปนความดันโลหิตสูงรอยละ 46.66 โรคเบาหวานรอยละ 36.66  และตองรับภาระในการดูแลเฉล่ีย
วันละ 5 ถึง 12 ช่ัวโมงตอวัน จึงมีความเครียดและพักผอนไดนอยแตก็เต็มใจท่ีจะใหการดูแล    รอยละ70 มี
ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวระดับปานกลางรอยละ 93 และไดรับการ
สนับสนุนทางสังคมดานตางๆยังไมเพียงพอรอยละ 77.27 จากการศึกษานํารองครั้งน้ีพบวามีคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวจํานวนมากที่ไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสมทําใหมีอาการปวย และมีภาวะแทรกซอนเกิดขึ้นซึ่งเปน
สาเหตุของการเสียชีวิตและการเขารับการรักษาในโรงพยาบาลซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของสุธาพร ขจรฤทธิ์ ( 2547 ) 
ที่พบวาสาเหตุของการกลับมารักษาซ้ําเน่ืองจากภาวะแทรกซอนรอยละ 75 แตภาระการดูแลคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวนั้นเปนกิจกรรมท่ีหนัก มีความซับซอนและมีระยะเวลาในการดูแล ที่ยาวนาน จนบางครั้งกอใหเกิด
ผลกระทบท่ีเปนปญหาสุขภาพกับญาติผูดูแลเองคือ มีอาการปวดหลัง ออนเพลีย ภาวะสุขภาพเบี่ยงเบน ทรุดโทรมลง 
เกิดภาวะเครียด ซึมเศรา เหน่ือยหนาย ขาดความเปนสวนตัวและอิสรภาพ ( Sisk, 2000 ;  Teel & Press, 1999 ) ซึ่งถา
ขาดการสนับสนุนจากสังคมก็จะทําใหญาติผูดูแลน้ันเครียดยิ่งขึ้น ( Duncan, & Lai,2001; Group, 2001 ; อธิษฐาน ชิน
สุวรรณ, 2549 ) รวมท้ังมีปญหาทางเศรษฐกิจ ( อาทร ริ้วไพบูลย, 2550 ) อันจะนําไปสูปญหาทางดานการดูแลและ
ปญหาสวนตัว ดังน้ันญาติผูดูแลจะสามารถทําหนาที่ตางๆในบทบาทญาติผูดูแลไดดีและมีประสิทธิภาพ จึงควรไดรับ
การพัฒนาใหมีระดับการปฏิบัติการดูแลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น       
              การศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยใชกรอบแนวคิดที่บูรณาการจากทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม ( Orem, 2001 ) เฉพาะ
สวนความสามารถในการดูแลบุคคลที่ตองพ่ึงพาและการทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของมาเปนแนวทางในการกําหนด
กรอบในการวิจัย กลาวคือความพิการไมวาจะเกิดจากสาเหตุใด ก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแลวยอมสงผลใหคนพิการเกิดความ
พรองในการดูแลตนเอง ดังน้ันคนพิการจึงกลายเปนผูพ่ึงพาบุคคลอื่นในครอบครัวในการจัดการดูแลเพื่อตอบสนอง
ความตองการการดูแลดังน้ันญาติผูดูแลจึงเปนผูที่มีบทบาทที่สําคัญในการตอบสนองความตองการดูแลที่จําเปนของคน
พิการทางกายและการเคลื่อนไหว เพ่ือชวยรักษาโครงสราง การทําหนาที่ของรางกาย และจิตใจของคนพิการทางกาย
และการเคลื่อนไหว ใหคงอยูตามศักยภาพ อยางไรก็ตาม การศึกษาปจจัยพ้ืนฐานตางๆท่ีมีผลตอการปฏิบัติการดูแลของ
ญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว จึงมีความสําคัญและคาดวาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลในการทํานายการ
ปฏิบัติการของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวยังมีการศึกษานอย จึงเปนความจําเปนที่จะศึกษาปจจัย
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บางประการท่ีนาจะมีผลโดยตรงตอการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ดวยเหตุน้ี
ผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญของการศึกษาถึง ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหว ไดแกความรูเก่ียวกับการดูแล ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล ระยะเวลาในการดูแล  ความสัมพันธระหวาง
ญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และการสนับสนุนทางสังคมตามกรอบแนวคิดทฤษฎีของโอเร็ม
เฉพาะสวนการดูแลผูพ่ึงพา ทั้งน้ีเพ่ือนําผลการวิจัยที่ไดเปนแนวทางสําหรับพยาบาลในการสงเสริมการปฏิบัติการดูแล
ของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ใหสามารถตอบสนองความตองการการดูแลตนเองที่จําเปนของ
คนพิการไดอยางเพียงพอและตอเน่ืองไดในขณะที่ใหการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวอยูที่บาน รวมท้ังยัง
สงผลระยะยาวตอคนพิการทําใหไดรับการดูแลที่ถูกตองเหมาะสมจนคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวอาจจะมี
พัฒนาการชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น ซึ่งจะมีผลถึงการลดภาระการพ่ึงพา ลดการกลับมารักษาซ้ําดวยภาวะแทรกซอน 
จึงเปนการลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งระดับบุคคล  ครอบครัว และประเทศชาติโดยรวม  
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
            2.1 เพ่ือศึกษาระดับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บาน จังหวัดสมุทรปราการ 
            2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง  ความรูเก่ียวกับการดูแล ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล ระยะเวลาในการดูแล 
ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และการสนับสนุนทางสังคม กับการ
ปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บาน จังหวัดสมุทรปราการ 
            2.3 เพ่ือศึกษาปจจัยทํานายรวมและอํานาจในการทํานายของความรูเก่ียวกับการดูแล ภาวะสุขภาพของญาติ
ผูดูแล ระยะเวลาในการดูแล ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และการ
สนับสนุนทางสังคมตอการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บานจังหวัด
สมุทรปราการ 
 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบสหสัมพันธ (Correlational  Descriptive  Research)  เพ่ือศึกษา
ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่มีระดับความพิการต้ังแตระดับ
ครึ่งซีก ครึ่งทอนและทั้งแขนและขาทั้ง 2 ขาง มาแลวไมนอยกวา 6 เดือน โดยมีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
 ประชากร เปนญาติผูดูแลหลักที่รับผิดชอบในการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว  
             กลุมตัวอยาง คือญาติผูดูแลมีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป อาศัยอยูในจังหวัดสมุทรปราการเปนระยะเวลาไมนอยกวา 6 
เดือน เปนญาติผูดูแลหลักใหการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่บานมาแลวอยางนอยหน่ึงเดือน ซึ่งคน
พิการทางกายและการเคล่ือนไหว หมายถึง บุคคลทั้งเพศหญิงและเพศชาย มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งมีความผิดปกติ
หรือความบกพรองทางรางกายที่เห็นไดชัดเจน และมีการสูญเสียความสามารถในการเคล่ือนไหวมือ แขน ขา หรือ 
ลําตัว อันเน่ืองมาจากแขน หรือขาขาด / ลีบ กลามเน้ือออนแรง อัมพาต มีความลําบากในการเดินหรือเคล่ือนไหว
รางกาย ทําใหไมสามารถประกอบกิจวัตรประจําวันได  มีระดับการพ่ึงพาผูดูแลปานกลาง ( อัมพาตครึ่งซีก อัมพาตครึ่ง
ทอน ) ถึงการพ่ึงพาระดับมากที่สุด ( อัมพาตท้ังแขนและขาทั้ง 2 ขาง ) เปนระยะเวลานานกวา 6 เดือนและผานการ
วินิจฉัยจากแพทยแลววาเปนคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่มีระดับความพิการต้ังแตระดับ 3 ถึง 5 ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่2 ( พ.ศ.2537 )  
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              กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตรคํานวณจากการกําหนดกลุมตัวอยางเปน 40 เทาของจํานวนตัวแปรตน   ( 
Tabachnick & Fidell, 1989, p.117 ) เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายข้ันตอน   ((  multi stage stratified simple 
random sampling )  ไดกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดทั้งหมด 200 คน  จากสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพ
ชุมชนทั้งสิ้น 9 แหง   

3.2 เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
            เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม  6  สวน  
            สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปประกอบดวยขอมูลสวนบุคคลของญาติผูดูแล ขอมูลเก่ียวกับการดูแลไดแก
ประสบการณการในการดูแล ระยะเวลาในการดูแล ( ป ) จํานวนช่ัวโมงที่ใหการดูแลในหน่ึงวัน กิจกรรมการดูแล และ 
ขอมูลสวนบุคคลของคนพกิารทางกายและการเคล่ือนไหว   

    สวนที่ 2  แบบประเมินการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล  ผูวิจัยไดนําแบบประเมินของประกอบพร ทิมทอง ( 
2550 ) มาดัดแปลงใหครอบคลุมกิจกรรมการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวทั้ง 4 ดานไดแก ดานการประเมิน
ภาวะสุขภาพคนพิการ ดานการดูแลกิจวัตรประจําวัน ดานการฟนฟูสภาพและการปองกันภาวะแทรกซอน และดาน
จิตใจจิตวิญญาณ รวมจํานวนทั้งหมด 40 ขอลักษณะคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ  มีคาความเที่ยงราย
ดานเทากับ .85 - .91  
             สวนที่ 3 แบบวัดความรูเก่ียวกับการดูแล ผูวิจัยสรางขึ้นเอง มีแนวคําถามที่เก่ียวกับความรูในการดูแลคนพิการ
ทางกายและการเคล่ือนไหวครอบคลุมความรูทั่วไปเก่ียวกับคนพิการทางการเคล่ือนไหว การดูแลกิจวัตรประจําวัน การ
ดูแลเพื่อการฟนฟูสภาพการปองกันภาวะแทรกซอนและการดูแลทางดานจิตใจและจิตวิญญาณ จํานวน 20 ขอแบบ
เลือกตอบ ถูก ผิด  
            สวนที่ 4 แบบประเมินภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล ผูวิจัยใชแบบประเมินของวรรณรัตน ลาวังและคณะ      ( 
2548 ) ซึ่งแปลมาจากจาก Health State Description ( WHO ) ครอบคลุม การมองสุขภาพกายและจิตในภาพรวมและ
ความยากลําบากในการทํากิจกรรม 8 มิติ จํานวน 17 ขอ ขอคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
           สวนที่ 5 แบบสอบถามความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ผูวิจัยใช
แบบสอบถามของ วรรณรัตน    ลาวัง และคณะ ( 2548 ) ซึ่งแปลมาจากแนวคิดสัมพันธภาพระหวางบุคคลของ ซัลลิ
แวน ( Sullivan, 1993 ) ครอบคลุมดานการชวยเหลือเก้ือกูลกัน ดานการสั่งสอน ดานการดูแล ดานการใหความไววางใจ
ระหวางกัน ดานการรับรูถึงความรูสึก ดานการชวยแกปญหา ดานการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอยางอิสระ จํานวน 
20 ขอ ขอคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  
            สวนที่ 6 แบบสอบถามการสนับสนุนทางสังคม ผูวิจัยใชแบบสอบถามของ วรรณรัตน ลาวัง และคณะ        ( 
2548 )ที่สรางมาจากแนวคิดการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส ( House, 1981 ) ครอบคลุมการสนับสนุนทางสังคม ดาน
อารมณ ดานสิ่งของหรือการบริการ ดานขอมูลขาวสารและดานการประเมินเปรียบเทียบ จํานวน 28 ขอ ขอคําตอบเปน
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  

แบบสอบถามทั้งหมดผานการตรวจสอบความตรงตามเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน  5  ทานมีคาดัชนีความตรง
ตามเน้ือหาเทากับ .88 - 1.00 หลังจากทดลองใชกับกลุมตัวอยาง  30  คน สวนที่ 2, 4, 5, และ 6 ทดสอบคาสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคไดคาความเที่ยงเทากับ .86 - .97 สวนที่ 3 หาคาความสอดคลองภายใน  ( KR-20 ) ได เทากับ .86  มี
คาความยากงายรายขออยูระหวาง.53 ถึง .77 และคาอํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .46  ถึง .73 
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
   ผูวิจัยและผูชวยวิจัย ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางเดือนมิถุนายน –  ตุลาคม  2552  ที่บานของกลุมตัวอยางซึ่งได จาก
ทะเบียนรายช่ือกลุมตัวอยาง ของสถานีอนามัยหรือศูนยสุขภาพชุมชนหลังจากการสุมหลายขั้นตอนและทําการนัดวัน  เวลาไปพบไว
แลว ผูวิจัยไดช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหกลุมตัวอยางทราบวา ขอมูลที่ไดจากกลุมตัวอยางทั้งหมด จะถูกเก็บเปน
ความลับโดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลในลักษณะภาพรวม และนํามาใชประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน  เมื่อกลุมตัวอยาง
อนุญาตจึงใหลงนามในแบบฟอรมยินยอมทําการวิจัยและทําการเก็บขอมูล      

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 
              โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ .05 โดยคํานวณ  

      3.4.1 สถิติพรรณา โดยการแจกแจงความถ่ี  รอยละ คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาตํ่าสุด และคาสูงสุด 
                           3.4.2  สถิติวิเคราะหหาความสัมพันธ โดยใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ( Pearson 
product moment correlation ) และวิเคราะหอํานาจการทํานาย โดยการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ( Stepwise 
multiple regression )  
 
4. ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลท่ัวไป 
             คนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่ญาติผูดูแลตองใหการดูแลที่บาน มีอายุ 60 ปขึ้นไป ( รอยละ 43.5 ) 
รองลงมามีอายุ 40-59 ป ( รอยละ29.0 ) มากกวาครึ่งเปนเพศหญิง ( รอยละ51.0 )  

 กลุมตัวอยางเปนญาติผูดูแลซึ่งสวนใหญเปนเพศหญิง ( รอยละ 70.5 ) อยูในวัยผูใหญอายุ 41 – 60 ป ( รอยละ 
71.5 )  มีอายุนอยที่สุด 16 ปและมากที่สุด 80 ป สวนมากมีสถานภาพสมรสคู (รอยละ67.5)จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา ( รอยละ51.5 ) ไมไดประกอบอาชีพ ( รอยละ 47.0 ) และมีอาชีพรับจางรายวัน ( รอยละ 22.5 )  สวนใหญ
ไมเคยมีประสบการณในการดูแลคนพิการมากอน ( รอยละ 84.0 ) และพบวาญาติผูดูแลเปนบุตรมากสุด          ( รอยละ
29.0 ) รองลงมาเปนบิดา /มารดา  ( รอยละ 25.5 ) มีระยะเวลาในการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวมานาน 

1- 2 ป  ( รอยละ 42.0 ) รองลงมาใหการดูแลมากวา 4 ป  ( รอยละ 21.5 )  

ญาติผูดูแล มีความรูเก่ียวกับการดูแลในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( M = 12.70 , SD = 3.83 ) มีภาวะสุขภาพอยู
ในระดับพอใช ( M=57.79, SD=14.35 ) มีความสัมพันธกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวในระดับปานกลาง ( M = 
61.57, SD = 14.13 ) และไดรับการสนับสนุนทางสังคมระดับปานกลาง  (  M = 95.57, SD = 17.16 )    

4.2 การปฏิบัติการดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว  พบวาญาติผูดูแลมีระดับการปฏิบัติการดูแลคน
พิการทางกายและการเคล่ือนไหวอยูในระดับปานกลางรอยละ 59.0 รองลงมาคือมีระดับการปฏิบัติการดูแลคนพิการ
ทางกายและการเคล่ือนไหวไมดีรอยละ 25.5  และมีระดับการปฏิบัติการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวอยูใน
ระดับดีรอยละ  15.5 ตามลําดับ เกือบครึ่งมีการปฏิบัติการดูแลดานการฟนฟูสภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนอยู
ในระดับตํ่า ( รอยละ 49.0 ) ทั้งน้ีเน่ืองจากญาติผูดูแลสวนใหญมีอายุอยูในชวงวัยผูใหญตอนปลาย ซึ่งในวัยน้ีเปนวัยที่มี
การเปล่ียนแปลงของทุกระบบในรางกายในลักษณะเสื่อมสลาย การท่ีญาติผูดูแลตองรับหนาที่ในการดูแลคนพิการทาง
กายและการเคล่ือนไหวที่มีภาวะพ่ึงพา โดยใชเวลาดูแลหลายช่ัวโมงในแตละวันและใหการดูแลเปนระยะยาวยาวเปนป 
ประกอบกับตองรับผิดชอบการทํางานบานและหรือทํางานรับจางช่ัวคราวนอกบานรวมดวย และไมเคยมีประสบการณ
ในการดูแลมากอน ไดรับความรูเก่ียวกับการดูแลและการสนับสนุนทางสังคมในระดับปานกลางจึงทําใหญาติผูดูแลไม
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สามารถปฏิบัติการดูแลไดถูกตองและครอบคลุมในทุกๆดาน สงผลใหญาติผูดูปฏิบัติการดูแลคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวไดในระดับปานกลาง สอดคลองกับการศึกษาของ  ภรภัทร  อิ่มโอฐ ( 2550 ); ประกอบพร ทิมทอง ( 2550 ); 
วนิตา ชูชวย, ( 2547 ) รายละเอียดดังตารางที่ 1 

 
             ตารางท่ี 1 คะแนนเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกาย
และการเคล่ือนไหว จําแนกเปนรายดานและโดยรวม ( n = 200 ) 

ระดับตํ่า ระดับปานกลาง ระดับสูง 
การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลรายดาน  

   จํานวน รอยละ    จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
1.  ดานการประเมินภาวะสุขภาพ  69 34.5 31 15.5  100 50.0 
2.  ดานการดูแลกิจวัตรประจําวัน 49 24.5 111 55.5    40 20 
3.  ดานการฟนฟูสภาพและการปองกันภาวะแทรกซอน 98 49 81  40.5 21 10.5 
4.  ดานการดูแลทางจิตใจ จิตวิญญาณ 43 21.5 102   51 55 27.5 

โดยรวม 51 25.5 118 59 31 15.5 

 
4.3 ปจจัยท่ีสัมพันธกับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว พบวา 

ความรูเก่ียวกับการดูแลมีความสัมพันธทางบวกอยูในระดับสูงกับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกาย
และการเคล่ือนไหว ( r =.772, p < .01 )อภิปรายไดวาญาติผูดูแลที่มีความรูเก่ียวกับดูแลมากจะปฏิบัติการดูแลคนพิการ
ทางกายและการเคล่ือนไหวไดดี เน่ืองจากญาติที่มีความรูเก่ียวกับความรูทั่วไป การดูแลกิจวัตรประจําวัน การฟนฟู
สภาพและการปองกันภาวะแทรกซอนและการดูแลทางจิตใจและจิตวิญญาณจะมีความม่ันใจในการปฏิบัติการดูแล
สอดคลองกับแนวคิดของ  Orem ( 2001 ) ท่ีกลาววาการที่บุคคลไดมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความรูและทัศนคติตางๆ 
เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีทักษะในการตัดสินใจและสามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ ตัดสินใจได ซึ่งเปนสวนหน่ึงของพลัง
ความสามารถที่จะทําใหเกิดความสามารถในการดูแลบุคคลที่ตองพ่ึงพา สงผลใหญาติผูดูแลตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติ
กิจกรรมการดูแลไดอยางเหมาะสม ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการกายและการเคล่ือนไหวมีความสัมพันธ
ทางบวกอยูในระดับปานกลางกับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ( r =.446, p < 
.01 ) แสดงวาถาความสัมพันธระหวางกันอยูในระดับดี จะทําใหการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลดีตามดวย แตหาก
ความสัมพันธระหวางกันไมดีจะทําใหการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลไมดีดวย สอดคลองกับแนวคิดของ Orem ( 
2001 ) ที่กลาววาสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวทําใหการดูแลในครอบครัวประสบความสําเร็จ สามารถดูแลเพ่ือ
ตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม  สวนการสนับสนุนทางสังคมและภาวะสุขภาพของญาติผูดูแลมี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับตํ่ากับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ( r = .206 , p < .01 และ r =.190, p < .01 ตามลําดับ ) และพบวา ระยะเวลาในการดูแลไมมี
ความสัมพันธกับการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.05 ( r =  .040 , p  > .05 ) รายละเอียดดังตารางที่  2 
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ตารางท่ี 2  คาสัมประสิทธิ์สหสมัพันธระหวางความรูเก่ียวกับการดูแล  ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล ระยะเวลาในการ
ดูแล ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว  การสนับสนุนทางสังคมกับ
การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล ( n = 200 )  

ตัวแปร 1 2 3 4 5 6 
1. ความรูเก่ียวกับการดูแล 1.00      
2. ภาวะสุขภาพของญาติผูดูแล  .208** 1.00     
3. ระยะเวลาในการดูแล .131 -.090 1.00    
4. ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับ            
คนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว  

 
.352** 

 
.042 

 
.046 

 
1.00 

  

5. การสนับสนุนทางสังคม .132 .282** -.053 292** 1.00  
6. การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแล .772** .190** .040 .446** .206** 1.00 

** นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
          

            การทดสอบขอตกลงเบื้องตน( Assumption ) กอนการใชสถิติการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ปรากฏวาขอมูลมี
การกระจายเปนโคงปกติ ความสัมพันธระหวางตัวแปรทุกตัวมีคานอยกวา0.80ไมมีตัวแปรอิสระคูใดที่มีความสัมพันธ
กันสูงที่จะกอใหเกิดปญหาการละเมิดขอตกลงที่กํากับเทคนิคการวิเคราะหถดถอย ( Polit, 1996 ) 
           4.4 ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว จากการวิเคราะหปจจัย
ทํานาย พบวาความรูเก่ียวกับการดูแลมีอิทธิพลตอการปฏิบัติการดูแลมากท่ีสุด รองลงมาคือความสัมพันธระหวางญาติ
ผูดูแลกับคนพิการกายและการเคล่ือนไหวซึ่งสามารถรวมทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและ
การเคล่ือนไหวไดรอยละ 63.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ซึ่งมีอํานาจการทํานายคอนขางสูง อธิบายไดวา
ปจจัยทั้งสองน้ีเปนองคประกอบสําคัญในการพัฒนาการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวใหดีขึ้นได ดังน้ันการเพ่ิมความรูเก่ียวกับการดูแลใหกับญาติผูดูแล และเพ่ิมความสัมพันธระหวางญาติผูดูแล
กับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวใหมีมากขึ้นจะทําใหการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลดีเพ่ิมขึ้น กลาวคือ 
ความรูเก่ียวกับการดูแลเปนสวนสําคัญที่จะทําใหมีการปฏิบัติการในการดูแลไดเหมาะสม ไมวาจะเปนการไดรับความรู
ทั่วไป ความรูเก่ียวกับการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน การฟนฟูสภาพ การปองกันภาวะแทรกซอน การดูแลจิตใจและจิต
วิญญาณ ตลอดจนการจัดสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม เน่ืองมาจากเม่ือญาติผูดูแลมีความเขาใจเก่ียวกับวิธีการดูแล สามารถใช
ความคิด ใชเหตุผล ตลอดจนนําความรูเหลาน้ันมาใชในการพิจารณาตัดสินใจท่ีจะกระทํากิจกรรมเพื่อการดูแลไดอยาง
ตอเน่ือง อีกทั้งพิจารณาใชบริการทางการแพทยไดอยางเหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  Orem ( 2001 ) ที่กลาว
วาการที่บุคคลไดมีโอกาสในการพัฒนาทักษะความรูและทัศนคติตางๆ เปนสิ่งที่ทําใหบุคคลมีทักษะในการตัดสินใจและ
สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่ตัดสินใจได ซึ่งเปนสวนหน่ึงของพลังความสามารถท่ีจะทําใหเกิดความสามารถในการดูแลบุคคลที่
ตองพ่ึงพา สงผลใหญาติผูดูแลตัดสินใจเก่ียวกับการปฏิบัติกิจกรรมการดูแลไดอยางเหมาะสม  นอกจากนี้ความสัมพันธ
ระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว สามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของการปฏิบัติการดูแล 
แสดงวาหากความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ดีเพ่ิมขึ้นการปฏิบัติการดูแลของ
ญาติผูดูแล ดีเพ่ิมขึ้นดวย  อธิบายไดวา การท่ี ญาติผูดูแลยอมรับความพิการ โดยรูสึกวาคนพิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวเปนบุคคลสําคัญในชีวิตของตน ยอมรับในสภาพรางกายและจิตใจของคนพิการคือความทุพพลภาพ 
ชวยเหลือตัวเองไมได หรือไดนอย  อีกทั้งญาติผูดูแลอดทนตออารมณที่เปล่ียนแปลงไดงายของ คนพิการรวมทั้งรูสึก
รักและหวงใยตอภาวะสุขภาพของคนพิการอยูเสมอ ประกอบกับญาติผูดูแลมีปฏิสัมพันธที่ดีกับคนพิการกลาวคือญาติ
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ผูดูแลใสใจถึงความตองการของคนพิการ พอใจที่ไดอยูรวมกัน ไดทํากิจกรรมรวมกันตลอดจนญาติผูดูแลรับฟง
เรื่องราวตางๆ จากคนพิการดวยความเต็มใจ สิ่งเหลาน้ีกอใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการซึ่ง
สัมพันธภาพที่ดีทําใหญาติผูดูแลเกิดความยินดีและเต็มใจท่ีจะใหการดูแล ( นันทพร  ศรีน่ิม 2545 ) สอดคลองกับ
แนวคิดของ Orem ( 2001 )ที่กลาววาสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวทําใหการดูแลในครอบครัวประสบความสําเร็จ 
สามารถดูแลเพ่ือตอบสนองความตองการไดอยางเหมาะสม ดังน้ันการดูแลที่ใหภายใต ความรูเก่ียวกับการดูแลสูง 
รวมกับสัมพันธภาพท่ีดีตอกันยอมทําใหการดูแลน้ันตอบสนองความตองการคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวได
เหมาะสม ซึ่งเปนการปฏิบัติการดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหวที่ดี  รายละเอียดดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3  ปจจัยทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ( n = 200 )   

สัมประสิทธิ์การถดถอย  
ตัวแปร 

ที่เขาสมการตามลําดับ 
 

b 
 

Beta 

 
R 

 
R2 

 
R2

change 
 

R2
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t 

 
p 

ความรูเก่ียวกับการดูแล 4.610 .772 .772 .596 .596 .594 17.091 <.001 

ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับ
คนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว   

.325 .199 .794 .631 .035 .627 -3.422 <.001 

Constant = -1.85 
F = 292.10, p < .001         

 
                   สามารถเขียนสมการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐานไดดังน้ี 
การปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว  = .772 ( ความรูเก่ียวกับการดูแล ) + .199      ( 

ความสัมพันธระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการกายและการเคลื่อนไหว ) 
 
5. ขอเสนอแนะ 
              5.1 การนําผลการวิจัยไปใช การวิจัยครั้งน้ีพบวาปจจัย ความรูเก่ียวกับการดูแลและความสัมพันธระหวางญาติ
ผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว สามารถทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและ
การเคล่ือนไหว ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวสามารถนํามาเปนขอเสนอแนะไดดังน้ี 
                  5.1.1 ดานการปฏิบัติการ บุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาลชุมชน ศูนยสุขภาพชุมชนสถานีอนามัย บุคลากร
ในทีมสุขภาพ และหนวยงานที่รับผิดชอบงานดูแลที่บาน ควรสงเสริมการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลตามสภาพและ
ความตองการของคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะเร่ืองการสงเสริมใหญาติผูดูแลไดรับความรูเก่ียวกับ
การดูแลเรื่องการดูแลกิจวัตรประจําวัน การฟนฟูสภาพ นอกจากน้ี ควรสงเสริมการการจัดกิจกรรมเพิ่มความสัมพันธที่ดี
ระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว และควรมีการวางแผนรวมกันต้ังแตโรงพยาบาลจนถึง
พยาบาลในชุมชนที่รับดูแลตอเน่ือง เพ่ือใหกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว 
ไดรับการปฏิบัติการดูแลจากญาติผูดูแลที่ดีและสามารถปองกันภาวะแทรกซอนที่อาจจะเกิดขึ้น 

5.2 การวิจัยคร้ังตอไป 
 ในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเชิงทดลอง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนามาตรฐานการเตรียมความพรอมในการ

ดูแลที่บานของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว โดยคํานึงถึงความรูเก่ียวกับการดูแลและความสัมพันธ
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ระหวางญาติผูดูแลกับคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว ซึ่งเปนปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกและสามารถรวมกัน
ทํานายการปฏิบัติการดูแลของญาติผูดูแลคนพิการทางกายและการเคล่ือนไหว 
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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเชิงบรรยายแบบสหสัมพันธครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน ความสัมพันธ
ระหวางทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่  ความรูสึกมีคุณคาใน
ตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่  การสูบบุหรี่ของผูปกครอง การ
สูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่ และการคาดการณอัตราการสูบบุหรี่ กับการสูบบุหรี่ในระยะ
เริ่มตนของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ปการศึกษา 2553 จํานวน 338 คน      สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีอาศัยความนาจะเปนดวยการเลือก
กลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดผานการหาคุณภาพเครื่องมือดวยการตรวจสอบความ

ตรงตามเน้ือหาโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทาน และหาความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (∝= .75 - 
.91) ประกอบดวย แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ แบบสอบถามการรับรู
ความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ แบบสอบถามความรูสึกมีคุณคาในตนเอง และแบบสอบถามการ
ตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ รวบรวมขอมูลระหวางเดือนพฤษภาคม ถึง มิถุนายน 2553 วิเคราะห
ขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา   ตามระดับการวัดของขอมูล และหาความสัมพันธของปจจัยที่ศึกษากับการสูบบุหรี่ใน
ระยะเริ่มตนโดยการวิเคราะหความถดถอยโลจิสติก (Binary Logistic Regression) 

ผลการศึกษาพบวา นักเรียนชายมากกวาหน่ึงในสามของนักเรียนชายท้ังหมดมีการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน (รอย
ละ  38.76) สําหรับปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชาย ไดแก การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบ
บุหรี่ (OR=2.94) การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ตํ่า (OR=2.31) ทัศนคติ   ที่เห็นดวยกับการ
สูบบุหรี่ (OR=2.16) และการมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ (OR= 2.14) ผลการศึกษาครั้งน้ีนําไปสูความรูความเขาใจเก่ียวกับ
การสูบบุหรี่ของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาโปรแกรมปองกันการสูบบุหรี่
ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายตอไป 
 

คําสําคัญ : การสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน, ปจจัยที่สมัพันธกับการสูบบุหรี่, นักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน  

                                                 
 
1 ทุนสนับสนุนจากศูนยวิจัยและจัดการความรูเพ่ือการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ  
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Abstract 
 

This correlational descriptive research aimed to examine early smoking stage, to investigate the  
relationship between attitude toward smoking, self-efficacy in smoking avoidance, self-esteem, academic  
acheivement, self-determination in smoking avoidance, parental smoking, peer smoking, offering of smoking by 
friends, prevalence estimation of smoking situation and early smoking stage among male students at lower 
secondary schools under the jurisdiction of Trat education service area office.  A multistage random sampling  
method was used to recruit 338 samples who were male students in the academic year 2010.  Content validity and 
language accuracy of the instruments were approved by five experts.  Cronbach’s alpha coefficient was  used to 

estimate the internal consistency reliability for each of the scales were acceptable (∝= .75 - .91).  The questionaires 
consisted of demographic form, attitude toward smoking, self-efficacy in smoking avoidance,                 self-esteem 
and self-determination in smoking avoidance.  The data were collected from May to June, 2010. Descriptive statistic 
and Binary Logistic Regression were employed to analyze the data. 

The results of this study demonstrated that more than one-third of male students were in early  smoking 
stage (38.76%).  The signification factors related to early smoking stage of the male students were  offering of 
smoking by friends (OR=2.94), low self-efficacy in smoking avoidance (OR=2.31), agreement of  attitude towards 
smoking (OR=2.16) and peer smoking (OR= 2.14).  Therefore, it can be concluded that these  results contribute to 
more understanding of early smoking stage among male students at lower secondary school. These findings then will 
be useful to develop effective primary prevention programs to protect early smoking stage of  male students.  

Keywords: early smoking stage, factors  related to smoking, male students at lower secondary school 

 
1. บทนํา 

ชวงชีวิตในวัยรุนเปนระยะวิกฤติ เพราะตองเผชิญกับการเปล่ียนแปลงอยางมาก ทั้งดานรางกาย อารมณ  สังคม
และสติปญญา และเปนวัยที่อยากรูอยากเห็น อยากทดลอง นอกจากน้ันยังเปนวัยที่ตองการการยอมรับจากกลุมเพ่ือน 
จึงถูกชักจูงจากเพ่ือนไดงาย ทําใหวัยรุนมีความเสี่ยงตอการมีพฤติกรรมที่เปนปญหามากมาย ที่สําคัญคือ การสูบบุหรี่ 
จากการสํารวจวัยรุนทั่วโลกพบวา วัยรุนประมาณ 1.8 พันลานคนมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ (วิไลวรรณ วิริยะไชโย, 
2551) สําหรับเยาวชนไทยจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ (2547) พบวามีเยาวชนอายุ         ตํ่ากวา 24 ปที่
สูบบุหรี่ทั้งแบบสูบประจําและแบบครั้งคราวประมาณ 1.7  ลานคน คิดเปนรอยละ 17.24 ของเยาวชนทั้งหมด โดยอายุ
ที่เริ่มตนสูบบุหรี่เฉล่ีย 13.78 ป ซึ่งสวนใหญเปนกลุมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน การสูบบุหรี่ของนักเรียนมี
ผลกระทบมากมาย เชน ผลกระทบดานสังคมและบุคลิ กภ าพทําใหเกิดความรูสึกไมมั่นใจเน่ืองจาก มีกล่ินตัวเปน
กล่ินของควันบุหรี่ และอาจไมเปนที่ยอมรับของสังคม ที่สําคัญการสูบบุหรี่มีผลกระทบตอสุขภาพของนักเรียน 
นอกจากนั้นการสูบบุหรี่ยังมีผลกระทบตอเศรษฐกิจทั้งในระดับครอบครัวและประเทศ        อีกดวย รัฐบาลตองเสีย
คาใชจายในการรักษาพยาบาลผูสูบบุหรี่มากกวา 5 หมื่นลานบาทตอป (สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ, 2552) ถือเปนการสูญเสียที่มีมูลคามหาศาล   
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ในจังหวัดตราดมีการสูบบุหรี่ในอัตราที่สูงกวาระดับประเทศโดยภาพรวม (รอยละ 22.25 และ  19.16 
ตามลําดับ) และยังไมปรากฏผลที่ชัดเจนเก่ียวกับปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน โดยเฉพาะนักเรียนชาย
ช้ันมัธยมศึกษาตอนตนไว  ซึ่งการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนเปนประสบการณของนักเรียนชายที่เคยทดลอง      สูบบุหรี่
หรือสูบบุหรี่เปนครั้งคราวตามโอกาสตางๆ  ถาไมรีบแกไขจะนําไปสูการเปนผูสูบประจําหรือติดบุหรี่ และเกิดผล
กระทบตางๆอีกมากมาย ดังน้ันการศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศกึษาตอนตนในสังกัดพ้ืนที่เขตการศึกษาตราดจึงเปนสิ่งที่จําเปนเปนอยางยิ่ง การศึกษาคร้ังน้ีไดนําแนวคิดทฤษฎี
อิทธิพลสามทาง (The Theory of Triadic Influence [TTI]) ของเฟลยและเพทเทรทิส (Flay & Petraitis, 1994) เปน
กรอบการศึกษา โดยผูวิจัยเลือกศึกษาเฉพาะปจจัยที่ทบทวนแลวพบวามีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน 
อยูระดับปานกลางขึ้นไป แบงเปน อิทธิพลภายในตนเอง อิทธิพลทางทัศนคติ และอิทธิพลภายนอกตนเอง ไดแก การ
รับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การ
ตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของผูปกครอง การสูบบุหรี่ของ
เพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่ และการคาดการณอัตราการสูบบุหรี่ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งน้ีจะไดขอมูล
พ้ืนฐานเก่ียวกับปจจัยกําหนดการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชาย   ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ท่ีพยาบาลชุมชน
สามารถนําไปใชเปนฐานคิดในการปองกันการเริ่มตนสูบบุหรี่ในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนโดยใชชุมชนเปน
ฐาน และใชทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งเปนบทบาทหน่ึงของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  อันจะ
สงผลใหนักเรียนชายเหลาน้ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไปในอนาคต   

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของ
ผูปกครอง การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่ การคาดการณอัตราการสูบบุหรี่      และการสูบ
บุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด 

2.2 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่  ความรูสึกมี
คุณคาในตนเอง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ทัศนคติตอ        การสูบ
บุหรี่ การสูบบุหรี่ของผูปกครอง การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่                  การคาดการณ
อัตราการสูบบุหรี่ กับการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด 

 
3. วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงพรรณนาแบบสหสัมพันธ (Correlational  Descriptive  Research) เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธของปจจัยที่คัดสรรกับการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชาย ช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดยมีการดําเนินการวิจัยดังน้ี 
 3.1 ประชากร/กลุมตัวอยาง 
  ประชากรเปนนักเรียนชายท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของ
รัฐบาล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด ปการศึกษา 2553 ทั้งหมด 43 โรงเรียน รวมท้ังสิ้น  4,315  คน กําหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง โดยสูตรคํานวณจากสัดสวน (Parel et al.,1973)  ของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนที่มีการสูบ
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บุหรี่ เลือกกลุมตัวอยางโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน  ((multi stage stratified simple random sampling)  ไดกลุม
ตัวอยางที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดทั้งหมด 357 คน จากโรงเรียน 7 โรงเรียน แตเมื่อทําการวิเคราะหขอมูลพบวามี
นักเรียนที่สูบบุหรี่เปนประจําจํานวน  19 คน จึงตัดออกเหลือกลุมตัวอยางทั้งสิ้นจาํนวน 338 คน 

3.2 เคร่ืองมือและคุณภาพของเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยแบบสอบถาม 5 สวน สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปและขอมูล

เก่ียวกับการสูบบุหรี่ สวนที่ 2 แบบสอบถามทัศนคติตอการสูบบุหรี่ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของลักลีน  วรรณ
ประพันธ (2549) ซึ่งพัฒนาตามแนวคิดของเวบเบอร (Weber, 1992)  มาปรับปรุง จํานวนทั้งหมด 22 ขอ   สวนที่ 3 
แบบสอบถามการรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของอภินันท ปญญา
นุภาพ (2549 ) ซึ่งพัฒนามาจากแนวคิดการรับรูความสามารถแหงตนของแบนดูรา (Bandura, 1997) มาปรับปรุง 
จํานวนทั้งหมด 12 ขอ สวนที่ 4 แบบสอบถามความรูสึกมีคุณคาในตนเอง ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองของพรนภา หอมสินธุ (Homsin, 2006) ซึ่งแปลมาจากแบบวัดของความรูสึกมีคุณคาในตนเองของโรเซน
เบิรก (Rosenberg global self-esteem scale) มาใชจํานวนทั้งหมด 8 ขอ และสวนที่ 5 แบบสอบถามการตัดสินใจดวย
ตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ ผูวิจัยไดพัฒนาสถานการณปญหาขึ้นเองตามแนวคิดการตัดสินใจอยางมี
ประสิทธิผลของกอรดอนและจูดิธ (Gordon & Judith, 1993) จํานวนทั้งหมด 5 ขอ แบบสอบถามสวนที่ 2, 3 และ 5 
ไดรับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเช่ียวชาญจํานวน 5 ทานมีคาดัชนีความตรงตามเน้ือหาเทากับ .83 - 1.00 
สวนผลการทดสอบความเที่ยงดวยคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคกับกลุมตัวอยาง  50  คน ไดคาเทากับ .75 - .91  

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยและผูชวยวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล หลังจากไดรับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน  2553 ใน
สถานที่โรงเรียนจัดไวใหในชวงเวลาที่ทางโรงเรียนพิจารณาวาเหมาะสมและไมรบกวนเวลาเรียนของนักเรียน ในขณะ
ที่ทําแบบสอบถามจะมีเพียงผูวิจัยและผูชวยวิจัยที่ผานการซักซอมความเขาใจเก่ียวกับการทําแบบสอบถามไปใน
ทิศทางเดียวกันเรียบรอยแลวเทาน้ัน อาจารยจะไมอยูในบริเวณน้ัน ผูวิจัยช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัยใหกลุม
ตัวอยางและผูปกครองวา ขอมูลทุกอยางที่ไดจากการศึกษาจะถูกเก็บเปนความลับโดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลใน
ลักษณะภาพรวม และนํามาใชประโยชนทางการศึกษาเทาน้ัน เมื่อกลุมตัวอยางอนุญาตและผูปกครองลงนามใน
แบบฟอรมยินยอมใหทําการวิจัยแลวจึงทําการเก็บขอมูล      

3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนาโดยการแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ตามระดับการวัดของขอมูล และวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคัดสรรกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน
ของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตราด โดยใชการวิเคราะหความถดถอยโลจิ
สติก (Binary Logistic Regression) ที่ระดับความเช่ือมั่น  95%CI 
 
4. ผลการวจิัยและอภิปรายผลการวิจัย 

4.1 ขอมูลท่ัวไปและขอมูลเก่ียวกับการสูบบุหร่ี พบวากลุมตัวอยางเกือบครึ่งหน่ึงมีอายุนอยกวาหรือเทากับ  13 
ป รองลงมาเปนอายุ 14 ป (รอยละ 49.11 และ 40.53 ตามลําดับ) สําหรับศาสนาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 
97.04) ระดับการศึกษากลุมตัวอยางศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1-3 มีสัดสวนเทาๆกัน (รอยละ 32.54, 36.69 และ 30.77 
ตามลําดับ) สําหรับสถานภาพครอบครัวของกลุมตัวอยางพบวา สวนมากพอแมอยูดวยกัน (รอยละ  60.06) สวนการพัก
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อาศัยในปจจุบัน พบวากลุมตัวอยางสวนมากพักอาศัยอยูกับพอแม (รอยละ 74.85)  และพบวามากกวาหน่ึงในสามของ
กลุมตัวอยางทั้งหมด มีการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน (รอยละ 38.76) 

4.2 ปจจัยภายในตนเองท่ีเก่ียวของกับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมตน พบวากลุมตัวอยางสวนมากมีการรับรู
ความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่อยูในระดับสูง (รอยละ 59.76) ความรูสึกมีคุณคาในตนเองสวนมาก
อยูในระดับตํ่า (รอยละ 57.10) ผลการเรียนเฉล่ียสวนมากอยูในระดับสูง (รอยละ 57.10) การตัดสินใจดวยตนเองในการ
หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่สวนใหญไมเหมาะสม (รอยละ 97.34)   

4.3 ปจจัยทางทัศนคติตอการสูบบุหร่ี พบวากลุมตัวอยางที่มีทัศนคติที่เห็นดวยและไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่
กับการสูบบุหรี่มีสัดสวนเทากัน (รอยละ 50.00) 
 4.4 ปจจัยภายนอกตนเองที่เก่ียวของกับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมตน พบวาผูปกครองของกลุมตัวอยางสวนมาก
สูบบุหรี่ (รอยละ 59.76) สําหรับการสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิทพบวากลุมตัวอยางสวนมากเพ่ือนสนิทไมสูบบุหรี่ (รอยละ  
54.14) สวนการถูกชักชวนจากเพ่ือนสนิทใหสูบบุหรี่พบวาครึ่งหน่ึงของกลุมตัวอยางเคยถูกเพ่ือนสนิทชักชวนใหสูบ
บุหรี่ (รอยละ 50.30) และกลุมตัวอยางสวนมากมีการคาดการณอัตราการสูบบุหรี่อยูในระดับตํ่า (รอยละ 60.95) 

4.5 ปจจัยท่ีสัมพันธกับการสูบบุหร่ีในระยะเร่ิมตน ไดแก การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบ
บุหรี่ ทัศนคติตอการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท และการถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่ โดยพบวานักเรียนชาย
กลุมที่เคยถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบหุรี่มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนเปน 2.94 เทาของกลุมที่ไมเคยถูกเพ่ือน
ชักชวนใหสูบบุหรี่ ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดวา นักเรียนชายอยูในชวงวัยรุนตอนตน วัยรุนจะออกหางจากครอบครัว และ
เขาหาเพ่ือนมากขึ้น เพ่ือนจึงมีความหมายมากและมักจะเห็นวาเพ่ือนเปนสิ่งจําเปนจะขาดเสียไมได ถานักเรียนชายถูก
เพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่ก็มีแนวโนมที่จะมีการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตน เน่ืองจากตองการเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน 
กลัวเพ่ือนดูถูกเหยียดหยาม นอกจากน้ันยังเปนการทดสอบความกลาหาญในหมูนักเรียนชายอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของลิน เซง ลูและซู (Lin, Tzeng, Lu, & Hsu, 2008) ที่พบวา การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่เปนปจจัยที่
สัมพันธกับการมีพฤติกรรมการเริ่มตนสูบบุหรี่ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา (OR= 2.86) สวนการรับรูความสามารถ
แหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ พบวานักเรียนชายกลุมที่มีการรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบ
บุหรี่ตํ่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนเปน 2.31 เทาของกลุมที่มีการรับรูความสามารถแหงตนในการ
หลีกเล่ียงการสูบบุหรี่สูง ตามแนวคิดของแบนดูรา (Bandura, 1997) ที่ระบุวา ความเช่ือในความสามารถของบุคคลเปน
ตัวกําหนดที่สําคัญของการกระทําของมนุษยที่จะนําไปสูผลที่พึงปรารถนาได จากการศึกษาพบวานักเรียนชายมีการ
ไดรับการประสบการณจากปจจัยตางๆ  ทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงการรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการ
สูบบุหรี่ จึงสงผลใหภาพรวมของ    การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ภาพรวมสูงและมี
ความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชาย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอภินันท ปญญานุภาพ 
(2549) ที่พบวาความเช่ือในความสามารถของตนเองในนักศึกษาชาย  สังกัดอาชีวศึกษา  จังหวัดนครปฐมมี
ความสัมพันธทางบวกระดับสูงกับพฤติกรรมการปองกันการสูบบุหรี่   

  สําหรับทัศนคติตอการสูบบุหรี่พบวา นักเรียนชายกลุมที่มีทัศนคติที่เห็นดวยกับการสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยง
ที่จะสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนเปน 2.16 เทาของกลุมนักเรียนชายที่มีทัศนคติที่ไมเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ ตามแนวคิด
ของทฤษฎีการกระทําอยางมีเหตุผลของไอเซนและฟชบายน (Moss, 2008) ที่ระบุวาทัศนคติเปนปจจัยสําคัญในการเกิด
พฤติกรรมถามีความรูสึกชอบเห็นดวย หรือรูสึกวากระทําพฤติกรรมน้ันๆแลวมีประโยชนก็มีแนวโนมที่จะปฏิบัติ
พฤติกรรมน้ันสูง ดังน้ันการที่นักเรียนมีทัศนคติที่เห็นดวยกับการสูบบุหรี่ ทําใหนักเรียนมีการรับรูเก่ียวกับโทษของการ
สูบบุหรี่นอย  จึงมีแนวโนมที่จะมีการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนไดสูง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของซาง วัง เซาและวาร
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ติเนน (Zhang, Wang, Zhao, & Vartiainen, 2000) ที่พบวาทัศนคติเห็นดวยกับการสูบบุหรี่ของวัยรุน ในเด็กช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 1-6 มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่  และการสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิทพบวา นักเรียนชายกลุม
ที่มีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่มีโอกาสเสี่ยงที่สูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนเปน 2.14 เทาของนักเรียนชายที่ไมมีเพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 
ตามทฤษฎีอิทธิพลสามทางของเฟลยและเพทเทรทริส (Flay & Petraitis, 1994) ที่ระบุวาเพ่ือนสนิทเปนปจจัยดานสังคม
ที่มีความสําคัญมากที่สุดในวัยรุน วัยรุนมักจะรวมกลุมกับเพ่ือนที่มีความคิดหรือมีลักษณะที่คลายคลึงกัน มีการ
เลียนแบบพฤติกรรม (.Leatherdale et al., 2005) ดังน้ันวัยรุนกลุมเดียวกันมักจะมีพฤติกรรมที่เหมือนๆกัน เพ่ือที่จะทํา
ใหกลุมเพ่ือนยอมรับ ทั้งน้ีสามารถอธิบายไดวา นักเรียนชายเปนวัยที่ยังมีทักษะแยกแยะสิ่งที่ถูกผิดนอย ประกอบกับ
ความอยากรูอยากลอง และเพ่ือนมีอิทธิพลมากจึงทําใหเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมของเพื่อน เพราะคิดวาเปนสิ่งที่ดี 
ถูกตอง และทําใหกลุมเพ่ือนยอมรับ สอดคลองกับการศึกษาของซาง (Zhang et al., 2000) ที่พบวานักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาในประเทศไตหวันตอนใต ที่มีการรับรูวา    มีเพ่ือนสูบบุหรี่เปนปจจัยที่สัมพันธกับการมีพฤติกรรมการ
เริ่มตนสูบบุหรี่   ในทํานองเดียวกันการศึกษาของ เลเธอรเดล และคณะ (.Leatherdale et al., 2005) พบวาการมีเพ่ือนสูบ
บุหรี่เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่และการเริ่มตนการสูบบุหรี่  

  สวนปจจัยที่ไมมีความสัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเร่ิมตนของนักเรียนชาย ไดแก ความรูสึก   มีคุณคา
ในตนเอง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่ของผูปกครอง  
และการคาดการณอัตราการสูบบุหรี่  รายละเอียดดังตารางที่  1 
 

ตารางท่ี 1   คา Crude  และ Adjusted  Odd  Ratio  ของปจจัยที่ศึกษาตอการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด (n = 338) 

ปจจัยท่ีศึกษา Crude OR Adjusted OR 95%CI p-value 
การรับรูความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียง
การสูบบุหรี่ 

    
< .01 

สูง(R) 1.00 1.00   
ตํ่า  3.21 2.31 1.35-4.11  

ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง    .27 
สูง(R) 1.00 1.00   
ตํ่า   1.11 0.75 0.45-1.25  

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน    .25 
สูง(R) 1.00 1.00   
ตํ่า   1.81 0.74 0.45-1.23  

การตัดสินใจดวยตนเองในการหลีกเล่ียง      
การสูบบุหรี่   

    
.35 

เหมาะสม(R) 1.00 1.00   
ไมเหมาะสม  1.81 0.90 0.84-2.39  

ทัศนคติตอการสูบบุหรี่      < .01 
ไมเห็นดวย(R) 1.00 1.00   
เห็นดวย  3.59 2.16 1.25-3.74  

การสูบบุหรี่ของผูปกครอง    .39 
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ปจจัยท่ีศึกษา Crude OR Adjusted OR 95%CI p-value 
ผูปกครองไมสูบบุหรี่(R) 1.00 1.00   
ผูปกครองสูบบุหรี่ 0.92 0.80 0.48-1.33  

การสูบบุหรี่ของเพ่ือนสนิท    < .01 
เพ่ือนสนิทไมสูบบุหรี่(R) 1.00 1.00   
เพ่ือนสนิทสูบบุหรี่ 3.43 2.14 1.27-3.60  

การถูกเพ่ือนชักชวนใหสูบบุหรี่    < .001 
ไมเคย(R) 1.00 1.00   
เคย 4.89 2.94 1.74-4.99  

การคาดอัตราการสูบบุหรี ่    .84 
ตํ่ากวาความเปนจริง (R)          1.00 1.00   
สูงกวาความเปนจริง  0.95 0.87 0.57-1.58  

(R)   = reference  group 
 
5. ขอเสนอแนะ 

5.1 การนําผลการวิจัยไปใช จากผลการวิจัยผูวิจัยขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชเปนแนวทางในการ
ปองกันการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน ดังตอไปน้ี 
 5.1.1 ดานการปฏิบัติการ บุคลากรผูปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับงานอนามัยโรงเรียนในการนําผลการวิจัยไป
ใช ไดแก พยาบาลชุมชนท่ีรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนและครูอนามัยโรงเรียน ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือสราง
ทัศนคติที่ถูกตองตอการสูบบุหรี่ สรางเสริมความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ และสรางเสริมทักษะ
การปฏิเสธการสูบบุหรี่ โดยการจัดกิจกรรมในรูปแบบท่ีหลากหลาย เชน มีการสอดแทรกเน้ือหาในบทเรียนเก่ียวกับ
ผลกระทบของการสูบบุหรี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชสถานการณสมมติใหแสดงความคิดในการตัดสินใจ การ
แสดงบทบาทสมมติ การจัดมุมความรูเก่ียวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่  สงเสริมการจัดต้ังกลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน
หางไกลบุหรี่ เปนตน  

5.1.2 ดานนโยบายและการบริหารจัดการ ผูบริหารงานที่เก่ียวของกับงานอนามัยโรงเรียน ไดแก  หัวหนา
หนวยบริการปฐมภูมิ ผูบริหารสถานศึกษา และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรนําขอมูลปจจัยที่ไดจากการ
วิจัยไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดนโยบายและวางแผนในการดําเนินกิจกรรมการปองกันการสูบบุหรี่ในระยะ
เริ่มตนในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 

5.2 การวิจัยคร้ังตอไป 
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาปจจัยอื่นๆที่เก่ียวของกับการสูบบุหรี่ที่ผูวิจัยไมไดคัดสรรมา  ในการวิจัย

ครั้งน้ี อาทิเชน ความคาดหวังผลลัพธ ความสัมพันธกับผูอื่น การสนับสนุนทางสังคม สมรรถนะสวนบุคคล การ
ควบคุมกํากับตนเอง เปนตน นอกจากน้ันยังควรศึกษาปจจัยที่สัมพันธกับการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนในนักเรียนชวง
ช้ันอื่นๆ หรือศึกษาในนักเรียนหญิง นอกจากน้ันยังควรศึกษาการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ัน
มัธยมศึกษาตอนตนในเชิงคุณภาพ เพ่ืออธิบายการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มตนของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตนได
ชัดเจนมากขึ้น และควรนําผลการศึกษาครั้งน้ีไปใชในการสรางรูปแบบหรือโปรแกรมการสรางทัศนคติที่ถูกตองตอ
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การสูบบุหรี่ สรางเสริมความสามารถแหงตนในการหลีกเล่ียงการสูบบุหรี่ และสรางเสริมทักษะ การปฏิเสธการสูบ
บุหรี่ในนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
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รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน จังหวัดบุรีรัมย 
THE PREVENTION MODEL OF DENGUE HEMORRHAGIC FEVER IN COMMUNITY 

LEVEL IN BURIRAM PROVINCE 
 

ธนกร  จีระออน1    รศ.ดร.ชัยยง  ขามรัตน2 และ สมพงษ  จรุงจิตตานุสนธ์ิ3 
---------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
การดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนที่เนนใหประชาชนในชุมชนมีสวนรวม บริหารจัดการ 

วางแผน และสามารถประสานงานเครือขายในการปองกันโรคไขเลือดออกโดยชุมชนจะสงผลตอการแกปญหาที่มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยปฏิบัติการ มีความมุงหมายเพ่ือศึกษารูปแบบและการพัฒนาการปองกัน
โรคไขเลือดออกในระดับชุมชน มีลักษณะวงรอบ ประกอบดวย การวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณและการ
สะทอนผลการปฏิบัติการโดยประยุกตใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร (Strategic Route Map : SRM)  คัดเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กลุมตัวอยางเปนแกนนําในชุมชน จํานวน 40 คน เก็บรวบรวมขอมูลเชิง
ปริมาณและขอมูลเชิงคุณภาพ การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใช Paired Sample  t – test   
 ผลการวิจัยพบวา ไดรูปแบบกิจกรรมและแผนงานในระดับฐานราก กระบวนการ ภาคีเครือขาย และ ระดับ
ประชาชน ผลการดําเนินงานตามรูปแบบ พบวา โดยภาพรวมการดําเนินงานหลังการพัฒนา ดีขึ้นกวากอนการพัฒนา 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p<0.001) ปจจัยแหงความสําเร็จในการปองกันโรคไขเลือดออก ไดแก การมี
สวนรวมของประชาชน การออกกฎเกณฑของชุมชน มีผูนําที่ เขมแข็ง กรรมการผูรับผิดชอบอยางชัดเจน การ
ประชาสัมพันธ มีภาคีเครือขายและการสนับสนุนจากองคกรภาคีเครือขายอยางพอเพียงและตอเน่ือง ตลอดจน
ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในการปองกันโรคไขเลือดออก   
 จะเห็นไดวารูปแบบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน ครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชวิธีการทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร สงผลทําการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกใน
ระดับชุมชน มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงดานตางๆ ดีขึ้น ดังน้ันจึงควรนํารูปแบบการพัฒนาการปองกันโรค
ไขเลือดออกในครั้งน้ีไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนอื่น อีกตอไป 
 
คําสําคัญ : โรคไขเลือดออก, รูปแบบการปองกัน, ชุมชน 
 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสาธารณสุข สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม                       
2 อาจารยประจํา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
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Abstract 

 
The prevention of dengue hemorrhagic fever in community level was emphasized to the population in the 

community. They can participate to the management, planning, and coordinating with their networks to prevent the 
prevalence of Dengue Hemorrhagic Fever occurring in that areas. 

This study composes of planning, acting, observing, and reflecting of this study. This study gathered the 
information from sample group of leadership 40 persons in that area by using purposive sampling technique. Data 
was gathered in both quantitative data collection by using interviewing model and qualitative data collection, by 
using activity of development combined with practical conferences. This study uses the Strategic Route Map (SRM) 
as a tool of development research and used Paired t-test as statistic analysis. 

The resulting of prevention of dengue hemorrhagic fever in community area was significantly different when 
compare before and after development process (P<0.05). This study resulted in high level of developing in term of 
general. The factors of success in preventing  dengue hemorrhagic fever in community are the participation of 
people, regulation of community, vigorously of leader, responsibility of community committees, reliable information 
and also have continuing and sufficient  supporting these activities from associated networks,  including realizing  
people to prevent dengue hemorrhagic fever in community. In conclusion, this development model of prevention of 
Dengue Hemorrhagic Fever in community which composes of practical conference activity by using Strategic Route 
Map (SRM) can affect to the process of prevention dengue hemorrhagic fever in community with better developing 
and changing than the previous situation in this community. Thus, this development model of prevention for dengue 
hemorrhagic fever in community can continue to modify for preventing  dengue hemorrhagic fever in other 
communities in the future. 
  
KEY WORD :  DENGUE HEMORRHAGIC FEVER, THE PREVENTION MODEL, COMMUNITY  
 
1. บทนํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่  10  (พ.ศ. 2550-พ.ศ. 2554)  ไดมีการกําหนดวิสัยทัศนการ
พัฒนาเพ่ือมุงสูความเปนสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งปจจุบันประเทศไทยยังคงตองเผชิญการเปล่ียนแปลงที่สําคัญ
ในหลายบริบท เปนการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนที่ปรับเปล่ียนรวดเร็วและสลับซับซอนมากย่ิงขึ้น  
จําเปนตองมีการสรางความเขมแข็งของชุมชนทองถ่ินและใหความสําคัญตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมี
สวนรวมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนงาน สรางเครือขายการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ  
รวมท้ังการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง  ซึ่งจะเปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง  และเปน
ฐานการดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน  (สํานักงานกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2549)  

ในขณะปจจุบันโรคภัยตางๆ ที่บุคคลตองประสบมีอยูมากมายตามการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒนอัน
จะสงผลกระทบตอการพัฒนาใหเปนสังคมท่ีอยูเย็นเปนสุขได ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่ผานมาปญหาเรื่องโรคไขเลือดออก
ก็เปนปญหาทางสาธารณสุขที่รุนแรงอยูในทุกระดับ ดังจะเห็นไดจากสถานการณประเทศไทยปญหาไขเลือดออกมีมา
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นานกวา  40 ป ในการน้ีกระทรวงสาธารณสุขไดตระหนักถึงปญหาเก่ียวกับโรคไขเลือดออกทั้งในระดับประเทศจนถึง
ในระดับชุมชน  จึงไดกําหนดนโยบายการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออก โดยไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานสู
ชนบท กําหนดใหทุกครอบครัว กําจัดลูกนํ้ายุงลาย และ ทําลายแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายในครัวเรือนของตนเอง  
จุดเนนย้ําคือ  องคกรชุมชน ใหเขามามีสวนรวมต้ังแตเริ่มตน และทางราชการใหการสนับสนุนเก่ียวกับทางดาน
วิชาการ  การวินิจฉัยโรค  การรักษาพยาบาล  ชุมชนจะกําจัดแหลงเพาะพันธุโรคในครัวเรือน แมวาจะมีการรณรงคเพ่ือ
กําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้ายุงลายในทุกป  ดังจะเห็นไดจากการจัดทําโครงการบานน้ีปลอดลูกนํ้ายุงลายต้ังแตป  2545  
(กรมควบคุมโรคติดตอ.  2545)  และไดรับงบประมาณในการจัดทําแผนงานปองกันและควบคุมโรคติดตอจากงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ก็ไมสามารถควบคุมและปองกันโรคไขเลือดออกได  

จากการสํารวจขอมูลเบื้องตนในอําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยการสุมสํารวจคาดัชนีความชุกของลูกนํ้า
ยุงลายและสัมภาษณเชิงลึกของแกนนําชุมชนจํานวน  9 หมูบาน พบวา  การดําเนินกิจกรรมที่ผานมา  องคกรที่มีอยูใน
ชุมชนยังขาดการมีสวนรวมและไมเขาใจในบทบาทของตนในการดําเนินการปองกันโรคไขเลือดออก ขาดความ
รวมมือและการประสานงานรวมกันระหวางองคกรในชุมชนโดยการดําเนินงานสวนใหญเปนเจาหนาที่สาธารณสุข
เปนผูดําเนินการและมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน เขามามีสวนรวมในบางขั้นตอนเทาน้ัน และแผนงานหรือ
กิจกรรมที่จัดขึ้นในชุมชนไมไดนําไปปฏิบัติเอง พรอมทั้งคาดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลาย  (HI, CI)  ในชุมชนยังคงสูง
เกินกวามาตรฐาน คือไมเกิน 10 ซึ่งคาดัชนีความชุกของลูกนํ้ายุงลาย  (HI, CI)  สงผลถึงการกําจัดแหลงเพาะพันธุลูกนํ้า
ยุงลายในชุมชนและยังสามารถพยากรณการเกิดโรคไขเลือดออกไดดีที่สุด  (สํานักงานควบคุมโรคไขเลือดออก.  2545)   

จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นมาน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะแกไขและพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกใน
ระดับชุมชนซึ่งหากมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการปองกันโรคไขเลือดออก โดยประยุกตการใชแผนที่ทางเดิน
ยุทธศาสตรในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนซึ่งเปนเครื่องมือที่ใชบริหารจัดการยุทธศาสตรที่องคกร
สรางขึ้นหรือมีอยูแลวใหเกิดความสําเร็จซึ่งจะเนนการสรางคุณคาและการมีบทบาทรวมของประชาชนเปนสําคัญ  มี
ลักษณะของการเช่ือมโยงความสัมพันธทั้งในเชิงเหตุและผล  รวมท้ังเสนทางเดินก็มีลักษณะเฉพาะที่สอดรับกับบริบท
ของชุมชนไทยที่จะใชประโยชนได  (อมร  นนทสุต.  2551) มาดําเนินการศึกษาและพัฒนาเพ่ือใหเกิดความรวมมือ
ระหวางประชาชน  องคกรประชาชน  และองคกรภาครัฐ  ในการจัดทําแผนและนําแผนงานไปปฏิบัติในระดับชุมชน  
อันนาจะเปนตัวชวยใหเกิดการผสมผสานแนวคิดและบทบาทของทุกฝายเพ่ือใหเกิดการเสริมพลังกันในการปองกัน
โรคไขเลือดออกในระดับชุมชน  เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง  และเปนฐานการดํารงชีวิตของชุมชนและสังคมไทย 
โดยมีวัตถุประสงคของงานวิจัยครั้งน้ี คือ 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการสรางรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
2. เพ่ือศึกษาการดําเนินงานตามรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
3. เพ่ือเปรียบเทียบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
4. เพ่ือศึกษาปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานตามรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  รูปแบบการจัดการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน จังหวัดบุรีรัมยครั้งน้ี ใชระเบียบวิธี
วิจัยเชิงปฏิบัติการ  (Action  Research)  1 วงรอบ ใชเวลา 4 เดือน โดยใชแผนผังการวิจัยแบบทดสอบกลุมเดียววัด  2  
ครั้ง  (Pre test – Post test Design)  ดังน้ี 
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O1 |------------------|-------------------|-------------------|------------------|  O2 
                                                  X1                    X2                       X3                     X4 

 
รูปท่ี 1  แผนผังรูปแบบการวิจัย 

 

O1  หมายถึง  การประเมินรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอนการพัฒนา  
 O2  หมายถึง  การประเมินรูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน หลังการพัฒนา 

X1  หมายถึง  การวางแผน (Planning)  (สัปดาหที่ 1) 
     - การเก็บรวบรวมขอมูลและศึกษาบริบทของชุมชน 
     - Pre-test  กลุมผูเขารวมวิจัย 
     - ดําเนินการตามกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร  

X2  หมายถึง  การปฏิบัติการ (Action)  (สัปดาหที่ 3) 
           - ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการที่ไดจากขั้นตอนท่ี  1  ไดแก  ศึกษาดูงาน, ประชุมใหความรู, ประชาสัมพันธใน
ชุมชน, การสรางและดําเนินงานเครือขาย, จัดต้ังกองทุน, การประกวด   

X3  หมายถึง  การสังเกตการณ (Observation)  (สัปดาหที่ 9) 
     - เขารวมสังเกตการณ  การนิเทศตรวจเยี่ยม  สนับสนุน ใหคําแนะนํา เก็บรวบผลที่ได  

จากแผนงานกิจกรรม โดยผูวิจัยเปนผูสนับสนุน  (Facilitator)  
     - รวมประชุมผลการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการ 

X4  หมายถึง  การสะทอนผลการปฏิบัติ (Reflecting)  (สัปดาหที่ 12) 
     - การประชุมกลุมยอย (Focus Group), สัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth  Interview), ถอดบทเรียน เพ่ือ

หาปจจัยแหงความสําเร็จ 
     - Post – test กลุมผูเขารวมวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยในครั้งน้ีคือกลุมตัวอยางไดจาการคัดเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  คือ  
ประชาชนท่ีเปน  ผูนําหมูบาน,  กรรมการหมูบาน,  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล, อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมูบาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจําโรงเรียน, ผูนําเยาวชน, หัวหนาคุมบาน, อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
วัด, ตัวแทนผูสูงอายุ ที่อาศัยอยูในหมูบานโนนยานาง หมูที่ 11 ตําบลพรสําราญ  อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  จํานวน  
40  คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดใชเครื่องมือตามลักษณะการใชงานดังน้ี 
 1.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยวิจัยในเชิงปฏิบัติการ  ซึ่งเปนการประยุกตการใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร และ
กระบวนการการเรียนรูแบบมีสวนรวม   
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 
      2.1  แบบสัมภาษณการดําเนินงานการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน  เปนลักษณะคําตอบเปนแบบมาตร
ประมาณคา  (Rating  scale) 3 ระดับ คือ นอย ปานกลาง มาก และ แปลผลเปน 3 ระดับ คือ 
  ระดับสูง หมายถึง ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 2.34 – 3.00 
  ระดับปานกลาง หมายถึง ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.67 – 2.33 
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  ระดับตํ่า หมายถึง ชวงคะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.66   
     2.2  แบบบันทึกสังเกตการปฏิบัติงาน ใชในการสังเกตรายละเอียดของกิจกรรมในแตละขั้นตอน และสังเกต

พฤติกรรมของผูเขารวมกิจกรรม การประชุมกลุมยอย (Focus Group) และสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth  Interview) 
เพ่ือหาปจจัยแหงความสําเร็จในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 3.1 ผลจากการดําเนินการวิจัยครั้งน้ี โดยประยุกตกระบวนการแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร เปนการเรียนรูแบบมี
สวนรวมเพ่ือพัฒนาแกนของชุมชน ใหเกิดความรู ความเขาใจในกระบวนการสรางและใชแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร 
Strategic Route Map (SRM) ในการวางแผนและดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน ทําใหไดแผนงาน
โครงการท่ีเกิดขึ้นไดแก การศึกษาดูงาน, ประชุมใหความรู, ประชาสัมพันธในชุมชน, การสรางและดําเนินงาน
เครือขาย, การจัดต้ังกองทุน และการประกวดบานและคุมเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออก  โดยไดรูปแบบในการ
พัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออก ดังรูปที่ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  รูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
 
 3.2  รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอน
และหลังการพัฒนา (n = 40) พบวา กลุมตัวตัวอยางมีระดับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน ในทุกดาน 

กอนการพัฒนา อยูในระดับปานกลาง (⎯X = 2.24,  S.D. = 0.36) โดยมีมุมมองเชิงคุณคาหรือระดับประชาชน มี

คาเฉล่ียมากที่สุด  (⎯X = 2.43,  S.D. = 0.41) รองลงมาคือ มุมมองเชิงบริหารจัดการหรือระดับกระบวนการ (⎯X = 

2.40,  S.D. = 0.67  ) และมีคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ มุมมองเชิงการเรียนรูและพัฒนาหรือระดับรากฐาน (⎯X = 2.15,  S.D. 
= 0.80  ) สวนหลังการพัฒนา ระดับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนของกลุมตัวอยาง โดยรวมอยูใน

ระดับสูง (⎯X = 2.51,  S.D. = 0.24) โดยมีมุมมองเชิงคุณคาหรือระดับประชาชน มีคาเฉล่ียมากที่สุด  (⎯X = 2.83,  S.D. 

= 0.38  ) รองลงมาคือ มุมมองเชิงบริหารจัดการหรือระดับกระบวนการ (⎯X = 2.82,  S.D. = 0.38 ) และมีคาเฉล่ียนอย
ที่สุดคือ มุมมองเชิงการเรียนรูและพัฒนาหรือระดับรากฐาน  

(⎯X = 2.50,  S.D. = 0.55 ) ดังตารางท่ี 1 
 
 

ขั้นท่ี 1 การวางแผน 
- รวบรวมขอมูลชุมชน และดําเนินงานตาม
กระบวนการแผนที่ยุทธศาสตร 
ขั้นท่ี 2 การปฏิบัตกิาร 
- ปฏิบัติตามแผนงานโครงการท่ีได 
ขั้นท่ี 3 การสังเกตการณ 
- ตรวจเยี่ยม สนับสนุน ใหคําแนะนํา 
ขั้นท่ี 4 การสะทอนผลการปฏิบัต ิ
- ประชุมกลุมยอย สัมภาษณ ถอดบทเรียน 

รูปแบบกิจกรรมการดําเนินงานปองกนั
โรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 

1. มุมมองเชิงคุณคาหรือระดับประชาชน 
2. มุมมองเชิงผูมีสวนไดสวนเสียหรือ
ระดับภาค ี
3. มุมมองเชิงบริหารจัดการหรือระดับ
กระบวนการ 
4. มุมมองเชิงการเรียนรูและพัฒนาหรือ
ระดับรากฐาน 

 

ผลการดําเนินตามรปูแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 

1. กระบวนการสรางรูปแบบการปองกัน
โรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
2. การดําเนินงานตามรูปแบบ 
3. การพัฒนาการดําเนินงานตามรูปแบบ 
4. ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามรูปแบบ 
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ตางรางท่ี 1 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอนและ
หลังการพัฒนา (n=40) 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
กิจกรรมการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก

ในระดับชุมชน ⎯X S.D. 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

⎯X S.D. 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

1. มุมมองเชิงคุณคาหรือระดับประชาชน 
   1.1 ชุมชนมีการกําหนดขอตกลงเพ่ือเปนสัญญา
ประชาคมในการปองกันโรคไขเลือดออก 
   1.2 ประชาชนมีสวนรวมในการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
   1.3 ประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันตนเองตอ
การเกิดโรคไขเลือดออก 
   1.4 ประชาชนมีความรูความเขาใจตอการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
   1.5 ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผน
เก่ียวกับโรคไขเลือดออก 
   1.6 ชุมชนมีระบบการเฝาระวังและแจงเตือน
เก่ียวกับโรคไขเลือดออก 
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รวม 2.43 0.71 สูง 2.83 0.38 สูง 

2. มุมมองเชิงผูมีสวนไดสวนเสียหรือระดับภาคี 
   2.1 ในชุมชนจัดใหมีเครือขายในการปองกันโรค
ไขเลือดออก 
   2.2 หนวยงานองคกรบริหารงานสวนทองถ่ินให
การสนับสนุนการปองกันโรคไขเลือดออก 
   2.3 ในชุมชนมีการประสานงานกับหนวยงานที่
เก่ียวของในการปองกันโรคไขเลือดออก 
   2.4 ชุมชนมีการจัดต้ังภาคีเครือขายกับองคกร
อื่นๆ 
   2.5 เครือขายในชุมชนมีการดําเนินงานปองกัน
โรคไขเลือดออกอยางสม่ําเสมอ 
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รวม 2.38 0.70 สูง 2.61 0.54 สูง 
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ตางรางท่ี 1 รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอนและ
หลังการพัฒนา (n=40) (ตอ) 

กอนการพัฒนา หลังการพัฒนา 
กิจกรรมการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออก

ในระดับชุมชน ⎯X S.D. 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

⎯X S.D. 
ระดับการ
ดําเนินงาน 

3. มุมมองเชิงบริหารจัดการหรือระดับ
กระบวนการ 
   3.1 มีการใหความรูเก่ียวกับโรคไขเลือดออกใน
ชุมชน 
   3.2 มีการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออกในชุมชน 
   3.3 มีการติดตามตรวจสอบการปองกันโรค
ไขเลือดออกในชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน 
   3.4 มีระบบการประเมินการปองกันโรค
ไขเลือดออกโดยภาคีเครือขาย 
   3.5 ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมรณรงค ประกวด
ใหรางวัลเก่ียวกับโรคไขเลือดออก 
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ปานกลาง 
รวม 2.40 0.67 สูง 2.82 0.38 สูง 

4. มุมมองเชิงการเรียนรูและพัฒนาหรือระดับ
รากฐาน 
   4.1 ในชุมชนมีแหลงเรียนรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออก 
   4.2 มีการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับโรคไขเลือดออก
ในชุมชน 
   4.3 ผูนําหรือแกนนํามีความสนใจเก่ียวกับการ
ปองกันโรคไขเลือดออก 
   4.4 แกนนําไดรับการอบรมความรูเก่ียวกับโรค
ไขเลือดออกอยางตอเน่ือง 
   4.5 ในชุมชนมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
เก่ียวกับโรคไขเลือดออกโดยผานสื่อตางๆใน
ชุมชน 
   4.6 ชุมชนมีการวิเคราะหปญหาเพ่ือนําไป
วางแผนในการปองกันโรคไขเลือดออก 
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รวม 2.15 0.80 ปานกลาง 2.50 0.55 สูง 
ภาพรวม 2.24 0.36 ปานกลาง 2.51 0.24 สูง 
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3.3 เปรียบเทียบการพัฒนาปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอนการพัฒนาและหลังการพัฒนา พบวา  ผล
ของการพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน หลังการพัฒนามีการพัฒนาการปองกันโรค
ไขเลือดออกในระดับชุมชนเพ่ิมขึ้นจากกอนการพัฒนาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบการพัฒนาปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน กอนการพัฒนาและหลังการพัฒนา 
การปองกันโรคไขเลือดออกระดับชุมชน n ⎯X S.D. t p 

กอนการพัฒนา 40 2.24 0.36 

หลังการพัฒนา 40 2.51 0.24 
- 5.77 <0.001* 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 3.4 ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน 
ผูวิจัยไดจัดประชุมกลุมยอย (Focus Group Discussion) แบงออกเปน 4 กลุม โดยใชคําถามแบบเดียวกัน คือ ในกลุมคิด
วาปจจัยแหงความสําเร็จของการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน โดยแต
ละกลุมไดนําเสนอ ระดมสมองแสดงความคิดเห็น อภิปรายตามประเด็น ซึ่งผูวิจัยไดรวบรวมผลการประชุมกลุมยอยทั้ง 
4 กลุม ไดมีขอคิดเห็นที่ตรงกันในปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน คือการ
มีสวนรวมของประชาชน การออกกฎเกณฑของชุมชน มีผูนําที่เขมแข็ง กรรมการผูรับผิดชอบอยางชัดเจน การ
ประชาสัมพันธ มีภาคีเครือขายและการสนับสนุนจากองคกรภาคีเครือขายอยางพอเพียงและตอเน่ือง ตลอดจน
ประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในการปองกันโรคไขเลือดออก  
 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) โดยผูวิจัยไดสัมภาษณจากตัวแทนของกลุมตําแหนงทาง
สังคม คือ อสม. สมาชิก อบต. ผูนําหมูบาน กรรมการหมูบาน ภาคีเครือขาย โดยตัวแทนแตละกลุมไดใหคําสัมภาษณ
ถึงปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานตามรูปแบบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน วา 
 ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน.  
      “.....ประชาชนตองมีความรูความเขาใจเห็นความสําคัญและมีการปฏิบัติตัวเก่ียวกับโรคไขเลือดออกไดอยาง
ถูกตองพรอมทั้งใหความรวมมือในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนเวลาหมอ อสม. หรือผูนําหมูบาน มาขอความ
รวมมือ  ชุมชนตองมีกฎเกณฑที่แนชัดและทุกคนตองปฏิบัติตาม ผูนําและ อสม.ตองเปนแบบอยางที่ดีในการปองกัน
โรคไขเลือดออกเพ่ือใหประชาชนในชุมชนเปนแบบอยางที่ดี และตองมีการสนับสนุนจากทาง อบต. สถานีอนามัย 
โรงเรียน วัด ในการสนับสนุนงบประมาณ ความรู ใหแกชุมชนอยางพอเพียงและทันสมัย.....”  

(ตัวแทน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 15 มีนาคม  2553 : สัมภาษณ) 
 ตัวแทน ผูนําชุมชน 
      “…..ผูนําชุมชนตองเปนแบบอยางที่ดี สวนราชการที่เก่ียวของไมวาจะเปนสถานีอนามัยหรือองคการบริหาร
สวนตําบลตองมีสวนสนับสนุนทั้งทางดานงบประมาณ ขอมูลขาวสารเก่ียวกับโรคไขเลือดออก อยางพอเพียงและ
ทันทวงที เครือขายที่มีอยูในชุมชนตองมีสวนรวมในการวิเคราะหปญหาไขเลือดออกในชุมชนแลวมารวมกันวางแผน 
ปฏิบัติรวมกัน ประเมินผล และมาสรุปใหชุมชนไดรับทราบอยางทั่วถึงกัน เมื่อชุมชนรับทราบก็ตองใหความรวมมือใน
การปฏิบัติในแตละกิจกรรม.....” (ตัวแทน ผูนําชุมชน  15 มีนาคม  2553 : สัมภาษณ) 
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 ตัวแทน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 
      “…..แผนการดําเนินงานตองมีการเกิดจากชุมชนโดยชุมชนเองเพ่ือแตละคนในชุมชนจะไดรับรูสถานการณและ
บทบาทท่ีตนเองจะตองทําและในกิจกรรมแตละกิจกรรมจะตองมีการปฏิบัติใหพรอมเพรียงกัน ใหเครือขายในชุมชนแตละ
เครือขายรวมกันประชุมวางแผนเกี่ยวกับการปองกันโรคไขเลือดออกใหเปนไปในทิศทางเดียวกันแลวไปประสานเก่ียวกับ
งบประมาณกับทางองคการบริหารสวนตําบลเพ่ือทางองคการบริหารสวนตําบลจะไดจัดสรรงบประมาณหรือวัสดุอุปกรณ
ในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนไดอยางทันทวงทีและพอเพียง.....”  

(ตัวแทน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล 15 มีนาคม 2553 : สัมภาษณ) 
ตัวแทนกรรมการหมูบาน 

      “…..กรรมการหมูบานตองใหความสําคัญเก่ียวกับโรคไขเลือดออกใหมากที่สุด นาจะมีการจัดอบรมหรือพา
คณะกรรมการหมูบานไปศึกษาดูงานในชุมชนที่มีการปองกันโรคไขเลือดออกไดดีเพ่ือที่กรรมการหมูบานจะไดนํามา
เปนขอมูลในการประชุมวางแผนงานเก่ียวกับการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนของเรา และในชุมชนของเราตองมี
การประสานงานของบประมาณกับทาง อบต. ในการจัดกิจกรรมในกรปองกันโรคไขเลือดออกและควรจัดใหมีการ
ประกวดต้ังแตระดับหลังคาเรือนเพ่ือเปนแรงกระตุนใหประชาชนอีกอยางหน่ึงหรือประกวดเก่ียวกับสิ่งประดิษฐที่
เก่ียวของในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชน”  

(ตัวแทน กรรมการหมูบาน 15 มีนาคม 2553 : สัมภาษณ) 
 ตัวแทนภาคีเครือขาย 
      “…..จัดต้ังใหมีภาคีเครือขายในการปองกันโรคไขเลือดออกในชุมชนมีหนาที่ดูแลประสานงานและประชา
สมพันธในชุมชนเก่ียวกับโรคไขเลือดออกพรอมทั้งรวมวางแผน ปฏิบัติงาน และประเมินผลงานการดําเนินงานใน
ชุมชน มีการติดตอประสานงานกับเครือขายอื่นที่อยูนอกชุมชนเพ่ือใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูซึ่งกันและกัน จัดใหมี
การประชุมกันอยางสมํ่าเสมอเพ่ือใหทราบถึงปญหาและสถานการณที่เกิดขึ้นในชุมชน”  

(ตัวแทน ภาคีเครือขาย 15 มีนาคม 2553 : สัมภาษณ) 
 
4. สรุปผลการวิจัย 

ผลของการพัฒนารูปแบบการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน จังหวัดบุรีรัมย พบวา ในภาพรวมรูปแบบ
การพัฒนาอยูในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ ณัฐพร  มีสุข (2544) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการ
ควบคุมลูกนํ้ายุงลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา กลุมทดลองมีความรู การรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง
ของโรค และรับรูประโยชนของการควบคุมลูกนํ้ายุงลายสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบ  สวนปจจัยใน
ความสําเร็จของการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน คือการมีสวนรวมของประชาชน การออกกฎเกณฑ
ของชุมชน มีผูนําที่เขมแข็ง กรรมการผูรับผิดชอบอยางชัดเจน การประชาสัมพันธ มีภาคีเครือขายและการสนับสนุนจาก
องคกรภาคีเครือขายอยางพอเพียงและตอเน่ือง ตลอดจนประชาชนในชุมชนมีความตระหนักในการปองกันโรค
ไขเลือดออก สอดคลองกับ รุงวิทย มาศเมืองและคณะ (2547) สําเนา  แวงวรรณ (2540) มานิต ธีระตันติกานนท และนิรุจน 
อุทธา (2540) นิภาภรณ  หวะสุวรรณ (2543) คลารก (Clark. 1995)  วาการปองกันโรคไขเลือดออกที่ดีน้ันจะตอง
ประกอบดวยสวนประกอบหลายอยางทั้งในการมีสวนรวม ความตระหนัก การมีเครือขาย เปนตน จะเห็นไดวารูปแบบการ
พัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน ครั้งน้ี ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยใชวิธีการ
ทําแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร สงผลทําการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชน มีการพัฒนาและ
เปล่ียนแปลงดานตางๆ ดีขึ้น ทําใหเกิดความรวมมือระหวางประชาชน  องคกรประชาชน  และองคกรภาครัฐ  ในการจัดทํา
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แผนและนําแผนงานไปปฏิบัติในระดับชุมชน  และทําใหเกิดการผสมผสานแนวคิดและบทบาทของทุกฝายเพ่ือใหเกิดการ
เสริมพลังกันในการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนดังน้ันจึงควรนํารูปแบบการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออก
ในครั้งน้ีไปปรับประยุกตใชในการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนอื่น อีกตอไป 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจาการวิจัย 
      1.1 การพัฒนาการดําเนินงานปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนทําใหมีการพัฒนาการดีขึ้น สามารถนํา
แนวทางไปประยุกตใชในการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในพ้ืนที่อื่นๆได  
      1.2 ควรมีการสงเสริมปจจัยแหงความสําเร็จของการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนใหมีความยั่งยืน
ยิ่งขึ้นตอไป 
 2. ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
      2.1 นําแนวทางการพัฒนาการปองกันโรคไขเลือดออกในระดับชุมชนครั้งน้ีไปประยุกตใชเก่ียวกับปญหาดาน
สาธารณสุขอื่นๆที่เกิดขึ้นในชุมชน 
      2.2 การวิจัยครั้งตอไป ควรนํารูปแบบการวิจัยในครั้งน้ี ไปพัฒนาการดําเนินงานของการปองกันโรค
ไขเลือดออกในระดับชุมชน และนําประเด็นปญหาและอุปสรรคที่ไดจากการพัฒนารวมดวย  
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร ชัยยง  ขามรัตน และนายแพทยสมพงษ  จรุงจิตตานุสนธิ์ อาจารยที่ปรึกษา นายศุภณัฐ  
พิทักษสงค สาธารณสุขอําเภอคูเมอืง และเพ่ือนเจาหนาที่สาธารณสุขในอําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย องคการบริหารสวน
ตําบลพรสําราญ พรอมทั้งชาวบานโนนยานาง ทุกทาน ที่ชวยใหการดําเนินการวิจัยครั้งน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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บทคัดยอ 
 

             ความเจริญทางดานการแพทยและสาธารณสุขเปนผลใหประชากรมีอายุยืนยาวมีการเพ่ิมขึ้นของประชากร
ผูสูงอายุสงผลตอการดูแลสุขภาพเน่ืองจากผูสูงอายุมีการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังตางๆไดแก โรคเบาหวาน โรคความดัน
โลหิตสูงและโรคหัวใจแตโรคที่พบมากคือโรคเบาหวาน ปญหาที่พบในผูสูงอายุที่ปวยดวยโรคเบาหวานคือ การไม
สามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในระดับที่สงผลใหตนเองมีชีวิตรอดและมีสุขภาพดี  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี
เปนการวิจัยก่ึงทดลองมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการ
กลุมและแรงสนับสนุนทางสังคมตอการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายของกลุมผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน 
อําเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย  โดยการนําทฤษฎีความสามารถตนเองประยุกตใชรวมกับกระบวนการกลุมและแรง
สนับสนุนทางสังคม ซึ่งประกอบดวยกิจกรรม การบรรยายใหความรู การอภิปรายกลุม การสาธิตการฝกปฏิบัติ การเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบ สัมภาษณ กอนและหลังการทดลอง กลุมตัวอยางคือ  ผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมละ 30 คน  การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ  รอยละ คาเฉล่ีย 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Paired t-test และ Independent t-test 
 ผลการวิจัยพบวา  ภายหลังการทดลอง กลุมทดลอง มีความรู มีการรับรูในความสามารถในตนเอง มีความ
คาดหวังและการปฏิบัติตัวสูงกวากอนการทดลองและสูงกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 0.05). 
 โดยสรุป  การจัดกิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการบูรณาการใหหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมโดยการประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง กระบวนการกลุมและแรงสนับสนุนทางสังคมสามารถ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูสูงอายุที่ปวยเปนโรคเบาหวานไดดังน้ันจึงควรสงเสริมใหนําไปประยุกตใชในพ้ืนที่อื่น
ตอไป 
 
คําสําคัญ : ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน,ความสามารถตนเอง,กระบวนการกลุมและแรงสนับสนุนทางสังคม 
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Abstract 
 

         Medical and public health progress cause people to live long. The population of the elderly has in creased, 
which affects their health because the elderly have illnesses from chronic diseases including diabetes mellitus, 
hypertension, and heart disease. The disease found most frequently is   diabetes mellitus. The problem of elderly 
with diabetes mellitus is the ability to control the level of sugar in their blood to be at the level that will cause them 
to survive and have good health.  The research was a quasi-experimental design aimed to study effects of an 
application of  self-efficacy theory , group process and social support on food consumption and exercise behavior 
among elderly with diabetes mellitus in Kumueang District, Buriram Province. The developed program applied the 
self-efficacy theory, group process and social support on food consumption and exercise behavior mainly consisted 
of lecture, group discussion, and demonstration. The data were collected both before and after conducting the 
experiment using a questionnaire. The sample of 60 elderly with diabetes mellitus were divided into an experimental 
group and a comparison group, 30 each. The gathered data were analyzed using percentage, mean, standard 
deviation, paired t-test, and independent t-test. 

The results of this study revealed that after the experiment, the experimental group showed  significantly  
higher knowledge, perceptions of self-efficacy, response expectancy and behavior than before the experiment and 
than the comparison group (p< 0.05).  

In conclusion,  these results clearly indicated that the program with integrated the public sectors and an 
application of self-efficacy theory, group process and social support could modify food consumption and exercise 
behavior. This should be supported to apply and extend to other elderly with diabetes mellitus in other areas. 
 
KEY WORD :  Diabetes Mellitus elderly patients, Self-Efficacy, Group Process and Social  Support, 

 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันการแพทยมีความเจริญ กาวหนา ประกอบกับความสามารถในการถึงบริการดานสุขภาพของ
ประชาชนเพ่ิมมากขึ้นจากนโยบายการประ กันสุขภาพถวนหนา ทําใหประชาชนมีชีวิตยืนยาวขึ้นสงผลใหมีจํานวน
ผูสูงอายุเพ่ิมขึ้นดวย(มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย.2549)เบาหวานเปนโรคเร้ือรังที่ทําใหสุขภาพเส่ือม
โทรม การดําเนินชีวิตเปล่ียนไปจากปกติ โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในผูสูงอายุ ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเกิดภาวะแทรกซอน
ไดมาก ทําใหผูสูงอายุเกิดความเครียดทั้งทางรางกาย จิตใจและสังคม และมีผลกระทบตอคุณภาพชีวิต จากขอมูลของ
กระทรวงสาธารณสุขระหวางป2544-2547 พบวาโรคเบาหวานเปนหน่ึงในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตของผูสูงอายุ
ในประเทศไทย ปจจุบันการควบคุมโรคเบาหวานจะมีทั้ง  การควบคุมโดยใชยา และการควบคุมพฤติกรรมเพื่อสงเสริม
สุขภาพ ไดแก การออกกําลังกาย การควบคุมอาหาร(วราภณ   
วงศถาวราวัฒน. 2546) 

 จากการสัมภาษณผูสูงอายุโรคเบาหวานท่ีมารับบริการในคลินิกโรคเบาหวานของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคก
กอง ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย ในเดือนตุลาคม 2552 โดยทําการสัมภาษณผูปวยจํานวน 20 ราย 
พบวา ผูสูงอายุโรคเบาหวาน ไมสามารถควบคุมอาหารพวกแปงและนํ้าตาลได รอยละ 80 รับประทานยาเบาหวานไม
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ตอเน่ือง รอยละ 70 ขาดออกกําลังกายรอยละ 90 และจากการสัมภาษณในคร้ังน้ีพบวาสาเหตุที่ผูสูงอายุโรคเบาหวานมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ไมถูกตองน้ันมาจาก ขาดความรู ในการควบคุมโรคและภาวะแทรกซอนของโรคเบาหวาน เปน
รอยละ 80 ไมมีผูแนะนําในการปฏิบัติตนในการควบคุมโรคเบาหวานจํานวน รอยละ 80  ไมมีการออกกําลังกาย รอยละ 
70จากสาเหตุดังกลาวสงผลใหผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานไมสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดได 

จริยา ศิริเอกราช( 2543) ไดศึกษาโปรแกรมของสุขศึกษา โดยประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมในพฤติกรรม ควบคุมระดับความดันโลหิตและปองกันภาวะแทรกซอนของผูปวยสูงอายุโรคความ
ดันโลหิตสูงพบวา ภายหลังทดลองกลุมทดลองมีการรับรูความสามารถตนเอง ความคาดหวัง ในผลดีของการปฏิบัติ 
พฤติกรรมการควบคุมระดับความดันโลหิตและปองกันภาวะแทรกซอน และ ระดับความดันโลหิตดีกวากอนการ
ทดลองและดีกวากลุมเปรียบเทียบ สําหรับคาดัชนีมวลกายพบวา ดีกวากอนการทดลอง และดีกวากลุมเปรียบเทียบ 
 จากปจจัยดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะสงเสริมพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกาย โดยสราง
โปรแกรมสงเสริมความสามรถตนเอง และการสนับสนุนทางสังคมในพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน และผลที่ไดจะนํามาเปนแนวทางในการพัฒนาวิธีการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่
เหมาะสมในผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานเพ่ือใหสามารถควบคุมระดับนํ้าตาลในเลือดใหอยูในเกณฑปกติได 

  
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 วิจัยน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลอง  (Quasi xperimental Research)  แบบTwo Groups  Pretest – Posttest  Design โดย
กลุมทดลองไดรับโปรแกรมกาประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการกลุมและแรงสนับสนุนทาง
สังคม ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายจากผูวิจัย สวนกลุมเปรียบเทียบไมไดรับการจัดโปรแกรม
ดังกลาว  การวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลในพ้ืนที่อําเภอคูเมือง  ศึกษาวิจัยระหวางเดือนกุมภาพันธ ถึง เมษายน พ.ศ. 2553 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูสูงอายุที่ไดรับการวินิจฉัยจากแพทยวาเปนโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึง
อินซูลิน รับการรักษาที่คลินิกโรคเบาหวานประจําศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกกอง ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย และศูนยสุขภาพชุมชนบานโนนยานาง ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 90 คน 
คัดเลือกโดยใชวิธีสุมตัวอยางสุมแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยใชเกณฑในการคัดเลือกตัวอยางดังน้ี 1.
ผูสูงอายุระหวาง 60- 80 ป ที่ปวยเปนโรคเบาหวานชนิดไมพ่ึงอินสุลิน 2.  ผูสูงอายุสามารถอานออกเขียนไดดวยตัวเอง
และตอบคําถามรูเรื่องไมมีปญหาความพิการดานการรับรู 3.  มีระดับนํ้าตาลในเลือดระหวาง 126 -180 mg % 4.  
ควบคุมระดับนํ้าตาลดวยยาเม็ดชนิดรับประทาน 5. ไมมีโรคแทรกซอน 6.  มีความสมัครใจที่จะเขารวมการศึกษา 
7.  มีเวลาในการรวมกิจกรรมกลุมสัมพันธ 8.  ใหความรวมมือในการวิจัยตลอดโครงการ ซึ่งเจาะจงใหผูสูงอายุที่
เปนโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบของศูนยสุขภาพชุมชนบานโคกกอง ตําบลหินเหล็กไฟ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย 
เปนกลุมทดลอง จํานวน 30 คนและ ผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานในเขตรับผิดชอบศูนยสุขภาพชุมชนบานโนนยานาง 
ตําบลพรสําราญ อําเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย เปนกลุมเปรียบเทียบ 30 คน   

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ี มีดังน้ี 
 1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก แผนการจัดกิจกรรม อุปกรณและสื่อวีดีทัศนที่ใชประกอบกิจกรรม 
คูมือผูปวยโรคเบาหวาน แบบบันทึก การบริโภคอาหารและการออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน และแบบ
บันทึกการดําเนินงานของผูใหแรงสนับสนุนทางสังคม  



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    129  

 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ ที่ผูวิจัย ใชสัมภาษณกลุมทดลอง และกลุม
เปรียบเทียบประกอบไปดวย 5 สวน ดังน้ี สวนที่  1 ขอมูลทั่วไป สวนที่  2 ความรูในการบริโภคอาหารและการออก
กําลังกายของผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน แบบสัมภาษณสอบถามเก่ียวกับความรูเรื่องการบริโภคอาหารและการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน  สวนที่  3  การรับรูในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและการออกําลัง
ของผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน สวนที่  4 ความคาดหวังในผลลัพธการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในผูสูงอายุที่
เปนเบาหวาน สวนที่ 5  การปฏิบัติตัวในการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน 
            ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และหาคาความเที่ยงของ
ขอมูลโดยใชวิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) (สมนึก ภัททิยธนี.2544) การ
รับรูในความสามารถตนเอง และดานความคาดหวังในผลลัพธ เทากับ 0.84 และ 0.91 ตามลําดับ 
 
ขั้นดําเนินการวิจัย 
  ผูวิจัยทําการทดลองใชระยะเวลาดําเนินงานทั้งสิ้น 12 สัปดาห มีรายละเอียดดังน้ี 
      1.  ในสัปดาหที่ 1เปนการใหความรูในการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกําลังกายของผูสูงอายุ
โรคเบาหวาน สัปดาหที่ 2 การสรางการรับรูในความสามารถตนเองในการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการออกกําลัง
กายของผูสูงอายุโรคเบาหวานสัปดาหที่ 3 การสรางความคาดหวังในผลลัพธของการบริโภคอาหารและพฤติกรรมการ
ออกกําลังกายของผูสูงอายุโรคเบาหวาน สัปดาหที่ 4 การฝกปฏิบัติของผูสูงอายุโรคเบาหวาน โดยการสาธิตและฝก
ทักษะ ในการเลือกบริโภคอาหาร การออกกําลังกาย   
  2.  ในสัปดาหที่ 3-11 ใชแรงสนับสนุนทางสังคมกระตุนเตือนใหผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวานในกลุม
ทดลองมีพฤติกรรมดานการบริโภคอาหารเพ่ือควบคุมโรคเบาหวาน  
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป กําหนดระดับความเช่ือมั่นทางสถิติที่ 0.05 (P<0.05) โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 
ดวย คาเฉล่ีย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานประกอยดวย การวิเคราะหความแตกตางภายในกลุม 
โดยใชสถิติ Paired samples t-test และความแตกตางระหวางกลุมโดยใชสถิติ Independent samples t-test  (สมนึก 
ภัททิยธนี.2544) 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
            1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง  กลุมทดลอง สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 63.3   มีอายุเฉล่ีย 66.8 ป  มี
สถานภาพสมรสคู รอยละ 83.3 จบประถมศึกษา รอยละ 100.0    มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 96.7  รายไดตอเดือนของ
ครอบครัวมีรายไดเฉล่ีย 5,966.6 บาท มีดัชนีมวลกายอยูในระดับที่พอเหมาะ  รอยละ  63.3 มีปริมาณนํ้าตาลคร้ังหลังสุด
อยูในระดับสงูกวาปกติ รอยละ 56.7   

กลุมเปรียบเทียบ สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ  76.7  มีอายุเฉล่ีย 68.3  ป  มีสถานภาพสมรสคู รอยละ 70.0 จบ
ประถมศึกษา  รอยละ  96.7 มีอาชีพเกษตรกรรม รอยละ 90.0  รายไดตอเดือนของครอบครัวมีรายไดเฉล่ีย 3,916.6 บาท 
มีดัชนีมวลกายอยูในระดับที่พอเหมาะ รอยละ  53.3  มีปริมาณนํ้าตาลคร้ังหลังสุดอยูในระดับสูงกวาปกติ รอยละ 53.3  

2.  การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนน ภายในกลุมทดลอง กอนและภายหลังการทดลองจากการวิจัยพบวา กลุม
ทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนหลังการทดลองดานความรู การรับรู ความคาดหวังในผลลัพธ และการปฏิบัติตน มากกวากอน
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การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p < 0.05) โดยภายหลังการทดลองมีระดับคาเฉล่ียคะแนน เพ่ิมมากขึ้นกวากอน
การทดลอง ดังแสดงไวตารางที่  1   

3.  การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย ดานความรู ดานการรับรูในสามารถตนเอง ดานความคาดหวังในผลลัพธ และ
ดานการปฏิบัติตัวหลังการทดลองระหวางกลุมทดลองกับกลุมเปรียบเทียบ พบวา คะแนนเฉล่ียหลังการทดลองมี
คะแนนเฉล่ียมากกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ (p < 0.05) โดยภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมี
ระดับคาเฉล่ียคะแนน เพ่ิมมากขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบ ดังแสดงไวตารางที่  2   
 

ตาราง  1 การเปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนน ภายในกลุมทดลอง กอนและภายหลังการทดลอง 
 

ปจจัย n x  S.D. ระดับ t df 
p- 

value 
ดานความรู        
กอนการทดลอง 30 9.43 2.04 ปานกลาง -6.289 29 <0.001* 
หลังการทดลอง 30 10.43 1.23 สูง    

ดานการรับรู        
กอนการทดลอง 30 2.06 0.78 ปานกลาง -3.959 29 <0.001* 
หลังการทดลอง 30 2.73 0.44 สูง    

ดานความคาดหวังในผลลัพธ        
กอนการทดลอง 30 2.20 0.66 สูง -2.971 29 0.006 
หลังการทดลอง 30 2.66 0.54 สูง    

ดานการปฏิบัติตน        
กอนการทดลอง 30 2.23 0.56 ปานกลาง -3.247 29 0.003 
หลังการทดลอง 30 2.63 0.55 สูง    
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ตาราง  2 เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนน ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ ภายหลังการทดลอง 
 

ปจจัย n x  S.D. ระดับ t df p-value 
ดานความรู        

กลุมทดลอง 30 10.93 1.23 สูง 5.922 28 <0.001* 
กลุมเปรียบเทียบ 30 8.90 1.42 ปานกลาง    

ดานการรับรู        
กลุมทดลอง 30 2.73 0.44 สูง 3.021 58 0.004 
กลุมเปรียบเทียบ 30 1.96 0.71 ปานกลาง    

ดานความคาดหวังในผลลัพธ        
กลุมทดลอง 30 2.66 0.54 ปานกลาง 3.616 58 <0.001* 
กลุมเปรียบเทียบ 30 2.10 0.66 สูง    

ดานการปฏิบัติตน        
กลุมทดลอง 30 2.63 0.55 สูง 3.032 58 0.004 
กลุมเปรียบเทียบ 30 2.20 0.55 ปานกลาง    

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 
 
4. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัยผลของการมีสวนรวม การประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการกลุมและแรง
สนับสนุนทางสังคม ตอพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกําลังกายในผูสูงอายุที่เปนเบาหวาน อําเภอคูเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย ผูศึกษาวิจัยมีประเด็นสําคัญที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

  หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรู มีการรับรูในความสามารถตนเอง มีความคาดหวังในผลลัพธ และการ
ปฏิบัติตน เพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบซึ่งอธิบายไดวาเกิดจากการที่ผูสูงอายุผาน
กระบวนการทํากิจกรรม การใหความรู ใหคําแนะนําชักจูงเสนอตัวแบบ ฝกทักษะ มีแรงสนับสนุนทางสังคมในการ
กระตุนเตือน จึงทําใหกลุมตัวอยางไดรับความรู การรับรูในความสามารถตนเอง ความคาดหวังในผลลัพธ การปฏิบัติตัว
ในเรื่องการบริโภคอาหาร และการปฏิบัติตัวเพ่ิมขึ้น  

สรุป  จากผลการวิจัยพบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองมีความรู มีการรับรูในความสามารถตนเอง มีความ
คาดหวังในผลลัพธ และการปฏิบัติตน เพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ (p < 0.05) 

ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะจาการวิจัย 

      1.1 ตัวแบบที่ใชในการวิจัย เปนตัวแบบที่มีลักษณะและความสามารถเหมือนกับกลุมทดลอง ทําให
กลุมทดลองมีความมั่นใจวาตองทําตามตัวแบบได 

    1.2 การพูดคุยสนทนา สนทนากลุม แลกเปล่ียนประสบการณอยางเปนกันเอง ทําใหกลุมทดลองมีความ
กลาที่จะแสดงออกถึงความสามารถที่พวกเขามีอยูออกมา และปฏิบัติกิจกรรมตางๆไดสําเร็จ 

    1.3 ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งใชเวลาไมนาน กลุมทดลองจึงใหความรวมมือในการปฏิบัติภารกิจตาม
กิจกรรมตางๆเปนอยางดี 
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2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

      2.1 ในการวิจัยครั้งน้ีใชเวลา 12 สัปดาห ทําใหทราบผลการเปล่ียนแปลงในระยะแรกดังน้ันควรมีการ
ศึกษาวิจัยประเมินผลความย่ังยืนในระยะยาว จะทําใหทราบ ขอดีและขอบกพรองในการพัฒนา เพ่ือนําผลการวิจัยไป
ปรับปรุง การประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเองรวมกับกระบวนการกลุม และแรงสนับสนุนทางสังคมในครั้งตอไป
ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที ่เพ่ือใหเกิดประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูงสุด 

      2.2 ในการวิจัยครั้งตอไปควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุที่เปนโรคเบาหวาน อัน
อาจจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานในอนาคตดวย  
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ผลของการจัดการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมการส่ังใชยาสมุนไพร 
ของเจาหนาท่ีสถานีอนามัย อําเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 

The Participatory Effects for Prescribing Herbal Medicine Utilization among     
Health Official in Durmbangnagnbourd District, Suphanburi  Province 

          
ปวีณนภา  ต้ังทวีรัศม1,   ณัฐจาพร  พิชัยณรงค2,  บุญเลิศ  ล้ิมทองกุล3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 ปจจุบันรัฐบาลสนับสนุนการใชยาสมุนไพรทดแทนยาแผนปจจุบัน แตยังมีการใชยาสมุนไพรในระดับตํ่า การ
วิจัยก่ึงทดลองน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของการจัดการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพรของ
เจาหนาที่สถานีอนามัย อําเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางคือ เจาหนาที่สถานีอนามัย คัดเลือก
แบบเฉพาะเจาะจงโดยเลือกทั้งหมดในพ้ืนที่ที่ตัวช้ีวัดมูลคาการใชยาสมุนไพรไมผานเกณฑ เปนการวิจัยแบบ 2 กลุมวัด
กอนและหลังทดลอง โดยกลุมเปรียบเทียบเปนเจาหนาที่สถานีอนามัย  อําเภอดานชางทั้งหมด จํานวน 36 คน  กลุม
ทดลองเปนเจาหนาที่สถานีอนามัย อําเภอเดิมบางนางบวชทั้งหมด จํานวน 40 คน ที่ไดรับรูปแบบการจัดการแบบมี
สวนรวม การเรียนรูแบบมีสวนรวม และกระบวนการกลุม รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สถิติที่ใชวิเคราะห
ขอมูล คือ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ independent t-test  ผลการวิจัยน้ีพบวา กลุม
ทดลองมีความรู  เจตคติ  การปฏิบัติ และมีสวนรวมในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพร ดีขึ้นกวากอนการทดลอง และ
ดีกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p < 0.05  โดยสรุปผลการศึกษาน้ีสามารถใชเปนแนวทาง
สงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพรของเจาหนาที่สถานีอนามัย   อําเภอเดิมบางนางบวช    จังหวัดสุพรรณบุรี ใหดีขึ้น จึงควร
ใหหนวยงานที่เก่ียวของพิจารณานําโปรแกรมน้ีไปประยุกตใชในพ้ืนที่อื่นตอไป 
 
คําสําคัญ   ยาสมุนไพร ,  การมีสวนรวม 

 
ABSTRACT 

 
Thai government currently supported substitution of using herbal medicine instead of medicine. However, it 

was still low level of herbal medicine being prescribed.  The aim of this quasi-experimental research was to study of 

the participatory effects of prescribing herbal medicine utilization among health officials in Doembangnangbuat 

District, Suphanburi Province.  These samples were purposively selected from all health officials in Suphanburi 

                                                 
1 นิสิตปริญญาโท  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย  คณะสาธารณสุขศาสตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อําเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม 
3 นายแพทย  กรรมการพิทักษระบบคุณธรรม  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กรุงเทพมหานคร 
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Province where utilization of herbal medicine were below from standard. The sample was divided  into two group : 

36 of health officers from Danchang District as comparison group and 40 of  experimental group.  Pre-test and post-

test were used in the analytical method.  This particular group of experimental group was received skill training of 

herbal medicine knowledge from the program and using the participation, participatory learning and group process.  

The data were collected by questionnaires. Statistical analyzed were percentage, mean, standard deviation, paired t-

test, and independent t-test. The result revealed that the experimental group had better knowledge, attitude, practice, 

participation in prescribing herbal medicine utilization and significantly improved than before experiment  and than 

comparison group (p< 0.05). In conclusion, the result from this study can be used for improve prescribing herbal 

medicine utilization among health officials in Doembangnangbuat District, Suphanburi Province. Therefore, the 

involved participants should apply this program to other health official areas for increased on herbal medicine 

utilization among them . 
 

Key Word :  Herbal Medicine, participation  

 

1.บทนํา 

 การแพทยแผนตะวันตกหรือการแพทยแผนปจจุบัน  เปนศาสตรการแพทยที่เปนหลักในการแกไขปญหา

สุขภาพใหแกประชาชนเน่ืองจากมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี  อยางไรก็ตาม การใชบริการการแพทยแผน

ปจจุบันในการดูแลรักษาผูเจ็บปวยทําใหเกิดผลกระทบตอรายจายดานสุขภาพของประเทศอยางมาก     เพราะตองใช

องคความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย ยาและเวชภัณฑที่นําเขาจากตางประเทศซึ่งมีราคาสูง  การใชยาแผนปจจุบัน

ในการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนที่เพ่ิมมากขึ้น ทําใหประเทศมีคาใชจายในดานสุขภาพสูงขึ้นดวย  โดยเฉพาะใน

กลุมผูปวยโรคเรื้อรังที่จําเปนตองใชยาอยางตอเน่ือง  โดยพบวาในป 2545 ประชาชนคนไทยมีรายจายเพ่ือสุขภาพดวย

การซื้อยากินเองเฉล่ียเดือนละ  35 บาทตอครัวเรือน และมีการบริโภคยาทั้งหมดเปนมูลคารอยละ  2.21  ของ  GDP   ซึ่ง

คิดเปนคาใชจายถึงรอยละ 36.04 ของคาใชจายทางดานสุขภาพทั้งหมด (สํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง

สาธารณสุข, 2546) โดยในป  2550 มีรายงานมูลคาการนําเขายาสูงถึง 53,269,378 บาท (สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข, 2551) จะเห็นไดวาศาสตรการแพทยแผนปจจุบัน  ทําใหเกิดปญหาคาใชจายสูงซึ่ง

ไมสอดคลองกับสถานะทางเศรษฐกิจของประชาชนโดยทั่วไป  

 การประชุมองคการอนามัยโลก “WHO Congress on Tradition Medicine”   เมื่อวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2551 

ณ  กรุงปกก่ิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน   โดยประเทศที่เขารวมประชุมรวมทั้งประเทศไทย มีการเห็นชอบตอ

ปฏิญญาปกก่ิง  (Beijing Declaration) ซึ่งสงเสริมองคความรูการแพทยด้ังเดิมที่มีอยูในทุก ๆประเทศ      (WHO, 2008)

ในประเทศไทยต้ังแตแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 4-9   รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการใชประโยชนจากสมุนไพร 

และการแพทยแผนไทยอยางตอเน่ือง  แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดเปาหมายให

โรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน มีการใชยาสมุนไพรไมนอยกวารอยละ5 และรอยละ 10 ของมูลคาการใชยา
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ของโรงพยาบาลตามลําดับ (กองสาธารณสุขภูมิภาค กระทรวงสาธารณสุข, 2549)  และยังไดกําหนดเปนตัวช้ีวัดของ

กระทรวงสาธารณสุข ป 2551 ที่กําหนด ใหมีมูลคาการใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไปอยาง

นอยรอยละ 3 และในโรงพยาบาลชุมชนและสถานีอนามัยอยางนอยรอยละ 5 (กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวง

สาธารณสุข, 2551) แตการใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐยังคอนขางนอยและไมแพรหลาย โดยมีขอมูลการใชยา

สมุนไพรในโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลท่ัวไปเพียงรอยละ0.53 และมีการใชในโรงพยาบาลชุมชนและสถานี

อนามัยเพียงรอยละ 2.78  (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 2551)  

  แมวาปจจุบันยาจากสมุนไพรเปนที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย แตก็ยังไมไดรับความนิยมจากประชาชนเมื่อ

เทียบกับยาแผนปจจุบัน จะเห็นไดวาเมื่อเปรียบเทียบกับยาแผนปจจุบัน พบมีการส่ังใชยาสมุนไพรระดับตํ่าในสถาน

บริการสาธารณสุขของรัฐ  แมวากระทรวงสาธารณสุขจะสนับสนุนใหมีการใชยาจากสมุนไพรมากข้ึนเพราะยาสมุนไพรมี

ประสิทธิภาพในการบําบัดอาการหรือรักษาโรคไดดีเทียบเทายาแผนปจจุบัน    (กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ

การแพทยทางเลือก, 2551)  และจากขอมูลการใชยาสมุนไพรของจังหวัดสุพรรณบุรีพบวา  รอยละของมูลคาการใชยา

สมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุข ใน ป 2551 รอยละ 1.99 ในป 2552 รอยละ 2.23 และเมื่อเปรียบเทียบรอยละของ

มูลคาการใชยาสมุนไพรเม่ือจําแนกรายสาธารณสุขอําเภอ  พบวาอําเภอ เดิมบางนางบวช  ดานชาง  สองพี่นอง  อูทอง มี

แนวโนมในการใชยาสมุนไพรตํ่าลงตามลําดับ โดยอําเภอเดิมบางนางบวช  และอําเภอดานชาง มีผลงานตัวช้ีวัดขอมูลรอย

ละของมูลคาการใชยาสมุนไพรในสถานบริการสาธารณสุขแยกรายสาธารณสุขอําเภอ  จังหวัดสุพรรณบุรี ตํ่าลงและไม

ผานเกณฑตัวช้ีวัดมูลคาการใชยาสมุนไพร ติดตอกัน 2 ป  โดยใน ป  2551-2552  ตัวช้ีวัดมูลคาการใชยาสมุนไพร อําเภอ

เดิมบางนางบวช  คิดเปนรอยละ 4.50 และ 1.12  อําเภอดานชาง คิดเปนรอยละ 4.20 และ2.62 ตามลําดับ  

 จากการที่ผูวิจัยเปนคณะกรรมการนิเทศงานมาตรฐานสถานบริการแพทยแผนไทยของจังหวัดสุพรรณบุรี  

พบปญหาการสั่งใชยาสมุนไพรของเจาหนาที่ในสถานีอนามัย   โดยพบวา  เจาหนาที่ยังขาดความรูเก่ียวกับยาสมุนไพร  

มีเจตคติดานลบ เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดการมีสวนรวมในการดําเนินงานในระบบบริการ   ทําใหขาดความเช่ือมั่นในการ

สั่งใชยาสมุนไพรกับประชาชน     ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ  ดังการ สังแกว   (2544) พบวา การจัดบริการแบบ

ผสมผสานของเจาหนาที่สถานีอนามัย   ในสถานีอนามัยที่มีการจัดบริการและไมมีการจัดบริการแบบผสมผสาน พบ

ปญหาดานเจาหนาที่สถานีอนามัยขาดความรู มีทัศนคติดานลบ ขาดความเช่ือมั่นในการยอมรับยาสมุนไพร    

จากขอมูลเบื้องตนพบปญหายังมีการสั่งใชยาสมุนไพรในระดับตํ่า   ผูวิจัยตระหนักถึงความสําคัญและปญหาที่

เกิดขึ้น ทําใหสนใจที่จะศึกษาโปรแกรมการจัดการแบบมีสวนรวม โดยใชหลักการเรียนรูแบบมีสวนรวม แกเจาหนาที่

สถานีอนามัย ในดานความรู  เจตคติ การปฏิบัติ  และการมีสวนรวมเพ่ือสงเสริมใหมีการสั่งใชยาสมุนไพรในสถานีอนามัย

เพ่ิมขึ้นตอไป 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัย 

หลังไดรับการจัดการแบบมีสวนรวมในการสงเสริมการการสั่งใชยาสมุนไพรของเจาหนาที่สถานีอนามัย

กลุมทดลองมีระดับความรู  ดานเจตคติ ดานการปฏิบัติ และดานการมีสวนรวม มากกวากอนการทดลอง และมากกวา

กลุมเปรียบเทียบ 
 

รูปแบบการวิจัย / ประชากร / เคร่ืองมือในการวิจัย  

 เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) แบบสองกลุมแบงเปนกลุมทดลอง (Experiment  

Group) และกลุมเปรียบเทียบ (Comparison Group) โดยวัดกอนและหลังการทดลอง  ประชากรคือเจาหนาที่สถานี

อนามัยจังหวัดสุพรรณบุรี  กลุมตัวอยางที่ศึกษา คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง ในอําเภอที่มีเกณฑตัวช้ีวัดมูลคาการใชยา

สมุนไพร ไมผานเกณฑติดตอกัน 2 ป  คือ อําเภอเดิมบางนางบวช เปนกลุมทดลอง คัดเลือกทั้งหมดจํานวน 40 คน และ 

อําเภอดานชางเปนกลุมเปรียบเทียบ  คัดเลือกทั้งหมดจํานวน  36 คน  โดยใชรูปแบบการจัดการแบบมีสวนรวม ซึ่ง

ประยุกตจากแนวคิดของ อคิน รพีพัฒน (2527) การเรียนรูแบบมีสวนรวม และกระบวนการกลุม ซึ่งประยุกตจาก

แนวคิดของ Dr.D.J.Nicle  เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือโปรแกรมการอบรมตามรูปแบบการมีสวนรวม  และ 

แบบสอบถามโดยผานการทดสอบความตรงของเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 3 ทาน และวิเคราะหความเท่ียง โดยวัดดาน

ความรูดวย KR-20 ไดคาความเที่ยง เทากับ 0.83 สวนดานอื่นวัดโดยหาคาสัมประสิทธิ์ Alpha ของ Cronbach โดยดาน

เจตคติเทากับ 0.79  ดานการปฏิบัติเทากับ 0.80 ดานการมีสวนรวมเทากับ 0.87 โดยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการ

ทดลองกับกลุมตัวอยางในสัปดาหแรก โดยกลุมเปรียบเทียบจะปลอยใหมีกิจกรรมตามปกติ สวนกลุมทดลองจัด

กิจกรรมตามโปรแกรมการจัดการแบบมีสวนรวมดังน้ี 

 กิจกรรมที่ครั้งที่ 1  (สัปดาหที่ 2 จํานวน 1 วัน) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมคนหาปญหาและวิเคราะห

ปญหา โดยรูปแบบการบรรยาย  ระดมสมอง และใชกิจกรรมกลุม 

 กิจกรรมครั้งที่ 2  (สัปดาหที่ 3 จํานวน 1 วัน)  จัดประชุมกลุมรวมวางแผนการดําเนินงาน อภิปรายกลุม  
สรุปแนวทางการดําเนินงานของกลุม 

กิจกรรมครั้งที่ 3 (สัปดาหที่ 4-6 จํานวน 3 ครั้งๆละ 1 วัน โดย หางกันสัปดาหละ 1 ครั้ง)   กิจกรรมการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม โดยใชการเรียนรูเชิงประสบการณ และกระบวนการกลุม โดยมีแผนการเรียนรู 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 
1  แผนการเรียนดานพุทธิพิสัย  ครั้งที่ 2 แผนการเรียนจิตพิสัย  ครั้งที่ 3  แผนการเรียนพุทธิพิสัยรวมกับจิตพิสัย 

กิจกรรมครั้งที่ 4  (สัปดาหที่ 7 จํานวน 1 วัน) นิเทศติดตาม 1 ครั้ง  กิจกรรมรวมกันสรุปและประเมินผล 
ในสัปดาหที่ 8 เก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถามท้ังกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง  ระยะเวลา
ดําเนินการทดลอง  8 สัปดาห เดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน 2553  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ 
คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired t-test และ independent t-test 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 จากการศึกษาผลของการจัดการแบบมีสวนรวม ในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพรของเจาหนาที่สถานี

อนามัย จังหวัดสุพรรณบุรี ไดผลการศึกษาดังน้ี 

1. การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ีย  ดานความรู   ดานเจตคติ   ดานการปฏิบัติในการใชยาสมุนไพร

กอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบกลุมทดลอง พบวากอนทดลองมีคาคะแนนความรูเฉล่ีย 

คาคะแนนเฉล่ียเจตคติ คาคะแนนเฉล่ียระดับการปฏิบัติ อยูในระดับตํ่า หลังจากไดรับความรูและการฝกอบรม ทําให

กลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ีย ดานความรู ดานเจตคติ และดานปฏิบัติ อยูในระดับสูง ซึ่งแตกตางจากกอนการทดลอง

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05  ทั้ง 3 ดาน สวนกลุมเปรียบเทียบ พบวา กอนการทดลองมีคาคะแนนเฉล่ีย ดาน

ความรู ดานเจตคติ และดานปฏิบัติ อยูในระดับตํ่า แตภายหลังการทดลองกลุมเปรียบเทียบมีคาคะแนนเฉลี่ย ดาน

ความรู ดานเจตคติ และดานปฏิบัติ อยูในระดับตํ่า เชนเดิม ซึ่งไมแตกตางจากกอนการทดลอง ดังตารางที่ 1 
 

ตาราง 1 การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ีย ดานความรู  ดานเจตคติ  ดานการปฏิบัติ 

             ในการใชยาสมุนไพรกอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ 

กลุมทดลอง(n=40) กลุมเปรียบเทียบ(n=36) ดาน 

   Χ  S.D. ระดับ   p  Χ  S.D. ระดับ 

   p ระหวางกลุม 

หลังการทดลอง 

ดานความรู         

  กอนทดลอง 5.60 1.75 ตํ่า  6.06 1.88 ตํ่า  

  หลังทดลอง 10.18 1.34 สูง <0.001* 5.92 1.52 ตํ่า <0.001* 

ดานเจตคติ         

  กอนทดลอง 16.35 3.12 ตํ่า  16.69 2.48 ตํ่า  

  หลังทดลอง 24.95 2.85 สูง <0.001* 16.83 2.09 ตํ่า <0.001* 

ดานปฏิบัติ         

 กอนทดลอง 16.25 3.00 ตํ่า  14.28 2.71 ตํ่า  

 หลังทดลอง 25.60 2.12 สูง <0.001* 14.47 2.61 ตํ่า <0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<  0.05 

 

2.การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ีย ระดับการมีสวนรวมกอนและหลังการทดลอง ทั้งกลุมทดลองและ

กลุมเปรียบเทียบ  กลุมทดลอง พบวากอนทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียระดับการมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับตํ่า 

หลังจากไดรับความรูและการฝกอบรม   ทําใหกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียระดับการมีสวนรวม อยูในระดับสูง ทั้ง 4 

ดาน ซึ่งแตกตางจากกอนการทดลองนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<  0.05  ทั้ง 4 ดาน สวนกลุมเปรียบเทียบ พบวา กอน

การทดลองมี คาคะแนนเฉลี่ยระดับการมีสวนรวม อยูในระดับตํ่า แตภายหลังการทดลองกลุมเปรียบเทียบมีคาคา

คะแนนเฉล่ียระดับการมีสวนรวม อยูในระดับตํ่า เชนเดิม ซึ่งไมแตกตางจากกอนการทดลอง ดังตารางที่ 2 
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ตาราง 2  การเปรียบเทียบความแตกตางของคาคะแนนเฉล่ีย การมีสวนรวมกอนและหลังการทดลอง  กลุมทดลอง 

 และกลุมเปรียบเทียบ 

กลุมทดลอง(n=40) กลุมเปรียบเทียบ(n=36) การมีสวนรวม 

   Χ  S.D. ระดับ   p  Χ  S.D. ระดับ 

 p ระหวางกลุม 

หลังการทดลอง 

โดยรวม         

  กอนทดลอง 16.43 3.49 ตํ่า  15.81 3.63 ตํ่า  

  หลังทดลอง 25.25 2.33 สูง <0.001* 15.56 3.30 ตํ่า <0.001* 

วิเคราะหปญหา         

   กอนทดลอง 4.60 1.39 ตํ่า  4.83 1.44 ตํ่า  

   หลังทดลอง 7.45 1.01 สูง <0.001* 4.75 1.61 ตํ่า <0.001* 

วางแผน         

  กอนทดลอง 4.83 1.58 ตํ่า  4.97 1.28 ตํ่า  

  หลังทดลอง 7.60 1.15 สูง <0.001* 4.78 1.31 ตํ่า <0.001* 

ดําเนินงาน         

 กอนทดลอง 3.63 1.44 ตํ่า  3.00 0.93 ตํ่า  

 หลังทดลอง 5.00 0.78 สูง <0.001* 3.00 0.86 ตํ่า <0.001* 

ประเมินผล         

 กอนทดลอง 3.38 1.06 ตํ่า  3.00 1.04 ตํ่า  

 หลังทดลอง 5.20 0.79 สูง <0.001* 3.03 0.94 ตํ่า <0.001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p< 0.05 

 

4.บทสรุป /สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยพบวา  หลังการทดลองคะแนนเฉล่ียความรูเรื่องยาสมุนไพร  เจตคติตอยาสมุนไพร   และการปฎิบัติ

ในการสั่งใชยาสมุนไพร โดยแยกรายดานทุกดาน เพ่ิมขึ้นกวากอนการทดลอง และเพ่ิมขึ้นกวากลุมเปรียบ เทียบหลัง

การทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  p <0.05  เน่ืองมาจาก กลุมทดลองที่ไดรับการอบรมตามโปรแกรมการ

จัดการแบบมีสวนรวมในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพร จึงทําใหหลังการทดลอง  กลุมทดลอง มีความรู   เจตคติ 

และการปฎิบัติในการสั่งใชยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นกวากอนการทดลอง และกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง  ซึ่งเปนไป

ตาม หลักการเรียนรูแบบมีสวนรวมและกระบวนการกลุม การวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ  ศิริกาญจน  ลอยเมฆ (2548)       

พบวา  สตรีกลุมทดลองหลังไดรับโปรแกรม มีความรู เจตคติ และความต้ังใจ ในการรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปาก

มดลูกสูงกวากอนไดรับโปรแกรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 และสอดคลองกับ วรันธร   จงรุงโรจนสกุล  

((22554488)) พบวาผลของการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตร กลุม
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ทดลองมีความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชของเกษตรดีกวากลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ p<0.05 

ภายหลังการทดลอง เจาหนาที่สถานีอนามัยในกลุมทดลอง มีสวนรวมในดานการคนหาปญหาและ

วิเคราะหปญหา การวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินกิจกรรมตามแผน และการประเมินผลกิจกรรม ในการสงเสริม

การสั่งใชยาสมุนไพร เพ่ิมขึ้นกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง โดยหลังการทดลอง กลุม

ทดลอง มีคะแนนเฉล่ียดานการมีสวนรวมโดยภาพรวมและรายดานทุกดานมากกวากอนไดรับการอบรมอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05  เน่ืองมาจาก กลุมทดลองที่ไดรับการอบรมตามโปรแกรมการจัดการแบบมีสวนรวม

ในการสงเสริมการสั่งใชยาสมุนไพร  จึงทําใหหลังการทดลอง  กลุมทดลองมีสวนรวมเพ่ิมขึ้นกวากอนการทดลอง และ

กลุมเปรียบเทียบหลังการทดลอง ซึ่งเปนไปตาม แนวคิดการมีสวนรวม  การวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับ จุฑามาศ  ยอด

เรือน (2549)  พบวา กลุมทดลองมีการมีสวนรวมของญาติในการควบคุมระดับนํ้าตาลของผูปวยเบาหวานดีกวากอน

การทดลอง โดยระดับนํ้าตาลในเลือดหลังการทดลองของกลุมทดลองลดลงกวางกอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ p<0.05 และผลการศึกษาของ กฤษณี  จันทะนะ (2551)  พบวา หลังการทดลอง กลุมทดลองภายหลังไดรับ

โปรแกรมการมีสวนรวม มีสวนรวมในการคนหาและวิเคราะหปญหา การวางแผน ดําเนินกิจกรรม และติดตาม

ประเมินผล เพ่ิมขึ้นกวากอนการทดลองและมากกวากลุมเปรียบเทียบ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ p<0.05 

 

ขอเสนอแนะ 

 1.ควร.เพ่ิมความตระหนักในดานเจตคติเพ่ือใหเกิดการยอมรับยาสมุนไพรมากข้ึน ต้ังแตการรณรงคใหมี

การปลูกเพ่ือเปนแหงวัตถุดิบในชุมชน  และอาจจะเพิ่มกิจกรรมการดูงานเพ่ือใหเห็นขั้นตอนการผลิต จากสถานที่ผลิต

ที่ไดมาตรฐาน GMP เพ่ือเพ่ิมความเช่ือมั่นยาสมุนไพรมากขึ้น   

 2.ผูบริหารจะตองมีนโยบายชัดเจนในการใชยาสมุนไพร โดยจัดทําบัญชียาสมุนไพรในกลุมที่ใชสําหรับ

ปองกันโรค กลุมที่ใชรักษาโรคและทดแทนยาแผนปจจุบันได 

 3. ควรมีการทําวิจัยกับเจาหนาที่สาธารณสุขในพ้ืนที่อื่น เพ่ือยืนยันประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการ

แบบมีสวนรวม  และมีการศึกษาติดตามประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานในทุกป เพ่ือทราบผลการดําเนินงาน 

ปญหา อุปสรรค และนํามาปรับปรุงแกไขตอไป 

 4. ควรมีการศึกษาประสิทธิผลขงโปรแกรมการจัดการแบบมีสวนรวม  ในกลุมแพทยแผนปจจุบัน ซึ่ง

สามารถสั่งใชยาและใหคําปรึกษาใหผูมารับบริการ  แตยังขาดองคความรูดานยาสมุนไพร  และมีการยอมรับตอยา

สมุนไพรในระดับตํ่า 
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140  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554). นนทบุรี :  กองสาธารณสุขภูมิภาค,   2549. 

กองแผนงาน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข.   คูมือการตรวจราชการและนิเทศงาน.  นนทบุรี :  กองสาธารณสุข
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กฤษณี   จันทะนะ.  “ผลของการมีสวนรวม การประยุกตทฤษฎีความสามารถตนเอง และแรงสนับสนุนทางสังคม ตอ

การดูแลรักษาฟนของผูสูงอายุในโครงการฟนเทียมพระราชทานจังหวัดนครพนม.”  วิทยานิพนธปริญญา

สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการจัดการระบบสุขภาพ  คณะสาธารณสุขศาสตร, มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม, 2551. 

จุฑามาศ  ยอดเรือน. “การมีสวนรวมของญาติในการควบคุมระดับนํ้าตาลของผูปวยเบาหวาน โรงพยาบาลสันปาตอง  

จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, คณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2549. 

ดังการ สังแกว.  “ความพรอมการจัดบริการของเจาหนาที่สถานีอนามัย  และความตองการใชบริการแบบ 

 ผสมผสานการแพทยแผนไทยในระบบการแพทยแผนปจจุบันของประชาชนจังหวัดขอนแกน.”  

วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2544. 

วรันธร   จงรุงโรจนสกุล. “ผลการเรียนรูแบบมีสวนรวมตอความรูและพฤติกรรมการใชสารเคมีกําจัดศัตรูของเกษตร 

ตําบลหนองตอง  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม.” วิทยานิพนธปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต, 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2548.       

ศิริกาญจน   ลอยเมฆ. “ผลการใชโปรแกรมการเรียนรูแบบมีสวนรวมที่มีตอความรู เจตคติ และความต้ังใจ ในการ  รับ

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของสตรีอายุ 35-60 ป.” วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,  

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค, 2548. 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี. รายงานประจําป. สุพรรณบุรี : สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี, 

2551. 

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการคุมครองผูบริโภคสําหรับเจาหนาที่สาธารณสุข.

กรุงเทพฯ  : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2551. 

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร  กระทรวงสาธารณสุข.  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการประจําป งบประมาณ 

2544-2547. นนทบุรี : กองสาธารณสุขภูมิภาค, 2546. 

อคิน   รพีพัฒน.  การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาชนบทในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทยในการมีสวนรวม ใน

การพัฒนา.  นครปฐม : ศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข, 2527. 

World  Health  Organnization.  The  World  Health  Report 2008 Primary Health Care.  Geneva, : Now More Than 

Ever,  2008. 

 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    141 

การประยุกตใชแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ในการปองกันการหกลม
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An Application of Health Belief Model and Social Support Falling Prevention  
Among Elderly Chaoprayayomraj Hospital, Suphanburi Province 

 
พิมพวัสสา  เกตุเพ็ชร1, ณัฐจาพร  พิชัยณรงค2, นิทัศน  รายยวา3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การหกลมในผูสูงอายุบางครั้งอาจกอใหเกิดกระดูกหัก ทําใหเกิดผลเสียทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมของ
ผูสูงอายุที่เจ็บปวย การวิจัยก่ึงทดลองแบบหน่ึงกลุม วัดกอนและหลังทดลองครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลการใช
แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือปองกันการหกลมของผูสูงอายุ โรงพยาบาลเจาพระยา
ยมราช จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางคือ ผูสูงอายุ แผนกผูปวยนอก หองตรวจออรโธปดิคส จํานวน 31 คน ที่ไดจาก
การคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนด  เครื่องมือที่ใชในการทดลองประกอบดวย การอภิปราย, วีดีทัศน, คูมือการปองกันการ
หกลม และแนวทางปฏิบัติและการสนับสนุนขอมูลแกผูสูงอายุ  เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูล
โดยการหา รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ paired t-test 
 ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางมีคาระดับคะแนนการรับรูโอกาสเสี่ยง  ความรุนแรง ประโยชน อุปสรรค และ
การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลมดีขึ้นกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ p < 0.05 
 โดยสรุป การจัดโปรแกรมการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรงสนับสนุนทางสังคม ทําให
ผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีการรับรูและการปฏิบัติตัวดีขึ้น ขอเสนอแนะ ควรมีการสงเสริมใหญาติไดเขามามีสวนรวมใน
การปองกันการหกลม  ในผูสูงอายุ 
 
คําสําคัญ : แบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ, แรงสนับสนุนทางสังคม, ผูสูงอายุ 

 
ABSTRACT 

 
 The fall in the elderly may cause some fractures that have negative effect on the physical, mental and social 
illnesses of elderly. This quasi-experimental research with one group program aimed to study the effects of health 
belief model patterns and social support theory for preventing 31receiving care the fall of elderly in 
Chaophayayomraj Hospital, Suphanburi  province. The sample consisted of elderly included in the study outpatients 
department OPD were and subjected to an intervention program consisting of  discussions,video,fall prevention 

                                                        
1 นิสิตปริญญาโทสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารยคณะวิชาสาธารรณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 



 

142  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

manual, and guidelines and information to support the elderly.  Data were collected by face-to-face interview, and  
analysed  by  percentage,  standard deviation and paired t-test.  
        The  results showed that the samples had an average score of perceived risk of violence, threats and benefits 
practices to prevent the fall higher than before the experiment with statistically significant(p< 0.05). 
 In summary, the application program using health belief model and social support theory was successfully. It 
may prevent the fall among elderly. from this research suggested that the application program be utilized to 
encourage their family member to get involved in preventing fall of  the elderly.   
 
Key word : Health Belief Model, Social Support, Elderly 

 
1. บทนํา 
 ปจจุบันจํานวนผูสูงอายุมีจํานวนเพ่ิมขึ้น การหกลมเปนเหตุการณสําคัญอยางหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุไดรับบาดเจ็บ
และเสียชีวิตเปนจํานวนมากในแตละป และเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหผูสูงอายุเสี่ยงตอการเขาโรงพยาบาลสูงเปน 10 เทา 
และมีโอกาสเสี่ยงตอการเสียชีวิตสูงเปน 8 เทา เมื่อเทียบกับเด็กที่หกลม โดยเกิดจากผูสูงอายุหญิงมากกวา 2-3 เทาของ
ผูสูงอายุชาย และปญหาการหกลมที่คุกคามผูสูงอายุกอใหเกิดกระดูกหักเน่ืองจากมีภาวะกระดูกบางและกระดูกพรุน 
ตําแหนงที่กระดูกหักพบไดบอยท่ีสุดคือ กระดูกสันหลัง รองลงมาคือขอสะโพก การหักของกระดูกสันหลังและขอ
สะโพกกอใหเกิดผลเสียทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคมของผูสงอายุที่เจ็บปวยทําใหเดินเองไมได ตองนอนอยูกับเตียง
3 และปญหาของคนกลุมน้ีจะเกิดหกลมซ้ําไดอีกภายใน 6 เดือน นอกจากนํามาซึ่งความทุกขทรมานของผูปวยแลวยัง
ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และสูญเสียเวลาทํางานของญาติ ในรายท่ีมีภาวะแทรกซอนจากกระดูกหักอยาง
รุนแรงกอใหเกิดการเสียชีวิตไดสูงถึงรอยละ 20 
 จังหวัดสุพรรณบุรีขอมูลจากสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี มีประชากร 843,750 คน (ชาย 409,089 คน / หญิง 
434,661 คน) มีผูสูงอายุ 119,021 คน คิดเปนรอยละ 14.1   และจากสถิติเวชระเบียนโรงพยาบาลเจาพระยายมราชที่รับ
ผูปวยสูงอายุที่มีปญหาลื่นลมตองนอนพักรักษาแผนกออรโธปดิกส ป 2549 จํานวน 133 คน ป 2550 มีจํานวน 251 คน 
และป 2551 มีจํานวน 175 คน ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อุบัติการณสวนใหญเกิดจากการล่ืนลม ทําใหกระดูกสะโพกหัก 
 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของเพ็ญศรี  เลาสวัสด์ิชัยกุล (2543) พบวา ผูสูงอายุหกลมในบานและบริเวณรอบ
บาน หองนํ้าเปนสถานที่หกลมมากที่สุด สาเหตุมักเกิดจากการล่ืนหกลม สวนใหญไดรับบาดเจ็บกระดูกหัก 
 ผูวิจัยไดสัมภาษณผูสูงอายุที่มารับบริการแผนกผูปวยนอก คลินิกออรโธปดิกส จํานวน 30 คน ระหวางวันที่ 
10-25 สิงหาคม 2552 พบวาผูสูงอายุสวนใหญตอบคําถามเก่ียวกับการรับรูโนการปองกันการหกลมไมถูกตอง โดยพอ
สรุปไดคือ รอยละ 83.3 ของผูสูงอายุไมทราบวาการมองเห็นไมชัด การมีขอเขาเสื่อม ปวดกระดูกหรือการทรงตัวไมดีมี
โอกาสเสี่ยงตอการหกลม รอยละ 76.6 ไมทราบถึงอันตรายจากการหกลมทําใหกระดูกหักหรือมีภาวะแทรกซอนทําให
เสียชีวิตได รอยละ 66.6 รับรูประโยชนของการใชไมเทาพยุงเดิน แตไมชอบใชเพราะรูสึกเกะกะ ไมสะดวกเวลาเดินทํา
ใหเดินชา รอยละ 50 รับรู อุปสรรคในการปฏิบัติตามคําแนะนํา แตมีปญหาเรื่องคาใชจายถาตองตัดแวนสายตาหรือซื้อ
ไมเทาพยุงเดิน รอยละ 90 ไมปฏิบัติตัวในการสงเสริมสุขภาพในเรื่องการออกกําลังกาย การรับประทานอาหารท่ีมี
แคลเซียมสูง และรอยละ 90 ไมเคยรับรูขอมูลขาวสารในการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ  
 ในการศึกษาครั้งน้ีผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคมมาใชในการปองกันการหกลมในผูสูงอายุ และเน่ืองจากหนวยงานออรโธปดิกสไมมีแนวทางใน
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การปองกันการหกลมอยางเปนระบบท่ีชัดเจนมากอน ผูวิจัยจึงประยุกตใชแนวคิดทฤษฎีของ House (1981)  มาเปน
แนวปฏิบัติการสนับสนุนดานขอมูลขาวสารเพ่ือใหผูสูงอายุปฏิบัติตัวอยางถูกตอง เหมาะสม และสามารถดํารงตนอยาง
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดอายุขัย 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการศึกษา 
วัตถุประสงคท่ัวไป 
 เพ่ือศึกษาถึงผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพโดยการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคมในการปองกันการหกลมของผูสูงอายุ แผนกผูปวยนอก คลินิกออรโธปดิกส โรงพยาบาล
เจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
ความมุงหมายเฉพาะ 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดหกลมของผูสูงอายุในกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรูความรุนแรงของการเกิดหกลมของผูสูงอายุในกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง 
 3. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรูประโยชนจากการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการหกลมของผูสูงอายุในกลุมทดลอง
กอนและหลังการทดลอง 
 4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการรับรูอุปสรรคจากการปฏิบัติตนเพื่อปองกันการหกลมของผูสูงอายุในกลุมทดลอง
กอนและหลังการทดลอง 
 5. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการหกลมของผูสูงอายุในกลุมทดลองกอนและหลังการ
ทดลอง 
 6. เพ่ือเปรียบเทียบระดับการเปล่ียนอิริยาบถกอนและหลังการทดลอง 
 
กรอบแนวคิด 
             จากขอมูลเบื้องตนพบวาผูสูงอายุขาดการรับรูในการปองกันการหกลมและไมเคยรับขอมูลขาวสารในการ
ปองกันการหกลมผูวิจัยจึงประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพของ Becker และแรงสนับสนุนทางสังคมของ
House มาจัดโปรแกรมโดยการใหความรู ไดแกการรับรูโอกาสเสี่ยงตามแบบแผนความเช่ือทั้ง 4 ดานในการปองกัน
การการหกลมที่เกิดจากตัวผูสูงอายุเองและที่เกิดจากสิ่งแวดลอมโดยการอภิปราย การดูวีดีทัศน แจกคูมือการปองกัน
การหกลมและใหแรงสนับสนุนโดยผูวิจัยโทรศัพทกระตุนเตือน ใหขอมูลเพ่ิมเติมและดานอารมณใหกําลังใจเปด
โอกาสใหซักถาม 
 
รูปแบบของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) โดยมีรูปแบบหน่ึงกลุมวัดกอนและ
หลังการทดลอง (One group Pretest-Posttest Design) ต้ังแตเดือนเมษายน-เดือนมิถุนายน 2553  ซึ่งไดศึกษาโดยสุม
ตัวอยางอยางงายตามเกณฑที่กําหนด  เปนผูสูงอายุที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป ทั้งเพศชายและเพศหญิง ที่แผนกผูปวยนอก 
คลินิกออรโธปดิกส  โดยสมัครใจและยินยอมที่จะเขารวมกิจกรรม  โดยคํานวณกลุมตัวอยางได  31  คน  
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก แบบสัมภาษณ การรับรูโอกาสเสี่ยงจํานวน  20  ขอ  การรับรูความรุนแรง
จํานวน 6 ขอ การรับรูประโยชนจํานวน 7 ขอ การรับรูอุปสรรคของการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันการหกลมจํานวน 5 ขอ 
การปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลมจํานวน 21 ขอ โดยการประยุกตตามแบบมาตราสวนประเมินคาของลิเกิรต (Likert 
scale) ชนิด 5 ตัวเลือกโดยดัดแปลงแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scale) เปน 3 อันดับตัวเลือก โดยผานการ
ทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 3 ทานและวิเคราะหความเที่ยงโดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ไดผลดังน้ี ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงที่มีคาความเที่ยงเทากับ 0.88 การรับรูความรุนแรง เทากับ 0.75 การรับรูประโยชน 
เทากับ 0.77 การรับรูอุปสรรค เทากับ 0.84 และการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลม เทากับ 0.8 
 
วิธีการศึกษา 
 โดยการจัดโปรแกรมใหความรูและการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลม ใชระยะเวลา 12 สัปดาห โดยการจัด
อบรม 3 ครั้ง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห โดยการใหความรูถึงปจจัยเสี่ยง ความปลอดภัยในการปองกันการหกลมที่เกิด
จากตัวของผูสูงอายุเอง ปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากสิ่งแวดลอม การสาธิต การเปลี่ยนอิริยาบถ การอภิปรายกลุม และใหดูวีดี
ทัศน แจกคูมือปองกันการหกลมควบคูกับการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณโดยกระตุนเตือนทางโทรศัพทไป
พรอมๆ กัน สิ้นสุด 12 สัปดาห จึงเก็บขอมูลนํามาวิเคราะหโดยการหาคารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
สถิติ paired t-test 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
ผลการศึกษา 
 1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 67.7) อายุระหวาง 60-69 ป (รอยละ 48.4) อายุเฉล่ีย 69.96 ป 
สถานภาพคู (รอยละ 83.9) นับถือศาสนาพุทธทั้งหมด (รอยละ 100) การศึกษาระดับประถมศึกษา (รอยละ 77.4) มี
รายไดจากการประกอบอาชีพ (รอยละ 48.4) มีปญหาการทรงตัว (รอยละ 64.5) ไมเคยใชไมเทา (รอยละ 67.7) มีปญหา
การมองเห็น (รอยละ 64.5) มีปญหาการไดยิน (รอยละ51.6) อาศัยอยูกับบุตรหลาน (รอยละ 64.5) ไมด่ืมสุราทั้งหมด 
(รอยละ 100) ไมมีประวัติเคยหกลมในรอบ 6 เดือน (รอยละ 86.6) ไมมีโอกาสเสี่ยงตอการหกลม (รอยละ 58.1)  
 ผลการใหโปรแกรมหลังการทดลองพบวา 
 1. กลุมตัวอยางมีคาคะแนนเฉล่ียแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
(p < 0.05) และมีระดับการรับรูสูงกวากอนการทดลอง ดังตารางที่ 1 
 2. คาเฉล่ียคะแนนการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลมหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นจากกอนการทดลองอยางชัดเจน 
มีคาเฉล่ียคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีระดับการปฏิบัติตัวสูงกวากอนการทดลอง ดัง
ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบระดับการรับรูและคะแนนเฉล่ียตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพ กอนและหลังการทดลอง  

กอนการทดลอง หลังการทดลอง 
การรับรูการปองกัน

การหกลม X  S.D. 
ระดับ
คะแนน X  S.D. 

ระดับ
คะแนน 

t p 

การรับรูโอกาสเสี่ยง 38.0 6.9 ปานกลาง 51.0 3.2 สูง -10.5 <0.001* 
การรับรูความรุนแรง 8.6 1.6 ตํ่า 14.8 1.6 สูง -15.4 <0.001* 
การรับรูประโยชน 9.1 1.5 ตํ่า 17.5 1.6 สูง -21.6 <0.001* 
การรับรูอุปสรรค 8.5 1.2 ปานกลาง 13.1 1.1 สูง -12.9 <0.001* 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05
 
 3. คาเฉล่ียคะแนนการเปล่ียนอิริยาบถเพ่ือปองกันการหกลมหลังการทดลองเพิ่มขึ้นจากกอนการทดลองอยาง
ชัดเจน มีคาเฉล่ียคะแนนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีระดับการเปล่ียนอิริยาบถเพื่อปองกัน
การหกลมสูงกวากอนการทดลอง ดังตารางที่ 3
 
ตารางท่ี 2   เปรียบเทียบระดับการรับรูและคะแนนเฉลี่ยตามการปฏิบัติตัว กอนและหลังการทดลอง 

การปฏิบัติตนเพ่ือปองกัน 
การเกิดการหกลม 

n X  S.D. ระดับคะแนน t p 

กอนการทดลอง 31 45.54 3.10 ปานกลาง -16.91 <0.001 
หลังการทดลอง 31 56.77 4.40 สูง   
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
 
ตารางท่ี 3   เปรียบเทียบระดับการรับรูและคะแนนเฉลี่ยในการเปล่ียนอริยาบท กอนและหลังการทดลอง 

การเปล่ียนอิริยาบถเพ่ือปองกันการ
เกิดการหกลม 

n X  S.D. ระดับคะแนน t p 

กอนการทดลอง 31 15.67 2.61 ตํ่า -29.77 <0.001 
หลังการทดลอง 31 28.58 2.68 สูง   
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05
 
อภิปรายผล 
 ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองคะแนนเฉล่ียการรับรูตามแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพเพ่ือปองกันการหก
ลมของกลุมตัวอยาง สูงขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 และมีระดับการรับรูตามแบบแผน
ความเช่ือดานสุขภาพสูงกวากอนการทดลอง เน่ืองจาก กลุมตัวอยางไดรับความรู คําแนะนํา รวมกับการดูวีดีทัศน ทํา
ใหผูสูงอายุมองเห็นภาพและเขาใจไดอยางชัดเจน ประกอบกับการแจกคูมือการปองกันการหกลมเพ่ือใชในการ
ทบทวนความรู รวมกับการกระตุนเตือนทางโทรศัพททําใหกลุมตัวอยางเกิดการตระหนักและรับรูถึงความเอาใจใส ทํา
ใหผูสูงอายุเกิดการรับรูที่ดี มีความพึงพอใจและมีกําลังใจที่จะปฏิบัติตัวใหถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ ดุษฎี ปาลฤทธิ์ 
(2544) ไดศึกษาผลของโปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุผลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ อําเภอศรีประจันต 
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จังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน 50 คน โดยใชวิธีการอภิปรายกลุม สาธิตรวมกับการฝกปฏิบัติ การแจกคูมือตามแบบแผน
ความเช่ือดานสุขภาพผลดีขึ้นกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับกมลทิพย ภูมิศรี 
(2547) ศึกษาผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูตอการดูแลตนเอง เพ่ือปองกันการหกลมของ
ผูสูงอายุ จังหวัดสกลนคร กลุมทดลอง 20 คน และกลุมเปรียบเทียบ 20 คน พบวา คะแนนการดูแลตนเองเพ่ือปองกัน
การหกลมของผูสูงอายุกลุมทดลองหลังจากไดระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูสูงกวาไดรับระบบการ
พยาบาลแบบสนับสนุนและใหความรูอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) สอดคลองกับ ชุลี ภูทอง(2545) ศึกษาผล
ของโปรแกรมการลดความเสี่ยงตอพฤติกรรมการปองกันการหกลมของผูสูงอายุที่บาน หมูบานหนองรี จังหวัดราชบุรี 
จํานวน 30 คน พบวา ผูสูงอายุที่เขารวมโปรแกรมการลดความเสี่ยงมีคาคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการปองกันการหก
ลมหลังสิ้นสุดการเขารวมโปรแกรมสูงกวากอนเขารวมโปรแกรมลดความเสี่ยงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
สอดคลองกับ วิสุทธิ์ พัฒนาภรณ (2551) ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมการปองกันการหกลมสําหรับผูสูงอายุใน
จังหวัดเชียงใหม ที่อาศัยอยูในอําเภอเมือง อําเภอสันทราย และอําเภอสันปาตอง จํานวน 108 คน พบวา หลังการอบรม 
การรับความรูจากการอบรม ทัศนคติดานบวกตอการปองกันการหกลม การปรับปรุงสภาพแวดลอมที่บานเพิ่มมากขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) สอดคลองกับ ชนิดาภา  เอี่ยมสะอาด (2550) ศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมสุขภาพ
โดยประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและกระบวนการกลุมของผูปวยโรคริดสีดวงทวารหนัก แผนกผูปวยนอก 
โรงพยาบาลศรีนครินทร จังหวัดขอนแกน พบวา ภายหลังการทดลองที่ไดรับโปรแกรมสงเสริมสุขภาพมีคาเฉล่ีย
คะแนนการรับรูสูงกวากอนทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญ (p < 0.05) 
   ผลการศึกษาพบวา หลังการทดลองคะแนนเฉล่ียการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันการหกลมของผูสงอายุกลุมตัวอยาง
สูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 และมีระดับการปฏิบัติตัวสูงกวากอนการทดลอง แสดงใหเห็น
วา เน่ืองจากกลุมตัวอยางไดรับความรูเรื่องการรับประทานอาหาร การออกกําลังกาย การฝกการทรงตัว รวมกับการ
โทรศัพทกระตุนเตือนทําใหกลุมทดลองไมลืม พรอมกับการใหการสนับสนุนดานอารมณโดยกลาวช่ืนชมจึงทําใหมี
กําลังใจและรับรูถึงความเอาใจใสตอผูสูงอายุของผูวิจัยจึงทําใหผูสูงอายุเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติตัว เปนไปใน
ทางบวกมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อรุณีย  ศรีนวล (2548)  ศึกษาการประยุกตแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพรวมกับแรง
สนับสนุนทางสังคม ในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือปองกันโรคเบาหวานในประชากรกลุมเสี่ยง 
อําเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ จํานวน 70 คน แบงเปนกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กลุมละ 35 คน โดยใชวิธีการ
ใหคําแนะนําแบบมีสวนรวม สนทนา ซักถาม สาธิตการออกกําลังกาย นําเสนอตัวอยางรายการอาหาร วิธีคลาย
ความเครียด การใหแรงสนับสนุนโดยการใหความรู แจกเอกสาร การกระตุนเตือน การใหคําแนะนําปรึกษา พบวา หลัง
การทดลอง กลุมทดลองมีคาคะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรคเบาหวาน ดานการรับประทานอาหาร การ
ออกกําลังกาย การผอนคลายความเครียด เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) 
 ผลการศึกษาพบวา การเปล่ียนอิริยาบถ พบวาภายหลังการทดลอง กลุมตัวอยางมีการเปล่ียนอิริยาบถถูกตอง
มากกวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และมีระดับการเปล่ียนอิริยาบถเพ่ือปองกันการหกลมสูง
กวากอนการทดลอง เน่ืองจาก ผูวิจัยใชวิธีการใหขอมูลโดยใหดูวีดีทัศนซึ่งมีภาพเคลื่อนไหว และดึงดูดใจทําใหกลุม
ตัวอยางสนใจมีสมาธิในการรับรูขอมูลประกอบกับมีการอภิปรายกลุมโดยมุงใหเห็นความสําคัญของการเปลี่ยน
อิริยาบถในผูสูงอายุรวมกับการสาธิตและฝกปฏิบัติการเปล่ียนอิริยาบถ จึงทําใหผูสูงอายุเล็งเห็นถึงความสําคัญและเกิด
ประสบการณตรง ทําใหจดจําไดดีและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ ดุษฎี ปาลฤทธิ์ ที่ศึกษาผลของ
โปรแกรมการปองกันอุบัติเหตุพลัดตกหกลมในบริเวณบานสําหรับผูสูงอายุ อําเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
จํานวน 50 คน โดยใชวิธีการอภิปรายกลุม การสาธิตรวมกับการฝกปฏิบัติ การเปล่ียนอิริยาบถ การแจกคูมือซึ่งมี
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รูปภาพประกอบ พบวา ภายหลังการทดลองกลุมตัวอยางมีการเปล่ียนอิริยาบถถูกตองมากกวากอนทดลอง อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ (p < 0.05) และสอดคลองกับการศึกษาของฐิตวันต พิทักษจงวัฒนา (2544) ที่ศึกษาการประยุกต
ความเช่ือดานสุขภาพรวมกับการกระตุนเตือนเพ่ือสงเสริมพฤติกรรมการตรวจเตานมดวยตนเองของสตรีวัยหมด
ประจําเดือนในคลินิกวัยทอง โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี จํานวน 80 คน โดยการบรรยาย
ประกอบภาพพลิก การสาธิตและฝกปฏิบัติการกระตุนเตือนโดยการสงจดหมาย พบวา ภายหลังการทดลองกลุมทดลอง
มีการตรวจเตานมดวยตนเองถูกตองและสม่ําเสมอดีขึ้นกวากอนทดลอง 
 
สรุป 
 การปองกันการหกลมในผูสูงอายุโดยการจัดโปรแกรมการประยุกตใชแบบแผนความเช่ือดานสุขภาพและแรง
สนับสนุนทางสังคม ทําใหผูสูงอายุกลุมตัวอยางมีระดับการรับรูและการปฏิบัติตัวดีขึ้น และผลจากการสนับสนุนดาน
อารมณ  การไดรับขอมูลจากผูวิจัยโดยการกระตุนเตือนทางโทรศัพท ทําใหผูสูงอายุรับรูถึงความเอาใจใส มีกําลังใจท่ี
จะปฏิบัติตัวใหดีขึ้น ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใชควรเพ่ิมการใหแรงสนับสนุนจากสมาชิกในครอบครัว และ
ควรมีการศึกษาโดยมีทุกภาคสวน เขามามีสวนรวมในการศึกษา ผูนําชุมชน อบต. อสม. เพ่ือหาแนวทางในการให
ชุมชนเขามามีสวนรวมแกไขและใหการสนับสนุน  
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The Effects of Social  Support  Activities  on  Anxiety Levels of  Family  Members of  Intensive 
Care Unit  Patients  in  Choaprayayomaraj Hospital, Suphanburi Province 

 
จีราภรณ สุดทอง1  ณัฐจาพร พิชัยณรงค 2 นิทัศน รายยวา 3 

------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาในหอผูปวยหนัก ทําใหครอบครัวผูปวยมีความวิตกกังวลสูงโดยเฉพาะ 72 
ช่ัวโมงแรก การวิจัยก่ึงทดลองแบบหน่ึงกลุม วัดกอนและหลังทดลองครั้งน้ีมีความมุงหมายเพ่ือศึกษาผลของกิจกรรม
สนับสนุนทางสังคมตอความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัด
สุพรรณบุรี กลุมตัวอยางคือ สมาชิกในครอบครัวผูปวยหนักอายุรกรรม จํานวน 34 คน โดยคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก วีดีทัศน, แผนพับ และ แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณแก
สมาชิกในครอบครัวผูปวยหนัก ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นจากกรอบทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส  โดยพยาบาลเปน
ผูใหแรงสนับสนุน เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสอบถามความวิตกกังวล วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และ
สถิติ Paired-t test ผลการวิจัยพบวา หลังการทดลองกลุมตัวอยางมีระดับความวิตกกังวลดานรางกาย สิ่งแวดลอม 
เศรษฐกิจ และอารมณ ลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
p < 0.05 
 โดยสรุป  การใหแรงสนับสนุนทางสังคมโดยพยาบาลมีผลดี ทําใหครอบครัวผูปวยหนักคลายความวิตกกังวล
ลงได ขอเสนอแนะ ในการนํางานวิจัยไปใชควรจัดระบบการพยาบาลสนับสนุนใหครอบครัวไดมีสวนรวมในการดูแล
ฟนฟูสภาพผูปวยหนักรวมดวย 
 
คําสําคัญ: ความวิตกกังวล, แรงสนับสนุนทางสังคม, สมาชิกในครอบครัว 

 
ABSTRACT  

 
 A person who had been seriously illness and admitted in an Intensive Care Unit (ICU), anxiety levels of 
his/her family members will be increased, especially during the first 72 hours.  The main purpose of this quasi – 
experimental research with one group pretest-posttest design was to study the effects of social  support activities  on  
anxiety levels of  ICU patients’ family  members  in  Choaprayayomaraj Hospital, Suphanburi Province.   A total of 

                                                 
1 นิสิตปริญญาโท คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
2 รองศาสตราจารย  คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 
3 ผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 
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34 purposive sampling subjects were ICU patient’s family members and subjected to self administered- 
questionnaires before and after the experiment. Research instruments included video media, pamphlet, and 
informational and emotional support guidelines which developed by the researcher from House's theory of social 
support.  Descriptive statistic and paired-t test were used to analyze the data and interpret the findings.  
 The results revealed that after the experiment, the subjects had significantly lower average scores in physical 
anxiety, environmental anxiety, income anxiety and emotional anxiety than before the experiment at  
p < 0.05.  The conclusion was that the social support intervention program could significantly help reduce the 
anxiety levels of patient’s family members.  It is suggested from the study that the family member’s involvement in 
some specific care in ICU.  
 

  Keyword :  ANXIETY, SOCIAL SUPPORT, FAMILY MEMBER 
 
1. บทนํา 
      กลุมอาการวิตกกังวลในปจจุบันมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังเชนสถิติในป 2549-2551 ในประเทศไทย พบผูปวย
ดวยกลุมอาการดังกลาว  555.08, 580.48 และ 591.50 ตอแสนประชากร ตามลําดับ จังหวัดสุพรรณบุรี พบผูปวยกลุม
อาการความวิตกกังวลดังน้ี 308.34, 328.83 และ 329.33 ตอแสนประชากร ตามลําดับ (กรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข, 2551) และโรงพยาบาลเจาพระยายมราช พบผูปวยอาการเหลาน้ี 124.52, 149.74 และ 176.28 ตอแสน
ประชากร ตามลําดับ (กลุมงานจิตเวช โรงพยาบาลเจาพระยายมราช, 2551)  
    ความวิตกกังวลเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุโดยเฉพาะ อยางยิ่งสถานการณความเจ็บปวยวิกฤต จะเปนตัวกระตุน
ใหเกิดความวิตกกังวลและความเครียดแกครอบครัวผูปวยอยางมาก และกอใหเกิดภาวะวิกฤตทางจิตใจข้ึนได (Meisel, 
1991) ความวิตกกังวลจะเพ่ิมมากขึ้นตามความรุนแรงของการเจ็บปวย การติดตอสื่อสารที่ไมเพียงพอของญาติกับ
พยาบาล  และไมสามารถระบายความรูสึกของตนเองได ขาดกําลังใจ  ยิ่งทําใหวิตกกังวลเพ่ิมมากขึ้น ความวิตกกังวล
สูงน้ีจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ เปนลม  หมดสติ  หายใจเร็ว  รูสึกปนปวนในทอง  คล่ืนไส  เบื่ออาหาร  
ออนเพลีย  นอนไมหลับ  ไมสุขกายสบายใจ  กระสับกระสาย  ไมสามารถควบคุมความคิด  ความต้ังใจ  และความ
สนใจลดลง  สมาธิสั้นลง  การใชเหตุผลในการกระทําสิ่งหน่ึงสิ่งใดลดลง (Shives, 1994) ทําใหเกิดการเจ็บปวยตามมา
ได ในชวงน้ีจึงถือเปนภาวะวิกฤตดานจิตใจของญาติผูปวยหนักและตองการการชวยเหลือใหผานภาวะวิกฤตไปได
อยางเร็วที่สุด  
         จากการวิจัย พบวา ญาติผูปวยหอผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช  สุพรรณบุรี  มีความตองการลด
ความวิตกกังวลมากที่สุด  รองลงมาคือความตองการดานขอมูล (กันยารัตน มาวิไลและคณะ, 2551) จากการสํารวจ
ขอมูลเบื้องตน พบวา ญาติผูปวยหนักมีความวิตกกังวลอยูในระดับปานกลางถึงระดับสูง  จากการสอบถามญาติผูปวย
พบวา  ญาติผูปวยทั้งหมดอยากทราบขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของผูปวย รอยละ 96.0 อยากไดความเช่ือมั่นวาผูปวย
จะไดรับการรักษาที่ดีที่สุดแมจะใชสิทธิบัตรทองและขณะที่ไมไดอยูกับผูปวย รอยละ 93 .2 อยากใหพยาบาลมีสีหนา
ยิ้มแยม  กระตือรือรนและรับฟงสิ่งที่ญาติอยากจะบอกเลาดวยความตั้งใจ รอยละ 99.0 ตองการใหพยาบาลดูแลผูปวย
ใหดีที่สุด รอยละ 97.0 อยากอยูใกลชิดกับผูปวยใหนานที่สุด  และจากการสังเกต ญาติผูปวยมักยืนเฝาประตูหอผูปวย
ตลอดเวลาในชวง 1-2 วันแรก และกดกริ่งถามอาการผูปวยบอยครั้ง มักถามซ้ําๆ วาผูปวยเปนอยางไรบาง จะปลอดภัย



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    151 

หรือไม ญาติสวนใหญบอกวาไมคอยกลาสอบถาม และพูดคุยระบายความรูสึกเน่ืองจากพยาบาลมีงานยุงและมุงดูแล
ผูปวยเปนสําคัญ 
         จากขอมูลแสดงใหเห็นวา ญาติยังมีความตองการดานขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของผูปวย, ขอมูลเก่ียวกับสิทธิ
การรักษา คาใชจายที่จะมีผลตอผูปวย, ขอมูลเก่ียวกับกฎระเบียบการเขาเยี่ยม สิ่งแวดลอมในหอผูปวยหนัก และ
นอกจากน้ียังตองการความม่ันคงทางดานจิตใจและอารมณ  และในการปฏิบัติงานพยาบาล การใหขอมูลดานตางๆแก
ญาติยังไมมีแนวทางที่ชัดเจนและยังคงมีขอบกพรองอยู และยังขาดการตอบสนองทางดานอารมณแกญาติคอนขางมาก  
ซึ่งจากหลายการศึกษาพบวา การพยาบาลโดยการสนับสนุนทางสังคมดานขอมูลและอารมณแกญาติผูปวยหนัก ทําให
ญาติมีระดับความวิตกกังวลลดลง (กันยา วังเฮงยะฤทธิ์, 2549; อรัญญา ศรีคําซาว,  2549) ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะปรับปรุง
การบริการพยาบาล โดยไดจัดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคมตอความวิตกกังวลของสมาชิกในครอบครัวผูปวยหนัก 
มุงเนนการใหขอมูลและสนับสนุนดานอารมณ เพ่ือเปนแนวทางในการใหบริการการพยาบาลที่มีคุณภาพตอไป  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย      
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
 ศึกษาผลของกิจกรรมสนับสนุนทางสังคมตอความวิตกกังวลดานรางกาย  สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและอารมณ
ของสมาชิกในครอบครัวผูปวยหอผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

สมมุติฐานการวิจัย  
 หลังไดรับกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลดานรางกาย ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และ 
ดานอารมณ ของสมาชิกในครอบครัวผูปวยหอผูปวยหนัก โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี ลดลงกวา
กอนการทดลอง 
 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 เฮาส (1981)ไดกลาวไววา การสนับสนุนดานขอมูลขาวสาร เปนการทําใหไดความรูคําแนะนํา ขอเสนอแนะ 
การช้ีแนะแนวทาง ซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติและนําไปใชในการปรับสภาพแวดลอมได สวนการสนับสนุนดานอารมณ 
เปนการทําใหรูสึกวาไดรับความรัก ความไววางใจ จริงใจ การเอาใจใส ยกยองเห็นคุณคาและมีความผูกพัน ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงไดนําทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมของเฮาส (House, 1981) มาประยุกตใชในกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม
เพ่ือลดความวิตกกังวลของญาติผูปวยหนักในคร้ังน้ี โดยมุงเนนการสนับสนุนทางสังคม 2  ดานคือ การสนับสนุนดาน
ขอมูล ซึ่งประกอบดวย ขอมูลดานการเจ็บปวยของผูปวย (ดานรางกาย) ดานสิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ ที่ไดดัดแปลง
มาจากการใหขอมูลแกญาติผูปวยของ สุวพีร จันทรเจษฎา  (2548) และการสนับสนุนดานอารมณซึ่งประกอบไปดวย 
กิจกรรมสนับสนุนใหไดใกลชิดกับผูปวย  สงเสริมการมีสวนรวมดูแลผูปวย ใหความเช่ือมั่นในการดูแลรักษา  
กิจกรรมระบายอารมณ  กิจกรรมกลุม “ญาติชวยญาติ” การสัมผัสอยางออนโยน ซึ่งกิจกรรมเหลาน้ีจะชวยคลายความ
วิตกกังวลของญาติลงได 
 

วิธีการวิจัย 
         เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-experimental research) หน่ึงกลุมวัดกอนและหลังการทดลอง ประชากรคือ 
สมาชิกในครอบครัวผูปวยหนัก กลุมตัวอยางคือ สมาชิกในครอบครัวผูปวยหนักอายุรกรรม  ในวันที่ 1 มีนาคม - 31 
เมษายน 2553 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 34 คน โดยคํานวณจากสูตร Lemeshow et al.  (1990) โดยมี 
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 เกณฑคัดเขากลุมตัวอยางดังน้ี  ยินดีเขารวมวิจัย สามารถอานออก เขียน เขาใจภาษาไทย  และตอบแบบสอบถามได มี
อายุ 18 – 60 ป เปนคนเดียวกันที่อยูกับผูปวยต้ังแตวันแรกที่รักษาในหอผูปวยหนัก และมาเยี่ยมผูปวยไดอยางตอเน่ือง
ใน 3 วันแรก มีคะแนนความวิตกกังวลกอนทดลอง 47 คะแนนขึ้นไปและ ผูปวยรักษาในหอผูปวยหนักอยางนอย 3 วัน 
เครื่องมือในการทดลองไดแก วีดีทัศนและแผนพับเก่ียวกับหอผูปวย เครื่องมือ คาใชจายและ สิทธิการรักษา และ
แนวทางปฏิบัติการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณแกญาติผูปวยหนักซึ่งประยุกตจากทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคม
ของเฮาส (House, 1981)ใชโดยพยาบาลปฏิบัติการ 13 คนที่ผานการอบรมเปนผูใหแรงสนับสนุนแกญาติ เครื่องมือ
กํากับการทดลองคือ แบบสังเกตการปฏิบัติการสนับสนุนดานขอมูลและอารมณของพยาบาล  เก็บรวบรวมขอมูลโดย
แบบสอบถามความวิตกกังวล ซึ่งประยุกตจากแบบประเมินความวิตกกังวลขณะเผชิญของ Spielberger et al.  (1983)  

ฉบับแปลเปนภาษาไทยโดย ธาตรี นนทศักด์ิ, สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต และ 
ดาราวรรณ ตะปนตา (2534) จํานวนทั้งหมด 23 ขอ ซึ่งคําตอบเปนมาตราสวนประมาณคา  4 ระดับ มีเกณฑการให
คะแนนความวิตกกังวลดังน้ี 1.00 – 2.00 คือ ตํ่า (23-46 คะแนน) , 2.01 – 3.00 คือ ปานกลาง (47-70 คะแนน) และ 3.01 
– 4.00 คือ สูง (71-92 คะแนน)  ผานการทดสอบความตรงเชิงเน้ือหาจากผูเช่ียวชาญ 3 ทานและวิเคราะหความเที่ยงโดย
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ไดคาความเที่ยงความวิตกกังวลดานรางกายเทากับ 0.81  ดานสิ่งแวดลอม
เทากับ 0.71 ความวิตกกังวลดานเศรษฐกิจเทากับ 0.84 และดานอารมณเทากับ 0.71  
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การปฏิบัติการสนับสนุนทางสังคมมีระยะเวลา 3 วันตอญาติผูปวยหน่ึงราย มีหัวหนาเวรทําหนาที่สังเกตการ
ปฏิบัติกิจกรรมพยาบาล เริ่มโดยพยาบาลช้ีแจงวัตถุประสงคของการวิจัย การพิทักสิทธของกลุมตัวอยาง และการไดรับ
อนุญาตจากคณะกรรมการดานจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคามแลว เมื่อญาติเขาใจและยินดีเขารวมวิจัย พยาบาล
ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามความวิตกกังวลดวยตนเอง เมื่อแรกรับผูปวยเขาหอผูปวย และเริ่มดําเนินการ
สนับสนุนทางสังคมโดยพยาบาลซึ่งประกอบไปดวย การใหขอมูลดานรางกาย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ  ควบคูไปกับการ
สนับสนุนดานอารมณแกญาติไปพรอมๆ กัน ปฏิบัติจนสิ้นสุดกิจกรรมในวันที่ 3 จึงใหญาติตอบแบบสอบถามความ
วิตกกังวลดวยตนเองอีกครั้ง ปฏิบัติเชนน้ีไปจนครบ 34 ราย  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา และสถิติ Paired-t test โดยผานการทดสอบการกระจายของตัวแปรความ
วิตกกังวลรายดานรางกาย สิ่งแวดแลอม เศรษฐกิจและอารมณ พบวา มีการกระจายแบบปกติ  
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
ลักษณะทางประชากรของกลุมตัวอยางดังน้ี 
- เพศ       เพศชาย (รอยละ 58.8), เพศหญิง (รอยละ 41.2)   
-  อายุ       สวนใหญ 33-47 ป (รอยละ38.2) รองลงมาคือ 18-32 ป (รอยละ 32.4)  
- การศึกษา     สวนใหญอยูระดับประถมศึกษา (รอยละ 58.8) และ ระดับมัธยมศึกษา (รอยละ 32.4) 
- รายได/เดือน     นอยกวา 5,000 บาท (รอยละ 55.9) และรองลงมาคือ 5,000-10,000 บาท (รอยละ 26.5)  
- สิทธิการรักษา               สวนใหญใชสิทธิบัตรทอง (รอยละ 85.3) รองลงมาคือ สิทธิการรักษาเบิกได (รอยละ 8.8) 
- ความสัมพันธกับผูปวย  เปนบุตร/ธิดามากที่สุด (รอยละ 47.1) รองลงมาคือ สามี/ภรรยา (รอยละ 23.5)  
- ประสบการณการรับบริการในหอผูปวย      สวนใหญไมเคยรับบริการ (รอยละ 85.3)   
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ตาราง 1   การเปรียบเทียบระดับคะแนนเฉล่ียความวิตกกังวลรายดาน กอนและหลังทดลอง  

กอนการทดลอง หลังการทดลอง ความวิตกกังวล 

      ระดับ    X  S.D ระดับ     X    S.D 

        t    p-value 

ดานรางกาย 
ดานสิ่งแวดลอม
ดานเศรษฐกิจ 
ดานอารมณ 

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง 
ปานกลาง 

18.50 
19.00 
11.61 
18.64 

 

3.26 
2.89 
2.00 
3.43 

 

ตํ่า 
ตํ่า 
ตํ่า 
ตํ่า 

11.35 
17.70 
10.17 
  9.50 

 

2.81 
1.38 
2.31 
3.23 

 

7.97 
2.48 
3.02 
8.94 

 

< 0.001* 
    0.018* 
< 0.001* 
< 0.001* 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
 

 จากตาราง 1 พบวา หลังการทดลอง กลุมตัวอยางมีความวิตกกังวลดานรางกาย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และ
อารมณ ลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05  
 

การอภิปรายผล  
 หลังไดรับกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลดานรางกาย ของสมาชิกในครอบครัวผูปวย 
หอผูปวยหนัก ลดลงกวากอนการทดลอง 
 จากสมมุติฐานดังกลาว ผลการศึกษาพบวา หลังไดกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม กลุมทดลองมีระดับคะแนน
เฉล่ียความวิตกกังวลดานรางกายตํ่ากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
การวิจัย เน่ืองจากกลุมตัวอยางไดรับการตอบสนองความตองการในระยะแรกที่ผูปวยรักษาตัวในหอผูปวยหนักในวันที่ 
1 และไดรับการตอบสนองอยางตอเน่ืองในวันที่ 2 และวันที่ 3 ซึ่งเปนชวงที่ญาติมีความวิตกกังวลสูงสุดเก่ียวกับการ
เจ็บปวยของผูปวย และตองการขอมูลมากที่สุด  การศึกษาในครั้งน้ีไดจัดใหขอมูลแกญาติกอนจะพบกับสถานการณจริง 
ผูใหขอมูลคือแพทยและพยาบาลเจาของไข ซึ่งเปนบุคคลที่ใกลชิดและทราบเกี่ยวกับการเจ็บปวยของผูปวยมากที่สุด 
ทําใหญาติไดรับทราบขอมูลที่เปนจริงและเปนปจจุบัน ขอมูลที่ใหประกอบไปดวย การวินิจฉัยโรค อาการและ อาการ
เปล่ียนแปลงในแตละวัน เหตุผลและ แผนการรักษา การพยากรณโรค ทางเลือกและความกาวหนาในการรักษา ทําให
ญาติสามารถนําขอมูลที่ไดมาประเมินสถานการณไดอยางถูกตองและตรงกับความเปนจริง มีเวลาในการเตรียมตัวที่จะ
พบกับสถานการณที่เกิดขึ้น เตรียมคิดหาแนวทางในการเผชิญปญหาไวลวงหนา และหาวิธีการเผชิญกับเหตุการณตางๆ 
ไดเมื่อพบเหตุการณจริง ดังที่ไดพูดคุยกับญาติบอกวา “ พอไดฟงอาการจากหมอแลว คอยรูสึกดีขึ้นมาหนอย ใจสั่น
นอยลง ตอนแรกพอรูวาลุงตองเขารักษาในหอผูปวยหนัก ใจเตนยังกับตีกลอง จะเปนลมใหไดเลย ” ประกอบกับการ
เขาเยี่ยมผูปวยหลังจากรับทราบขอมูลจนเปนที่เขาใจดีแลวน้ัน ทําใหญาติไดพบเห็นสภาพบรรยากาศการดูแลรักษา 
การดูแลอยางใกลชิดและเต็มที่ มีอุปกรณเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพียบพรอม พรอมชวยเหลือผูปวยทุกเวลา ชวยใหญาติ
สบายใจ และรับรูวาผูปวยไมไดมีอาการหนักตามที่คาดการณไวแตแรก ทําใหญาติเกิดความหวังวาผูปวยจะปลอดภัย 
นอกจากนี้ยังไดใหการสนับสนุนดานอารมณเพ่ือลดความกดดันทางจิตใจ โดยการสรางสัมพันธภาพต้ังแตครั้งแรก 
การเปดโอกาสใหระบายความรูสึก รวมถึงการสัมผัสอยางออนโยน ทําใหญาติไดลดความกดดันในจิตใจและไววางใจ 
จึงทําใหญาติมีความวิตกกังวลลดลง สงผลใหปฏิกิริยาตอบสนองตอความเครียดและความวิตกกังวลของรางกายเชน  
อาการปวดเมื่อยกลามเนื้อ การหายใจเร็วถ่ี หัวใจเตนเร็ว อาการปวดศีรษะ ความเบื่ออาหาร ลดนอยลงตามไปดวย จาก
การสัมภาษณญาติบางคนบอกวา “ หลังจากไดเขาไปดูผูปวยไดเห็นและทราบอาการผูปวยแลว ปาเริ่มกินขาวไดแลว 
วันแรกเครียดกินไมไดเลย ”, “ พอเวลาเครียดๆ ปวดคอปวดไหลไปหมด  แตตอนน้ีรูวาพอปลอดภัย ก็เครียดนอยลง 
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อาการปวดก็ดีขึ้น ” และจากการสังเกตพฤติกรรมญาติผูปวยพบวา หลังใหขอมูลและเขาเยี่ยมครบท้ัง 3 วัน ญาติไมมี
อาการมือสั่น เสียงสั่น หายใจเร็ว มีสีหนาเครงเครียดลดลง และพูดคุยกับคนอื่นมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 
สุวพีร จันทรเจษฎา  (2548) พบวา ภายหลังไดรับการใหขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของผูปวย ญาติผูปวยในกลุมทดลอง 
มีความวิตกกังวลดานรางกาย ลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติp < 0 .01 สอดคลองกับการศึกษาของ 
กาญจนา เปสี (2549) พบวา ภายหลังจากมารดาทารกคลอดกอนกําหนดที่มีภาวะหายใจลําบาก หอผูปวยเด็ก 3 ไดรับ
ขอมูลเก่ียวกับการเจ็บปวยของเด็ก  มีความวิตกกังวลลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.01  
 

 หลังไดรับกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลดานสิ่งแวดลอม ของสมาชิกในครอบครัวผูปวย 
หอผูปวยหนัก ลดลงกวากอนการทดลอง 
 จากสมมุติฐานดังกลาว ผลการศึกษาพบวา หลังไดรับการใหขอมูลเก่ียวกับสิ่งแวดลอมในหอผูปวยหนัก กลุม
ทดลองมีระดับคะแนนเฉล่ียความวิตกกังวลดานสิ่งแวดลอม ตํ่ากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.05 
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจาก กลุมตัวอยางไดรับขอมูลเก่ียวกับลักษณะหอผูปวยหนัก ในชวงที่มีการ
เปล่ียนแปลงดานสิ่งแวดลอม จึงเปนชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหญาติสามารถนําขอมูลที่ไดไปใชในการปรับตัวตอ
สิ่งแวดลอมใหมไดโดยไมเกิดความสับสน ประกอบกับการใหขอมูลโดยดูวีดีทัศนที่มีเน้ือหาเก่ียวกับหอผูปวยหนัก ทํา
ใหนาสนใจและดึงดูดใจใหติดตามเรื่องราว มองเห็นภาพไดถูกตอง นอกจากน้ีการไดรับแผนพับคําแนะนําสําหรับญาติ
ผูปวยหนัก ทําใหสามารถอานทบทวนไดในภายหลัง การจัดกิจกรรมตางๆเหลาน้ีถือวาเปนการเตรียมความพรอมใหแก
ญาติผูปวยกอนที่จะพบกับเหตุการณหรือสิ่งแวดลอมที่ไมเคยพบเห็นมากอน ชวยใหญาติมีความเขาใจและมองเห็น
ลักษณะของหอผูปวยหนักไดถูกตองและชัดเจน เมื่อญาติเขาเยี่ยมผูปวยจึงทําใหญาติไมรูสึกต่ืนกลัวหรือวิตกกังวลและ
สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในหอผูปวยหนักไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังที่ไดพูดคุยกับญาติผูปวยบอกวา “ 
ตอนแรกก็เครียดวาทําไมมีอุปกรณเต็มตัวยายไปหมด พอพยาบาลอธิบายเลยเขาใจวา เปนมาตรฐานการดูแลของที่น่ี 
ไมใชสิ่งที่ผิดปกติ ก็เลยเบาใจขึ้น ”, “ เราสบายใจท่ีขอเขาเยี่ยมนอกเวลาได เพราะเราตองทํางานในเวลาเขาเยี่ยมปกติ ” 
และ “ ตอนแรกมากลัวจะทําอะไรไมถูก กลัวโดนวาเวลามาเยี่ยม แตพอไดฟงคําอธิบายแลวก็เขาใจ ก็เลยไมกลัวที่จะมา
เยี่ยมผูปวย”  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ สุทธินี วัฒนกุล (2548) พบวาหลังจากดูสไลดมัลติวิช่ันและคูมือสําหรับ
สมาชิกในครอบครัวหอผูปวยหนัก ญาติผูปวยมีความวิตกกังวลลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 
0 .05  สอดคลองกับการศึกษาของ Chien, Chiu and Lam (2006) พบวาหลังจากไดรับขอมูลเก่ียวกับหองผูปวยหนัก 
ญาติผูปวยหนักมีระดับความวิตกกังวลลดลงและมีระดับความพึงพอใจของญาติผูปวยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
p < 0.01 
 

 หลังไดรับกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลดานเศรษฐกิจ ของสมาชิกในครอบครัวผูปวย 
หอผูปวยหนัก ลดลงกวากอนการทดลอง 
     จากสมมุติฐานดังกลาว ผลการศึกษาพบวา หลังไดรับการใหขอมูลเก่ียวกับคารักษาพยาบาล คาใชจายตางๆ ใน
หอผูปวยหนัก กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉล่ียความวิตกกังวลดานเศรษฐกิจตํ่ากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ p < 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจากกลุมตัวอยางไดรับขอมูลเก่ียวกับคาใชจาย สิทธิการรักษา 
และการตรวจสอบสิทธิการรักษา อยางคลาวๆ โดยผานสื่อวีดีทัศน ต้ังแตระยะแรกรับผูปวยรักษาในหอผูปวยหนัก 
รวมกับพยาบาลไดใหขอมูลเพ่ิมเติมดวยตนเองทุกรายหลังจากดูวีดีทัศนจบซึ่งแตละรายอาจมีความแตกตางกันไป  
ประกอบกับเมื่อตรวจสอบสิทธิการรักษาของผูปวยแลวพบวา ผูปวยทุกคนมีสิทธิตามหลักประกันสุขภาพทั้งหมด
ไดแก สิทธิบัตรทอง สิทธิเบิกได และสิทธิประกันสังคม จึงทําใหญาติมีความเขาใจและมั่นใจในหลักประกันสุขภาพ
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ตางๆที่ผูปวยมีอยู ทําใหญาติมีความวิตกกังวลลดลงมาก ดังที่ญาติบอกวา “ไมรูสึกหนักใจเรื่องคารักษา เพราะพอใช
สิทธิบัตรทอง”, “ โชคดี เด๋ียวน้ีมีบัตรทองใชในการรักษา ไมง้ัน ปาคงไมมีปญญาพาลุงมาหาหมอ” และ “ ไมกังวล
เรื่องคารักษาพยาบาล เพราะแมใชสิทธิประกันสังคม จากที่ทํางานครับ”  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของอรัญญา ศรีคํา
ซาว (2548) พบวา หลังจากไดรับขอมูลเก่ียวกับคารักษาพยาบาล สิทธิการรักษาตางๆในขณะที่ผูปวยรักษาตัวในหอ
ผูปวยหนัก ญาติผูปวยมีความวิตกกังวลตํ่ากวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  p < 0.05 และสอดคลองกับ 
พิกุลรัตน วงศพานิชย และวิไล ต้ังสถิตพร (2548) พบวา หลังไดรับสิทธิคารักษาพยาบาล คาใชจายตางๆ มารดาผูปวย
เด็กภาวะวิกฤต มีความวิตกกังวลลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0 .05 
 

 หลังไดรับกิจกรรมสนับสนุนทางสังคม ความวิตกกังวลดานอารมณ ของสมาชิกในครอบครัวผูปวย 
หอผูปวยหนัก ลดลงกวากอนการทดลอง 
 จากสมมุติฐานดังกลาว หลังการทดลองระดับคะแนนเฉล่ียความวิตกกังวลดานอารมณของสมาชิกในครอบครัว
ผูปวยหนักตํ่ากวากอนการทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p <0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย เน่ืองจาก กลุม
ตัวอยางไดรับการตอบสนองดานขอมูลและดานอารมณไปพรอมๆกันในระยะเวลาท่ีญาติมีความกดดันทางดานอารมณ
และความรูสึก ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไมแนนอน ความกลัววาผูปวยจะเจ็บปวดหรือตาย การที่ญาติไดรับการสราง
สัมพันธภาพที่ดีจากเจาหนาที่ต้ังแตระยะแรกทําใหญาติประทับใจ มีความไววางใจในตัวเจาหนาที่ รวมกับการยืดหยุน
เวลาเขาเยี่ยม ประกอบกับการที่ญาติไดมีสวนรวมในการดูแลผูปวยขณะเย่ียมทําใหไดแสดงบทบาทหนาที่และลด
ความรูสึกผิดที่ไมสามารถชวยเหลือผูปวยได  พรอมกับเปดโอกาสใหญาติไดระบายอารมณ ทําใหความกดดัน อึดอัด
ใจลดลง และการใชวิธีการสัมผัสอยางออนโยน ทําใหญาติเกิดความรูสึกอบอุนและไววางใจ พรอมกับกลาวใหความ
มั่นใจแกญาติผูปวยวา ผูปวยจะไดรับการดูแลรักษาอยางดีที่สุด ซึ่งทําใหญาติรูสึกเช่ือมั่นตอการดูแลรักษา นอกจากน้ี
ไดจัดกิจกรรมกลุม “ ญาติชวยญาติ” เพ่ือใหญาติแลกเปล่ียนความรูสึกซึ่งกันและกัน ทําใหญาติรูสึกวามีผูที่เขาใจและมี
กําลังใจ จากการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดในชวงเวลาที่เหมาะสม ทําใหญาติรูสึกไดถึงการเอาใจใสจากเจาหนาที่ จึงทํา
ใหความกดดันทางอารมณของญาติลดลง จากการพูดคุยกับญาติ ญาติบอกวา “ไดเห็นการดูแลผูปวยของที่น่ีแลว สบาย
ใจวา พอไดอยูในที่ที่ดีที่สุดแลว”, “ปารูสึกมีความสุขที่ไดดูแลลุงตอนเขาเจ็บปวย ไมอยางน้ันคงรูสึกผิดที่ชวยอะไรเขา
ไมไดเลย เพราะมีกันอยูสองคนเอง ”, “ขอบใจท่ีรับฟงคนแกพูดนะ ปาสบายใจข้ึนเยอะเลย”, “ การทําบุญ ตักบาตร 
พรอมกับลุงตอนเขาไมสบาย มันก็ทําใหปาสบายใจข้ึน” และ “ไดคุยกับญาติคนไขอื่น เขาก็เคยเจอปญหาเหมือนเรา ก็
เลยทําใหรูสึกมีกําลังใจขึ้น”  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกันยา วังเฮงยะฤทธิ์  (2549)  พบวาหลังจากไดรับแรง
สนับสนุนดานอารมณ ญาติผูปวยหนักมีความวิตกกังวลลดลงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ p < 0.01   
 

4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 การใหแรงสนับสนุนทางสังคมโดยพยาบาลแกสมาชิกในครอบครัวผูปวยหนักโดยมุงเนนการใหขอมูลเก่ียวกับ
ความเจ็บปวยของผูปวย สิ่งแวดลอมในหอผูปวย คาใชจาย สิทธิการรักษา รวมกับการสนับสนุนทางอารมณ ชวยให
ญาติผูปวยหนักคลายความวิตกกังวลลงได ขอเสนอแนะในการนํางานวิจัยไปใช หอผูปวยหนักควรมีนโยบายสงเสริม
การมีสวนรวมของญาติในการดูแลฟนฟูสภาพผูปวย และในการทําวิจัยครั้งตอไปควรนําระดับความรุนแรงของการ
เจ็บปวยของผูปวยซึ่งอาจมีผลตอความวิตกกังวลของญาติ เปนเกณฑในการคัดเขาของกลุมตัวอยางรวมดวย 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพในกระบวนการผลิตอาหารเปน
กระบวนการในการคนหาจุดบกพรองอันตรายและกําหนดแนวทางในการแกไข เพ่ือปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นใน
ผลิตภัณฑ เปนระบบคุณภาพที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑอาหาร   การวิจัยครั้งน้ีมีความมุงหมาย
เพ่ือวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพในการผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะและหาแนวทางแกไข
ปญหาที่พบ รูปแบบการศึกษาเปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasai-experimental Research) ในกระบวนการผลิตเครื่องด่ืม
เกร็ดหิมะ 1 แหง โดยศึกษากระบวนการผลิต ประเมินสถานที่ วิเคราะหตัวอยางอาหาร ภาชนะท่ีสัมผัสอาหารและมือ
ผูปฏิบัติงานในจุดที่คาดวาจะเปนจุดวิกฤต วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพ แกไขปญหาท่ี
พบแลวประเมินสถานที่และวิเคราะหทางดานจุลชีพซ้ํา สถิติที่ใช คือคาเฉล่ีย และรอยละ 
 ผลการวิจัยพบวา กอนการปรับปรุงผลการประเมินสถานที่ผลิตไมผานเกณฑ หลังการปรับปรุงคะแนนรวม
ของสถานที่อยูในระดับดี คือไดรอยละ 72.25  จุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพประกอบดวย การลางวัตถุดิบ การ
คั้น การปรุงผสม ภาชนะที่สัมผัสอาหารและมือผูปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหทางดานชีวภาพ หลังการปรับปรุงพบวา
ปริมาณจุลินทรียรวม โคลิฟอรม และยีสต ลดลงในขั้นตอนการลางวัตถุดิบ การค้ัน การปรุงผสม เช้ือรายีสต ลดลง
เฉพาะในขั้นตอนการลางวัตถุดิบ ฟคัลโคลิฟอรม และ ยีสตไมแตกตาง ไมพบ Escherichia coli ทั้งกอนและหลัง
ปรับปรุง สวนภาชนะที่สัมผัสอาหารและมือผูปฏิบัติงาน พบวาหลังปรับปรุงปริมาณจุลินทรียรวม โคลิฟอรม ฟคัลโคลิ
ฟอรมลดลง แตพบปริมาณจุลินทรียรวมเพ่ิมขึ้นในภาชนะที่สัมผัสอาหารบางช้ิน  การวิจัยครั้งน้ีพบอันตรายและจุด
วิกฤตที่ตองควบคุมและแนวทางการแกไขในการผลิตนํ้าสมเกร็ดหิมะสามารถนําไปใชพัฒนาคุณภาพการผลิต
เครื่องด่ืมลักษณะเดียวกันได 
 

คําสําคัญ : การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม, ดานชีวภาพ, เครื่องด่ืมเกร็ดหิมะ 
 

Abstract 
 

 Analysis of biological hazard and critical control points in food production process was to search the 
hazard points and to find the solution for protecting harm in product. That was the effective quality system in 
developing quality of food product. This research was aimed to analyze the biological hazard and critical control 
                                                 
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม     
2 ดร.คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
3 ดร.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
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points in the production of ice slushee beverages, and to find the solution. The quasi experimental research was 
performed. The study population was  ice slushee beverages production processing in one manufacture. It was to 
study the production process, manufacturing facilities, sample food analysis, food equipments, and workers in 
estimated critical points. It was to analyze the biological hazard and critical control points, to solve the problem, to 
assess manufacturing facilities and to analyze microbe duplicating. The statistics were mean and percentage.  
 The result was found that pre-improvement of manufacturing facilities was not passed by the criteria, but 
post-improvement was good level at 72.25%. The critical control points in biological process were found such as the 
cleaning materials, the squeezing process, the mixed process, the cooking equipments in food and workers. The 
result of biological analysis was found that post-improvement had the total Bacteria Count, Coliform, Yeast 
decreasing in the process of cleaning, squeezing and mixing materials. Molds were decreased in the process of 
cleaning but fecal Coliform and yeast were not different when compared to pre-improvement. The Escherichia coli 
were not found in pre and post-improvement. The food equipments and hand workers were found that post-
improvement had the decreasing of total bacteria count, Coliform, and fecal Coliform in the standard level. However, 
the increasing of total bacteria count was found in some food equipments. This research was summarized that the 
hazard and critical control points, and the solution for the production of ice Slushee beverages were to develop the 
quality in the same beverages production.  
 
Keywords :  Analysis of biological hazard and critical control points, biological, Ice Slushee Beverages 
 
บทนํา 
  เครื่องด่ืมที่ผลิตและจําหนายในประเทศมีหลายประเภทไดแก เครื่องด่ืมเขมขน เครื่องด่ืมชนิดเหลวและชนิด
แหง ซึ่งเคร่ืองด่ืมที่มักพบปญหามากที่สุด คือ เครื่องด่ืมชนิดเหลวและชนิดแหง เครื่องด่ืมเหลาน้ีแบงไดหลายชนิด ตาม
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตจากผลไม ดอกไม  เชน สม มะพราว  มะนาว  สมุนไพรตาง ๆ เชน วานหางจระเข  มะตูม ทําให
กระบวนการผลิตที่แตกตางกันไปขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามาใช อันตรายท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นอันเน่ืองจากผลิตภัณฑประเภท
น้ีจึงมีความหลากหลายขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักร อุปกรณที่ใชรวมทั้งสุขลักษณะการผลิตและ
การจําหนาย  เครื่องด่ืมจําพวกน้ีมีสารอาหารที่ทําใหเช้ือจุลินทรียทั้งแบคทีเรีย ยีสตและราเจริญเติบโตไดดีหากมีการ
ปนเปอนจากวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิต เครื่องจักรและอุปกรณ รวมถึงการจัดการดานสุขลักษณะในการผลิต และการ
จัดจําหนายผลิตภัณฑที่ไมเหมาะสม  
  ผลการเฝาระวังจุลินทรียปนเปอนในอาหารของหนวยเคลื่อนที่เพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร ในพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ต้ังแตป 2547-2550 พบการปนเปอนจุลินทรียในอาหารคอนขางสูง โดยจุลินทรียรวมพบการปนเปอนรอยละ 
2.99  14.56  16.67 และ15.53 เช้ือ Coliform พบการปนเปอนรอยละ 11.00  13.63  31.84 และ 37.40  
เช้ือ Escherichia coli  พบการปนเปอนรอยละ 0.00  9.53  5.38 และ 17.83 เช้ือ Yeast พบการปนเปอนรอยละ 13.00  
14.29  6.07 และ 11.05 และเช้ือราพบการปนเปอนรอยละ 0.00  30.96  5.01 และ 6.58 ตามลําดับ   

จากรายงานประจําป 2551 โดยหนวยเคล่ือนที่เพ่ือความปลอดภัยดานอาหาร (สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2552.) ไดศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปนเปอนจุลินทรียในเครื่องด่ืมสมุนไพร ณ สถานที่จําหนายในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาในเคร่ืองด่ืมสมุนไพรในภาชนะที่บรรจุปดสนิทและพรอมบริโภคที่จําหนาย 
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เก็บตัวอยางเครื่องด่ืมจํานวน  455 ตัวอยาง ทั้งแบบภาชนะบรรจุปดสนิทและตักขาย  ผลตรวจวิเคราะหพบการ
ปนเปอนเช้ือจุลินทรียสูงมากถึง  326 ตัวอยาง หรือรอยละ 71.47 โดยแบบบรรจุภัณฑปดสนิท พบการปนเปอน    จุลิ
นทรียมากที่สุดในนํ้าใบบัวบก พบการปนเปอนรอยละ 97.83 รองมาคือนํ้าจับเล้ียงรอยละ 90  นํ้าเสาวรส รอยละ 87.88 
นํ้าบีทรูท รอยละ 84.61 นํ้าเฉากวย รอยละ 67.35 นํ้าสํารอง รอยละ 62.50 นํ้ากระเจี๊ยบ รอยละ 55.36 และนํ้าเกกฮวย 
รอยละ 54.69 นอกจากน้ีการปนเปอนที่พบ ยังเกิดจากมือของผูจําหนายพบการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย กลุม Coliform 
รอยละ 65.22 รองมาเปนภาชนะและอุปกรณที่สัมผัสเครื่องด่ืมรอยละ 31.25  

จากรายงานสรุปผลการตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑสุขภาพประจําป 2551 ในภาพรวมของประเทศ  (สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2552) พบตัวอยางเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิทไมเขามาตรฐานพบ ยีสต, ราและ 
MPN Coliform คิดเปนรอยละ  66.67 และจากรายงานสถานการณความปลอดภัยดานอาหารและผลิตภัณฑสุขภาพ ณ 
สถานที่จําหนาย ปงบประมาณ 2551 ในภาพรวมของประเทศ (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2552) ผลการ
สํารวจสถานการณการปนเปอนจุลินทรียในอาหาร มือผูสัมผัสอาหารและภาชนะสัมผัสอาหารทั่วประเทศ โดยตรวจ
การปนเปอนเช้ือจุลินทรียในอาหาร จํานวน 30,735 รายการผานมาตรฐาน 25,699รายการ ตกมาตรฐาน 5,063 รายการ 
คิดเปนรอยละ 16.47      
 จากผลการเฝาระวังของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอางทองปงบประมาณ 2552 (สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดอางทอง, 2552) เก็บตัวอยางผลิตภัณฑอาหาร เฉพาะเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ณ สถานที่ผลิตใน
จังหวัดอางทอง จํานวน 12 ตัวอยาง ผลการตรวจวิเคราะหพบการปนเปอนจุลินทรีย จํานวน 8 ตัวอยาง คิดเปน 
รอยละ  66.67 โดยพบโคลิฟอรม จํานวน 4 ตัวอยาง  ยีสตและเช้ือราจํานวน 7 ตัวอยาง  

 จังหวัดอางทองมีสถานที่ผลิตเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท โดยเฉพาะเคร่ืองด่ืมเกร็ดหิมะหลายแหงมี
การกระจายสินคาแพรหลายทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกลเคียง โดยเปาหมายผูบริโภคมีทั้งในตลาด ตลาดนัด เรขายตาม
หมูบานและโดยเฉพาะในโรงเรียนน้ันมีการจําหนายในแทบทุกโรงเรียน ซึ่งเปนที่นิยมบริโภคใน 
เด็กนักเรียน ผูบริโภคท่ัวไป เน่ืองจากสามารถหาซื้อไดงาย เก็บไวไดนาน สะดวกและรับประทานไดทุกสถานที่  จึง
เปนโอกาสเสี่ยงที่กอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภคมาก    

 จากรายงานและผลการวิเคราะหตางๆ แสดงใหเห็นวาผลิตภัณฑเครื่องด่ืมในภาชนะบรรจุที่ปดสนิท ที่วาง
จําหนายในทองตลาดทั้งในภาพรวมของประเทศและในจังหวัดอางทองไมมีคุณภาพมาตรฐานโดยเฉพาะการพบยีสต
และรา ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภคได    
  ดังน้ันการศึกษากระบวนการผลิตและวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางชีวภาพในกระบวนการ
ผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะ เพ่ือจะไดทราบถึงอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางชีวภาพท่ีเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 
รวมถึงหาแนวทางแกไขและควบคุมจุดวิกฤตท่ีตองควบคุมที่เกิดขึ้น ซึ่งจะสงผลใหผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐาน
รวมถึงเปนการสรางระบบประกันคุณภาพใหกับสถานที่ผลิตน้ันและเปนการสรางหลักประกันความมั่นใจใหกับ
ผูบริโภคอีกทางหน่ึงดวย   
 
ขั้นตอนการศึกษา 
 เปนการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasai-experimental Research) แบบกลุมเดียว One-Group Prettest-Posttest Design 
โดยศึกษากระบวนการผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะของโรงงานจํานวน 1 แหง ระยะเวลาการศึกษาต้ังแตเดือน ธันวาคม 
2552 - มิถุนายน 2553 

1. สํารวจและเลือกสถานที่ผลิตและประสานผูประกอบการเจาหนาที่ที่เก่ียวของเพ่ือลงศึกษาวิจัย  
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2. ประเมินสถานที่ผลิตตามแบบบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหาร ตส.1(50) ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุขฉบับที่ 193 พ.ศ.2543  เก็บตัวอยางตรวจวิเคราะห โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ในจุด
ที่คาดวาจะเปนจุดวิกฤต ดังน้ี 
 2.1 Swab ภาชนะ/อุปกรณ ทุกชนิดที่สัมผัสกับอาหาร โดยเลือกเก็บใน 9 ตัวอยางไดแก เครื่องลาง เครื่องคั้น
วัตถุดิบ ภาชนะใสสมที่คั้น ถังปน อุปกรณสําหรับกวน ภาชนะใสวัตถุดิบ อุปกรณสําหรับตัก แกวใสผลิตภัณฑ เครื่อง
ซีล และพลาสติกปดซีล โดยตรวจหาเช้ือจุลินทรียรวม, โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรมและ Escherichia coli 
 2.2 ตัวอยางอาหารในจุดที่คาดวาจะเปนจุดวิกฤตโดยเลือกเก็บใน 5 จุดไดแก กระบวนการลางวัตถุดิบ การ
คั้นวัตถุดิบ การปรุงผสม การบรรจุ การเก็บรักษาโดยสุมตัวอยางจุดละ 3 ซ้ําโดยตรวจหาเช้ือจุลินทรียรวม,  
โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรม, Escherichia coli, ยีสตและรา 
 2.3 Swab จากมือของผูปฏิบัติงานทุกคนโดยตรวจหาเช้ือจุลินทรียรวม, โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรม และ 
Escherichia coli 
 โดยเช้ือจุลินทรียรวมตรวจดวยวิธี  Pore Plate, เช้ือโคลิฟอรมและฟคัลโคลิฟอรม ตรวจดวยวิธี 
Most Probable Number (MPN), เช้ือ Escherichia coli ตรวจดวย 3M Petrifilm E.coli/Coliform count (EC) 
 3. ผูวิจัยผูประกอบการ ผูปฏิบัติงาน เจาหนาที่ที่เก่ียวของ รวมวิเคราะหปญหา วิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคุมและหาแนวทางแกไขโดยนําหลักการ Decision tree (สุวิมล  กีรติพิบูล. 2544)  ซึ่งระบุเหตุผลตามลําดับ
ความเหมาะสมมาใชในการวิเคราะห  
  4. กําหนดมาตรการในการควบคุมจุดวิกฤตที่ตองควบคุม ใหความรูแกบุคลากรที่เก่ียวของ ผูประกอบการ 
ผูปฏิบัติงานทุกคนเจาหนาที่ที่เก่ียวของ ลงมือปฏิบัติ แนะนําสาธิตวิธกีารแกไข ณ สถานที่ผลิต 
  5. ลงติดตามผลปฏิบัติการแกไขในจุดวิกฤต  
  6. ประเมินสถานที่ผลิตและเก็บตัวอยางตรวจวิเคราะหซ้ําหลังการปรับปรุงแกไข 
  7. เก็บรวบรวมขอมูล สรุปขอมูล วิเคราะหผล 
 
ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษา พบวาการประเมินสถานที่ผลิตอาหารโดยการเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงแกไข
พบวาหลังการปรับปรุงคะแนนสูงขึ้นในทุกหมวด โดยกอนการปรับปรุงคะแนนรวมคิดเปนรอยละ  53.06  ซึ่งไมผาน
เกณฑและหลังการปรับปรุงคะแนนรวม คิดเปนรอยละ 75.25 อยูในระดับดี ดังแสดงใน ตาราง 1 
 

ตาราง 1  ผลการประเมินสถานที่ผลิตอาหารโดยเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุง แยกเปนรายหมวด 
คะแนนท่ีได (รอยละ) 

สิ่งท่ีตรวจสอบ  (รายหมวด) 
กอน หลัง 

1. สถานที่ต้ังและอาคารผลิต 
2. เครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณในการผลิต 
3. การควบคุมกระบวนการผลิต 
4. การสุขาภิบาล 
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด 
6. บุคลากรและสุขลักษณะของผูปฏิบัติงาน 

63.15 
62.50 
42.85 
46.66 
57.69 
56.66 

72.36 
87.50 
73.21 
63.33 
84.61 
80.00 

คะแนนรวมทุกหมวด 53.06 75.25 
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 เกณฑ  คะแนนรวมทุกหมวดตํ่ากวา 60 =ไมผานเกณฑ, รอยละ 60.00-79.99 = ระดับดี, รอยละ 80.01-100.00 
= ระดับดีมาก 

 
ผลตรวจวิเคราะหทางชีวภาพ ณ จุดวิกฤตในกระบวนการลาง โดยเปรียบเทียบจุลินทรียกอนและหลัง 

พบวาจํานวนจุลินทรียรวม (CFU/g), โคลิฟอรม (MPN/g), ยีสต (CFU/g) และรา (CFU/g) หลังการปรับปรุงแกไขในจุด
วิกฤตมีปริมาณลดลงจากกอนการปรับปรุง ฟคัลโคลิฟอรม (MPN/g) มีปริมาณเทาเดิมทั้งกอนและหลัง สวนเช้ือ 
Escherichia coli (CFU/g) ไมพบทั้งกอนและหลังการปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไว  

ผลตรวจวิเคราะหทางชีวภาพ ณ จุดวิกฤตในกระบวนการคั้น โดยเปรียบเทียบจุลินทรียกอนและหลังพบวา 
จํานวนจุลินทรียรวม, โคลิฟอรมและยีสต หลังการปรับปรุงแกไขในจุดวิกฤตมีปริมาณลดลงจากกอนการปรับปรุง ฟ
คัลโคลิฟอรมและรา มีปริมาณเทาเดิมทั้งกอนและหลังการปรับปรุง สวนเช้ือ Escherichia coli ไมพบทั้งกอนและหลัง
การปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไว  

ผลตรวจวิเคราะหทางชีวภาพ ณ จุดวิกฤต กระบวนการปรุงผสมโดยเปรียบเทียบจุลินทรียกอนและหลัง 
พบวา จํานวนจุลินทรียรวมหลังการปรับปรุงแกไขในจุดวิกฤตมีปริมาณลดลงจากกอนการปรับปรุง โคลิฟอรม,  
ฟคัลโคลิฟอรมยีสตและรา กอนและหลังมีปริมาณเทาเดิมทั้งกอนและหลังการปรับปรุงและไมพบเช้ือ Escherichia coli 
ทั้งกอนและหลังการปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไว ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2   ผลการเปรียบเทียบจํานวนจุลินทรีย ณ จุดวิกฤตในกระบวนการลาง การคั้นและการปรุงผสม 

ปริมาณเช้ือที่พบ  ณ จุดวิกฤต 

กระบวนการลาง กระบวนการคัน้ กระบวนการปรุงผสม 
 เกณฑ 

คาเฉลี่ย 

( )X กอน 

คาเฉลี่ย 

( )X หลัง 

คาเฉลี่ย

( )X กอน 

คาเฉลี่ย

( )X หลัง 

คาเฉลี่ย 

( )X กอน 

คาเฉลี่ย 

( )X หลัง 

เชื้อจุลินทรียรวม (CFU/g) 1x103 1.5x105 3.2x102 5.2x104 2.5x102 5.1x103 1.9x102 

โคลิฟอรม(MPN/g) < 3 23 <3 11 <3 11 <3 

ฟคัลโคลิฟอรม(MPN/g) <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 

Escherichia coli (CFU/g) ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ ไมพบ 

ยีสต (CFU/g) 1x103 1.4x104 <10 7.1x104 1.8x103 3.6x103 <10 

รา(CFU/g) 1x103 1.6x103 <10 <10 <10 <10 <10 

เกณฑ (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536)  จุลินทรียรวม  (CFU/g)  < 1.0x103, โคลิฟอรม  (MPN/g)  < 3, ฟคัล 
โคลิฟอรม (MPN/g)  <3, Escherichia coli (MPN/g) = ไมเกิน 7 โคโลนี/25 ตร.ซม.  
 

 ผลตรวจวิเคราะหทางชีวภาพ จากมือผูปฏิบัติงาน ผลการเปรียบเทียบจํานวนจุลินทรียหลังการปรับปรุง พบ
จํานวนจุลินทรียรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไว  เช้ือโคลิฟอรม หลัง
ปรับปรุงลดลง 2 ตัวอยางเพิ่มขึ้น 2 ตัวอยางและพบ 2 ตัวอยางที่ปริมาณเช้ือโคลิฟอรมไมแตกตาง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ผลกอนการปรับปรุง  ฟคัลโคลิฟอรมหลังปรับปรุงลดลง 2 ตัวอยาง เพ่ิมขึ้น 1 ตัวอยางและ 3  ตัวอยางที่ปริมาณไม
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แตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุงและไมพบเช้ือ Escherichia coli ทั้งกอนและหลังการปรับปรุงและ
อยูในเกณฑที่กําหนดไว ดังแสดงใน ตาราง 3 
 
ตาราง 3  ผลการเปรียบเทียบเช้ือจุลินทรียรวม, โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรม,  Escherichia coli ในมือผูสัมผัสอาหาร 

เกณฑ (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536)  จุลินทรียรวม  (CFU/g)  < 1.0x103, โคลิฟอรม  (MPN/g)  < 3, ฟคัล 
โคลิฟอรม (MPN/g)  <3, Escherichia coli (MPN/g) = ไมเกิน 7 โคโลนี/25 ตร.ซม.  

 
ผลตรวจวิเคราะหทางชีวภาพ ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสอาหารกอนและหลังการปรับปรุงพบวาจํานวน 

จุลินทรียรวม หลังการปรับปรุง ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุงและเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑที่
กําหนดพบ  2 ตัวอยางสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวและ 7 ตัวอยางอยูในเกณฑที่กําหนดไว ปริมาณเช้ือโคลิฟอรมหลังการ
ปรับปรุงลดลง  3 ตัวอยางเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุง มีปริมาณเพ่ิมขึ้น ใน 1 ตัวอยางและ 5 ตัวอยางผลไม
แตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการปรับปรุง ปริมาณเช้ือฟคัลโคลิฟอรม มีปริมาณลดลง 1 ตัวอยาง เพ่ิมขึ้น 
1 ตัวอยางและ 7 ตัวอยางผลไมแตกตางกันเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุงและไมพบเช้ือ Escherichia coli ทั้ง
กอนและหลังการปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไวดังแสดงใน ตาราง 4 
 

จุลินทรียรวม 
(CFU/g) 

โคลิฟอรม  
(MPN/g) 

ฟคัลโคลิฟอรม 
(MPN/g) 

  Escherichia coli 
(CFU/g) รายการวิเคราะห 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 
Swabมือคนที ่1 1.2x104 4.0x102 15 < 3 9 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swabมือคนที ่2 9.0x102 3.4x02 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swabมือคนที ่3 1.7x104 4.2x102 < 3 15 < 3 9 ไมพบ ไมพบ 

Swabมือคนที ่4 1.9x104 2.4x102 15 < 3 15 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swabมือคนที ่5 9.9x103 4.6x103 9 11 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swabมือคนที ่6 9.2x103 1.2x102 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 
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ตาราง 4  ผลเปรียบเทียบเช้ือจุลินทรียรวม, โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรมและ Escherichia coli  ของภาชนะอุปกรณที่
สัมผัสกับอาหาร 

เกณฑ (กรมวิทยาศาสตรการแพทย, 2536)  จุลินทรียรวม  (CFU/g)  < 1.0x103, โคลิฟอรม  (MPN/g)  < 3, ฟคัล 
โคลิฟอรม (MPN/g)  <3, Escherichia coli (MPN/g) = ไมเกิน 7 โคโลนี/25 ตร.ซม.  

 
สรุปผลการวิจัย 

 การวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพในการผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะครั้งน้ี  
ผลการวิจัย พบสถานที่ผลิตมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นคือกอนการปรับปรุงไมผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 53.06 สวนหลัง
การปรับปรุงคะแนนอยูในระดับดี คิดเปนรอยละ 75.25 พบจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางดานชีวภาพ  5 จุด ไดแก การลาง
วัตถุดิบ การค้ันวัตถุดิบ การปรุงผสม ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารและมือผูปฏิบัติงาน ผลการวิเคราะหทางชีวภาพ
หลังการปรับปรุง พบขั้นตอนการลางวัตถุดิบมีปริมาณจุลินทรียรวม โคลิฟอรม ยีสต รา ลดลงแตเช้ือฟคัลโคลิฟอรมไม
มีความแตกตาง แสดงถึงกระบวนการลางมีผลตอการลดลงของเช้ือจุลินทรียและรา บงถึงความไมสะอาดของวัตถุดิบ 
(พัชราวัลย  ตรังศรีชาติ, 2548) พบแหลงที่มาของการปนเปอนในผลิตภัณฑ ไดแก วัตถุดิบที่ใชผลิต กรรมวิธีที่ไม
สะอาด สุขลักษณะการผลิตที่ไมดี ดังน้ันจึงควรมีการควบคุมกระบวนการลางใหถูกตองและเหมาะสม 

  ขั้นตอนการคั้นวัตถุดิบมีปริมาณจุลินทรียรวม, โคลิฟอรม, ยีสต ลดลงแตเช้ือฟคัลโคลิฟอรม และราไมมี
ความแตกตาง  ขั้นตอนการปรุงผสมมีปริมาณจุลินทรียรวม โคลิฟอรม ยีสต ลดลงแตเช้ือฟคัลโคลิฟอรม รา ไมมีความ
แตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับผลกอนการปรับปรุงและไมพบเช้ือ Escherichia coli ทั้งกอนและหลังการปรับปรุงและอยู
ในเกณฑที่กําหนดไว     

ภาชนะอุปกรณที่สัมผัสอาหารและมือผูปฏิบัติงานมีปริมาณจุลินทรียรวม, โคลิฟอรมและฟคัลโคลิฟอรม
ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับกอนการปรับปรุง (หทัยกานต โชติกลาง, 2548) ศึกษาพบจุดวิกฤตที่ตองควบคุม คือ ความ
สะอาดของภาชนะ อุปกรณและมือผูสัมผัสอาหาร (Lucca and Silva, 2006) ศึกษาพบในสุขลักษณะการผลิต เครื่องมือ
เครื่องใชไมสะอาด  อยางไรก็ตามพบการเพิ่มของจุลินทรียรวมในภาชนะบางช้ิน ซึ่งอาจเกิดจากการใชภาชนะเวียนซ้ํา

จุลินทรียรวม 
(CFU/g) 

โคลิฟอรม  
(MPN/g) 

ฟคัลโคลิฟอรม 
(MPN/g) 

   Escherichia coli 
(CFU/g) รายการวิเคราะห 

กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง กอน หลัง 

Swab  เคร่ืองลางสม 1.0x104 8.0x101 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab จากเคร่ืองค้ันสม 1.2x104 3.0x101 15 < 3 9 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab ภาชนะใสสมที่ค้ัน 3.7x102 3.5x102 < 3 9 < 3 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab เคร่ืองปน 1.4x103 3.7x102 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab ภาชนะใสสมที่ปน 1.2x104 1.2x103 15 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab ภาชนะตัก 1.2x104 1.2x103 15 9 < 3 <3 ไมพบ ไมพบ 

Swab แกวบรรจุ 2.0x102 5.0x101 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab จากเคร่ืองซีล 1.0x104 3.6x101 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 

Swab จากซีลพลาสติก 3.5x102 3.5X102 < 3 < 3 < 3 < 3 ไมพบ ไมพบ 
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และพบในมือผูปฏิบัติงานจํานวน 1 ตัวอยางซึ่งอาจเกิดจากการขาดความใสใจในการปฏิบัติที่ถูกตอง (Murat et al, 
2006) ศึกษาขอปฏิบัติในดานสุขาภิบาล พบวาเจาของและบุคลากรการขาดความรูความเขาใจพ้ืนฐานของการ
สุขาภิบาลอาหาร และไมพบเชื้อ Escherichia coli ในภาชนะอุปกรณที่สัมผัสอาหารและมือผูปฏิบัติงานทั้งกอนและ
หลังการปรับปรุงและอยูในเกณฑที่กําหนดไว ดังน้ันการลางทําความสะอาดภาชนะโดยใชสารทําความสะอาดท่ี
สามารถใชกับอาหารไดและมีการฆาเช้ือซ้ําในรอบสุดทายและมีการลางทําความสะอาด รวมถึงการฆาเช้ือกอนและ
หลังการปฏิบัติงานทุกครั้งจะชวยลดการปนเปอนได  
 จากผลการศึกษาสรุปวาการวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุมทางชีวภาพในกระบวนการผลิต
เครื่องด่ืมเกร็ดหิมะทําใหทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดในกระบวนการผลิตและทราบแนวทางที่แกไขเพ่ือจะได
ควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นไดทันทวงทีและทําใหผูผลิตและบุคลากรมีความรวมใจในการปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ใหดีขึ้นและเปนการสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภคในดานคุณภาพของผลิตภัณฑตอไป 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผูผลิตที่มีการผลิตเครื่องด่ืมเกร็ดหิมะในรูปแบบเดียวกัน ควรปรับเปล่ียนกระบวนการลางโดยใช

โซเดียมไบคารบอเนต 15 กรัม ตอนํ้า  20 ลิตร แชทิ้งไวประมาณ 20-30 นาที และลางดวยนํ้าเปลาผสมคลอรีนที่ความ
เขมขน 80 พีพีเอ็มแชทิ้งไว ประมาณ 15 นาที แลวนําขึ้นเพ่ือลางนํ้าเปลาอีกครั้ง เพ่ือลดปริมาณของเช้ือจุลินทรีย 

 2. ผูผลิตควรปรับเปล่ียนภาชนะอุปกรณที่สัมผัสกับอาหารใหเหมาะสม เชน สแตนเลสหรือพลาสติก ที่
สามารถใชกับอาหารได 

3. การลางทําความสะอาดภาชนะอุปกรณที่สัมผัสอาหารควรมีการฆาเช้ือซ้ําในรอบสุดทายทุกครั้งเพ่ือลด
การปนเปอน และเมื่อจะนํากลับมาใชใหม ตองมีการลางและฆาเช้ือทุกครั้ง 

4. ควรมีการใสใจและเขมงวดในสุขลักษณะของผูปฏิบัติงานในการใหความรูและเนนใหผูปฏิบัติตระหนัก
ถึงความสําคัญของการรักษาสขุลักษณะที่ดี โดยเนนการลางมือที่ถูกตองครบท้ัง 7 ขั้นตอน  

5. สถานที่ผลิตเปนสวนสําคัญที่ปองกันการปนเปอนจากภายนอกเขาสูอาหารและการปนเปอนลงไปใน
ผลิตภัณฑ ได ดังน้ัน ตองมีการเฝาระวัง ตรวจสอบและทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ  
 จากการวิจัย ผูวิจัยไดสรุปแนวทางการแกไขปญหาการปนเปอนเช้ือจุลินทรีย, โคลิฟอรม, ฟคัลโคลิฟอรม, ยีสต
และรา เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไปดังน้ี 
 1. สุขลักษณะของสถานที่ต้ังและอาคารผลิต  เกิดจากความไมสะอาด อยูใกลกับสิ่งแวดลอมที่กอใหเกิดการ
ปนเปอนได เชน แหลงเพาะพันธุสัตว  กองขยะโดยเฉพาะบริเวณท่ีฝุนมากมักพบสปอรของรา ซึ่งมีขนาดเล็ก เบา ทน
ตอความแหงไดดี ดังน้ันแนวทางการ แกไขควรบํารุงสภาพ รักษาความสะอาดสถานท่ีผลิต การจัดเก็บสิ่งของที่ไมใช
แลวหรือไมเก่ียวของกับการผลิตรวมถึงการระบายอากาศที่เพียงพียงพอ เพ่ือลดอันตราย ที่อาจเกิดขึ้นจากความช้ืน หรือ 
ฝุนละออง จากการผลิต  
 2. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต มักเกิดจากอุปกรณไมสะอาด หรือยากแกการทําความ
สะอาด เชน อุปกรณที่ทําดวยไมจะเกิด การเปยกช้ืน เปนแหลงสะสมของเช้ือรา ผาที่ใชกรองเครื่องด่ืมไมสะอาด เปยก
ช้ืนดังน้ันควรเลือกใชอุปกรณที่ไมทําปฏิกิริยากับอาหาร เชน อลูมิเนียมหรือพลาสติกที่ใชกับอาหารไดและมีจํานวน
เพียงพอเหมาะสมตอการปฏิบัติงาน  

3. การควบคุมกระบวนการผลิต ตองมีการควบคุมกระบวนการผลิตที่ดี  การคัดเลือกที่มีคุณภาพดี  
การลางทําความสะอาดตามความจําเปน  การเก็บรักษา การขนยายและขนสงผลิตภัณฑ ตองดําเนินการภายใตการควบคุม
สภาวะที่ปองกันการเสื่อมสลายของอาหารรวมถึงการควบคุมอุณหภูมิและเวลาที่เพียงพอตอการทําลาย ยีสตและราได   
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4. การสุขาภิบาล ตองจัดระบบสุขาภิบาลที่ดีเพ่ือลดการปนเปอนยีสต, ราและจุลินทรียอื่นๆ 
5. การบํารุงรักษาและการทําความสะอาด สารเคมีที่ใชทําความสะอาด ฆาเช้ือตองมีประสิทธิภาพและเปน

ผลิตภัณฑที่สามารถใชกับอาหารได รวมถึงการทําความสะอาด การบํารุงรักษาอาคาร สถานที่ผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร
และอุปกรณในการผลิตใหอยูในสภาพท่ีสะอาด ถูกสุขลักษณะอยางสมํ่าเสมอ  

6. บุคลากรและสุขลักษณะของผูปฏิบัติงานควรมีการฝกอบรมให มีความรู ความเขาใจ ในการปฏิบัติตน  
ดานสุขลักษณะและความรูการผลิตอาหาร เพ่ือลดและขจัดความเสี่ยงในการปนเปอนอันตรายที่จะไปสูอาหาร 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรศึกษาทางดานอื่นเชนทางกายภาพ ทางเคมี เชน การใชวัตถุกันเสียในกระบวนการผลิตและปจจัยตางๆ
ที่ทําใหผลิตภัณฑมีคุณภาพดีและหากพบวามีปญหาเกิดขึ้นตองพยายามคนหาสาเหตุเพ่ือแกปญหาที่ตนเหตุ  
 3. หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันการศึกษา ควรเขามามีบทบาทในการใหความรู ทั้งในดานการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพและการตลาดเพื่อยกระดับคุณภาพสินคา  

4. หนวยงานของรัฐ ควรมีการรวมมือกับผูผลิตเพ่ือจัดทําแผนการตรวจติดตามอยางนอยปละ 2-3 ครั้ง 
สําหรับผูผลิตที่มีปญหา ซึ่งเปนการชวยแกปญหาที่ตนเหตุ ใหผลิตภัณฑมีคุณภาพมาตรฐาน  
  5. ควรนําแนวทางการแกไขของกระบวนการศึกษาครั้งน้ีไปใชพัฒนาสถานที่ผลิตเครื่องด่ืมชนิดอื่นใน
รูปแบบหรือสถานการณใกลเคียง 
  4.ควรมีการทําคูมือการปฏิบัติงานเพ่ือทวนสอบ ควบคุม กํากับการปฏิบัติงานในแตละจุดวิกฤตที่ตองควบคุม 
 
กิตติกรรมประกาศ  
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ทานที่ใหความอนุเคราะหทําการศึกษาวิจัยในโรงงานผลิตและเขารวมในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนอยางดี ขอขอบคุณทีม
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รัตน  โตกมลธรรม ที่ไดเปนท่ีปรึกษาและใหคําแนะนําขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตลอดจนชวยแกไขวิทยานิพนธใหมี
ความสมบูรณ ตลอดระยะเวลาดําเนินการศึกษาวิจัยจนประสบความสําเร็จ   
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รูปแบบการพฒันาการดําเนนิงานเครือขายแพทยแผนไทย 
ของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 

The Development Model  of  Thai Traditional  Medicine Networking in Nonsuwan Hospital,  
Nonsuwan district, Buriram province. 

 

อัชรวรรณ  ตระกูลรัมย1   ผศ.ดร.ชัยยง  ขามรัตน2  และ รศ.ดร.รุงโรจน  พุมริ้ว3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
  
 กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและรักษาพยาบาล  โดยมุงเนนใน
การผลักดันและพัฒนาการแพทยแผนไทย โดยการวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษากระบวนการ   สรางรูปแบบ การ
ดําเนินงานตามรูปแบบ  การพัฒนารูปแบบ และปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย
โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  คือ เครือขายแพทยแผน
ไทย ( หมอพ้ืนบาน ) ที่มีในทะเบียนรายช่ือหมอพ้ืนบานโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จํานวน  34 คน  การวิจัยน้ีเปนการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) ที่มีการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   และเปนการศึกษาแบบกลุมเดียว 
กอนและหลัง ( One group Pre-test Post-test design ) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามแบบสัมภาษณ แบบ
บันทึกขอมูล  แบบบันทึกการสังเกต ติดตาม การปฏิบัติงานเครือขาย แบบเจาะลึก และขอคําถามเก่ียวกับปจจัย
ความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายแพทยแผน 
 ผลการวิจัยพบวากระบวนการสรางรูปแบบโดยใชเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม (Appreciation - 
Influence - Control :A-I-C ) ไดรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ได 7 กิจกรรม โดยหลังการพัฒนา

ระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูง ( x  = 2.89 )  และจากการเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขาย
แพทยแผน พบวามีการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น < 0.05  จากขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview ) และการประชุมกลุมยอย ( Focus group ) 
พบวาปจจัยความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  เกิดจากการมีสวนรวมของหมอ
พ้ืนบาน  การสนับสนุน นิเทศติดตามจากเจาหนาที่  การศึกษาดูงาน และการประชาสัมพันธ 
 
คําสําคัญ :  รูปแบบ, เครือขาย, แพทยแผนไทย 

Abstract 
 

 The Ministry of Public Health policy to promote of Thailand. Thailand as a center of health  and  medical 

service,  specialty Thai Traditional  Medicine.  This action research was to study the process of creating model, 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสาธารณสุข สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2อาจารยประจํา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารยประจํา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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implementing model, developmenting  model,  and  the success factors of model in Nonsuwan Hospital,  Nonsuwan 
district, Buriram province.  The example were 34 Thai Traditional  Medicine Networker of Nonsuwan Hospital.  The 

research design  was One group Pre-test Post-test design.  The  collection data was used questionnaire,  

Observation, In-depth Interview,  and follow up Thai Traditional  Medicine  Networking. 

 The results revealed that the process of  creating model by AIC  technique method  7 activities for 

developing plan of  Thai Traditional  Medicine  Networking.  The implementation  Thai Traditional  Medicine  

Networking  was high level ( x  = 2.89 )   and after development of  implementation was higher than before 

development at p < 0.05 level  significant. The success factors of Thai Traditional  Medicine  Networking  

development were the participation, supporting, supervisor,  tour study, and  public relation of  Thai Traditional  
Medicine  Networking . 
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บทนํา  
  
 การแพทยแผนไทยเปนศาสตรและศิลปเพ่ือการรักษาความเจ็บปวยของมนุษยมาชานาน  จากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดมุงเนนในเรื่องการสงเสริมการใชสมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรม
ไทยในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี โดยกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพ
และรักษาพยาบาล  โดยมุงเนนในการผลักดันและพัฒนาการแพทยแผนไทย สมุนไพร การนวดไทย  ตลอดจน
ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ เขาสูระบบบริการในสถานบริการทุกแหง   
 จากการประเมินตามตัวช้ีวัดดานคุณภาพระดับโรงพยาบาล ( KPI ) ในหัวขอการพัฒนาสถานบริการใหมี
บริการดานการแพทยแผนไทย จํานวน 4 ขอ พบวาคะแนนดานการจัดทําทะเบียนขอมูลบุคคลดานการแพทยแผนไทย
ยังมีไมครอบคลุม และยังไมเปนปจจุบัน  การจัดทําทะเบียนภูมิปญญาเก่ียวกับตํารายาแผนไทยและตําราการแพทยแผน
ไทยมีนอย  การใชยาสมุนไพรของประชาชนมีนอย ซึ่งจากการสังเกต ติดตาม และผลการปฏิบัติงานในภาพรวมท่ีผาน
พบวาการประสานงานของเจาหนาที่ เครือขายที่รับผิดชอบงานแพทยแผนไทย (หมอพ้ืนบาน)ยังขาดความรู  การ
ประสานงาน  และมีโครงสรางการกํากับงานยังไมชัดเจน  ขาดการติดตามและกระจายขอมูลใหแกเครือขายแพทยแผน
ไทย และขาดการสงเสริมการสรางกิจกรรมในเครือขายสงผลใหบุคลากรทางสาธารณสุขไมสามารถเขาถึงวิถีชีวิตของ
ชาวบานการสงเสริมใหชาวบานหันมาใชยาสมุนไพรมีนอย การดําเนินงานในการจัดทําทะเบียนหมอพ้ืนบานไมคลอบ
คลุม สงผลใหขอมูลที่มีอยูเก่ียวกับตํารายา  การรักษาเก่ียวกับหมอพ้ืนบานแพทยแผนไทยสูญหายไป ในการศึกษาวิจัย
ครั้งน้ีจึงไดคนหาแนวทางโดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) ตามกรอบแนวคิดของ Kemmis 
and McTaggart ( 1988 ) ซึ่งผูวิจัยคิดวาเปนวิธีการวิจัยที่สอดคลองกับกระบวนการพัฒนางานประจําไปดวย และเปน
การพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการมีสวนรวมของผูที่เก่ียวของ( Stakeholders ) ของทุกภาคสวนซึ่งจะสงผลตอการ
พัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย โรงพยาบาลโนนสุวรรณอยางยั่งยืนเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ตอการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยตอไป ซึ่งมีการดําเนินงานวิจัย 4 ขั้นตอนคือ การวางแผน( Planning ) เปน
ขั้นตอนการสรางรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย โดยใช
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กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวนที่เก่ียวของโดยใชเทคนิคการดําเนินงานแบบมีสวนรวม ( AIC )  
โดยมีการข้ันตอนการสรางความรู (Appreciation : A) การสรางแนวทางการพัฒนาสรางแผนหรือแนวทางแกปญหา ( 
Influence : I )และการสรางแนวทางปฏิบัติตามแผนที่ทํา (Control : C ) ขั้นที่ 2 ขั้นปฏิบัติตามแผน ( Act ) เปนการ
ดําเนินการปฏิบัติโดยการนําจากการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแบบมีสวนรวมในขั้นตอนที่ 1 มาจัดกิจกรรม  โดย
การอบรม  ศึกษาดูงาน  ตอจากในขั้นตอนที่ 3 ( Observe ) มีการติดตาม นิเทศ สังเกตดําเนินงานของเครือขายแพทย
แผนไทยของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ ( หมอพื้นบาน )  และสุดทายคือการจัดทําประชาคม เพ่ือสะทอนผลการ
ดําเนินงานเพ่ือใหไดขอมูลความสําเร็จจากการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับใชในวงรอบตอไป  
 จากการศึกษาจากการใชกระบวนการมีสวนรวมน้ีจะมีผลตอการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย
ของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย ใหมีประสิทธิผลและมีคุณภาพตอไป 
 
ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
กลุมตัวอยาง 

  ประชากรของการวิจัยน้ีไดแก  หมอนวดแผนไทย  หมอยาสมุนไพร และหมอเปา ในตําบลโนนสุวรรณ  
อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย ที่ขึ้นทะเบียนแลวจํานวน 34 คน 
  โดยใชระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ ( Action Research ) ที่มีการศึกษาในเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และเปนการศึกษาแบบกลุมเดียว กอนและหลัง ( One group Pre-test Post-test design ) 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งน้ีประกอบดวยเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการ
ทดลอง ประกอบไปดวย 3 สวน ดังน้ี  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป ประกอบดวย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ ประเภทหมอพ้ืนบาน สถานที่เรียน  
 สวนที่ 2   ขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาการดําเนินงานแพทยแผนไทยแบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบประมาณ
คา (Rating Scale) มี 3 ตัวเลือก ตามแนวคิด ของลิเคอรท ( Likert  Scale )  
 สวนที่ 3  แบบสัมภาษณ แบบเจาะลึก ปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย 
โรงพยาบาลโนนสุวรรณและแบบบันทึกขอมูลการสังเกต ติดตาม การปฏิบัติงานเครือขาย    
   
การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

   1. หาคาความเที่ยง ( Reliability ) โดยการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช ( Cronbach’s 
alpha coefficient )  ไดคาความเที่ยง ดังน้ี Alpha = 0.97 
  2. หาคาความตรงตามเน้ือหา ( Content validity ) หมวดความรู เจตคติ และการปฏิบัติ  โดยใหผูเช่ียวชาญ 3 
ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและหาความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเน้ือหา โดยการหาคาดัชนีความ
สอดคลอง ( Index of item – objective congruence : IOC ) โดยคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไปเทาน้ัน  
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ขั้นดําเนินการวิจัย 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนการดําเนินการแบงออกได ดังน้ี 
 1. การเตรียมการกอนวิจัย ผูวิจัยเตรียมการกอนการวิจัยดังน้ี    
 1.1 ศึกษาคนควาหาความรูจากเอกสาร  ตํารา  แนวคิด  ทฤษฎี  ผลการวิจัย 
         1.2 ประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของกับการวิจัย ไดแก  ผูอํานวยการโรงพยาบาลโนนสุวรรณ   
สาธารณสุขอําเภอโนนสุวรรณ และเจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานแพทยแผนไทยระดับอําเภอ  และหมอพ้ืนบาน  เพ่ือขอ
ความรวมมือและช้ีแจงรายละเอียดวิธีการในการวิจัย     
           1.3 จัดทําโครงการพัฒนางานเครือขายแพทยแผนไทย  อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย   ป 2553 เพ่ือขอ
อนุมัติการดําเนินงานและรับการสนับสนุนงบประมาณ  
 1.4 เตรียมเขาพบกลุมเปาหมาย โดยผูวิจัยแนะนําสรางความสัมพันธกับกลุม  ช้ีแจงรายละเอียดของ
วัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย  รายละเอียดของกิจกรรม ขั้นตอนการดําเนินการ และการเก็บขอมูล 
 1.5 จัดต้ังกลุมเครือขายแพทยแผนไทยเพื่อเขารวมโครงการวิจัย รวมเปนแกนนําเครือขายแพทยแผนไทย 
 1.6 ศึกษาสถานการณปญหาและการดําเนินงานแพทยแผนไทย  โดยการประชุมเครือขาย              แพทย
แผนไทย  อําเภอโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย   และผลการประเมินมาตรฐานงานแพทยแผนไทยป 2552 
 2. การปฏิบัติการวิจัย   
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนกระบวนวิจัยเชิงปฏิบัติการ โดยกําหนดกรอบของการวิจัยตามแนวคิดของ 
Stephen Kemmis & McTaggart ( 1988 ) ไดกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเปน 4 ขั้นตอนดังน้ี  
 2.1   ขั้นตอนท่ี  1  ขั้นวางแผน( Plan ) 
                2.1.1 การศึกษาวิเคราะหเครือขาย เปนการศึกษาวิเคราะหบริบท สภาพปญหาและอุปสรรคการ
ดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยของอําเภอโนนสุวรรณ ( ระยะดําเนินการ เดือนธันวาคม 2552 ) 
                    2.1.2 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยใชกระบวนการกลุม เทคนิค A-I-C เพ่ือสรางรูปแบบการ
ดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ( ระยะดําเนินการ เดือนมกราคม 2553 ) 
             2.1.3 สรางแบบประเมินเพ่ือประเมินการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยโดยสรางแบบประเมินจาก
โครงสราง ของรูปแบบ กิจกรรมที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ผลการประเมินจะเปนผลการดําเนินงานกอนการ
พัฒนา ( Pre-test ) ( ระยะดําเนินการ เดือนมกราคม 2553 ) 
 2.2 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นปฏิบัติการ ( Act )  
     2.2.1 วางแผนเพ่ือดําเนินงานไทย ตามกิจกรรม/โครงการตามขั้นที่ 1 
                   2.2.2 ดําเนินการอบรม ประชุม สนทนากลุม กลุมเปาหมาย ในเรื่องกิจกรรมแผน/โครงการการพัฒนา
เครือขายแพทยแผนไทย ( ระยะเวลาดําเนินการ กุมภาพันธ 2553 ) 
 2.3 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นสังเกต ( Observe ) 
  2.3.1 ติดตาม นิเทศ เยี่ยมบาน เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนางานการดําเนินงานแพทยแผนไทย    ตาม
กิจกรรมในขั้นที่ 2 ( ระยะเวลาดําเนินการ   กุมภาพันธ 2553 ) 
  2.3.2 สนทนากลุมยอย สังเกต บันทึกขอมูลภาคสนาม เก่ียวกับการดําเนินการพัฒนางานการดําเนินงาน
แพทยแผนไทย ตามกิจกรรมในขั้นที่ 2 ( ระยะเวลาดําเนินการ  มีนาคม 2553 ) 
 2.4 ขั้นที่ 4 ขั้นสะทอนผล ( Reflect ) 
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      2.4.1 จัดประชาคม เพ่ือประเมินสะทอนผลการพัฒนาการดําเนินงานแพทยแผนไทย  ในแตละหมูบาน/
เครือขายงาน ประเมินผลการดําเนินงาน ( ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2553 ) 
  2.4.2 ถอดบทเรียนเพ่ือสะทอนผลการดําเนินงานแพทยแผนไทยในวงรอบที่ 1 เพ่ือเปนขอมูล    ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยในวงรอบตอไป ( ระยะเวลาดําเนินการ เมษายน 2553 ) 
  2.4.3 สัมภาษณ แบบเจาะลึก ( In-depth Interview ) เพ่ือหาขอมูลปจจัยความสําเร็จ  ในการพัฒนาการ
ดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ( ระยะเวลาดําเนินการ พฤษภาคม 2553 ) 
 2.4.4 ประเมินผลการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ระยะหลังการพัฒนา ( Post-test )  เพ่ือเปรียบเทียบ
การพัฒนาการดําเนินงาน ( ระยะเวลาดําเนินการ มิถุนายน  2553 ) 
 
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

นําขอมูลทั้งหมดมาตรวจสอบความถูกตอง  ครบถวน หลังจากนั้นวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป ดังน้ี  ขอมูลลักษณะสวนบุคคล  การสนับสนุนดานตางๆ ใชสถิติพรรณา  ( Descriptive  
statistics )  โดยนําเสนอในรูปแบบตารางแจกแจงความถ่ี   บรรยายดวยสถิติรอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานใชสถิติ  Paired t – test  สัมภาษณเชิงลึก เก่ียวกับปจจัยความสําเร็จของการดําเนินงานแพทย
แผนไทย 
 
ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล  
 เครือขายแพทยแผนไทยของโรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย สวนใหญเปนเพศชาย  ( รอยละ 52.9 )  
มีอายุระหวาง 61 – 70 ป ( รอยละ 47.1 ) อายุเฉล่ีย 62.03 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาสูงสุดประถมศึกษา  ( รอยละ 
61.8 ) อาชีพ ทํานา ทําสวน ทําไร ( รอยละ 35.3 )  เปนหมอนวดแผนไทย  ( รอยละ 38.2 ) ศึกษาจากครู /อาจารย ( รอย
ละ 44.1 ) มีประสบการณทํางานระหวาง 41 – 50 ป ( รอยละ 32.4 ) ประสบการทํางานเฉล่ีย  34.38  ป 
 กระบวนการสรางรูปแบบดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ผูวิจัยได
ใชเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม ( Appreciation - Influence - Control :A-I-C ) โดยเชิญเครือขายแพทยแผนไทย ( 
หมอพ้ืนบาน ) มาทําประชาคมโดยใชกระบวนการ AIC ( Appreciation - Influence – Control ) เพ่ือหารูปแบบการ
ดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย ซึ่งมีกระบวนการดังน้ี  
  ขั้นที่ 1 ขั้นสรางความรู ( Appreciation : A ) โดยการวิเคราะหสภาพปญหาของเครือขายแพทยแผนไทยใน
อดีต และปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหหมอพื้นบาน ( เครือขายแพทยแผนไทย ) ทุกคน ไดแสดงความคิดเห็น     รับฟง 
และกําหนดวิสัยทัศนรวมกันซึ่งวิสัยทัศนของเครือขายแพทยแผนไทย จากการวิเคราะหสภาพปญหาและแสดงความ
คิดเห็น พบวา เครือขายแพทยแผนไทย ยังขาดการสนับสนุน นิเทศ ติดตาม กระตุน สงเสริมใหเกิดความรู เพ่ือใหเกิด
การดําเนินงานจากเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ  ไมมีสถานที่ในการดําเนินงาน  ยังไมมีการวางแผน    ที่ชัดเจนในเร่ืองของ
การดําเนินงาน  และเครือขายแพทยแผนไทยยังใหความรวมมือในการดําเนินงานนอย  หลังจากการวิเคราะหปญหา
หมอพ้ืนบานไดกําหนดวิสัยทัศนของการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยรวมกันคือ การสรางเครือขายแพทยแผน
ไทยใหเขมแข็ง 
  ขั้นที่ 2 ขั้นตอนการสรางแนวทางการพัฒนา ( Influence : I ) คือการที่หมอพ้ืนบาน ( เครือขายแพทยแผน
ไทย )ไดนําสาเหตุ และวิธีการแกไข มากําหนดกิจกรรมเพื่อทําใหบรรลุวัตถุประสงคตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไวดังน้ี 
  - การจัดอบรมตามความถนัดของหมอพ้ืนบาน(เครือขายแพทยแผนไทย) ดังน้ี 
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 1. นวดแผนไทย เพ่ือใหหมอนวดแผนไทยเกิดทักษะและวิธีการนวดที่ถูกวิธี ลดการเกิดอันตรายแกผูปวย 
 2. การอบรมเรื่องสุขบัญญัติในการปองกันเช้ือโรค 
  - การจัดไปศึกษาดูงานการดําเนินงานเครือขายหมอพ้ืนบาน ที่อําเภอบานกรวด จังหวัดบุรีรัมย 
  ขั้นที่ 3 ขั้นตอนการสรางแนวทางปฏิบัติ ( Control : C ) คือการจัดทํากิจกรรมตางๆ เพ่ือแกปญหาของ
เครือขาย 
 3. ระดับการดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ   

จังหวัดบุรีรัมย กอนการพัฒนา และ หลังการพัฒนา 

การพัฒนา n x  S.D. t p-value 
กอนการพัฒนา 34 1.85 0.42 
หลังการพัฒนา 34 2.90 0.07 

-14.37 <0.0001* 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดวยการทดสอบ Paired samples t-test 
 
 จากตารางที่  1 ระดับการดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  โรงพยาบาล   โนน
สุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย ระดับการดําเนินงานหลังการพัฒนาสูงกวากอนการพัฒนา  โดยเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบ
การดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  จังหวัดบุรีรัมย จากความเห็นของเครือขายแพทย
แผนไทย ( หมอพ้ืนบาน ) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย พบวา หลังการพัฒนาดีขึ้น
กวากอนการพัฒนา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปจจัยความสําเร็จ ของการดําเนินงานผูวิจัยไดจัดประชุมกลุมยอย ( Focus group )  และการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยไดจัดการประชุม จํานวน 3 ครั้ง พบวา จากการประชุมทั้ง 3 กลุมไดมีขอคิดเห็นตรงกัน
เก่ียวกับประเด็นในเรื่องการพัฒนา ในหัวขอการใหความสนใจของหนวยงานที่รับผิดชอบ โดยการติดตาม นิเทศ อยาง
สม่ําเสมอ  และสมาชิกของเครือขายควรมีสวนรวมเสียสละเวลาเขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมทั้งมีการจัดต้ัง
สถานที่ทํางานเครือขายอยางเปนเอกเทศ ถาวร     
 จากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดสัมภาษณ สมาชิกเครือขายดังน้ี 
  ประธานเครือขายแพทยแผนไทย ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จเรื่องการดําเนินงานเครือขาย
แพทยแผนไทย วา 
   “ ... หมอเขามาชวยสงเสริมใหมีการรวมกลุม หมอพ้ืนบาน มากขึ้น หมอนวด หมอยาตม หมอเปา 
รวมกลุมกันชวยกันหาปญหา แลกเปล่ียนความรู และกลาที่จะเผยแพรความรู ประสบการณใหแกลูกหลานมากขึ้น... ” 
  กรรมการเครือขายแพทยแผนไทย ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จเรื่องการดําเนินงาน
เครือขายแพทยแผนไทย วา 
   “ ...การวางแผนงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ สงผลใหงานดําเนินอยางเปนระบบ ... ” 
   “ ...การท่ีหมอรวบรวมรายช่ือหมอพ้ืนบาน ทําใหทุกคนรูที่อยู สามารถติดตอกันงายขึ้น ... ” 
  สมาชิกเครือขายแพทยแผนไทย ไดใหสัมภาษณเก่ียวกับปจจัยความสําเร็จเรื่องการดําเนินงานเครือขาย
แพทยแผนไทย วา 
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   “ ...มีการวางแผนงาน แบงหนาที่รับผิดชอบ ใหหมอพื้นบานทุกคนมีสวนรวมรับรูถึงปญหา และ
ชวยกันแกปญหา ... ” 
   “ ...มีการประชุมการทํางานตลอดเวลา ทุกคนมีสวนรวมแกไขปญหา... ” 
   “ ...การสํารวจหาหมอพ้ืนบานทําใหรูวามีตํารายาไทยหลายตํารับในการรักษาโรค... ” 
   “ ...หมอที่โรงบาลพาไปดูงานทําใหมีความรูเพ่ิมมากขึ้น... ” 
 จากการประชุมกลุมยอย ( Focus group ) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In – depth Interview ) จะเห็นไดวา 
ปจจัยความสําเร็จจะสามารถสรุปประเด็นไดจากปจจัยความสําเร็จดังน้ี 
  1. ความเอาใจใส การนิเทศ ติดตาม สงเสริม จากเจาหนาที่ 
  2. การศึกษาดูงาน ฝกอบรมทําใหพัฒนาทักษะ และวิธีการดําเนินงานของเครือขายดีขึ้น 
  3. หมอพ้ืนบาน ( เครือขายแพทยแผนไทย )  มีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น แบงหนาที่รับผิดชอบ 
ดําเนินงาน และแกไขปญหา 

 
บทสรุป / สรุปผลการวิจัย  

              1. กระบวนการสรางรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย โรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย  
ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวางแผนแบบมีสวนรวม ( Appreciation - Influence - Control :A-I-C ) โดยเชิญเครือขายแพทย
แผนไทย ( หมอพ้ืนบาน ) มาทําประชาคมโดยใชกระบวนการ AIC  ( Appreciation - Influence – Control ) เพ่ือหา
รูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยมี 3 ขั้นตอนดังน้ี 
 1.1 การสรางความรู ( Appreciation : A ) จากการวิเคราะหสภาพปญหาของเครือขายแพทยแผนไทย  ใน
อดีต และปจจุบัน โดยเปดโอกาสใหหมอพ้ืนบาน ( เครือขายแพทยแผนไทย ) ทุกคน ไดแสดงความคิดเห็น และ
กําหนดวิสัยทัศนของการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยรวมกันคือ การสรางเครือขายแพทยแผนไทยใหเขมแข็ง 
 1.2 การสรางแนวทางการพัฒนา ( Influence : I ) คือการที่หมอพ้ืนบาน ( เครือขายแพทยแผนไทย ) ไดนํา
สาเหตุ และวิธีการแกไข มากําหนดกิจกรรมเพ่ือทําใหเกิดการพัฒนามีดังน้ี การจัดอบรมตามความถนัดของหมอ
พ้ืนบาน ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ และนิเทศติดตามของเจาหนาที่ 
 1.3 การสรางแนวทางปฏิบัติ ( Control : C ) คือการจัดอบรม ศึกษาดูงาน ประชาสัมพันธ และนิเทศติดตาม 
ตามแผนของกิจกรรมที่ต้ังไว เพ่ือแกปญหาของเครือขาย 
 2. การดําเนินงานตามรูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย พบวา กอนการพัฒนามีระดับการพัฒนา

งานอยูในระดับปานกลาง ( x  = 1.85 ) และหลังการพัฒนาระดับการดําเนินงานอยูในระดับสูง   ( x  = 2.89 ) 
 3. จากการเปรียบเทียบการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย  พบวามีการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   ที่ระดับ
ความเช่ือมั่น < 0.05 
 4. ปจจัยความสําเร็จในการพัฒนารูปแบบดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  โรงพยาบาลโนนสุวรรณ  
จังหวัดบุรีรัมย จากขอมูลการสัมภาษณแบบเจาะลึก ( In-depth Interview ) และการประชุมกลุมยอย  ( Focus  group ) 
พบวาปจจัยความสําเร็จของการพัฒนารูปแบบดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  โรงพยาบาล โนนสุวรรณ  จังหวัด
บุรีรัมย เกิดจาก การมีสวนรวมของหมอพ้ืนบาน ( เครอืขายแพทยแผนไทย )  การสนับสนุน นิเทศติดตามจากเจาหนาที่  
การศึกษาดูงาน และการประชาสัมพันธ 
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 ผลการศึกษาของการพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย 
พบวา ในภาพรวมรูปแบบของการพัฒนาอยูในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ เดนชัย  ดอกพอง  ( 2552 : 
บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขายเกษตรกรรมที่เอื้อตอสุขภาพวิถีไทย อําเภอขุขันธ ของโรงพยาบาลขุขันธ  
พบวาการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูจํานวน 15 ครั้ง  เปนการเอื้อตอสุขภาพวิถีไทย แกไขปญหา และสามารถพัฒนา
เครือขายไดอยางยั่งยืน  
 การพัฒนาการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย มีการพัฒนาเพ่ิมขึ้น
กวากอนพัฒนา ทั้งโดยรวมและรายดาน 7 ดาน คือ การประชุมวางแผนเครือขายแพทยแผนไทย             การแตงต้ัง
คณะกรรมการของเรือขายแพทยแผนไทย  การประชาสัมพันธเครือขายแพทยแผนไทย  การมีสวนรวมในการ
ดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทย  การรวบรวมภูมิปญญา  และการพัฒนาศักยภาพ สอดคลองกับการศึกษาของ 
ประทักษวัล  สุขสําราญ  ( 2551 ) ไดศึกษาเรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาผูปวยดวยการแพทยพ้ืนบานในเขตพ้ืนที่
ชนบทอําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา การรักษาดวยพิธีกรรม  การนวดและการใชสมุนไพร  ยังคงดํารงอยูในวิถี
ชีวิตของชาวชนบท  ทามกลางปจจัยตางๆ ที่เปนทั้งตัวเสริม ปญหาและอุปสรรค   ตอระบบการดูแลสุขภาพดวย
การแพทยพ้ืนบาน ดารณี  ออนชมจันทร ( 2548 ) ไดศึกษาเรื่องการสงเสริมพัฒนาการนวดพ้ืนบานในการดูแลสุขภาพ
และเสริมสรางรายไดชุมชน พบวาผลการดําเนินงานพบวาชุมชน  มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเอง  เพ่ือตอบรับการ
พัฒนาในระบบมูลคา  แตยังคงไวซึ่งองคความรูภูมิปญญา    และวิถีวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินรักษาระบบคุณคาของ
การนวดพ้ืนบานใหดํารงอยู   ชูเพ็ญ  วิบุญสันติและ สุธิวา  วิบุญสันติ ( 2550 ) การประเมินมาตรฐานการผลิตยาจาก
สมุนไพรของสถานที่ผลิตยาแผนโบราณในจังหวัดเชียงใหม  พบวา การวางแผนการดําเนินงานที่เก่ียวของกับการ
พัฒนาสถานที่ผลิตยาแผนโบราณใหเปนไปตามวิธีการท่ีดีในการผลิตยาจากสมุนไพร 
 จากผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ 
จังหวัดบุรีรัมย พบวาการการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขายแพทยแผนไทยมีการพัฒนาดีขึ้นกวากอนพัฒนา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ( p < 0.05 ) สอดคลองกับงานวิจัยของดารณี  ออนชมจันทร ( 2548 ) ไดศึกษา
เรื่องการสงเสริมพัฒนาการนวดพ้ืนบานในการดูแลสุขภาพและเสริมสรางรายไดชุมชน พบวาผลการดําเนินงานพบวา
ชุมชนมีความพรอมที่จะพัฒนาตนเอง  เพ่ือตอบรับการพัฒนาในระบบมูลคา  แตยังคงไวซึ่ง     องคความรูภูมิปญญา
และวิถีวัฒนธรรมของแตละทองถ่ินรักษาระบบคุณคาของการนวดพ้ืนบานใหดํารงอยู    และสําเนียง  รัตนวิไลวรรณ ( 
2550 ) ไดศึกษาการประเมินผลโครงการจัดบริการแพทยแผนไทย ในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ตามระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา   พบวา การบริการแพทยแผนไทยเปนนวัตกรรม    เชิงรุกดานสุขภาพของประเทศท่ีมี
บริบททางดานสังคม  นโยบาย  และความพรอมของบริการของรัฐที่เอื้อตอ   การพัฒนาการแพทยแผนไทย   
 ปจจัยความสําเร็จไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ซึ่งการพัฒนารูปแบบการดําเนินงานเครือขาย     แพทย
แผนไทยโรงพยาบาลโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย พบวาหมอพ้ืนบาน ( เครือขายแพทยแผนไทย )ไดหาสาเหตุของ
ปญหา วิธีการแกไข โดยการเปนกระบวนการคิดที่นําเอาปญหาจริงนํามาวิเคระห  และหาแนวทางแกไข ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของเดนชัย  ดอกพอง  ( 2552 : บทคัดยอ ) ไดศึกษาเรื่อง การพัฒนาเครือขายเกษตรกรรมที่เอื้อตอสุขภาพ
วิถีไทย อําเภอขุขันธ ของโรงพยาบาลขุขันธ  พบวาการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูจํานวน  15  ครั้ง  เปนการเอื้อตอ
สุขภาพวิถีไทย แกไขปญหา และสามารถพัฒนาเครือขายไดอยางยั่งยืน  
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Application of  Protection  Motivation Theory  and Social Support for Protection of   Dugue 
Hemorragic Fever at Lamplaimat District, Buriram Province. 

 
อุบล  สีแดงกํ่า1   ผศ.ดร.ชัยยง  ขามรัตน2  และ รศ.ดร.รุงโรจน  พุมริ้ว3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 โรคไขเลือดออก  (  Hemorragic Fever )  โดยเปนโรคที่พบเมื่อ  55  ปที่แลว  โดยมียุงลายเปนพาหะนําโรคที่
สําคัญโดยพบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศฟลิปปนส เมื่อ พ.ศ.  2497 และตอมาพบระบาดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.  
2501 หลังจากน้ันไดระบาดไปยังประเทศตางๆในเขตรอนของทวีปเอเชีย  โรคไขเลือดออกเดงกีเปนไดทั้งเด็กและ
ผูใหญ  สวนใหญพบมากในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป และอาจมีความรุนแรง  มีภาวะช็อคเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหเสียชีวิต
ได  การวิจัยก่ึงทดลองน้ี (Quasi – Experimental Research) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือ
ปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมเพ่ือปองกันโรค กลุมตัวอยาง แบงเปน   กลุมทดลอง 40 คน และกลุม
เปรียบเทียบ  37 คน เก็บขอมูลกอนและหลังการทดลองโดยใชแบบสัมภาษณ ระยะเวลาในการเก็บขอมูลระหวางเดือน 
กุมภาพันธ 2553 – พฤษภาคม 2553  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
Paired Samples t- test และ Independent t-test 

ผลการวิจัย พบวา ภายหลังการทดลอง กลุมทดลองมีการรับรูความรุนแรงของการเกิดโรคไขเลือดออก  การ
รับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรคไขเลือดออก  ความคาดหวังในความสามรถของตนเองในการปองกันโรคไขเลือดออก  
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองตอพฤติกรรมของตนเองในการปองกันโรคไขเลือดออก และมีการ
ปฏิบัติตัวเพ่ือปองกันโรค ภายหลังการทดลองเพ่ิมขึ้นมากกวากอนการทดลอง และมากกวากลุมเปรียบเทียบอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ   (p <0.05)  

สรุป การประยุกตใชโปรแกรมทดลองดังกลาว เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก เปนวิธีการท่ีทําใหเกิดการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคได ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของอาจนําไปปรับใช หรือเปน
แนวทางเพ่ือจัดกิจกรรมในการปองกันโรคได  

 
คําสําคัญ  :  แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค    แรงสนับสนุนทาง สังคม    โรคไขเลือดออก 

 
 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสาธารณสุข สาขาวิชาการจดัการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2 อาจารยประจํา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3 อาจารยประจํา ภาควิชาสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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ABSTRACT 
 

Hemorragic Fever  as a disease when 55 years ago by a vector mosquito is an important first outbreaks 
were reported by the Philippines on 2497 and later was epidemic.Year in Thailand in  2501 after the out break to the 
countries in the topic of asia.Conclusion is Dengue Hemorragic Fever  both children and adults. Most commonly 
found in children under 15 years old and may have severe The shock state occurs rapidly Cause death .The purpose 
of this Quasi-experimental research was to study the theory of application of  protection  motivation with social 
support for disease prevention. The samples were divided into 40 experimental group and 37 comparison group.   
Data were collected by pre and post interviewing questionnaire from February, 2010 to May, 2010. The statistical 
analysis was conducted by percentage, mean, standard deviation, paired samples t-test and independents samples t-
test. 

The results of study revealed after the experiment, the samples were perceived of the serverity of disease, 
perceived risk of disease, expectation of the effectiveness of their response behavior, expectation in their ability to 
prevent disease.After the trial higher than before the experiment and than comparison group (p <0.05)  

Summarize applying program as mentioned for disease prevention  should change their disease 
prevention behavior. Thus, related institutes may apply or use this program as guide line for disease prevention 
activities. 
 
Key words :  Protection motivation theory, Social support, Hemorragic Fever   
 
บทนํา 

โรคไขเลือดออก  ( Hemorragic Fever )  โดยเปนโรคที่พบเมื่อ  55 ปที่แลว  โดยมียุงลายเปนพาหะนําโรคที่
สําคัญโดยพบการระบาดครั้งแรกที่ประเทศฟลิปปนส เมื่อ พ.ศ.  2497 และตอมาพบระบาดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.  
2501 หลังจากน้ันไดระบาดไปยังประเทศตางๆในเขตรอนของทวีปเอเชีย  โรคไขเลือดออกเดงกีเปนไดทั้งเด็กและ
ผูใหญ  สวนใหญพบมากในเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป และอาจมีความรุนแรง  มีภาวะช็อคเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว  ทําใหเสียชีวิต
ได  สิ่งจําเปนที่สุดคือ การดําเนินการควบคุมและปองกันโรคโดยกลวิธีที่สําคัญ คือแกไขตนเหตุของการแพรระบาด
ของโรค โดยการกําจัดยุงลายซึ่งเปนพาหะนํา เช้ือไวรัสโรคไขเลือดออกมาสูคนที่มีประสิทธิภาพ และไดรับการรณรงค
อยางตอเน่ือง คือการกําจัดยุงลาย และแหลงเพาะพันธุยุงลายดวยการปรับปรุงสิ่งแวดลอม ไมใหเปนที่วางไขและฟกตัว
ของยุงลาย (กระทรวงสาธารณสุข,2542) ซึ่งวิธีการดังกลาวนับวามีผลเสียตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด อยางไรก็ตามการดํา 
เนินการในกิจกรรมดังกลาว จําเปนตองไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของ ไดแก บาน โรงเรียนชุมชน วัด 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมท้ังความรวมมือของประชาชนในชุมชนอยางตอเน่ือง 
สมํ่าเสมอ จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุดในการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 
 สถานการณโรคไขเลือดออกของอําเภอลําปลายมาศ   5 ปยอนหลัง จากป 2547-2551 โดยมีอัตราปวยในป 
2547 มีอัตราปวย 115.80 ตอแสนประชากร  ป 2548 มีอัตราปวย 45.14 ตอประชากรแสนคน   ป  2549  มีอัตราปวย 
90.82 ตอประชากรแสนคน  ป 2550  มีอัตราปวย 61.3  ประชากรแสนคน  ป 2551  มีอัตราปวย 81.74  ตอแสน
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ประชากร (สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําปลายมาศ.2552  ) ซึ่งอัตราปวยสูงเกินเกณฑช้ีวัดที่ไมเกิน 50  ตอแสน
ประชากร 
  จากสถานการณดังกลาว จะเห็นไดวาโรคไขเลือดออกยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญ มีอัตราปวย
ดังกลาว จากการสํารวจเบื้องตน การระบาดของโรคไขเลือดออกมีผลความเก่ียวของกับสภาพสิ่งแวดลอมในหมูบาน
ในดานตางๆ เชน สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเจริญเติบโต แพรขยายพันธุของลูกนํ้ายุงลาย พฤติกรรมการปองกันโรค
ของชุมชน  ทําใหเปนปจจัยเอื้อตอการแพรระบาดของโรคไขเลือดออกไดมากขึ้น  การปองกันโรคไขเลือดออกมักจะ
ไมบังเกิดผลอยางเต็มที่ หากตองเปนภาระของฝายใดฝายหน่ึง และพบวาสาเหตุสวนใหญประชาชนยังขาดแรงจูงใจ 
ขาดความตระหนัก ไมเห็นความสําคัญในการปองกันโรคไขเลือดออก   ผูวิจัยมีความสนใจ โดยประยุกตทฤษฎี
แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของRoger(1975 อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ,2546) และแรงสนับสนุนทางสังคมของ 
House(1981อางถึงใน จุฬาภรณ โสตะ,2546) ซึ่งแนวคิดทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคเนนการกระตุนใหรับรูความ
รุนแรง อันตรายจากโรคไขเลือดออก ความคาดหวังในความสามารถของตนเองที่จะปองกันตนเอง  ความคาดหวังใน
ประสิทธิผลของการตอบสนองจากการท่ีไมปวยดวยโรคไขเลือดออก และแนวคิดแรงสนับสนุนทางสังคม ในการ
จัดการปองกันโรคไขเลือดออก อําเภอลําปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย น้ีเพ่ือนําไปสูการมีสุขภาพดีและนําผลการวิจัยไป
ใชเปนแนวทางในการดําเนินงานทางดานสาธารณสุขในการปองกันไขเลือดออกตอไป 
 
วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาผลการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรครวมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปองกัน
โรคไขเลือดออก  ปองกันโรคไขเลือดออก อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย 

1. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก  ภายในกลุมทดลอง  กอนและหลังการทดลอง 
2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก   ระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ  

หลังการทดลอง   
 
ระเบียบวิธีวิจัย 

รูปแบบการวิจัย เปนการวิจัยแบบก่ึงทดลอง(Quasi experimental research) โดยแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 
กลุม คือ กลุมทดลอง (Experimental Group) และกลุมเปรียบเทียบ (Comparison Group) มีการเก็บรวบรวมขอมูลทั้ง
กอนและหลังการทดลองในกลุมตัวอยางทั้งสองกลุม ดังรูปแบบการการทดลองดังน้ี 
  กลุมทดลอง      O1            X           O2 

 กลุมเปรียบเทียบ  O3                         O4     
O1 แทน การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง ของกลุมทดลอง 
O2 แทน การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ของกลุมทดลอง 
O3 แทน การเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลองของกลุมเปรียบเทียบ 
O4 แทน การเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง ของกลุมเปรียบเทียบ 
X  แทน โปรแกรมประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออก 
 
กลุมตัวอยาง  

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี  เปนแกนนําในชุมชน  จํานวน 77 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง จํานวน 
40 คน ไดแก แกนนําชุมชน บานหวยหวายพัฒนา  หมูที่ 15  ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย  และ
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กลุมเปรียบเทียบ จํานวน 30 คน ไดแก แกนนําชุมชน บานสนวน  หมูที่ 3   ตําบลโคกสะอาด อําเภอลําปลายมาศ 
จังหวัดบุรีรัมย   

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 1) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีทั้งหมด 5 สวน 
 2) เครื่องมือที่ใชประกอบการจัดโปรแกรมประยุกต ไดแก คูมือปองกันโรคไขเลือดออกที่ผูวิจัยสรางขึ้น สื่อ
สุขศึกษาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย วีดิทัศนจากกรมควบคุมโรคติดตอนําโดยแมลง กระทรวง
สาธารณสุข 
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1)วิเคราะหขอมูลทางคุณลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางดวยสถิติ รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
  2) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียภายในกลุม โดยใชสถิติ Paired-Sample t-test  
   3) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียภายในกลุมโดยใชสถิติ Independent-Samples T-test  
   
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

กลุมตัวอยาง ทั้ง  2  กลุมจะมีคุณลักษณะทางประชากรท่ีใกลเคียงกันโดยสัดสวนระหวางเพศชาย และหญิง  
โดยกลุมตัวอยางทั้งสองกลุมมีสัดสวนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน 2 ใน 3 อายุกลุมทดลองสวนใหญมีอายุ
ระหวาง  31 -  40  ป  คิดเปนรอยละ 25.00 ในกลุมเปรียบเทียบ มีอายุระหวาง  31 -  40  ป  คิดเปนรอยละ 29.73  ระดับ
การศึกษากลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบจบศึกษาระดับประถมศึกษา  คิดเปน รอยละ52.50 และ62.16  สถานภาพ
สมรสในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ สวนใหญมีสถานภาพสมรสคู  คิดเปนรอยละ 72.50  และ75.68 อาชีพใน
กลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม คิดเปน รอยละ 70.00 และ 78.38  รายไดของกลุม
ทดลองและกลุมเปรียบเทียบสวนใหญมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท คิดเปนรอยละ 42.50 และ54.05 ในกลุมเปรียบเทียบมี
รายได การไดรับขาวสารเรื่องโรคไขเลือดออกในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ เคยไดรับขาวสารคิดเปนรอยละ 
97.50 และ 94.60  แหลงที่ไดรับขาวสารเก่ียวกับโรคไขเลือดออกทั้งกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบไดรับจาก 
เจาหนาที่สาธารณสุข/แพทย/พยาบาล คิดเปนรอยละ 47.50 และ 45.90  สมาชิกในบานไมเคยปวยเปนโรคไขเลือดออก 
ในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบคิดเปนรอยละ92.50 และ 94.60 ผูวิจัยขออภิปรายผลการวิจัยตามสมมุติฐานดังน้ี 
จากสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 “ภายหลังการทดลอง  ภายในกลุมทดลอง  มีคาคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือการปองกันโรค
ไขเลือดออก มากกวากอนการทดลอง” ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ พบวาคาคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจ
เพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกของกลุมทดลอง กอนการทดลอง มีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ  2.53  (SD.=0.43)  หลังการ
ทดลองคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 2.90 (SD.=0.24) ซึ่งหลังการทดลอง กลุมทดลองมีคาเฉล่ียคะแนนแรงจูงใจเพ่ือปองกัน
โรคไขเลือดออกเพิ่มสูงขึ้นดีกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ    p-value<0.05  (ดังตารางที่ 1-2 ) 
แสดงใหเห็นวา โปรแกรมประยุกตมีผลตอการเพ่ิมระดับการรับรูของแกนนําในชุมชน ซึ่งผูวิจัยไดนําโปรแกรม
ประยุกตมาใชในการจัดกิจกรรม  ไดแก การบรรยายใหความรู แจกคูมือ ฉายวีดิทัศน มีการแลกเปล่ียนใหความรู การ
รวมสนทนา เปนไปตามแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูของBloom (Bloom,1979) ที่กลาววานักเรียนจะเรียนรูไดดีตองใช
กิจกรรมการเรียนหลายรูปแบบ สอดคลองกับการศึกษาของ ปฏิพล คําขวา(2549) ที่ศึกษาการประยุกตใชทฤษฎี
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แรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคและการสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของมารดาหรือผูดูแลเพ่ือปองกัน
โรคอุจาระรวงในเด็กอายุ 0-5 ป อําเภอพระยืน จังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองมีการเปล่ียนแปลงคา
คะแนนเฉล่ียในดานความรูดีกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

จากสมมุติฐานการวิจัยขอที่ 2 “ภายหลังการทดลอง ภายในกลุมทดลองมีคาคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือการ
ปองกันโรคไขเลือดออก  มากกวากลุมเปรียบเทียบ” ผลการวิจัยเปนไปตามสมมุติฐานการวิจัย คือ พบวาคาเฉล่ีย
คะแนนแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกระหวางกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบภายหลังการทดลอง พบวา กลุม
ทดลอง มีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 2.90 (SD. = 0.14)  กลุมเปรียบเทียบมีคาเฉล่ียคะแนนเทากับ 2.55 (SD. = 0.35) พบวา 
หลังการทดลองกลุมทดลอง มีระดับคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกเพิ่มสูงขึ้นกวากลุมเปรียบเทียบ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  p-value < 0.05  การรับรูความรุนแรง การรับรูโอกาสเสี่ยง ความคาดหวังใน
ความสามารถตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมปองกันโรคไขเลือดออกที่สรางให
กลุมทดลองเกิดการรับรูความรุนแรงของโรคไขเลือดออกการรับรูโอกาสเสี่ยงของการเกิดโรคไขเลือดออก ความ
คาดหวังในความสามารถตนเองในพฤติกรรมปองกันโรคไขเลือดออก ความคาดหวังในประสิทธิผลของการ
ตอบสนองในพฤติกรรมปองกันโรคไขเลือดออกซึ่งเปนไปตามทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคของโรเจอรส  Rogers, 
1975 (อางถึงใน จุฬาภรณ  โสตะ, 2546) 
 
ตาราง 1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค ภายในกลุมทดลอง กอนและหลังการทดลอง  

ขอมูล n x  S.D. t df p-value 

       

          กอนการทดลอง 40 2.53 0.43 -6.07 39 <0.001 

          หลังการทดลอง 40 2.90 0.24    
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ตาราง 2  เปรียบเทียบคาคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกแยกรายดาน ภายในกลุมทดลอง กอนและ
หลังการทดลอง  

ขอมูล n x  S.D. t df p-value 

    ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค       

          กอนการทดลอง 40 2.55 0.45 -5.28 39 <0.001 

          หลังการทดลอง 40 2.89 0.18    

    ดานการรับรูความรุนแรงของโรค       

          กอนการทดลอง 40 2.53 0.49 -5.48 39 <0.001 

          หลังการทดลอง 40 2.92 0.37    

ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง       

          กอนการทดลอง 40 2.46 0.57 -4.93 39 <0.001 

          หลังการทดลอง 40 2.89 0.17    
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ในการปองกันอันตรายของโรค       

          กอนการทดลอง 40 2.53 0.49 -4.52 39 <0.001 

          หลังการทดลอง 40 2.89 0.16    

 
ตาราง 3  เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคการเกิดโรค  ภายในกลุมทดลองและกลุมเปรียบเทียบ กอน
และหลังการทดลอง 

ขอมูล n . x    S.D. t df p-value 

 
กลุมทดลอง 40 2.90 0.14 0.35 75 <0.001 

กลุมเปรียบเทียบ 37 2.55 0.35    
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ตาราง 4  เปรียบเทียบคาเฉล่ียคะแนนแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรคไขเลือดออกแยกรายดาน ระหวางกลุมทดลอง  และกลุม
เปรียบเทียบ  ภายหลังการทดลอง 

ขอมูล N 
. 

x  
S.D. t df p-value 

ดานการรับรูโอกาสเสี่ยงตอการเกิดโรค       

    กลุมทดลอง 40 2.89 0.16 2.23 45 <0.001 

    กลุมเปรียบเทียบ 37 2.71 0.50    

    ดานการรับรูความรุนแรงของโรค       

    กลุมทดลอง 40 2.92 0.13 2.42 45 <0.001 

    กลุมเปรียบเทียบ 37 2.72 0.49    

ความคาดหวังในความสามารถของตนเอง       

    กลุมทดลอง 40 2.89 0.17 9.98 39 <0.001 

    กลุมเปรียบเทียบ 73 2.37 0.27    
ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง
ในการปองกันอันตรายของโรค       

    กลุมทดลอง 40 2.89 0.16 6.8 39 <0.001 

    กลุมเปรียบเทียบ 37 2.40 0.42    

       

 
สรุปผลการวิจัย 

หลังใหโปรแกรมประยุกตกลุมทดลองมีคะแนนเฉล่ียการประเมินอันตรายในเรื่องการรับรูความรุนแรงของ
โรคไขเลือดออก การรับรูโอกาสเสี่ยงของโรคไขเลือดออก ความคาดหวังในความสามารถของตนเองในพฤติกรรม
ปองกันโรคไขเลือดออก ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนองในพฤติกรรมปองกันโรคไขเลือดออก 
มากกวากอนการทดลองและกลุมเปรียบเทียบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001   
 
ขอเสนอแนะท่ีไดจากการศึกษา  
  1) การประยุกตทฤษฏีแรงจูงใจเพ่ือปองกันโรค รวมกับแรงสนับสนุนทางสังคม เปนแนวทางในการ
กําหนดโปรแกรมทดลอง รวมท้ังการนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาเบื้องตนมาเปนกรอบในการกําหนดเน้ือหาจะจัด
กิจกรรมท่ีเหมาะสมใหกับกลุมทดลอง เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยครั้งน้ี โดยใชวิธีการบรรยาย
ประกอบ   สไลด  การสาธิต  การอภิปรายกลุม และกิจกรรมระดมความคิด  เปนผลใหแกนนําในชุมชนมีการ
เปล่ียนแปลงการรับรูโอกาสเสี่ยง การรับรูความรุนแรง และการปฏิบัติตนในการปองกันอันตรายจากโรคไขเลือดออก 
ถูกตองมากขึ้น ดังน้ันจึงควรนํากลวิธีน้ีไปประยุกตใชในแกนนําในชุมชนกลุมอื่น ที่มีลักษณะปญหาคลายคลึงกัน
ตอไป ซึ่งในแตละพ้ืนที่น้ันจะรับผิดชอบโดยสถานบริการสาธารณสุขหนวยตางๆ เชน สถานีอนามัย และโรงพยาบาล
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ชุมชนอยูแลว โดยในแผนการดําเนินงานดานการควบคุมปองกันโรคไขเลือดออกแกกลุมเปาหมายในพ้ืนที่เขต
รับผิดชอบในแตละปน้ันทางสถานบริการก็จะไดมีการดําเนินงานควบคุมและปองกันในพ้ืนที่อยูแลว   ควรจัดการ
ดําเนินงานและกิจกรรมเปนระยะๆอยางนอยปละ 2 ครั้งและในการจัดกิจกรรมแตละครั้งควรใชสื่อ เชน คูมือตางๆ 
ประกอบดวยซึ่งจะทําใหเห็นภาพไดชัดเจนกวาการสอนซึ่งเปนการพูดธรรมดา ซึ่งจะเปนแรงกระตุนใหไดเห็น
ความสําคัญในการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันอันตรายจาการโรคไขเลือดออก   คูมือตางๆก็สามารถสามารถจัดทําไดดวย
ตนเอง  
  2) ควรใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมใหกับชุมชนในการปองกันอันตรายจากโรคไขเลือดออก โดยการให
ขอมูลขาวสาร ปายกระตุนเตือนแกผูนําในชุมชนใหมีการปฏิบัติที่ถูกตองได  เจาหนาที่จําเปนตองเยี่ยมบาน อาจจะ
เยี่ยมรวมกับกิจกรรมอื่นซึ่งมีการออกเยี่ยมอยูแลว พรอมทั้งควรใหคําแนะนําและการสนับสนุนงบประมาณในการ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณ ผศ. ดร.ชัยยง  ขามรัตน, รศ.ดร.รุงโรจน พุมริ้ว ที่กรุณาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะ  
พรอมทั้ง ช้ีแนะแนวทางแกไขปรับปรุงขอบกพรองตางๆ ในการทําวิจัยและขอขอบคุณ   คุณนิภา สุทธิพันธ  คุณเฉลียว 
ตามสีรัมย คุณสังคม ลําไธสง ที่กรุณาเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือและขอบคุณแกนนําชุมชนทุกคนท่ีใหความ
รวมมือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี 

 
เอกสารอางอิง 
กรมควบคุมโรคติดตอ.    สรุปรายงานการเฝาระวังโรค  2552.    กรุงเทพฯ  :  สํานักงานระบาดวิทยากระทรวง

สาธารณสุข,  2552. 
จุฬาภรณ  โสตะ. (2546).  กลยุทธการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ.  ขอนแกน: มหาวิทยาลัยขอนแกน. 
ปริญญา  จิตอราม.  (2545).  ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษา โดยการประยุกตใชทฤษฎีแรงจูงใจเพ่ือปองกัน  

โรคของโรเจอรสตอพฤติกรรมการปองกันโรคไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 และปที่ 6 
อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี.  วิทยานิพนธปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกสุขศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ณัฐพร มีสุข.   การมีสวนรวมของชุมชนในการควบคุมลูกน้ํายุงลาย ในอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี.วิทยานิพนธปริญญา
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544 

นิตยา  เจียมจิตต.    ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาที่มีตอพฤติกรรมการปองกันและควบคุมโรค 
              ไขเลือดออกของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่6   ปริญญานิพนธ  กศ.ม. กรุงเทพฯ  : มหาวิทยาลัยมหิด,   
              2542 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอลําปลายมาศ. สรุปรายงานการระบาดโรคไขเลือดออกของอําเภอ ลําปลายมาศ .   
             (เอกสารอดัสําเนา) , 2552 
 
 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    185 

การศึกษาประสิทธิผลโดยการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ 
 ในผูปวยท่ีมีอาการปวดขอศอกดานนอก  

EFFICACY OF THAI MASSAGE ON THE MERIDIAN SEN PRATANSIB  
AMONG TENNIS ELBOW PATIENTS 

 

สุขุม ตันประเวช1   ศ.นพ. ดร.วิจิตร บุณยะโหตระ2  และ  ดร.ประสาน ต้ังยืนยงวัฒนา3 

------------------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

 ปจจุบันการรักษาโรคปวดขอศอกดานนอกมีหลายวิธี เชนการรับประทานยาแกปวด การฉีดยา การผาตัด 
ตลอดจนการรักษาแบบประคับประคอง ซึ่งอาจตองใชเวลานาน การรักษาโดยวิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ 
จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการรักษาที่สามารถรักษาอาการปวดขอศอกดานนอกไดเปนอยางดี โดยการวิจัยครั้งน้ีเปน
การวิจัยก่ึงทดลอง มีรูปแบบของการวิจัยแบบกลุมเดียว ทดสอบกอน-หลัง มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของ
การรักษาโรคปวดขอศอกดานนอกโดยวิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ ซึ่งศึกษาจากกลุมผูปวยที่เปนอาสาสมัคร
เขารวมโครงการวิจัย ที่คลินิกเวชกรรม คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต โดยสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก การกดจุดตามแนวเสนประธานสิบของอาจารยมนาวุธ ผุดผาด แบบสอบถามขอมูลสวน
บุคคล บันทึกการตรวจวินิจฉัย บันทึกคาของชวงการเคล่ือนไหวขอมือ และระดับความปวด กอน และหลังการรักษา 
สรุปผลสถิติจากการรักษากลุมตัวอยาง 40 ราย แบงเปนชาย 19 คน หญิง 21 คน มีการรักษารวม 112 ครั้ง หลังการ
รักษาคาชวงการเคล่ือนไหว (Range of motion: ROM) ของขอมือเพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 21.54 องศาตอครั้ง และระดับความ
เจ็บปวด (Pain Scale) ลดลงเฉล่ีย 3.32 ระดับตอครั้ง มีผูที่รักษาแลวหายเปนปกติจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 73 จาก
ผลสถิติวิเคราะห Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test สรุปไดวาเมื่อเปรียบเทียบผลหลังการรักษาและกอน
การรักษา การกดจุดตามแนวเสนประธานสิบทําใหชวงการเคล่ือนไหวของขอมือเพ่ิมขึ้น และระดับความเจ็บปวดลดลง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (Z-test) ที่ระดับ 0.05 หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การรักษาโรคปวดขอศอกดานนอกโดยวิธีการ
กดจุดตามแนวเสนประธานสิบมีประสิทธิภาพ สามารถทําใหผูปวยมีองศาการเคล่ือนไหวดีขึ้น และลดระดับความปวด
ไดทุกครั้งของการรักษา และถือเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาอาการปวดขอศอกดานนอกได 
 
คําสําคัญ: แผนไทย, การนวด, อาการปวดขอศอกดานนอก, เสนประธานสิบ 
 

 
 
 

                                                                    
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะการแพทยแผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
 
At the present time, there are several methods to treat elbow pain including palliative treatment, oral and 

injected analgesic medication, and surgery, which may produce side effects and need long-term treatment. One of 
the traditional therapeutic methods, Thai Massage on the Meridian Sen pratansib, is an alternative way to avoid such 
side effect from modern medication or complication from operation, and achieve successful pain relief. The 
objective of this research is to study efficacy of the Thai massage on the Meridian Sen pratansib for reducing and 
treating elbow pain. The prospective open-label study is conducted among patients suffering from elbow pain in the 
alternative medical clinic, Faculty of Oriental Medicine, Rangsit University. The demographic data, the diagnostic 
criteria, pain scale, and range of motion (ROM) are recorded and compared between pre- and post-treatment. This 
study relies on Thai massage on the Meridian Sen pratansib following Manavut Pudpart’s method as the therapeutic 
strategy. The result showed that 40 eligible participants were included in this study based on inclusion criteria. There 
are 19 men and 21 women with 112 treatments. After the treatments, the range of motion of wrist extension 
increased averagely 21.54 degrees and pain scale decreased averagely 3.32 levels. There are 29 cases (73%) with 
successful recovery. The statistical analysis using Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test showed significant 
(Z-test) increase of range of motion and decrease of pain level among the samples when compared before and after 
the massage (P<0.05) or the Meridian Sen prathansib massage can improve pain symptom and range of motion of 
patients with elbow pain successfully, and can be used as alternative method for treating elbow pain. 
 
KEY WORD: THAI, MASSAGE, ELBOW PAIN, SEN PRATHANSIP 
 
1. บทนํา 

โรคปวดขอศอกดานนอกหรือเอ็นขอศอกอักเสบ (Tennis elbow หรือ Lateral epicondylitis) เปนกลุมอาการ
เจ็บปวดบริเวณที่เกาะของกลามเน้ือกลุม Extensor พบมากในกลุมอายุ 40-60 ป มักสัมพันธกับอาชีพและการใชงาน ที่
ตองใชกําลังกลามเน้ือแขนทอนลางเปนประจํา พบในแขนขางถนัดมากกวา และมักเกิดจากการไดรับบาดเจ็บซ้ําๆ 
เล็กๆ นอยๆ (Repetitive trauma) (ธนพงษ ไวทยะวิญู และสัญญาณ เนียมปุก, 2548) การรักษาทางการแพทยแผน
ปจจุบันมีทั้งการรับประทานยาลดอาการปวด การทํากายภาพบําบัด การฉีดยาจําพวกสเตียรอยด และการผาตัด ซึ่งมี
คาใชจายในการรักษาสูง อีกท้ังยังมีความเสี่ยงตอภาวะขางเคียงตางๆ ดังน้ันการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบที่ไดมี
การจารึกไวในศิลาจารึกวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์) จึงเปนอีกทางเลือกหน่ึงในการรักษาที่มีประสิทธิผล มีความเสี่ยงตอ
ภาวะขางเคียงนอย อีกทั้งการนําทฤษฎีเสนประธานสิบมาใชในการวิเคราะหโรคสามารถทําใหทราบถึงจุดตนเหตุแหง
การเกิดโรค และวิเคราะหโรคเพื่อหาแนวทางในการรักษาไดอยางถูกตอง 

เสนประธานสิบคือ เสนประธานแหงเสนทั้งปวงจากเสนที่มีอยูในรางกายถึง 72,000 เสนโดยเปนทางเดินของ
ลมซึ่งเปนพลังภายในที่หลอเล้ียงรางกายใหทํางานไดตามปกติ (กองการประกอบโรคศิลปะ, 2549) เปนโครงสรางที่ใช
ในการอธิบายความปกติ และความผิดปกติของรางกายได โดยเฉพาะความผิดปกติ ซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดขัดหรือ
กําเริบของลมในรางกาย จึงสามารถนําเสนประธานสิบ (รูปที่ 1) มาใชในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุของความผิดปกติ 
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วามีความสัมพันธกับเสนประธานเสนใด ทั้งยังสามารถกําหนดวิธีการกดจุดนวดรักษาท่ีสอดคลองสัมพันธกับเสน
ประธานน้ันได  

โรคปวดขอศอกดานนอกมีความสัมพันธกับแนวเสนกาลธารีซึ่งเปนเสนประธานที่มีแนวเสนแตกออกไปยัง
แขน และขาทั้ง 2 ขาง การรักษาจึงจําเปนตองมีการศึกษา และวิเคราะหถึงแนวแลนของเสนกาลธารี จุดกดที่ใชในการ
รักษา (รูปที่ 2) ตลอดจนกายวิภาคของขอศอก 

 

          
   รูปที่ 1. แสดงทางเดินของเสนประธานสิบ     รูปที่ 2. แสดงความสัมพันธระหวางทางเดินเสนกาลธารี และจุด 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา  เคร่ืองมือ และวิธีการวิจัย 
2.1 ขั้นตอนการศึกษา 

กลุมตัวอยาง (Sample) สําหรับการวิจัยคือ อาสาสมัครเขารวมโครงการวิจัยจํานวน 40 คนที่มีอาการปวด
ขอศอกดานนอก เปนผูมีอายุต้ังแต 20 ปขึ้นไป โดยเลือกใชการสุมตัวอยาง (Sampling) แบบไมทราบความนาจะเปน 
(Nonprobability sampling) และเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling or Judgment sampling) โดย
ตัวอยางที่เลือกเปนไปตามเกณฑที่โครงการวิจัยกําหนดไว เชนไดรับการวินิจฉัยโดยผูวิจัยวามีอาการปวดขอศอกดาน
นอก จากการตรวจทางหัตถเวชแผนไทย รวมกับ การวัดทางการแพทยแผนปจจุบันดวยวิธี Cozen Test และกลุม
ตัวอยางตองไมเคยผาตัดบริเวณขอศอก ไมพิการ หรือเปนอัมพาต ไมมีไขสูงเกิน 38.5 องศาเซนเซียส ไมเปนโรคหัวใจ 
โรคหลอดเลือดเปาะแตกงาย โรคเบาหวาน โรคประจําตัวอื่นๆ ที่แพทยหามทําการนวด และตองไมใชหญิงที่กําลังอยู
ในชวงต้ังครรภ และในชวงที่เขารับการรักษากับโครงการวิจัย (2 สัปดาห) กําหนดใหมีการควบคุมพฤติกรรมบางอยาง
ของกลุมตัวอยางเชน หามกลุมตัวอยางรับประทานยาแกปวด ยาแกอักเสบ ใหหลีกเล่ียงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่
กอใหเกิดอาการซ้ําอีก รวมถึงไมอนุญาตใหเขารับการรักษาอาการโรคปวดขอศอกดานนอกโดยวิธีอื่น หรือรักษากับ
สถาบันอื่น เปนตน ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตอง และความมีประสิทธิภาพของงานวิจัย 

 
2.2 เคร่ืองมือในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการดําเนินการวิจัย ประกอบดวย วิธีการรักษาโดยการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ (มนาวุธ 
ผุดผาด, 2552) โดยผูวิจัยเปนผูใหการรักษาดวยตนเอง (ผูวิจัยมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาเวชกรรม, เภสัชกรรม และ
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การนวดไทย) เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ประกอบดวยเครื่องมือ Goniometer สําหรับวัดองศาการเคล่ือนไหว
ของขอตอ และแบบสอบถาม ซึ่งแบงเปน 3 สวน คือ  

1) ขอมูลทั่วไปของผูปวย เชน ช่ือ อายุ เพศ อาชีพ ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่ทําเปนประจํา เปนตน  
2) บันทึกผลการตรวจวินิจฉัย และผลการรักษา  
3) ระดับความพึงพอใจในการรักษา มี 5 ระดับ (ระดับ 1-5)  

 
2.3 วิธีการวิจัย 

กอนเขารับการรักษา ผูวิจัยจะอธิบายเหตุผลที่ทําการวิจัย และใหอาสาสมัครกลุมตัวอยางลงนามในเอกสาร
ยินยอมเพื่อเขารวมโครงการวิจัย โดยในการรักษาครั้งแรก ใหกลุมตัวอยางกรอกแบบสอบถามในสวนที่เปนขอมูล
ทั่วไป จากน้ันผูวิจัยจะดําเนินการตรวจวินิจฉัยอาการดวยการสัมภาษณ ทดสอบ สังเกต วัดชวงการเคล่ือนไหวของ
ขอมือดวย Goniometer โดยวัดจากการเคล่ือนไหวแบบกระดกขอมือ (Wrist extension) และสอบถามระดับ Pain Scale 
ซึ่งมีต้ังแตระดับ 0 – 10 เรียงตามความเจ็บปวดจากนอยไปมาก (รูปที่ 3) พรอมบันทึกผลการตรวจวินิจฉัย เพ่ือวาง
แผนการรักษา 

            

 
 

รูปที่ 3 แสดงความหมายของระดับ Pain Scale ต้ังแต ระดับ 0-10  
 
จากน้ันผูวิจัยใหการรักษาดวยวิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ (มนาวุธ ผุดผาด, 2552) ตามข้ันตอน ดังน้ี  
1) กดจุดตามแนวเสนกาลธารีโดยเริ่มจากการนวดตามแนวกลามเน้ือ Bicep และ Tricep ในทิศทางลงจากตน

แขนจนถึงระดับขอศอก 
2) วิเคราะหดูอาการของโรค ถาผูปวยมีอาการปวดขอศอก และมีอาการราวชา ไปทางดานน้ิวโปง และนิ้วช้ี ให

กดที่กลุมกลามเน้ือ Extensor โดยเฉพาะ Extensor Carpi Radialis Brevis ตรงบริเวณที่มีอาการปวด โดยกด
จากนํ้าหนักเบาไปหาหนัก จุดแตละจุดใชเวลากดจุดละประมาณ 3-5 นาที ตามความรุนแรงของอาการที่
ปรากฏ และสภาพกลามเน้ือของกลุมตัวอยาง 

3) นวดคลายกลามเน้ือตามแนวกึ่งกลางแขนทอนลางทั้งดานใน และดานนอกของแขนทอนลางจนสิ้นสุดจุด
สุดทายเหนือขอมือประมาณ 1 น้ิว 

4) นวดคลายกลามเน้ือฝามือทั่วทั้งฝามือจนถึงปลายน้ิวทั้งหา ดังรูปที่ 4 
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4.1

4.3

4.2

4.1

4.3

4.22)

3)

4)

1)

 

รูปที่ 4 แสดงภาพการรักษาตามขั้นตอนของอาจารยมนาวุธ ผุดผาด 

หลังการรักษาทุกครั้ง ผูวิจัยบันทึกคา ROM และ Pain Scale ที่วัดได ซึ่งหากผูปวยกลุมตัวอยางยังมีอาการอยู
ผูวิจัยจะทําการนัดหมายตามวัน และเวลาที่ไดกําหนดในแบบแผนของการวิจัยเพ่ือทําการรักษาครั้งตอไป (ภายใน 2-4 
วัน) โดยผูวิจัยจะใหการรักษาจนกวาผูปวยหายเปนปกติคือ คา ROM Wrist Extension = 0-70o และ Pain Scale เทากับ 0 
แตกําหนดใหรักษาไมเกิน 4 ครั้งตอคน เมื่อผูปวยหายเปนปกติ หรือรักษาครบ 4 ครั้ง ใหผูปวยตอบแบบสอบถามใน
หัวขอระดับความพึงพอใจในการรักษาพรอมลงนามทายแบบสอบถาม 

นําคา ROM และ Pain Scale ที่วัดไดทั้งกอน และหลังการรักษา มาวิเคราะหคาขอมูลจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
SPSS โดยใชสถิติวิเคราะห Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test เพ่ือตอบคําถามการวิจัยคือ การรักษาโดย
วิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ สามารถบรรเทารักษาอาการปวดขอศอกดานนอกไดจริงหรือไม และเพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

1) คาเฉล่ีย ROM Wrist Extension หลังการรักษา มากกวา กอนการรักษา หรือการรักษาดวยวิธีกดจุดตามแนวเสน

ประธานสิบมีประสิทธิภาพสามารถทําใหเพ่ิมองศาในการเคล่ือนไหวไดดีขึ้นในผูปวยที่มีอาการปวดขอศอกดาน

นอก 

2) คาเฉล่ีย Pain Scale หลังการรักษา นอยกวา กอนการรักษา หรือ การรักษาดวยวิธีกดจุดตามแนวเสนประธานสิบมี

ประสิทธิภาพสามารถทําให Pain Scale ลดลงในผูปวยที่มอีาการปวดขอศอกดานนอก 
 
3. ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 
3.1 ผลการวิจัย 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีจํานวน 40 คน เปนเพศชาย 19 คน (48%) และเพศหญิง 21คน (52%) 
มีอายุระหวาง 20-72 ป อายุเฉล่ียอยูที่ 47 ป และสัดสวนชวงอายุที่มีผูปวยมากที่สุดคือชวงอายุต้ังแต 40-60 ป (70%) 
และสวนใหญมีพฤติกรรมที่ตองใชแรง กําลังแขน การเคล่ือนไหวของขอศอก และตองกระทําซ้ําๆ อยูเปนประจํา เชน 
คาขาย (ยกของ) ขายอาหาร (ผัดหรือตักอาหาร) แมบาน (กวาด/ถู/ซัก/รีด) พนักงานดูแลรักษาความปลอดภัย (โบกรถ/
ดันรถยนต/ยกของ) สวนผูที่มีอาชีพอื่นเชน ขาราชการ และ พนักงานบริษัท ที่ไมใชแรงงานแตมีอาการของโรค สวน
ใหญเกิดจากมีกิจกรรมที่ตองใชกําลังแขน ขอมือ และขอศอกเปนประจํา เชน ทํางานบาน ยกของ เลนกีฬา เปนตน ซึ่ง
ลวนเปนกิจกรรมที่ทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเปนโรคปวดขอศอกดานนอก โดยสวนใหญมีอาการปวดแขนขางที่ถนัด 
(ขางขวา = 68%) และเปนแบบเฉียบพลัน (นอยกวา 6 เดือน = 67%) จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางพบวาเมื่อเกิดอาการ
ปวดข้ึนจะปลอยทิ้งไวไมไปพบแพทย เน่ืองจากคิดวาอาการดังกลาวจะหายไดเอง อีกทั้งยังคํานึงถึงคาใชจายที่จะตอง
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เสียในการไปพบแพทย ทําใหโดยมากกลุมตัวอยางมักรักษาอาการปวดดวยการซื้อยาบรรเทาปวดชนิดรับประทานหรือ
ชนิดทาที่ผิวหนังแทน แตอาการดังกลาวก็ยังไมทุเลาลง และมักสรางความรําคาญเน่ืองจากไมสามารถใชแขนในการทํา
กิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มที่ 

ในการวัดคาองศาชวงการเคล่ือนไหวของการกระดกขอมือ (ROM Wrist Extension) กอนการรักษาครั้งแรก 

ผูปวยกลุมตัวอยางมีคา ROM ต้ังแต 0-10 o ถึง 0-44o เฉล่ียอยูที่ 0-27 o โดยผูปวยสวนใหญจะมี ROM อยูในชวง 0-20 o 

ถึง 0-30o มากที่สุด (43%) และผลการวัดคาระดับ Pain Scale กอนการรักษาครั้งแรก ผูปวยกลุมตัวอยางมีคา Pain Scale 

ต้ังแตระดับ 4-9 เฉล่ียอยูที่ระดับ 6.6 โดยมีผูปวยที่มีอาการปวดในระดับสูงคือระดับ 8-10 หรือมีอาการปวดแมไมได

เคล่ือนไหวจํานวน 11 คน (28%) 

ผูปวยกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน รวมมีการรักษา 112 ครั้ง (รักษาไมเกิน 4 ครั้งตอคน) พบวาเมื่อเปรียบเทียบ

คา ROM และ Pain Scale กอนการรักษาครั้งแรก กับคาที่วัดไดหลังการรักษาของการรักษาครั้งสุดทายของแตละคน 

การรักษาดวยวิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบสามารถเพิ่มระดับการเคล่ือนไหว ROM ไดมากที่สุดถึง 60 องศา 

เฉล่ียเพ่ิมขึ้น 42 องศาตอราย และสามารถลดระดับความปวด Pain Scale ไดมากที่สุดถึง 9 ระดับ เฉล่ียลดลง 6.15 

ระดับตอราย และหากพิจารณาผลการรักษาแตละครั้ง พบวาการรักษาสามารถเพิ่ม ROM ไดเฉล่ีย 21.54 ตอครั้ง และ

ลด  Pain Scale ไดเฉล่ีย 3.32 ตอครั้ง ดังรูปที่ 5 
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รูปที่ 5 แสดงผลสถิติ คาเฉล่ีย ROM ที่เพ่ิมขึ้น และ Pain Scale ที่ลดลงจําแนกตามครั้งที่รักษา 

 

จากผลการรักษาพบวามีผูปวยที่ไดรับการรักษาแลวหายเปนปกติคือ มีคา ROM Wrist Extension = 0-70oและ 

Pain Scale = 0 จํานวน 29 คน คิดเปน 73%ของจํานวนผูปวยทั้งหมด โดยเขารับการรักษาเฉล่ีย 3 ครั้งตอคน 

นําขอมูลคา ROM และ Pain Scale กอนและหลังการรักษามาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ใชสถิติ

วิเคราะห Wilcoxon Matched-Pairs Signed-Ranks Test เพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

 ROM:  H0:   คาเฉล่ีย ROM หลังการรักษา นอยกวาหรือเทากับ กอนการรักษา  

   H1:   คาเฉล่ีย ROM หลังการรักษา มากกวา กอนการรักษา   

และ Pain Scale: H0:   คาเฉล่ีย Pain Scale หลังการรักษา มากกวาหรือเทากับ กอนการรักษา 

   H1:   คาเฉล่ีย Pain Scale หลังการรักษา นอยกวา กอนการรักษา   

   (กําหนดระดับนัยสําคัญ = 0.05)  

 

ผลการทดสอบสมมติฐานดวยสถิติวิเคราะห Wilcoxon Matched-pairs Signed-Ranks Test ไดผลดังน้ี 
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ตารางที่ 1.  ผลสถิติที่ไดจากการทดสอบสมมติฐาน (Z-test) 

 ROM (After) - ROM (Before) PAIN (After) – PAIN (Before) 

Z -9.188a -9.235b 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Based on positive ranks.  

 
จากตารางที่ 1 คา Significant ของตัวแปรทั้ง 2 คู ที่โปรแกรมคํานวณมาใหคือ .000 ทั้ง 2 คู ซึ่งมีคานอยกวา คา 

α ที่กําหนดคือ 0.05 ดังน้ันจึงตัดสินใจ ปฏิเสธสมมติฐาน H0 ดังน้ันสรุปไดวาคาเฉล่ีย ROM หลังการรักษา มากกวา 

กอนการรักษา ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 และคาเฉล่ีย Pain Scale หลังการรักษา นอยกวา กอนการรักษา ที่ระดับนัยสําคัญ 

0.05 

 
3.2 การอภิปรายผล 

จากสมมติฐานขอที่ 1 คาเฉล่ีย ROM Wrist Extension หลังการรักษา มากกวา กอนการรักษานั้น ผลการวิจัย
พบวา การรักษาโดยวิธีกดจุดตามแนวเสนประธานสิบมีผลทําใหคาเฉล่ีย ROM Wrist Extension หลังการรักษา 
มากกวา กอนการรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจากสมมติฐานขอที่ 2 คาเฉล่ีย Pain Scale หลังการ

รักษา นอยกวา กอนการรักษา ผลการวิจัยพบวา การรักษาโดยวิธีกดจุดตามแนวเสนประธานสิบมีผลทําใหคาเฉล่ีย 

Pain Scale หลังการรักษา นอยกวา กอนการรักษา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงใหเห็นวาการกดจุดตาม
แนวเสนประธานสิบสามารถลดความปวดจากอาการปวดขอศอกดานนอกไดเมื่อพิจารณาจากคาความแตกตางของ 
ROM และระดับความปวด กอนและภายหลังการกดจุดแลว คาของ ROM เพ่ิมขึ้นเฉล่ีย 21.54 องศาตอครั้ง และระดับ
ความปวดลดลงเฉล่ีย 3.32 ระดับตอครั้ง โดยกลุมตัวอยางทุกรายมี ROM เพ่ิมขึ้นซึ่งสัมพันธกับระดับความปวดที่ลดลง  

ผลการวิจัยน้ีสนับสนุนแนวคิดที่วาการกดจุดนวดเปนกระบวนการเชิงกลไปยังเน้ือเยื่อไดแก กลามเน้ือ เสนเอ็น 
และผิวหนังโดยผลทําใหเกิดการยืดขยายของเสนใยกลามเน้ือ และเสนเอ็นทําใหลดการยืดติดกันของ เสนใยกลามเน้ือ 
(Muscle Adhesion) และเกิดความยืดหยุนมากขึ้น (Muscle-Tendon Compliance) (Magnusson, 1993) 
กอใหเกิดความรอนเฉพาะที่ (ทั้งในผิวหนัง และกลามเน้ือ) มีผลใหเกิดการเพ่ิมการไหลเวียนโลหิตที่มา เล้ียงผิวหนัง 
(Local Blood Circulation) (Black, Vickerson and McCully, 2003) การเพ่ิมอุณหภูมิและการไหลเวียนเลือด จะมีผลทํา
ใหการบวนการเผาผลาญพลังงาน (Metabolism) และการทํางานของกลามเน้ือดีขึ้น นอกจากน้ันการกดนวดกลามเนื้อ
ยังไปการกระตุนระบบประสาทอัตโนมัติพาราซิมพาเซติก (Parasympathetic Activity) ซึ่งจะมีผลทําใหมีการหล่ัง
ฮอรโมนคอรติซอล (Cortisol Hormone) ลดลง (Hernandez-Reif, Field and Krasnegor, 2001) รางกายเกิดการผอน
คลายของจิตใจและกลามเน้ือ อีกทั้งยังกอใหเกิดอัตราการเตนของหัวใจลดลง ความดันโลหิตลดลง (Longworth, 1982) 
รวมถึงการหล่ังสารเอ็นดอรฟน (Endorphin) ซึ่งเปนสารที่ทําใหเกิดการผอนคลาย ซึ่งผลจากกลไกทั้งหมดดังกลาว ทํา
ใหกลามเน้ือและระบบประสาทเกิดการคลายตัวไปในทิศทางเดียวกัน 
 การกดจุดนวดดังกลาว จะไปลดระดับการรับสัญญาณจากการปวดของกลามเน้ือ หรือกลาวอีกนัยหน่ึงวา การ
นวดเสมือนการไปเปดประตูที่รับสัญญาณความรูสึกจากการนวดแตไปปดประตูการรับสัญญาณจากอาการปวด
กลามเน้ือน่ันเองในทางการแพทย เรียกกระบวนการน้ีวา “Neural Gating Mechanism” หรือ “กลไกการปด-เปดประตู
ของเซลลประสาทรับความรูสึก” (Weerapong, et al., 2005) 
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ผลการศึกษาครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ วิไล อุดมพิทยาสรรพ และคณะ พบวาการนวดไทยมีผลตอการลด
อาการปวดศีรษะจากความเครียด และสอดคลองกับงานวิจัยของ เจือจันทร วัฒกีเจริญ พบวาการนวดไทยประยุกต
สามารถลดอาการปวดศีรษะไดดีกวาการกินยาพาราเซตามอล และสอดคลองกับงานวิจัยของ สมพันธ หิญชิระนันท, 
เบญจวรรณ ธีระเทิดตระกูล, กริซ โพธิสุวรรณ, มยุรี แกวจันทร และสุวิมล กิมป พบวากลุมทดลองที่ไดรับการนวด
รวมกับการบริหารคออยางมีแบบแผน มีระดับการปวดศีรษะนอยกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
สอดคลองกับงานวิจยัของ วิจิตรา กุสุมภ และคณะ พบวาการนวดสามารถอาการปวดหลังชวงลางได 
และสอดคลองกับงานวิจัยของ อุไร นิโรธนันท พบวา การนวดสามารถลดความเจ็บปวด และความทุกขทรมานใน
ผูปวยมะเร็งได 

 
4. บทสรุปการวิจัย 

จากการรักษากลุมตัวอยางที่มีอาการปวดขอศอกดานนอกแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรังจํานวน 40 คนโดย
วิธีการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบ ซึ่งผูปวยแตละรายจะไดรับการรักษาไมเกิน 4 ครั้งตอคน ภายในระยะเวลาไม
เกิน 2 สัปดาหน้ัน ผลการรักษาแสดงใหเห็นวาการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบสามารถเพิ่มชวงการเคล่ือนไหวของ
ขอมือ (ROM Wrist Extension) และลดระดับความเจ็บปวด (Pain Scale) ไดในกลุมตัวอยางทุกราย และสามารถรักษา
หายเปนปกติจํานวน 29 คน (73%) จากการทดสอบสมมติฐาน สรุปไดวาการรักษาโรคปวดขอศอกดานนอกดวยวิธีการ
กดจุดตามแนวเสนประธานสิบสามารถเพ่ิม ROM และ ลดระดับ Pain Scale ได (เปรียบเทียบคาที่วัดไดหลังการรักษา 
กับกอนการรักษา) ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 

จากผลการวิจัยช้ีใหเห็นวาการกดจุดตามแนวเสนประธานสิบสามารถชวยบรรเทาอาการปวด และทําใหขอมือ
เคล่ือนไหวไดมากขึ้น ในผูปวยที่มีอาการปวดขอศอกดานนอกทั้งแบบเฉียบพลัน และแบบเรื้อรัง ซึ่งชวยใหคุณภาพ
ชีวิตของผูปวยดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย และไมกอใหเกิดผลขางเคียง
ใดๆ 
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ผลของความหนาของฟลมบางท่ีเตรียมดวยวิธีสปตเตอริงตอจุลสัณฐานดานขวางของฟลม 
: ศึกษาดวยเทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด 

EFFECT OF THIN FILM THICKNESS ON THE MORPHOLOGY OF THE CROSS 
SECTION OF THE FILM PREPARED BY SPUTTERING METHOD: STUDY BY SEM 

TEHNIQUE  
 

กมลชนก งามสม1  ผศ. จักรพันธ ถาวรธิรา2  ดร. อาดูลย มีพูล3  ผศ. ยงยุทธ ขจรปรีดานันท4 
และ ผศ. ดร. สมบัติ ธนวันต5 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของความหนาของฟลมบางที่เตรียมดวยวิธีสปตเตอริงตอโครงสรางในระดับจุลภาค
ดานขวางของช้ันฟลมดวยเทคนิคกลองจุลทรรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด โดยเตรียมฟลมบางทองคําบนกระจกให
มีความหนาตางๆ นําช้ินงานทั้งหมดมาผานการตัดขวาง จากน้ันนําทุกช้ินงานไปวิเคราะหความหนาดวยกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดทําใหไดภาพภาคตัดขวางของช้ันฟลมที่มีมิติในเรือนไมโครเมตร เมื่อใช
โปรแกรมวิเคราะหภาพดวยคอมพิวเตอรทําใหไดขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสัณฐานวิทยาระดับจุลภาคของ
ช้ันเคลือบฟลมบาง จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดวา โครงสรางจุลภาคของฟลมบางที่ไดในระดับความหนา
ตางๆกันจะมีโครงสรางเปนรูปคอลัมนทรงกระบอกมีทิศทางตรงกันกับแนวตกเคลือบของอะตอมที่ประกอบขึ้นเปน
ฟลมบาง  และพบวาความหนามีผลตอมิติทางกายภาพของโครงสรางรูปคอลัมน โดยมีขนาดของคอลัมนมีคามากขึ้น
เมื่อเคลือบช้ันฟลมใหมีความหนามากขึ้น 

 
คําสําคัญ: ภาคตัดขวาง, จุลสัณฐาน, การเคลือบดวยไอกายภาพ, SEM 
 

Abstract 
 

  The emphasis of this research was study on the effect of thickness of thin films to the morphology in micro 
scaling of cross section of the films by SEM technique. The Au thin film was prepared by the conventional DC 
sputtering onto specific dimension glass substrate. The film cross section was treated by fraction technique. 
Morphology of the cross section film was investigated by SEM technique. From the SEM technique we obtained the 
micro scale image of the films. Then we used the image processing program we obtained the qualitative data and 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาอุปกรณการแพทย สถาบันชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
2 อาจารยประจํา ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยบูรพา 
3 อาจารยประจํา ภาควิชาเวชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
4 อาจารยประจํา ภาควิชาอุปกรณการแพทย สถาบันชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
5 อาจารยประจํา ภาควิชาอุปกรณการแพทย สถาบันชีวโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
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quantitative data of the films. From the experiments we concluded that the morphology of the films had the column 
type structure in the vertical direction as the direction of the deposition atoms and the thickness of the films had the 
effect to the column structure that the dimensions of the column varied directly to the thickness of the films. 
 
KEY WORD: cross section, morphology, PVD, SEM 
 
1. บทนํา 

ในการศึกษาสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่มีขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่งวัสดุที่มีขนาดเล็กมากในเรือน
ไมโครเมตร มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเทคนิคและเครื่องมือที่มีความซับซอนสูงกวาเทคนิคปกติ ซึ่งในท่ีน้ีผูวิจัย
มีความสนใจท่ีจะศึกษาผลของความหนาของฟลมบางที่เตรียมดวยวิธีสปตเตอริงตอโครงสรางในระดับจุลภาคของ
ภาคตัดขวางของช้ันฟลมดวยเทคนิคกลองจุลทรรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด เทคนิคที่ปฏิบัติกันมาสําหรับการวัด
ความหนาของฟลมบางน้ันมีขอจํากัด โดยเฉพาะการเตรียมตัวอยางเพื่อใชในการวัดความหนาน้ันตองใชกระบวนการ
พิเศษท่ีเหมาะสม ซึ่งในปจจุบันนักวิจัยหลายกลุมยังทําไดไมดีนัก เทคนิคการวัดความหนาดวยกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนชนิดสองกราดน้ีในปจจุบันมีกลุมวิจัยนอยกลุมที่ศึกษาเทคนิคน้ีแตไมไดใหคําอธิบายกระบวนวิธีและ
เทคนิคที่ทําใหไดมาซึ่งขอมูลตางๆ ของฟลมบางที่มีความบางมากๆ 

การเตรียมฟลมดวยวิธีสปตเตอริง เปนการเคลือบฟลมที่มีประสิทธิภาพวิธีหน่ึง และไดรับความสนใจมากที่สุด
ในปจจุบัน เน่ืองจากเปนกระบวนการเคลือบที่ใหอัตราการเคลือบสูง ฟลมบางที่ไดมีความสมํ่าเสมอดีมาก 

เทคนิคกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนถูกนํามาใชศึกษาในเชิงวัสดุศาสตรครั้งแรกในป 1999 เซกาดา และคณะเปน
กลุมวิจัยแรกที่รายงานการศึกษาโครงสรางจุลภาคในระดับไมโครของชั้นเคลือบดวยเทคนิค TEM, SEM และเทคนิค
การเล้ียวเบนอิเล็กตรอน ในป 2001 รังคะราจัน และคณะนําเทคนิค SEM ศึกษารอยแตกของช้ันเคลือบเซรามิคที่เปน
ช้ันเคลือบที่ไมนําไฟฟาและมีโครงสรางในเรือนไมโครเมตร ป 2007 พูลูเกอรธาสามารถรายงานการพบโครงสราง
แบบคอลัมนของภาคตัดขวางช้ันเคลือบระดับไมโครเมตร ในปเดียวกัน พันจันและคณะ ใชเทคนิคกลองจุลทรรศน
อิเล็กตรอนศึกษาขอบกพรองของช้ันเคลือบแข็งเปรียบเทียบกับเทคนิคอื่นๆ เชน AFM ป 2008 เซคาดา ใชเทคนิคกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนศึกษาขอบกพรองของชั้นเคลือบแข็ง ทั้งผิวดานบนและภาพภาคตัดขวาง นอกจากน้ีลาสุด ในป 
2008 จักรพันธ ถาวรธิราและคณะ ไดศึกษาจุลสัณฐานวิทยาของภาคตัดขวางฟลมบางทองคําโดยเทคนิคกลอง
จุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราด พบวาสามารถวัดความหนาเฉลี่ยของช้ันฟลมทองคําในหนวยนาโนเมตรไดและ
สัณฐานวิทยาระดับจุลภาคของฟลมมีโครงสรางแบบคอลัมนสามารถวัดคาเสนผาศูนยกลางเปน 162.1 nm และเกรน
เฉล่ียที่ผิวบนของฟลมเปน 181.5 nm  

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของความหนาของฟลมบางที่เตรียมดวยวิธีสปตเตอริงตอโครงสรางในระดับจุลภาค

ดานขวางของช้ันฟลมดวยเทคนิคกลองจุลทรรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด โดยเตรียมฟลมบางทองคําบนกระจกให

มีความหนาตางๆกันหลายความหนา นําช้ินงานทั้งหมดมาผานการตัดขวาง จากน้ันนําทุกช้ินงานไปวิเคราะหดวยกลอง

จุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด ทําใหไดภาพภาคตัดขวางของช้ันฟลมที่มีมิติในเรือนไมโครเมตร เมื่อใช

โปรแกรมวิเคราะหภาพดวยคอมพิวเตอรทําใหไดขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสัณฐานวิทยาระดับจุลภาคของ

ช้ันเคลือบฟลมบาง 
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2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
1. การเตรียมฟลมบาง: ลางกระจกขนาด 2 x 5 เซนติเมตร ใน Acetone Breaker ใน Ultrasonic แลวผ่ึงใหแหง 

จากน้ันเคลือบฟลมบางทองคําดวยเทคนิคการเคลือบดวยไอกายภาพ (PVD) ดวยเครื่องสปตเตอริ่ง รุน SC7620 Sputter 
Mini Coater ที่เวลา 180, 240, 300, 360, 420, 460 และ 540 วินาที ตามลําดับ ทั้งหมด 7 ตัวอยาง โดยเครื่องน้ีมี
คุณสมบัติเปนเครื่องสําหรับเคลือบตัวอยางที่ใชในงานกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน โดยมีหองสูญญากาศขนาดภายใน 
100 มิลลิเมตร สูง 100 มิลิเมตร เช่ือมตอกับโรตารี่ปมที่สามารถดูดอากาศไดนาน 12 ลูกบาศกเมตร ตอช่ัวโมง และแผน
โลหะสําหรับการเคลือบที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 57 มิลลิเมตร ภายในหองใสตัวอยางมีเสนผานศูนยกลางไมเกิน 5 
x10-2 มิลลิบาร และใชแกสอารกอน (99.999%) ชวยในการปรับแรงดันในสูญญากาศ ทําการสรางฟลมบางบนกระจก
โดยใชเทคนิคสปตเตอริ่งดวยทองบริสุทธิ์ 99.95% จากน้ันทําการหักกระจกในแนวขวางผานช้ันฟลมทองคําแลวนํา
ช้ินงานไปศึกษาดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนชนิดสองกราด (SEM)  

2. ศึกษาภาพดานขวางของช้ันเคลือบดวยกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราด: นํากระจกที่ผาน
กระบวนการสปตเตอรและทําการหักแลวมาศึกษาภาคตัดขวางของฟลมทองคํา ดวยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนชนิด
สองกราด (SEM) รุน LEO 1450 VP โดยกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนขนิดสองกราดน้ี ใชฟลาเมนตทังสเตนในการ
สรางลําแสงอิเล็คตรอน ซึ่งมีกําลังสูงสุด 30 KV และมีกําลังขยายสูงสุด 20000X โดยนํากระจกมาติดบน strub ดวย 
Carbon tape จากน้ันนํา stub ไปใสใน state แลวนํา state ใสเขาไปบนแทนวางช้ินงานในเครื่อง ซึ่งแทนวางช้ินงาน
สามารถปรับหมุนเล่ือนซาย-ขวา (แกน X) และเล่ือนไปดานหนา-หลัง (แกน Y) เพ่ือหาภาพช้ินงาน จากน้ันหมุนปรับ
ภาพชัด (focus) ปรับแกน Z ใหใกลกับช้ินงาน โดยใหมีคา working distance 8-10 และปรับภาพชัด (focus) อีกครั้ง 
จากน้ันเลือกกําลังขยายท่ี 10,000 เทา และกด save ภาพน้ันเลือกกําลังขยายxปปวางวางช้ินงานลงบนแทน หมุนปรับตัว
หมุน t3. การวิเคราะหขอมูลจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบดวยคอมพิวเตอร: ทําการวัดความหนาของช้ันฟลมโดยใช
โปรแกรมวิเคราะหภาพดิจิตอลความละเอียดสูงในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณตางๆ ที่ไดจากภาพถายจากกลอง
จุลทรรศนอิเล็คตรอนโดยจะวัดทั้งหมด 5 บริเวณ บริเวณละ 10 จุด และนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากน้ันรายงานผลเปนกราฟเสน 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการทดลองสามารถแสดงภาพจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบดานขวางเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไดดังน้ี 
 1. ผลเชิงคุณภาพของจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบในดานขวางสามารถแสดงไดดังรูป 
 



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    197 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงจุลสัณฐานวิทยาภาคตัดขวางของช้ันเคลือบจากกลองจุลจุลทรรศนอิเล็คตรอนชนิดสองกราด (SEM) ที่
เวลา 180 (A), 240 (B), 300 (C), 360 (D), 420 (E), 460 (F) และ 540 (G) วินาที ตามลําดับ 

 
 

 
 

รูปท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบในดานขวางที่เวลา 180, 240, 300, 360, 420, 460 และ 540 
วินาที ตามลําดับ พบวาโครงสรางรูปคอลัมนทรงกระบอก จะมีขนาดเพ่ิมขึ้นเมื่อเคลือบช้ันฟลมใหมีความหนามากขึ้น 
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รูปท่ี 3. แสดงจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบในดานบนที่เวลา 180 (A), 240 (B), 300 (C), 360 (D), 420 (E), 460 (F) 
และ 540 (G) วินาที ตามลําดับ พบวา dome shape และ grain size จะมีขนาดใหญขึ้นตามเวลาการเคลือบ 
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2. ผลเชิงปริมาณของจุลสัณฐานวิทยาของช้ันเคลือบในดานขวางสามารถแสดงไดดังน้ี 

 

กราฟแสดงลักษณะเฉพาะการสปตเตอร่ิง

y = 1.6534x - 65.526
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รูปท่ี 4 กราฟแสดงคาความหนาเทียบกับเวลาที่ 180, 240, 300, 360, 420, 460 และ 540 วินาที ตามลําดับ 

 
จากผลการทดลอง พบวา ความหนาของชั้นเคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสนดังน้ี  

Y = 1.6534X – 65.526 

 

กราฟแสดงลักษณะเฉพาะเสนผาศูนยกลางคอลัมนเทียบกับเวลา

y = 0.5551x - 9.6107
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รูปท่ี 5 กราฟแสดงขนาดคอลัมนเทียบกับกับเวลาท่ี 180, 240, 300, 360, 420, 460 และ 540 วินาที ตามลําดับ 

 
จากผลการทดลอง พบวา ขนาดของคอลัมนของช้ันเคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสนดังน้ี  

Y = 0.5551X – 9.6107 
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กราฟแสดงลักษณะเฉพาะคาความหยาบดานบนเทียบกับเวลา

การสปตเตอร

y = 35.376x + 297.27
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รูปท่ี 6 กราฟแสดง roughness เทียบกับเวลาที่ 180, 240, 300, 360, 420, 460 และ 540 วินาที ตามลําดับ 

 

จากผลการทดลอง พบวา คาความหยาบของผิวช้ันเคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสนดังน้ี  
Y = 35.376X + 297.27 

 

4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาสามารถสรุปผลไดดังน้ี 

1. โครงสรางจุลภาคของฟลมบางที่ไดในระดับความหนาตางๆกันจะมีโครงสรางเปนรูปคอลัมนทรงกระบอกมี
ทิศทางตรงกันกับแนวตกเคลือบของอะตอมท่ีประกอบขึ้นเปนฟลมบาง 
 2. พบวาความหนามีผลตอมิติทางกายภาพของโครงสรางรูปคอลัมน โดยโครงสรางรูปคอลัมนทรงกระบอกน้ี 
จะมีขนาดของทรงกระบอกของคอลัมนมีคามากขึ้นเมื่อเคลือบช้ันฟลมใหมีความหนามากขึ้น 
 3. พบวาความหนาของช้ันเคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสน Y = 1.6534X – 65.526 ขนาดของ
คอลัมนของช้ันเคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสน Y = 0.5551X – 9.6107 และคาความหยาบของผิวช้ัน
เคลือบมีคาแปรผันกับเวลาตามสมการเชิงเสน Y = 35.376X + 297.27  

จากขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของจุลสัณฐานวิทยาของการเคลือบผิว สามารถนําไปประยุกตใชในงาน
วัสดุทางการแพทยและอุตสาหกรรมได เชน การเคลือบผิวของเครื่องมือตางๆ เลนสกระจกสะทอนแสง กระจกเลเซอร 
สารก่ึงตัวนํา ฟลมตัวนําและฟลมตัวตานทาน เน่ืองจากในงานแตละชนิดจะใชความหนาในการเคลือบที่แตกตางกัน
ต้ังแตระดับ ไมโครเมตร จนถึงระดับนาโนเมตร  
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ผลของการเตมิทรายละเอียดตอการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบี 
EFFECT OF FINE SAND ADDITION ON GRANULATION OF UASB SYSTEM 

 

สุภาวดี บุตรโพธ์ิ 1 และ รศ. ดร.เสนีย กาญจนวงศ2 

---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคศึกษาผลของการเติมทรายละเอียดตอการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบี โดยใช
แบบจําลองถังปฏิกรณยูเอเอสบีระดับหองปฏิบัติการ (lab scale) จํานวน 3 ถัง ถังใบท่ี 1 ไมเติมทรายละเอียด ถังใบท่ี 2 
และ 3 เติมทรายละเอียดตอนเริ่มตนระบบ 1 ครั้งที่อัตรา 10 และ 50 มก./ก.SS ตะกอนหัวเช้ือ ตามลําดับ ผลการศึกษา
เมื่อเดินระบบได 165 วัน พบวา ถังยูเอเอสบีทั้ง 3 ถัง มีอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย  4.07 กก.ซีโอดี/(ม3.•วัน) การ
กําจัดซีโอดีในถังที่ 1,  2  และ  3 (เทียบกับซีโอดีกรองนํ้าออก) เฉล่ียตลอดการทดลองเทากับรอยละ 69.5 , 68.6  และ 
66.4 ตามลําดับ ขนาดเม็ดตะกอนท่ีเกิดในชวงทายของการทดลอง พบวา ถังที่ 1 (ถังควบคุม) มีขนาดเม็ดตะกอนใหญ
กวาถังที่เติมทรายละเอียด ขนาดเม็ดตะกอนที่ระดับ 1.20 ม. จากกนถังของทั้ง 3 ถัง สวนใหญมีคาในชวง 0.21-0.43 มม. 
0.11-0.21 มม. และ 0.11-0.21 มม. ตามลําดับ ถังยูเอเอสบีทั้ง 3 ถัง   มีความสูงของช้ันตะกอนลาง (sludge bed) 
ใกลเคียงกัน คือ 1.8 ม. มวลตะกอนในถังทั้ง 3 ถัง มีคาเทากับ 146,  111 และ 143 ก.VSS ตามลําดับ ผลการศึกษา พบวา 
การเติมทรายละเอียดทําใหมีขนาดเม็ดตะกอนเล็ก มีมวลตะกอนและความสูงของช้ันตะกอนใกลเคียงกับถังที่ไมเติม
ทรายละเอียด โดยไมมีผลแตกตางตอประสิทธิภาพ  การบําบัดนํ้าเสีย  
 

คําสําคัญ  ซีโอดี, ทรายละเอียด, การเกิดเม็ดตะกอน, ระบบยูเอเอสบี 

 
Abstract 

 The objective of this study was to investigate the effect of fine sand addition on granulation of    UASB 
system, using three lab-scale UASB reactors. The first reactor (R1) was operated without fine sand addition, as of 
control unit. The second (R2) and third (R3) reactors were added with fine sand during start up   at 10 and 50 
mg/gSS of seed. After 165 d, it was found that the efficiencies of three reactors were not much different in terms of 
COD removals based on effluent FCOD, i.e. 69.5, 68.6 and 66.4%, respectively.  All reactors were finally operated 
at organic loading rates (OLR) 4.07 kg COD/m3•d. Granule size distributions              
were examined at the end of experiment. The control reactor had bigger granule than reactors with fine sand addition 
(R2, R3). At 1.20 m. from the bottom of reactors, the granule sizes in 3 reactors were 0.21-0.43, 0.11-0.21, 0.11-0.21 
mm., respectively. The sludge beds in three reactors were found to be 1.8 m. while total biomasses were 146, 111 
and 143 gVSS, respectively. The addition of fine sand resulted in smaller granule sizes than control unit (R1) while 
the differences in sludge bed height, biomass and COD removal were not observed. 
 

KEY WORDS :   COD, fine sand, granulation, UASB system 
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2 อาจารยประจํา ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
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1. บทนํา 
 ระบบยูเอเอสบี (upflow anaerobic sludge blanket, UASB) เปนระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไรออกซิเจนที่ใช
เวลานาน 3 – 6 เดือน ในการเริ่มตนระบบ (start up) จนกระทั่งเกิดเม็ดตะกอน (granule) ซึ่งจะทําใหระบบ มีเสถียรภาพ
สูง (Lettinga, et al., 1980) เพ่ือยนระยะเวลาดังกลาว มีการพัฒนาวิธีการตางๆ ในการสรางเม็ดตะกอน เชน การเติมอิออ
นบวก (Barampouti, et al., 2008) และสารโพลิเมอรชนิดตางๆ (Bhunia and Ghangrekar, 2008) ในชวงเริ่มตนระบบ มี
ทฤษฎีที่อธิบายการเกิดเม็ดตะกอนจํานวนมาก ทฤษฎีหน่ึง (Pereboom, 1994) กลาวถึง  การรวมตัวของแบคทีเรียรอบ
แกนกลางที่เปนของแข็งแขวนลอย (growth of colonized suspended solids)  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของ
การเติมทรายละเอียดเพ่ือเปนแกนกลางในการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบีซึ่งอาจเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการ
เริ่มตนระบบตอไป    
 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาใชแบบจําลองถังปฏิกรณยูเอเอสบีระดับหองปฏิบัติการ ทําจากทอ PVC ขนาดเสนผานศูนยกลาง 
7.5 ซม. สูง 5 ม. ปริมาตรใชงาน 25 ล. จํานวน 3 ถัง มีทอเก็บตัวอยางตะกอนตามความสูงถังรวม 10 จุด ระยะหางกัน
ทุกๆ 30 ซม. แสดงดังรูปที่ 1 เริ่มตนระบบดวยตะกอนหัวเช้ือจากถังหมักตะกอนโรงบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยเชียงใหม
ใหมีความเขมขนเทากับ 10 ก.VSS/ล. ถังที่ 1 เปนถังควบคุมไมเติมทรายละเอียด    ถังที่ 2,3 เติมทรายละเอียดตอน
เริ่มตน 1 ครั้ง ขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา 0.053 มม. (ผาน Sieve เบอร 270) เทากับ 10 และ 50 มก./ก.SS ตะกอน
หัวเช้ือ ตามลําดับ นํ้าเสียที่ใชเปนนํ้าเสียสังเคราะหประกอบดวยนํ้าตาลทรายขาวผสมกับนํ้าประปา 90 % โดยปริมาตร
และน้ําเสียจากโรงบําบัดนํ้าเสียมหาวิทยาลัยเชียงใหม 10 % โดยปริมาตร เพ่ือใหมี Micro Nutrients มากพอ เติม NH4Cl 
และ KH2PO4 เพ่ือใหมี Macro Nutrients และ เติม NaHCO3 เพ่ือปรับสภาพบัฟเฟอร มีอัตราสวน COD : N : P เทากับ 
100 : 1.5 : 0.3 และมีความเขมขนซีโอดีประมาณ 5,000 มก./ล. ควบคุมความเร็วนํ้าไหลขึ้น (upflow velocity) เทากับ 
0.4 ม./ชม. โดยการหมุนเวียนนํ้าออกเขาระบบใหม เริ่มตนปอนนํ้าเสียเขาระบบที่อัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย 
(organic loading rate, OLR)  เทากับ 0.5 กก.ซีโอดี/(ม3.•วัน) และเพ่ิมขึ้นเปนระยะจนถึงอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย
สุดทายเทากับ 4.07 กก.ซีโอดี/(ม3.•วัน) รวมระยะเวลาการทดลอง 165 วัน 
 

 
 

รูปท่ี 1 ถังปฏิกรณยูเอเอสบี 
 



204  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 การเก็บตัวอยางนํ้าเขาและนํ้าออกเปนตัวอยางรวม 2 ครั้ง/สัปดาห วิเคราะหตามวิธีใน Standard Methods 
(APHA, 1997) วัดปริมาณกาซชีวภาพทุกวันโดยใชหลักการแทนที่นํ้า วัดองคประกอบกาซโดยวิธีGas 
Chromatography ดวยเครื่องยี่หอ SHIMADZU รุน GC-8A วัดขนาดเม็ดตะกอนทุก 15 วัน โดยใชวิธี Sieve Analysis 
(Francese et al., 1998) การเก็บตัวอยางตะกอนตามความสูงทําที่ระดับ 1.2, 1.8, 2.4 และ 3.0 ม. จากกนถังทุก 15 วัน 
ตะกอนจากระดับดังกลาวไดหาความเร็วในการตกตะกอน โดยการจับเวลาเมื่อเม็ดตะกอน  จมตัวลงในนํ้าเปนระยะทาง
เทากับ 30 ซม. การทดลองทําในชวง เดือน ธันวาคม 2552 – พฤษภาคม 2553  ณ ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล  
 การเดินระบบยูเอเอสบีทั้ง 3 ถัง สามารถเพ่ิมอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดใกลเคียงกันจนถึงวันที่ 165 
อัตราภาระบรรทุกสารอินทรียเทากับ 4.07 กก.ซีโอดี/(ม3.•วัน) (ระยะเวลาเก็บกัก 1.2 วัน) จึงหยุดเดินระบบถังยูเอเอสบี
ทุกถังมีแนวโนมของการเพ่ิมอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียไดคอนขางชา แสดงดังรูปที่ 2   สําหรับการแปรผันของซี
โอดีในนํ้าออกมีแนวโนมคอนขางสูง แสดงดังรูปที่ 3 
 

 
รูปท่ี 2 การแปรผันของอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย 

 
รูปท่ี 3 การแปรผันของซีโอดี 
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นอกจากน้ี คาซีโอดีกรองและกรดไขมันระเหยงาย (VFA) ในนํ้าออกทั้ง 3 ถัง มีการแปรผันสูง  คาซีโอดีกรองของทั้ง 3 
ถัง อยูในชวง 173-3,609 463-3,233 และ 340-3,519 มก./ล. ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 4 สําหรับกรดไขมันระเหยงายของ
ทั้ง 3 ถังอยูในชวง 96-1,008  96-1008 และ 120-1,056 มก./ล.เทียบกับกรดอะซิติก ตามลําดับ โดยมีการแปรผัน
สอดคลองกับคาซีโอดีกรอง 
 

 
รูปท่ี 4 การแปรผันของซีโอดีกรอง 

 
เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี พบวาในชวงแรกสามารถเดินระบบท่ีมีประสิทธิภาพคอนขางสูง  (คิดจากคา
ซีโอดีนํ้าเขาและซีโอดีกรองนํ้าออก) แตในระยะตอมามีปญหาในการควบคุมพีเอชทําใหประสิทธิภาพตํ่าลงเปนระยะๆ 
ในชวงสุดทายประสิทธิภาพลดตํ่าลงมากจึงตองหยุดการทดลอง การแปรผันของประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี  แสดง
ดังรูปที่ 5 

 
รูปท่ี 5 ประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดี (หมายเหตุ : คิดจากซีโอดีนํ้าเขาและซีโอดีกรองนํ้าออก) 

 

ปญหาที่พบ คือ แบคทีเรียสรางมีเทนในระบบไมสามารถนํากรดอินทรียระเหยงายที่ผลิตขึ้นมาไปใชไดหมด  ทําใหคา
ซีโอดีกรองสูงขึ้น พีเอชลดลง ประสิทธิภาพตํ่าลง จึงตองหยุดปอนนํ้าเสียเขาระบบเปนระยะ เพ่ือใหระบบมีการฟนตัว
และเติมโซเดียมไบคารบอเนตเขาสูระบบเพิ่มมากขึ้น เพ่ือใหระบบมีกําลังบัฟเฟอรที่เพียงพอ มิเชนน้ันอาจจะเปนพิษ
ตอแบคทีเรียได ประสิทธิภาพการกําจัดสารอินทรียของระบบทั้ง 3 ถัง ไมแตกตางกันมากนัก  มีคาเฉล่ียตลอดการ
ทดลองเทากับรอยละ 69.5, 68.6 และ 66.4 ตามลําดับ 
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 ในชวงแรกการเดินระบบมีการเติมโซเดียมไบคารบอเนตในปริมาณที่ตํ่า ทําใหระบบมีกําลังบัฟเฟอรตํ่า 
สงผลตอพีเอชในระบบลดลง เมื่อเพ่ิมปริมาณโซเดียมไบคารบอเนตในนํ้าเขาระบบมากขึ้น นํ้าออกของระบบ ทั้ง 3 ถัง 
จึงมีการแปรผันของคาความเปนดางทั้งหมดอยูในชวงกวาง 80-2,020 100-1,940 และ 100-1,980 มก./ล.เทียบกับ
แคลเซียมคารบอเนต ตามลําดับ  
 พีเอชในนํ้าออกมีการแปรผันคอนขางสูงและมีคาตํ่าหลายครั้ง รวมทั้งในชวงทายของการทดลองพีเอชลด
ตํ่าลงซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพการกําจัดซีโอดีของระบบ พีเอชที่เหมาะสมในถังปฏิกิริยาควรอยูในชวง 6.5- 7.8 
(Hulshoff Pol et al., 1983) ถาสูงหรือตํ่ากวาน้ีมากเกินไปจะไมเหมาะสมตอแบคทีเรียในระบบได         การแปรผันของ
พีเอชในนํ้าออก แสดงดังรูปที่ 6 พีเอชน้ําเขาเฉล่ียทั้ง 3 ถัง เทากับ 7.91 ซึ่งพีเอชน้ําออกในชวงแรกตํ่าและบางชวงอาจ
สูงบางเล็กนอยโดยเฉล่ียพีเอชของทั้ง 3 ถัง มีคาใกลเคียงกันเทากับ 7.29 7.28 และ 7.14 ตามลําดับ 

 
รูปท่ี 6 การแปรผันของพีเอช 

 นํ้าเสียสังเคราะหที่ปอนเขาระบบมีความเขมขนของแข็งแขวนลอย (SS) และของแข็งแขวนลอยระเหย (VSS) 
ตํ่าเฉล่ียเทากับ 38 และ 32 มก./ล. ตามลําดับ นํ้าออกระบบมีของแข็งแขวนลอยเฉล่ียทั้ง 3 ถังเทากับ 157, 220 และ 196 
มก./ล. ตามลําดับ แสดงดังรูปที่ 7 อัตราสวน VSS/SS ในนํ้าออกระบบเทากับ 0.57-0.98  การเดินระบบระยะแรกมีการ
หลุดออกของตะกอนหัวเช้ือบาง ทําใหนํ้าออกมีความเขมขนของแข็งแขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยคอนขาง
สูง จากน้ันบางชวงของการเดินระบบอาจมีความเขมขนของแข็งแขวนลอยและของแข็งแขวนลอยระเหยสูงเปนครั้ง
คราว สาเหตุมาจากการเพ่ิมอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียใหกับระบบมากขึ้น ทําใหแบคทีเรียบางสวนในระบบที่ไม
สามารถปรับสภาพไดมีการตายและหลุดปนออกมากับนํ้าออกได  
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รูปท่ี 7 การแปรผันของความเขมขนของแข็งแขวนลอย 

 
 การศึกษาขนาดเม็ดตะกอน พบวา ถังที่ 1 (ถังควบคุม) สวนใหญมีขนาดเม็ดตะกอนใหญกวาถังที่ 2, 3 ซึ่งมี
การเติมทรายละเอียด ขนาดเม็ดตะกอนที่ระดับ 1.2 ม. จากกนถังปฏิกรณของถังที่ 1, 2 และ 3 มีคาอยูในชวง 0.21-0.43, 
0.11-0.21 และ 0.11-0.21 มม. ตามลําดับ เมื่อสิ้นสุดการทดลองถังยูเอเอสบีทั้ง 3 ถัง พบวาความสูงของช้ันตะกอนลาง 
(sludge bed) ใกลเคียงกัน คือ 1.8 ม. จากกนถังปฏิกรณ การกระจายตัวของช้ันตะกอนจะมีรูปแบบใกลเคียงกัน แสดงดัง
รูปที่ 8 มวลตะกอนทั้ง 3 ถัง มีคาเทากับ 146, 111 และ 143 ก.VSS ตามลําดับ ซึ่งไมอาจสรุปไดวา การเติมทรายละเอียด
ทําใหมวลตะกอนสูงขึ้นหรือไม ในระยะหลังเมื่อเพ่ิมอัตราภาระบรรทุกสารอินทรียสูงขึ้น พบวามีการหลุดออกของ
ตะกอนจุลินทรียบางเล็กนอย ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหมวลตะกอนของระบบลดนอยลงได เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ีเปน
การศึกษาถึงปริมาณทรายท่ีเติมลงในระบบ ซึ่งเปนการเติมเพียงครั้งเดียว ดังน้ัน ควรมีการศึกษาถึงอัตราการเติมที่
เหมาะสมเพ่ิมเติมเพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเกิดเม็ดตะกอนตอไป 

 

 
รูปท่ี 8 การกระจายตัวของช้ันตะกอนถังที่ 2 เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
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 ความสามารถในการตกตะกอนของเม็ดตะกอนในระบบยูเอเอสบีควรมีคาอยูในชวง 2-90 ม./ชม. (Lettinga et 
al., 1983) โดยถังที่มีการเติมทรายละเอียดไดเม็ดตะกอนท่ีมีความสามารถในการตกตะกอนไดดีกวา ถังที่ไมมีการเติม
ทรายละเอียดเล็กนอย แสดงดังตารางท่ี 1 นอกจากน้ี เม็ดตะกอนท่ีมีขนาดใหญจะมีความสามารถในการตกตะกอน
มากกวาเม็ดตะกอนขนาดเล็ก แสดงวา ความสามารถในการตกตะกอนขึ้นอยูกับขนาดของ เม็ดตะกอนเชนกัน สําหรับ
ตะกอนท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางต้ังแต 0.11-0.43 มม. ลักษณะเปนฟล็อกไมสามารถวัดความสามารถในการ
ตกตะกอนได 
 
ตารางที่ 1 ความสามารถในการตกตะกอนเม่ือสิ้นสุดการทดลอง 

ความสามารถในการตกตะกอน (ม./ชม.) 
ถังที่ 

ระดับความสูง 
(ม.) 

> 0.85  
(มม.) 

0.60 – 0.85 
(มม.) 

0.43 – 0.60  
(มม.) 

1 1.2 43.3 21.2 18.0 
2 1.2 44.0 23.3 18.0 
3 1.2 45.3 21.6 18.3 

  
 กาซชีวภาพสะสมท่ีเกิดขึ้นในถังที่ 1, 2 และ 3 เทากับ 185.5, 170.5 และ 240.0 ล. ตามลําดับ โดยถังที่ 3  เกิด
กาซชีวภาพสูงสุด องคประกอบของกาซชีวภาพที่เกิดขึ้น แสดงดังตารางที่ 2 พบวา  ถังที่มีการเติมทรายละเอียดจะมี
สัดสวนของกาซมีเทนสูงกวาถังที่ไมมีการเติมทรายละเอยีด ในชวงทายของการเดินระบบ พบวา สัดสวนของกาซมีเทน
มีแนวโนมลดลง อาจเน่ืองมาจากความไมเสถียรของระบบ จึงเปนสาเหตุของการหยุดเดินระบบในวันที่ 165 
 
ตารางที่ 2 สัดสวนมีเทนในกาซชีวภาพ 

CH4 (%) ระยะเวลา 
(วัน) ถัง 1 ถัง 2 ถัง 3 
45 38.7 66.2 66.5 
92 62.2 63.7 68.2 
151 45.0 46.3 49.7 
165 26.9 44.7 39.0 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
 ผลการเติมทรายละเอียดตอการเกิดเม็ดตะกอนของระบบยูเอเอสบี พบวา ทําใหมีขนาดเม็ดตะกอนเล็กกวาไม
เติมทรายละเอียด มีมวลตะกอนและความสูงของช้ันตะกอนใกลเคียงกับถังที่ไมเติมทรายละเอียด โดยไมมีผลตอ
ประสิทธิภาพการบําบัดนํ้าเสีย ถังที่เติมทรายละเอียดอัตรา 50 มก./ก.SS สามารถผลิตกาซชีวภาพไดสูงสุด  
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การศึกษาและจัดทําคาเวลาพ้ืนฐานงานไมแบบแผนพืน้คอนกรีตอัดแรงไรคานโดยวิธีสมการสังเคราะห 
STUDYING AND PREPARING OF BASIC TIME FOR POST-TENSIONED FLAT SLAB 

FORMWORK BY SYNTHETICAL METHOD 
 

พีรยุทธ แสนพรหม1 และรศ.วิสูตร จิระดําเกิง2 
----------------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและจัดทําคาเวลาพื้นฐานของงานไมแบบพื้นโดยใชน่ังรานโดยวิธีสมการ
สังเคราะห ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเวลาของงานไมแบบพ้ืนโดยใชน่ังราน จากโครงการ ซิต้ีโฮม รัชดา – ปนเกลา และ
จัดทําสมการเวลา ดวยวิธีวิเคราะหความถดถอยเชิงเสน (Linear  Regression Analysis) โดยใชโปรแกรมวิเคราะหทาง
สถิติ ทั้งน้ีงานไมแบบพ้ืนโดยใชน่ังรานประกอบดวยกิจกรรมยอยไดแก งานติดต้ังไมแบบน่ังราน งานรื้อไมแบบ
น่ังราน  และงานรวบรวมและขนสงอุปกรณเพ่ือเตรียมงานในตํ่าเหนงตอไป  ผลการศึกษาไดเปนสมการสังเคราะห
เวลาของกิจกรรมยอยรวม 12 สมการ ซึ่งสามารถสังเคราะหเวลาพ้ืนฐานตอหนวยของกิจกรรมยอยตางๆ ในงานติดต้ัง 
รื้อถอน และขนยายงานไมแบบพ้ืนดังกลาว หลังจากน้ันผูวิจัยไดสรางสมการสังเคราะหเวลารวมเพ่ือใชในการ
วิเคราะหคาเวลามาตรฐาน และผลิตภาพงานไมแบบพ้ืนซึ่งไดผลเทากับ 54.10 คน-นาทีตอตารางเมตร หากคํานวณเปน
ตนทุนคาแรงในงานติดต้ัง รื้อถอน และขนยายตอตารางเมตรเทากับ 28.65 บาทตอตารางเมตรท่ีอัตราคาแรงคนงาน 
240 บาทตอวัน(8 ช่ัวโมง) โดยยังไมรวมคาเครื่องจักร Tower Crane คาดําเนินการ กําไร และภาษีมูลคาเพ่ิม  ทั้งน้ีคา
เวลาพ้ืนฐาน เวลามาตรฐาน และคาผลิตภาพที่ไดจากงานวิจัยครั้งน้ี พบวา มีความถูกตองทางวิชาการ และความ
นาเช่ือถือซึ่งมีประโยชนในการนําไปใชในการวางแผนงานกอสราง และการวิเคราะหตนทุนในงานประมาณราคาคา
กอสรางไดตอไป 
 

คําหลัก :  คาเวลาพ้ืนฐาน, เวลามาตรฐาน, ผลิตภาพ, งานไมแบบพ้ืนโดยใชน่ังราน, วิธีสมการสังเคราะห 
 

Abstract 

 The objective of this research was to study and prepare basic times for formwork construction of post-
tensioned flat slab by synthetical method.  The time required for each work elements of formwork construction were 
collected from City Home Ratchada-Pinklao condominium project. The synthetic equations of work elements then 
were created with linear regression analysis technique using statistic-package software. These work elements 
consisted of setting, uninstalling, and transport to next construction area. There were 12  synthetic equations derived 
from the study, which were used for determination of basic times for each work elements. After that, the researcher 
had combined all equations to determine standard times and productivity of post-tensioned flat slab formwork 
construction which equal to 54.10 man-minute per square meter.   The corresponding unit cost of formwork 
construction was 28.65 Baht per square meter, based on 240 Baht per day (8 hours) of worker pay rate; excluding 
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Tower Crane cost, contractor’s overhead, profit, and taxes. The outcomes of this study including basic times, 
standard times, and productivity had been derived within required confidence interval, which will be very useful for 
construction planning and cost analysis purposes in construction cost estimation.  
 

KEY WORDS:  BASIC TIMES, STANDARD TIMES, PRODUCTIVITY, POST-TENSIONED FLAT SLAB 
FORMWORK, SYNTHETICAL METHOD 

 
1. บทนํา 
 อุตสาหกรรมการกอสรางมีการพัฒนากันอยางตอเน่ือง ทําใหมีการแขงขันดานคุณภาพและผลิตภาพในการ
ทํางาน เพ่ือใหสามารถสงมอบงานตามวัตถุประสงคโดยมีตนทุนในการกอสรางที่ตํ่าที่สุด ในการน้ีผูวางแผนงาน
จําเปนตองมีขอมูลเวลามาตรฐาน และคาผลิตภาพงานเพื่อชวยในการทํางาน แตขอมูลผลิตภาพในงานกอสราง  ของ
ประเทศไทยในปจจุบันมีอยูนอยมาก โดยมากมักมีอยูเฉพาะภายในบริษัทของตนเองซึ่งอาจทําไมถูกตองตามหลัก
วิชาการ  จึงเปนมูลเหตุที่เราจะตองทําการศึกษาคนควาและรวบรวมขอมูลผลิตภาพงานกอสรางขึ้นมาตามหลักวิชาการ  
 
2.วัตถุประสงคและขอบเขตในการศึกษา 
         การทําวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ ทําการศึกษาและจัดทําพ้ืนฐาน (Basic times) เวลามาตรฐาน (Standard 
times)  และผลิตภาพ (Productivity) ของงานไมแบบพื้นคอนกรีตอัดแรงโดยใชน่ังรานโดยวิธีสมการสังเคราะหเวลา 
โดยในงานวิจัยครั้งน้ีไดเก็บขอมูลจากหนวยงานตัวอยางที่ใชไมแบบพื้นระบบน้ี ซึ่งทั่วไปยังเปนระบบท่ีนิยมใชกัน
อยางแพรหลาย เน่ืองจากความรวดเร็ว และความสะดวกในการติดต้ังและรื้อถอน รวมถึงมีความความแข็งแรง เพียงพอ
ตอการใชงาน 
 
3.  ขั้นตอนการวิจัย 
 การวิจัยเริ่มจากการศึกษาเทคนิคงานกอสรางไมแบบพ้ืนคอนกรีตอัดแรงโดยใชน่ังราน เพ่ือใหเขาใจข้ันตอน
ของการทํางานจากติดต้ัง รื้อถอนเมื่องานคอนกรีตแลวเสร็จตามข้ันตอน จนถึงงานขนยายอุปกรณตางๆไปจุดกอสราง
ตอไป 
 จากน้ันจึงทําการจัดทํารายการกิจกรรมยอยของงานกอสรางโดยใชเทคนิคโครงสรางรายการงาน หรือ 
Work Breakdown Structure (WBS) (วิสูตร   จิระดําเกิง, 2546 : 210) โดยจะเปนการแบงงานหรือแตกงานยอยลงไปถึง
ระดับที่เหมาะสม เพ่ือใหสามารถสังเกตและวัดผลไดสะดวก ซึ่งจากการวิจัยไดแบงกิจกรรมยอยของงานกอสรางไม
แบบพ้ืนออกเปน 12 กิจกรรม ซึ่งจะมีการกําหนดจุดเริ่มและสิ้นสุดกิจกรรมอยางชัดเจน (จรูญ มหิทราฟองกุล และ คน
อื่นๆ, 2542 : 257) 
 จากน้ันจึงทําการเก็บขอมูลเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมยอย โดยการเก็บจากหนางานโดยตรง และบันทึกวีดิ
ทัศนเพ่ือทําการศึกษาเวลาภายหลังประกอบกัน โดยขอมูลเวลาที่ไดจะตองผานการตรวจสอบคาความนาเช่ือถือของ
ขอมูลที่ 95.5% และคาความคลาดเคล่ือน 5% โดยต้ังสมมุติฐานวาขอมูลที่เก็บมีการแจกแจงแบบปกติ (Normal 
distribution) ซึ่งสามารถใชสมการท่ี (1) (ณรงคศักด์ิ เหลาดี และไมตรี คงฤทธิ์, 2544 : 10) ในการตรวจสอบจํานวน
ตัวอยางวาเพียงพอหรือไม  
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          โดย          n’   =  จํานวนครั้งในการจับเวลาตัวอยาง 
                          N   = จํานวนคร้ังที่ตองจับเวลา (ขอมูลอยูในชวงความเช่ือมั่น 95.5%) 
               s     = ความคลาดเคล่ือน ที่ 5% = 0.05 
                 k   = ตัวประกอบของระดับความเช่ือมั่นที่ 95.5% = 2.00 
                xi   = ตัวอยางคาเวลาพ้ืนฐาน 

 หลังจากไดผานการตรวจสอบคาความนาเช่ือถือของแตละกิจกรรมยอยของงานกอสรางไมแบบพ้ืนแลว
จากน้ันนําขอมูลเวลาที่ใชในแตละกิจกรรมยอยสรางสมการสังเคราะหเวลาโดยวิธีทางสถิติ ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป
ทางสถิติ  เมื่อไดทําสมการสังเคราะหเวลาจนครบทุกกิจกรรมยอยแลว จึงทําการสรางสมการสังเคราะห เวลารวมของ
งานติดต้ังน่ังราน งานรื้อไมแบบน่ังราน และงานรวบรวมและขนสง  
 คาเวลาพ้ืนฐานของแตละกิจกรรมยอยของงานกอสรางไมแบบพ้ืนที่ไดจากสมการสังเคราะหเวลา จะนํามา
สรางเปนคาเวลามาตรฐาน โดยบวกคาเวลาเผ่ือการพักผอนจากปจจัยตางๆ (Harris and McCaffer, 1995) และบวกเผ่ือ
เวลาสําหรับเหตุสุดวิสัย ดังสมการที่ (2) 
  

  เวลามาตรฐาน  =   เวลาพ้ืนฐาน + เวลาเผื่อการพักผอน + เวลาเผ่ือสุดวิสัย             (2) 
 

     จากคาเวลามาตรฐานของแตละกิจกรรมยอยของงานกอสรางไมแบบพ้ืนที่ได จะสามารถคํานวณหาคาผลิต
ภาพของงานไมแบบพ้ืน ในรูปผลงานที่ควรจะทําไดในแตละวันโดยทีมงานที่กําหนด ดังสมการที่ (3)  
 

           ผลงานที่ทําไดตอวัน =    จํานวนช่ัวโมงการทํางาน                                                                      (3)  
                                                                    เวลามาตรฐาน 
     ขอมูลผลิตภาพที่ได จะใชในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของแตละกิจกรรมยอยของงานกอสรางไมแบบ
พ้ืนตอไป 
 
3.  ผลการศึกษา 
     เมื่อไดสมการยอยตางๆ และสมการสังเคราะหเวลารวมแลวสามารถนํามาวิเคราะหหาคา เวลาพ้ืนฐานตอ
หนวย ของงานกอสรางที่เก่ียวของ เพ่ือความสะดวกในการใชงานในการติดต้ังน่ังรานตอตารางเมตรของพ้ืนที่ติดต้ังไม
แบบพ้ืน ใหอยูในรูปแบบของขนาดพ้ืนที่ไมแบบไดแก ความกวาง( x) ความยาว( y) การขนสงแนวด่ิง( V) และการ
ขนสงแนวราบ (H) ดังแสดงในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  สมการสังเคราะหเวลาตอตารางเมตรของกิจกรรมตางๆ 
ลําดับ กิจกรรม หนวย สมการสังเคราะหเวลาพ้ืนฐาน(คน-นาที) 

1 
ติดต้ังน่ังราน (เกลียวปรับ, ขาต้ังน่ังราน,
กากบาท, เกลียวปรับ – ยู) 

ตร.ม (
 1.80

x  + 1)*(1.617y + 1.262) 

2 งานวางคานเหล็ก ขนาด 2" x 4" ตร.ม 0.378[(
 1.219

x +1)*(
 6

y )] 

3 งานวางตงเหล็ก ขนาด 2" x 2" ตร.ม 0.443[(
 0.60

y +1)*(
 6

x )] 

4 งานวางแผนแบบไมอัด ตร.ม 0.665 (
2.88
xy ) 

5 งานยึดแผนแบบไมอัดใหแนน ตร.ม 1.21[(
 2.40

y )*(
 1.2

x )] 

6 เก็บงานแผนแบบ ตร.ม 11.51 xy 

7 
รื้อน่ังราน (เกลียวปรับ,ขาต้ังน่ังราน,
กากบาท, เกลียวปรับ – ยู) 

 
ตร.ม 

(
 1.80

x  + 1)*( 2.170y + 4.316) 

8 งานรื้อแผนแบบไมอัด ตร.ม 1.050(
2.88
xy ) 

9 งานรื้อตงเหล็ก ขนาด 2" x 2" ตร.ม 0.674[ (
1.219

x +1)*(
6
y )] 

10 งานรื้อคานเหล็ก ขนาด 2" x 4" ตร.ม 0.381[(
 0.60

y +1)*(
 6

x )] 

11 
งานขนสงทางราบของ ตงเหล็ก, คาน
เหล็ก, กากบาท, ขาต้ัง, เกลียวปรับ และ
เกลียวปรับ – ยู, แบบไมอัด 

 
ตร.ม 0.694 + 0.218 H 

12 
งานขนสงแนวด่ิงของ ตงเหล็ก, คาน
เหล็ก, กากบาท, ขาต้ัง, เกลียวปรับ และ
เกลียวปรับ – ยู, แบบไมอัด 

 
ตร.ม 6.58 V 

13 สมการสังเคราะหเวลารวม ตร.ม 
14.90 xy + 1.805 y + 3.157 x + 6.272 +  

0.218 H + 6.58 V 
 
     เมื่อไดสมการยอยตางๆ และสมการสังเคราะหเวลาพ้ืนฐานตอหนวยจากตารางที่ 1 สามารถนํามาวิเคราะห
หาคาเวลามาตรฐานตอหนวย และอัตราผลผลิตของงานไมแบบพื้น เพ่ือใชในการวิเคราะหตนทุนตอหนวยของแต
กิจกรรมยอยของงานกอสรางไมแบบพ้ืน ดังแสดงในตารางท่ี 2   
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ตารางที่ 2  สรุปตนทุนบาทตอตารางเมตรของกิจกรรมตางๆ 
ลําดับ กิจกรรม หนวย คน-นาที/

หนวย 
คน-ชม./
หนวย 

ตนทุน 
บ. /หนวย 

1 
ติดต้ังน่ังราน (เกลียวปรับ, ขาต้ังน่ังราน,
กากบาท, เกลียวปรับ – ยู ) 

ตร.ม 6.871 0.115 6.90 

2 งานวางคานเหล็ก ขนาด 2" x 4" ตร.ม 0.176 0.003 0.09 
3 งานวางตงเหล็ก ขนาด 2" x 2" ตร.ม 0.301 0.005 0.15 
4 งานวางแผนแบบไมอัด ตร.ม 0.353 0.006 0.36 
5 งานยึดแผนแบบไมอัดใหแนน ตร.ม 0.641 0.011 0.33 
6 เก็บงานแผนแบบ ตร.ม 17.61 0.294 8.82 

7 
รื้อน่ังราน (เกลียวปรับ, ขาต้ังน่ังราน,
กากบาท, เกลียวปรับ – ยู) 

ตร.ม 15.47 0.258 15.48 

8 งานรื้อแผนแบบไมอัด ตร.ม 0.558 0.009 0.27 
9 งานรื้อตงเหล็ก ขนาด 2" x 2" ตร.ม 0.454 0.008 0.24 
10 งานรื้อคานเหล็ก ขนาด 2" x 4" ตร.ม 0.260 0.004 0.12 

11 
งานขนสงทางราบของ ตงเหล็ก,คานเหล็ก,
กากบาท, ขาต้ัง, เกลียวปรับ และเกลียว
ปรับ – ยู, แบบไมอัด 

ตร.ม 1.395 0.023 0.69 

12 
งานขนสงแนวด่ิงของ ตงเหล็ก,คานเหล็ก,
กากบาท, ขาต้ัง, เกลียวปรับ และเกลียว
ปรับ – ยู, แบบไมอัด 

 
ตร.ม 10.01 0.167 5.01 

 งานติดต้ังน่ังรานรวมรื้นถอนและขนยาย ตร.ม 57.28 0.955 28.65 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาที่ไดนํามาสรางเปนสมการสังเคราะหเวลาของกิจกรรมยอยรวม 12 สมการ ซึ่งสามารถ
สังเคราะหเวลาพ้ืนฐานตอหนวยของกิจกรรมยอยตางๆ ในงานติดต้ัง รื้อถอน และขนยายงานไมแบบพ้ืนดังกลาว 
หลังจากน้ันผูวิจัยไดสรางสมการสังเคราะหเวลารวมเพ่ือใชในการวิเคราะหคาเวลามาตรฐาน และผลิตภาพงานไมแบบ
พ้ืนซึ่งไดผลเทากับ 54.10 คน-นาทีตอตารางเมตร หากคํานวณเปนตนทุนคาแรงในงานติดต้ัง รื้อถอน และขนยายตอ
ตารางเมตรเทากับ 28.65 บาทตอตารางเมตรที่อัตราคาแรงคนงาน 240 บาทตอวัน (8 ช่ัวโมง) โดยยังไมรวมคา
เครื่องจักร Tower Crane คาดําเนินการ กําไร และภาษีมูลคาเพ่ิม 
 
5.  ขอเสนอแนะ 
  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปผูวิจัยมีแนวทางและขอเสนอแนะในการทําวิจัยดังน้ี 

1. ควรมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการเพ่ิมผลิตภาพในการทํางานงานติดต้ังและรื้อถอนไมแบบน่ังราน   
โดยปรับปรุงหรือการหาวิธีการทํางานหรือพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช 
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2. ควรมีการศึกษาและวิจัยเก่ียวกับการประมาณคาเวลาเผื่อสําหรับงานกอสรางเพ่ือนํามาเปนเกณฑใน
การเผ่ือเวลาทํางานของประเทศไทย 
                       3. ควรมีการศึกษาและทําวิจัยเก่ียวกับผลิตภาพงานกอสรางของงานประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเปนประโยชนใน
การทําฐานขอมูลของอัตราผลผลิตมาตรฐานของประเทศไทยตอไป  
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การประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชใน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

READINESS ASSESSMENT ISO/IEC 27001 IMPLEMENTATION FOR  
ACADEMIC RESOURCES AND INFORMATION TECHNOLOGY  

SUAN DUSIT RAJABHAT UNIVERSITY 
 

วาสนา เวชยะมารภัต1  และ ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา2  

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต   2) พัฒนาแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของสํานักวิทยบริการฯ 
วิธีดําเนินการวิจัยเปนเชิงสํารวจ โดยใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากประชากรที่เปนผูบริหาร 4 คน พนักงาน
ระดับปฏิบัติการ 22 คน และ ผูปฏิบัติงานท่ัวไป 25 คน   จํานวนทั้งหมด 51 คน และวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิง
พรรณนาคือ คาเฉล่ียเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ คาการจัดลําดับความตองการจําเปน (PNI Modified)  
ผลการวิจัยพบวา 
 1. ผูบริหารมีความคิดเห็น ในภาพรวมวา สํานักวิทยบริการฯ มีความพรอม ตอการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 
มาใชในระดับมาก ในขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานทั่วไปมีความคิดเห็นตอความพรอมในระดับ
ปานกลาง 
 2. แนวทางปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานความม่ันคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศของสํานักวิทยบริการฯ มี 11 ดาน ดังน้ี  1) นโยบายความมั่นคงปลอดภัย  2) โครงสรางความมั่นคง
ปลอดภัยขององคกร  3) การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร  4) ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร  5) การ
สรางความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม  6) การบริหารจัดการดานการส่ือสาร และการดําเนินการของ
เครือขายสารสนเทศขององคกร 7) การควบคุมการเขาถึง 8) การจัดหา การพัฒนา และบํารุงระบบสารสนเทศ  9) 
บริหารจัดการเหตุการณที่เก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร 10) บริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานของ
องคกร  11) การปฏิบัติตามขอกําหนด 
 3. ผลจากการจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนพบวา ผูบริหารเห็นวา มีความตองการจําเปนในดานบริหาร
ความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกรมากสุด รองลงมา ดานการปฏิบัติตามขอกําหนด และ ดานการจัดหา การ
พัฒนาและบํารุงระบบสารสนเทศ ในขณะที่ พนักงานระดับปฏิบัติการ เห็นวามีความตองการจําเปน 
 ดานนโยบายความม่ันคงปลอดภัยมากสุด รองลงมา ดานโครงสรางความมั่นคงปลอดภัยขององคกร และ ดานการ
บริหารจัดการดานการสื่อสารและการดําเนินการของเครือขายสารสนเทศขององคกร ซึ่งจัดอยูในอันดับที่สอดคลอง
กัน และ  ผูปฏิบัติงานทั่วไป  มีความเห็นวามีความตองการจําเปนในดานโครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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มากสุด รองลงมา ดานบริหารจัดการเหตุการณที่เก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร และ ดานความมั่นคง
ปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร 
 

คําสําคัญ :  มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย, การบริหารความเสี่ยง, ISO/IEC 27001 
 

Abstract 
 
 The objective of this research is 1) to study readiness assessment ISO/IEC 27001 Implementation for 
Academic Resources and Information Technology (OARIT) at Suan Dusit Rajabhat Universityand and 2) to develop 
action plans for the management of Information Technology Security OARIT. This survey study was done by using 
questionnaires to collect data from 4 executives, 22 operating level employees, and 25 general officers. The data 
were analyzed by using arithmetic mean, standard deviation and Priority Needs Index (PNI). 
The result showed that: 
 1. The executive’s opinion towards ISO/IEC 27001 was highly rated, while the perating level employees and 
general officers moderately agreed with the ISO/IEC 27001. 
 2. There were 11 action plans for the management of Information Technology Security OARIT:  
1) security policy   2) organization of information security   3) asset management   4) human resource security  
5) physical and environment security   6) communications and operations management   7) access control  
8) information systems acquisition, development and maintenance 9) information security incident management 
10) business continuity management  11) compliance with the rules. 
 3. The result of need ranking among the executives showed that the first is business continuity management. 
The second is compliance to the rules and the third is communications and operations management. For operating 
level employees, the first is security policy. The second is organization of information security and the third is 
communications and operations management. For general officers, the first is organization of information security. 
The second is information security incident management and the third is human resource security. 
 

KEY WORDS:  SECURITY STANDARDS, RISK MANAGENENT, ISO/IEC 27001 
 
1.  บทนํา   
 ดวยความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดพัฒนาอยางรวดเร็วเพ่ือใหมีความสอดคลองกับสภาวะการ
ดําเนินการทางธุรกิจ และในการดําเนินชีวิตประจําวัน สงผลใหองคกรทั้งหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีความ
จําเปนที่จะตองพ่ึงพาการใชงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินงาน ดังน้ันสิ่งที่องคกรตางๆตองคํานึงถึงใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศน่ันคือความปลอดภัยในการเขาถึงขอมูลสารสนเทศ  อินเทอรเน็ตเปนชองทางสาธารณะ
ที่สามารถเขาถึงไดงาย การใชอินเทอรเน็ตจึงพบกับปญหาการละเมิดสิทธิในการเขาถึงขอมูล ดังน้ันเราจึงตองรูวิธีและ
สรางมาตรฐานความปลอดภัยใหกับระบบขององคกร  

จากสาเหตุดังกลาวทําใหผูบริหารองคกรทั้งภาครัฐและภาค เอกชนตางมีความต่ืนตัวที่จะสงเสริมใหเกิดการ
รักษาความม่ันคงปลอดภัย ตลอดจนเรื่องของ กฎขอบังคับ และ กฎหมายตางๆ ที่ออกมาบังคับใหองคกรสมัยใหมตอง
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ปฏิบัติตาม ในปจจุบันกระแสความตองการในเชิงธุรกิจกําลังมองไปที่มาตรฐานดานไอที ซึ่งมีการผลักดันใหมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ดานความมั่นคงปลอดภัยทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดขึ้นและเปนที่ยอมรับจากภาคธุรกิจ
เอกชน สําหรับประเทศไทย มาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไดมีบทบาทสําคัญโดยภาครัฐไดใหการสนับสนุนอยางจริงจัง
ผานวิธีการตางๆ อาทิ การนํามาตรฐานมาแปลเปนภาษาไทย และแนะนําใหหนวยงานที่มีภารกิจเก่ียวของกับ
โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาปฏิบัติใชในองคกร ในขณะเดียวกัน
กระทรวงการคลัง ก็ไดกําหนดใหมีการตรวจประเมินรัฐวิสาหกิจหลักของประเทศในการจัดทํามาตรฐานดังกลาว ซึ่งมี
กรอบระยะเวลาท่ีชัดเจนวาตองไดรับการรับรองภายในป 2554 และประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือ มีการนํามาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ไปใชเปนรากฐานในการพัฒนากฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส และกฎหมายดานไอซีทีของ
ประเทศหลายๆ ฉบับ ไดแก พรฎ.กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการทําธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสภาครัฐ พ.ศ.2549  
พรบ.วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 รวมถึง (ราง) พรฎ. กําหนดวิธีการแบบ (มั่นคง)    
ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส เปนตน (Acinfotec, http://www.acinfotec.com/viewsecurity 
articles.php? ID= 8, 24 กุมภาพันธ 2553) 

จากกฎหมายขอบังคับดานไอซีที ของประเทศไทยหลายฉบับ ทําใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาปฏิบัติใช
ในสํานักวิทยบริการฯ มาตรฐาน ISO/IEC 27001 จะชวยใหสํานักวิทยบริการฯ สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากกฎหมายหลายฉบับไดรับการจัดทําขึ้นโดยอางอิงจากขอกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เชน 
(ราง) พรฎ. กําหนดวิธีการแบบ (มั่นคง) ปลอดภัยในการประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส,  พระราชบัญญัติวาดวย
การกระทําผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 เปนตน ทั้งยังชวยยกระดับการบริหารความม่ันคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศภายในสํานักวิทยบริการฯ รวมถึงสรางความเช่ือมั่นใหกับผูรับบริการท้ังภายในสํานักงานและผูรับบริการ
จากภายนอก ตลอดจนชวยสรางความมั่นใจวาสํานักวิทยบริการฯ จะสามารถปฏิบัติภารกิจไดอยางถูกตองตามกฎหมาย
และมีความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 

ดังน้ัน  สํานักวิทยบริการฯ จึงไดนําเอามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทยบริการฯ โดยประเด็นที่
ศึกษาความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001มาใชในสํานักวิทยบริการฯ น้ัน มีการศึกษามีทั้งหมด 11 
ประเด็น ดังตอไปน้ี 

1.  นโยบายความม่ันคงปลอดภัย ครอบคลุมเรื่องนโยบายการจัดการความมั่นคงของขอมูลในองคกร การ
เล็งเห็นถึงความสําคัญของนโยบายฯ และการใหการสนับสนุนจากผูบริหารระดับสูงเพ่ือใหมีการนํานโยบาย ไปใช
อยางมีประสิทธิภาพ  

2.  โครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร ครอบคลุมเรื่องการจัดต้ังหนวยงานขึ้นเพ่ือประสานงานและ
ดําเนินงานดานการดูแลรักษาความม่ันคงของขอมูล ตลอดจนการบริหารจัดการดานความมั่นคงของขอมูลภายใน
องคกร และการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองคกร 

3.  การบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร ครอบคลุมเรื่องการจัดทําทะเบียนทรัพยสิน การจัดจําแนกประเภท
ของขอมูลตามระดับความสําคัญ การควบคุมการเขาถึงขอมูลแตละประเภท และการควบคุมทรัพยสินดานสารสนเทศ
ขององคกร  

4.  ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร ครอบคลุมเรื่องการบริหารจัดการความมั่นคงในสวนที่เก่ียวของกับ
พนักงาน และผูวิจัย ต้ังแตเริ่มรับพนักงานใหม จวบจนสิ้นสุดสถานภาพการเปนพนักงาน ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่
สําคัญตางๆ อาทิเชน การใหความรูดานความมั่นคงแกพนักงาน การใหพนักงานลงนามในขอตกลงไมเปดเผยขอมูล  
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 5.  การสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสิ่งแวดลอม ครอบคลุมเรื่องการรักษาความมั่นคงของ
สถานที่ทํางาน ไดแกการควบคุมการเขา-ออกของบุคคล และทรัพยสิน เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลโดยไมไดรับ
อนุญาตและปองกันการเสียหายหรือสูญหายของทรัพยสิน  

6.  การบริหารจัดการดานการสื่อสาร และการดําเนินการของเครือขายสารสนเทศขององคกร ครอบคลุมเรื่อง
การรักษาความม่ันคงใหแกคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย และการประมวลผลขอมูล เชน การปองกันไวรัสคอมพิวเตอร 
การสํารองขอมูล การควบคุมความมั่นคงของระบบเครือขาย การกําจัดสื่อบันทึกขอมูล การควบคุมความมั่นคงในการ
ใชงานอีเมล ฯลฯ  

7.  การควบคุมการเขาถึง ครอบคลุมเรื่องการควบคุมการเขาถึงขอมูล และการปองกันการเขาถึงขอมูลโดยผู
ไมไดรับอนุญาตทั้งจากการเขาใชงานภายในองคกร และการเขาถึงระบบจากระยะไกล (Remote access)  

8.  การจัดหา การพัฒนา และบํารุงระบบสารสนเทศ ครอบคลุมเรื่องการจัดซื้อ-จัดหา พัฒนา ติดต้ัง และ
บํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร ระบบเครือขาย ซอฟตแวร ฮารดแวร และอุปกรณสารสนเทศตางๆ เพ่ือใหอุปกรณ
เหลาน้ันมีความมั่นคงและทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

9.  บริหารจัดการเหตุการณที่เก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร ครอบคลุมเรื่องการรายงาน และการ
บริหารจัดการเหตุละเมิดความม่ันคงของขอมูลเพ่ือใหเหตุดังกลาวไดรับการแกไขอยางทันทวงทีและปองกันไมใหเกิด
เหตุซ้ําขึ้นอีกในอนาคต 

10.  บริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกร ครอบคลุมเรื่องการจัดทําและทดสอบแผนความ
ตอเน่ืองในการดําเนินธุรกิจ (Business continuity Plan หรือ BCP) ซึ่งก็คือวิธีปฏิบัติในการรับมือสําหรับกรณีที่เกิด
ความผิดพลาดขึ้นกับระบบสารสนเทศ หรือภัยธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดและเพ่ือใหธุรกิจสามารถ
ฟนตัวกลับมาดําเนินงานตามปกติไดเร็วที่สุด   

11.  การปฏิบัติตามขอกําหนด ครอบคลุมการปฏิบัติงานท่ีถูกตองตามกฎหมาย หรือขอตกลงตางๆ ที่องคกรได
กระทํารวมกับผูอื่น เชน การใชซอฟตแวรที่มีลิขสิทธิ์ (License) ถูกตอง การปกปองขอมูลสวนบุคคล ฯลฯ (Acinfotec, 
http://www.acinfotec.com/viewsecurityarticles.php?ID=7, 24 กุมภาพันธ 2553) 
 จากความสําคัญที่กลาวมาขางตน จึงเปนที่มาของแนวคิดการวิจัยเรื่อง “การประเมินความพรอมของการนํา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ซึ่งผล
ของการประเมินความพรอมจะนํามาจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน และนํามาจัดทําแนวทางดานความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตตอไป  
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 2.2 เพ่ือพัฒนาแนวทางปฏิบัติดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศสําหรับการบริหารจัดการดานความ
มั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  
 

3.  ขอบเขตการวิจัย 
3.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงานในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จํานวน 51 คน  โดยแบงเปน  3  กลุมคือ  กลุมผูบริหาร จํานวน  4 คน กลุมพนักงาน
ระดับปฏิบัติการ จาํนวน 22 คน กลุมผูปฏิบัติงานทั่วไปจํานวน 25 คน   
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 3.2 ตัวแปรที่ใชในการศึกษา คือ มาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ ทั้ง 11 ประเด็น  
 
4.  วิธีการดําเนินการวิจัย มีขั้นตอนดังน้ี 

4.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เก่ียวกับมาตรฐาน ISO/IEC27001 และมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศอื่นที่เก่ียวของ 

4.2 สรางแบบสอบถามสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลระดับความพรอมของสํานักวิทยบริการฯ ที่มีตอมาตรฐาน 
ISO/IEC27001  

4.3 ตรวจสอบความตรงดานเน้ือหา (Content validity) ของแบบสอบถามโดยผูเช่ียวชาญดานความมั่นคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศ  

4.4 เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  
4.5 วิเคราะหขอมูลและจัดเรียงลําดับความตองการจําเปนดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
4.6 จัดทําแนวทางดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ 
4.7 สรุปผล และนําเสนอผลของการศึกษา 

 
5.  เคร่ืองมือท่ีใช 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวมรวมขอมูลครั้งน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีรายละเอียด 2 ตอนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ขอคําถามประกอบไปดวย ระดับการศึกษา ประสบการณใน
การทํางาน  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ  หนวยงานที่สงักัด เปนขอคําถามแบบเลือกตอบ (Check list)  
 ตอนที่ 2 คําถามเก่ียวกับตัวแปรดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดานระบบสารสนเทศ ขอคําถาม
ประกอบดวยขอคําถามเก่ียวกับการบริหารจัดการ และขอคําถามวิธีการปฏิบัติทางเทคนิค ขอคําถามเปนแบบ             
มาตรวัด (Rating scale) 
 
6.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่มี
ความตองการจะนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทยบริการฯ ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม - 23 ธันวาคม 
2552 สงแบบสอบถามไป และไดรับแบบสอบถามกลับคืนกลับมาคิดเปนรอยละ 100.00 แบบสอบถามมีความสมบูรณ
คิดเปนรอยละ 86.27 
 
7.  การวิเคราะหขอมูล 

หลังจากรวบรวมแบบสอบถามเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดจัดทําและดําเนินการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
1.  การตรวจสอบขอมูล (Editing) ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถามแยกแบบสอบถาม

ที่ไมสมบูรณออก 
2.  การลงรหัส (Coding) นําแบบสอบถามที่ถูกตองเรียบรอยแลวมาลงรหัสตามที่ไดกําหนดรหัสไวลวงหนา 
3.  การประมวลผลขอมูล (Processing) ผูวิจัยจะใชโปรแกรม SPSS เพ่ือทําการวิเคราะหจากแบบสอบถามท่ีใช

เก็บขอมูล จากกลุมประชากรท้ัง 3 กลุม ไดแก ผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบัติการ ผูปฏิบัติงานทั่วไป 
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     3.1 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี 
(Frequencies) หาคาเฉล่ีย และคารอยละ (Percentage) นําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย 

     3.2 การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยการหาคาเฉล่ีย 
(Mean) และหาคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้ง 2 สภาพ คือสภาพการดําเนินการปจจุบัน และสภาพการ
ดําเนินการที่คาดหวัง เปนรายดานและรายขอ นําเสนอในรูปตารางประกอบคําบรรยาย 

4.  จัดเรียงลําดับความตองการจําเปนของมาตรฐานการการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยนํา
ผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศในขอที่ 3.2 นําคาเฉล่ีย
ทั้ง 2 สภาพ มาคํานวณ โดยใชวิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญ
ของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมินความแตกตาง นําคา PNI Modified มากที่สุด 3 อันดับ และมีคา PNI Modified 
ไมตํ่ากวา รอยละ 20 มาจัดทําเปนแนวทางดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศตอไป 
 
8. สรุปผลผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัย เรื่อง “การประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานัก                 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลโดยมี
รายละเอียดดังน้ี 
 8.1 สถานภาพเบ้ืองตนของผูตอบแบบสอบถาม 
  ผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนผูปฏิบัติงานทั่วไป  รอยละ 56.82  รองลงมาเปนพนักงานระดับ
ปฏิบัติการและผูบริหาร  คิดเปนรอยละ 34.09 และ 9.09  ตามลําดับ เมื่อพิจารณารายละเอียดแตละประเภท  พบวา  
ผูตอบแบบสอบถามที่เปนผูบริหารสวนมากดํารงตําแหนงรองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  คิดเปนรอยละ6.82  
ในขณะท่ีพนักงานระดับปฏิบัติการสวนมากดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  คิดเปนรอยละ 9.09  สวนผูตอบ
แบบสอบถามที่เปนผูปฏิบัติงานทั่วไปสวนมากดํารงตําแหนงเปนเจาหนาที่ทั่วไป คิดเปนรอยละ 22.73  

8.2 ความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC27001 มาใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ในภาพรวม จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 ในหัวขอน้ีเปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน 
ISO/IEC27001 มาใชในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  โดยพิจารณาจาก
ระดับที่มีอยูจริงและระดับที่คาดหวัง  จําแนกตามสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามออกเปน  3  ตอนคือ ในมุมมอง
ของผูบริหาร พนักงานระดับปฏิบติัการ และผูปฏิบัติงานทั่วไป  โดยมีรายละเอียดแตละตอนมีดังน้ี 
  8.2.1 ผูบริหารเห็นวาสํานักวิทยบริการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ที่สอบถาม 
ภาพรวมอยูในระดับมาก ในขณะที่มีความคาดหวังอยูในระดับมากเชนกัน  
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับที่มีอยูจริงและระดับที่คาดหวัง  พบวา  สวนมากมีความสอดคลองกัน ยกเวนใน
ดาน “นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสําหรับสารสนเทศ”  “การจัดหา การพัฒนา และบํารุงระบบสารสนเทศ”   “การ
บริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกร” และ “การปฏิบัติตามขอกําหนด” ที่ผูบริหารคาดหวังในระดับที่สูง
กวาการปฏิบัติจริง  
  8.2.2 พนักงานระดับปฏิบัติการเห็นวาสํานักวิทยบริการฯมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ที่
สอบถามภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ในขณะที่มีความคาดหวังอยูในระดับ มาก 
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 เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับที่มีอยูจริงและระดับที่คาดหวัง พบวา  สวนมากมีความคาดหวังในระดับที่สูงกวา
การปฏิบัติจริง  ยกเวนในดาน  “การควบคุมการเขาถึง” และดาน “การจัดหา การพัฒนา และบํารุงรักษาระบบ
สารสนเทศ” ที่พนักงานระดับปฏิบัติการเห็นวามีความสอดคลองกัน ระหวางระดับที่มีอยูจรงิและระดับที่คาดหวัง    
  8.2.3 ผูปฏิบัติงานทั่วไปเห็นวาสํานักวิทยบริการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 ที่
สอบถาม ภาพรวมอยูในระดับ ปานกลาง ในขณะที่มีความคาดหวังอยูในระดับ มาก  
 เมื่อเปรียบเทียบระหวางระดับที่มีอยูจริงและระดับที่คาดหวัง พบวา  สวนมากมีความคาดหวังในระดับที่สูงกวา
การปฏิบัติจริง  ยกเวนในดาน “ความมั่นคงปลอดภัยที่เก่ียวกับบุคลากร” และ “การควบคุมการเขาถึง” ที่ผูปฏิบัติงาน
ทั่วไป เห็นวามีความสอดคลองกัน ระหวางระดับที่มีอยูจริงและระดับที่คาดหวัง   
 8.3 การจัดเรียงลําดับความสําคัญของมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศจากความคิดเห็น
ของประชากรทั้ง 3 กลุม 
 นําผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ โดยการนําคาเฉล่ีย
ทั้ง 2 ระดับ คือระดับที่มีอยูจริง และระดับที่คาดหวัง นํามาจัดเรียงลําดับความตองการจําเปน โดยใชวิธี Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการประเมิน
ความแตกตาง ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
        8.3.1 ระดับผูบริหาร การเรียงลําดับความสําคัญของมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศในมุมมองของผูบริหารมีคา PNIModified อยูระหวาง 0.24 ถึง 0.02 ซึ่งสามารถจัดเรียงลําดับความสําคัญได
ดังน้ี      
 ลําดับท่ี 1 มาตรฐานดานการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององค (0.24) ประกอบดวย 

         1.1 การทดสอบและปรับปรุงแผนสรางความตอเน่ืองใหเปนปจจุบัน  
         1.2 กําหนดแผนหรือกลยุทธเพ่ือสามารถกูระบบคอมพิวเตอรหรือจัดหาระบบทดแทนไดโดยเร็ว 

 ลําดับท่ี 2 มาตรฐานดานการปฏิบัติตามขอกําหนด (0.23)  ประกอบดวย 
                            2.1 มีกระบวนการตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากภายในและภายนอกอยาง 
สม่ําเสมอ  
                            2.2 กํากับดูแลตรวจสอบผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติตามนโยบายอยางถูกตองและมีการรวบรวม
กฎหมายที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางครบถวน 
        8.3.2 ระดับพนักงานระดับปฏิบัติการ การเรียงลําดับความสําคัญของมาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศในมุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการมีคา PNIModified อยูระหวาง 0.43 ถึง 0.21 ซึ่งสามารถ
จัดเรียงลําดับความสําคัญไดดังน้ี      
                            ลําดับท่ี 1 มาตรฐานดานนโยบายดานความม่ันคงปลอดภัย (0.43) ประกอบดวย 

         1.1 การมีสวนรวมในการจัดทําหรือทบทวนนโยบาย   
                            1.2 การไดรับมอบหมายใหดําเนินการสื่อสารหรือใหความรูเก่ียวกับนโยบายแกผูใตบังคับบัญชา               
ไดรับทราบ  

         1.3 การประเมินความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบายในกลุมผูใตบงัคับบัญชา 
                            ลําดับท่ี 2 มาตรฐานดานโครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร และมาตรฐานดานการบริหาร
จัดการดานการสื่อสาร และการดําเนินการของเครือขายสารสนเทศขององคกร  (0.32)  ประกอบดวย 
          2.1 มาตรฐานดานโครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร ประกอบดวย 
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           2.1.1 การรักษาความลับและการไมเปดเผยความลับขององคกร   
           2.2.2 รายช่ือและขอมูลสําหรับติดตอในกรณีที่มีความจําเปนจะตองติดตอกับกลุมที่มีความ
เก่ียวของ ในดานการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    
          2.2 มาตรฐานดานการบริหารจัดการดานการสื่อสาร และการดําเนินการของเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ประกอบดวย  
                                 2.2.1 มีการสื่อสารแผนฉุกเฉินใหกับผูที่เก่ียวของไดรับทราบ (0.46)  

                 2.2.2 มีขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการสํารองขอมูลใหแกผูปฏิบัติงานอยางละเอียด  
                                                                     2.2.3 การจัดทําคูมือในการปองกันไวรัสใหแกผูใชงานรวมถึงแจงและใหความรูแกผูใชงาน

เก่ียวกับไวรัสชนิดใหมๆ อยางสม่ําเสมอ  
                            ลําดับท่ี 3 มาตรฐานดานบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร 
(0.31)  ประกอบดวย  
                            3.1 การพิจารณาถึงมูลคาของความเสียหายและปริมาณความถ่ีที่เกิดขึ้นจากการบุกรุกเขาระบบ  
                            3.2 การแยกสวนคอมพิวเตอรที่ใชในการพัฒนาระบบงานออกจากสวนที่ใชงานจริง   
                            3.3 มาตรการปองกันการแกไขเปล่ียนแปลงบันทึกตางๆรวมถึงจํากัดสิทธิ์ในการเขาถึงบันทึกตางๆให
เฉพาะบุคคลที่เก่ียวของเทาน้ัน  
                   8.3.3 ระดับผูปฏิบัติงานท่ัวไป การเรียงลําดับความสําคัญของมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทาง
สารสนเทศในมุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการมีคา PNIModified อยูระหวาง อยูระหวาง 0.31 ถึง 0.09 ซึ่งสามารถจัด
เรียงลําดับความสําคัญไดดังน้ี      
                            ลําดับท่ี 1 โครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร (0.31) ประกอบดวย   

1.1 เอกสารการวาจางงานมีการระบุเง่ือนไขหนาที่ความรับผิดชอบดานการรักษาความปลอดภัยทางสารสนเทศ
ขององคกรใหกับบุคลากรท่ีไดรับการวาจางไดลงนามในเง่ือนการจางงานน้ันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง  

1.2 เอกสารการรับพนักงานมีระเบียบขอบังคับหามมิใหพนักงานในองคกรเปดเผยความลับและขอมูลของ
องคกร  
                            ลําดับท่ี 2 มาตรฐานดานบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความมั่นคงปลอดภัยขององคกร 
(0.30)  ประกอบดวย  

2.1 มีการฝกซอมรับมือกับกรณีฉุกเฉินรูปแบบตางๆ  
    2.2 แจงใหผูที่เก่ียวของรับทราบทุกครั้งโดยผานชองทางที่สํานักฯไดจดัเตรียมไว ในกรณีที่พบภัยคุกคาม 
                            ลําดับท่ี 3 มาตรฐานดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวกับบุคลากร (0.22)  ประกอบดวย  

3.1 มีการอบรมเพ่ือสรางความตระหนักและเสริมสรางความรูทางดานความมั่นคงปลอดภัยอยางสม่ําเสมอ    
 8.4 แนวทางดานความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต มีรายละเอียดดังน้ี 
       8.4.1 แนวทางปฏิบัติทางดานนโยบายความม่ันคงปลอดภัย ประกอบดวย 
 1.  จัดต้ังคณะกรรมการดูแลนโยบายการรักษาความม่ันคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มาจากผูบริหาร
สายงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ผูบริหารสายงานตางๆ  
 2.  จัดทําแบบประเมิน และทดสอบความรูดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
ประเมินความรูความสามารถของผูปฏิบัติงานในสํานักงาน 
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       8.4.2 แนวทางปฏิบัติดานโครงสรางความม่ันคงปลอดภัยขององคกร   ประกอบดวย 
1.  มีการกําหนดเง่ือนไข หนาที่ความรับผิดชอบ การไมเปดเผยความลับขององคกร ใหผูไดรับการวาจางไดลง

นามในสัญญาขอตกลงวาจาง และมีการปรับปรุงเอกสารสัญญาวาจางอยูเสมอๆ  
2.  สรางความตระหนักใหแกผูปฏิบัติงานในสํานักฯและหนวยงานภายนอกไดตระหนักถึงภัยคุกคามและปญหา

ที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัย รวมถึงใหความรูและการอบรมดานความมั่นคงปลอดภัย                            
3.  มีรายช่ือและขอมูลสําหรับการติดตอกับหนวยงานอื่นๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใชสําหรับการติดตอประสานงานดาน

ความมั่นคงปลอดภัยในกรณีที่มีความจําเปน  
       8.4.3 แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการทรัพยสินขององคกร  ประกอบดวย 

1.  การจัดหมวดหมู ลําดับความลับ รายการบัญชีทรัพยสินสารสนเทศ บันทึกไวอยางเปนลายลักษณอักษร   
2.  ตรวจสอบปรับปรุงแกไขรายการบัญชีทรัพยสิน ใหเปนปจจุบัน 
3.  กําหนดระเบียบปฏิบัติ การใชงานทรัพยสินสารสนเทศอยางเหมาะสม 
4.  ระบุตําแหนงการจัดเก็บและสิทธิในการเขาถึงขอมูล 
5.  อบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานในเรื่องการกําหนดระดับการปองกันขอมูล การแบงหมวดหมูขอมูล  

       8.4.4 แนวทางปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัยท่ีเก่ียวกับบุคลากร  ประกอบดวย 
1.  ตรวจสอบขอมูลและประวัติสวนตัวและประวัติการทํางาน ของบุคลากรท่ีไดรับการวาจาง 
2.  จัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงาน เพ่ือสรางความเขาใจท่ีตรงกันระหวางผูปฏิบัติงานกับสํานักฯ 

       8.4.5 แนวทางปฏิบัติดานการสรางความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย 
1.  จัดวางอุปกรณคอมพิวเตอรในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม 
2.  มีการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่สําคัญ  
3.  กําหนดวิธีการทําลายขอมูลสารสนเทศตามลําดับช้ันความลับของสารสนเทศ  
4.  แจงหรือขอความรวมมือจากผูปฏิบัติงาน สําหรับการจัดวางและปองกันอุปกรณตางๆ เพ่ือลดความเสี่ยงและ

ภัยคุกคามทางดานสิ่งแวดลอม และอันตรายตางๆ  
            8.4.6 แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการดานการสื่อสาร และการดําเนินการของเครือขายสารสนเทศของ
องคกร ประกอบดวย 
 1.  จัดทําตารางสํารองขอมูลอัตโนมัติรวมถึงคูมือ ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการสํารองขอมูลและการกูคืนขอมูล 
รวมถึงมีการทดสอบขอมูลที่สํารอง 
 2.  มีแผนฉุกเฉินเพ่ือกูระบบคอมพิวเตอรหรือจัดหาระบบมาทดแทนไดโดยเร็ว  
 3.  กําหนดมาตรการปองกันไวรัสและหนอนคอมพิวเตอร ที่มีประสิทธิภาพปรับปรุง  
       8.4.7 แนวทางปฏิบัติดานการควบคุมการเขาถึง ประกอบดวย 
 1.  กําหนดสิทธิ์เปนรายบุคคลตามหนาที่ความรับผิดชอบของผูใช และตรวจสอบสิทธิทุกๆ 6  เดือน  

2.  กําหนดรหัสผานในการเขาสูระบบ และเปล่ียนรหัสผานที่กําหนดมาจากระบบปฏิบัติการเมื่อเริ่มใชงาน 
3.  ประเมินและติดตามขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวกับชองโหวในระบบ กําหนดมาตรการรองรับเพ่ือลดความเสี่ยง  

       8.4.8 แนวทางปฏิบัติดานการจัดหาและ การพัฒนา และบํารุงรักษาระบบสารสนเทศ ประกอบดวย 
1.  มีขั้นตอนในการพัฒนาหรือแกไขเปล่ียนแปลงระบบงานคอมพิวเตอรอยางเปนลายลักษณอักษร  
2. ตองมีการประเมินผลกระทบของการพัฒนาระบบสารสนเทศท้ังกอนและหลังพัฒนา   
3.  หนวยงานที่รองขอใหเปล่ียนแปลงแกไขระบบงาน ควรมีสวนรวมในการพัฒนา  
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4.  ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาในสภาพแวดลอมการทํางานปจจุบัน รวมถึงปรับปรุงเอกสารประกอบระบบงาน
ทั้งหมดหลังจากมีการเปล่ียนแปลงหรือแกไขระบบงาน  

5.  การโอนยายระบบงานตองมีการตรวจสอบความถูกตองอยางครบถวน และจัดเก็บสําเนาโปรแกรม กอนและ
หลังพัฒนาระบบ 

6.  มีกระบวนการควบคุมความถูกตองของขอมูลที่มีการนําเขาสูระบบ ประมวลผล จัดเก็บ และรายงานผล  
                  8.4.9 แนวทางปฏิบัติดานการบริหารจัดการเหตุการณท่ีเก่ียวของกับความม่ันคงปลอดภัยขององคกร
ประกอบดวย 
 1.  การแบงแยกระบบสําหรับปฏิบัติงานจริงและระบบสําหรับทดสอบหรือพัฒนา  

2.  มีมาตรการควบคุมปองกันการเปล่ียนแปลง รวมถึงการจํากัดสิทธิในการเขาถึงเปนรายบุคคล 
3.  รายงานเหตุการณและจุดออนดานความมั่นคงปลอดภัยใหแกผูที่เก่ียวของไดรับทราบ 
4.  พิจารณามูลคาความเสียหายและปริมาณความถ่ีที่เกิดจากการบุกรุกระบบสารสนเทศ                            
5.  ซอมรับมือกับเหตุการณฉุกเฉินในรูปแบบตางๆ  

                  8.4.10 แนวทางปฏิบัติดานการบริหารความตอเน่ืองในการดําเนินงานขององคกร ประกอบดวย 
 1.  ระบุเหตุการณและประเมินความเสี่ยงที่ รวมถึงผลที่ไดรับตอความม่ันคง 

2.  จัดทําและใชงานแผนฉุกเฉิน 
     3.  ทดสอบแผนฉุกเฉินในลักษณะการจําลองสถานการณจริง รวมถึงมีการบันทึกรายงานทุกครั้ง                              

4.  สื่อสารแผนฉุกเฉินใหบุคคลที่เก่ียวของไดรับทราบ 
5.  มีการบริหารจัดการปรับปรุงกระบวนการในการสรางความตอเน่ืองใหกับธุรกิจ  

       8.4.11 แนวทางปฏิบัติดานการปฏิบัติตามขอกําหนด ประกอบดวย 
1.  ผูบริหารตองกํากับดูแลและควบคุมการทํางานของผูใตบังคับบัญชาของตนใหปฏิบัติตามนโยบาย 
2.  รวบรวมกฎหมายและกฎระเบียบ ดานความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศไวอยางครบถวน 

เพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถเขาถึงได และมีชองทางที่หลายหลายในการเขาถึง  
3.  มีกระบวนการตรวจสอบทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจากสวนงานภายใน และผูตรวจสอบภายนอก 

 
9. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัย เรื่อง “การประเมินความพรอมของการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาใชในสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” มีขอคนพบที่นาสนใจ และประเด็นตางๆ ที่ควรนํามาอภิปราย 
ดังน้ี ในมุมมองของระดับผูบริหาร น้ันมีความคิดเห็นวา สํานักวิทยบริการฯ มีความพรอมที่จะนําเอา มาตรฐาน 
ISO/IEC27001 มาใชในสํานักฯ ในขณะที่ พนักงานระดับปฏิบัติการและผูปฏิบัติงานทั่วไป มีความคิดเห็นวา สํานัก
วิทยบริการฯ ยังขาดความพรอมที่จะนําเอา มาตรฐาน ISO/IEC27001 มาใชในสํานักฯ   
 ทั้งน้ีเน่ืองมากจาก ผูบริหารมองภาพรวมของสํานักฯ ในมุมกวาง ในขณะที่พนักงานระดับปฏิบัติการมอง
เฉพาะหนาท่ีที่ตองรับผิดชอบในระบบ ซึ่งผลการวิจัยน้ีสอดคลองกับรายงานการวิจัยของ ทรงชล  มหารมณ (2548) ที่
กลาววา ปจจัยเรื่องตําแหนงงานทําใหการแสดงความคิดเห็นเรื่องความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยขอมูล ที่
แตกตางกัน กลาวโดยรวมก็คือทัศนคติของผูบริหารจะมองในมุมกวางกวาพนักงานระดับปฏิบัติการ ซึ่งทําใหการมอง
ปญหาที่เกิดขึ้นในแตละสวนขององคกรไมเหมือนกัน  
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ขอนาสังเกตอีกขอหน่ึงวา  ในมุมมองของ พนักงานระดับปฏิบัติการ (IT) และผูปฏิบัติงานทั่วไป (NON-IT) 
มีความคิดเห็นที่สอดคลองกันคือสํานักวิทยบริการฯ ยังขาดความพรอมในการนํามาตรฐาน ISO/IEC มาใชในสํานักฯ 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เพ็ญประภา พิพัฒนาโฆษิต ที่กลาววา ในมุมมองของพนักงานระดับปฏิบัติการ (IT) และ
ผูปฏิบัติงานทั่วไป (NON-IT) มีความคิดเห็นดานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย ที่ไมแตกตางกัน เชน ดานการควบคุม
การเขาถึง ในความคิดเห็นตอการทราบสิทธิในการใชงานระบบหรือโปรแกรมตางๆ สรุปไดวา หนวยงานดาน IT และ 
NON-IT มีความคิดเห็นตอการทราบสิทธิในการใชงานระบบหรือโปรแกรมตางๆไมแตกตางกัน (เพ็ญประภา พิพัฒนา
โฆษิต, 2550 : 127) 
 
ขอเสนอแนะงานวิจัย 

งานวิจัยฉบับน้ีเปนการประเมินจากความคิดเห็นของบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ ที่มีความตองการจะนํา
มาตรฐาน ISO/IEC 27001 เขามาปรับใชกับสํานักวิทยบริการฯ การนําเสนอแนวทางปฏิบัติดานความม่ันคงปลอดภัย
ทางสารสนเทศที่ไดนําเสนอไป อาจจะตองมีการปรับเปล่ียนเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมจริงของแตละองคกร 
ซึ่งจะชวยใหแนวทางปฏิบัติน้ัน มีความเหมาะสมกับองคกรที่ตองการนําไปใช เพ่ือใหไดประโยชนสูงสุด จึงขอ
นําเสนอขั้นตอนการนํามาตรฐาน ISO/IEC 27001 มาประยุกตใชในองคกรเพ่ือใหไดผลในทางปฏิบัติและสอดคลอง
กับกฎหมาย ซึ่งมีขั้นตอนดังน้ี 

1. จัดต้ังคณะทํางานเรื่องมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เพ่ือศึกษารายละเอียดของมาตรฐานอยางละเอียดและหา
แนวทางมาปรับประยุกตใช  
 2.มีการสื่อสารเพ่ือสรางความตระหนักดานความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศใหกับผูปฏิบัติงานภายใน
องคกรทุกทานไดรับทราบอยางทั่วถึง รวมถึงสรางการมีสวนรวมในทุกกระบวนการ 

3. จัดอบรมเพ่ือทําความเขาใจในขอกําหนดทั้ง 11 ประเด็นของมาตรฐาน ISO/IEC 27001  
3. จัดทําแบบประเมินความพรอมของระบบ ในภาพรวม โดยทําการวิเคราะหชองวาง นําเอามาตรฐานสวน 

Control  ใน Annex A  มาทําเปนประโยคคําถามในรูปแบบ ของแบบสอบถามใชสัมภาษณผูเก่ียวของในองคกร เพ่ือให
ผูบริหารทราบถึงสถานะลาสุดขององคกร (What is) และความแตกตางกับขอกําหนด (What should be) เพ่ือประเมินวา
องคกรยังขาดการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานดานใดบาง 

4. จัดทํารายงานที่ไดจากการประเมินความพรอม และนําเสนอใหผูบริหารระดับสูงไดรับทราบถึงสถานะของ
องคกรและตัดสินใจ ใหการสนับสนุนในการปฏิบัติตามขอกําหนด และดําเนินการแกไขขอบกพรอง 

5. จัดทํากระบวนการบริหารความเสี่ยง ในดานบุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และ เทคโนโลยี 
(Technology) เพ่ือจะไดประเมินความเสี่ยงของระบบ และจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือลดความเสี่ยง  

6. นําแผนปฏิบัติการตามที่ไดจัดทํา ไปปฏิบัติใชในองคกร เชนการฝกอบรมหลักสูตรสรางความตระหนักดาน
ความปลอดภัย ใหกับทุกคนในองคกร, การบังคับใชนโยบาย 

7. ทบทวนและเฝาระวัง เพ่ือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของระบบ กอนการปฏิบัติตามมาตรฐาน และหลัง
การปฏิบัติตามมาตรฐาน มีการตรวจสอบระบบอยางตอเน่ือง เพ่ือใหมั่นใจไดวาระบบสามารถทํางานไดปกติ โดยไม
เกิดผลกระทบจาการคนพบชองโหว และภัยใหมๆ จากแฮกเกอร  
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การเปรียบเทียบเทคนิคของโครงขายประสาทเทียมเพื่อการพยากรณ 
ปริมาณตูสินคาผานทาท่ีทาเรือกรุงเทพ 

A Comparison of Neural Network Techniques for Forecasting Container Throughput  
at Bangkok Port 

 
วีระชัย โกสาแสง1    ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล2  และ ดร.สุภาภรณ เกียรติสิน3 

-------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
          ระบบตูสินคา เปนปจจัยที่สําคัญสําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย  อยางไรก็ตามการพยากรณปริมาณตูสินคา มี
งานวิจัยอยูนอย โดยงานวิจัยดังกลาวที่มีอยู เนนเพียงสองวิธี คือการพยากรณอนุกรมเวลาและการวิเคราะหการถดถอย 
งานวิจัยน้ีมีจุดประสงคคือการนําโครงขายประสาทเทียม ทั้งแบบ Multilayer Perceptron (MLP) และ Radial Basis 
Function Networks (RBF) มาใชทํานายปริมาณตูสินคาสินคาผานทาของทาเรือกรุงเทพ  โดยโครงขายประสาทเทียมทั้ง
แบบ MLP และ RBF ยังไมมีการทํานายปริมาณตูสินคาผานทา โดยปจจัยที่มีผลกับปริมาณตูสินคาที่ทาเรือกรุงเทพได
นําเขาสูการคํานวณตามวิธีของโครงขายประสาทเทียม และผลลัพทที่ไดคือปริมาณของตูสินคาผานทา โดยวัดความ
ผิดพลาดโดยวิธีรากที่สองของคาความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย (Root Mean Square Error: RMSE) และคาผิดพลาดสัมบูรณ 
(Mean Absolute Error : MAE) ผลการวิจัยสรุปวาโครงขายประสาทเทียมสามารถพยากรณปริมาณตูสินคาผานทาของ
ทาเรือกรุงเทพ ไดผลเปนที่นาพอใจ 
 

Abstract 
 

             Containerization is one of the important factors for Thailand’s economics. However, forecasts of container 
throughput growth and development of Bangkok Port, the significant port of Thailand, have been scant and the 
findings are divergence. Moreover, the existing literature emphasizes only two forecasting methods, namely time 
series and regression analysis. The aim of this paper is to explore both of Artificial Neural Networks as Multilayer 
Perceptron (MLP) and Radial Basis Function Networks (RBF) for predicting future container throughput at Bangkok 
Port. MLP and RBF are both of neural network techniques to act as a forecasting method for business firms and 
government offices but absent in predicting container throughput. Factors affecting cargo throughput at Bangkok 
Port are identified and entered into the neural network forecasting model that generates a projection of cargo 
throughput. Then the results are measured by root mean squared error (RMSE) and mean absolute error (MAE). 
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Based on the results, this research provides a discussion on the application of neural network techniques for 
forecasting container throughput.   
     
KEY WORD: FORECASTING, RBF, MLP, CONTAINER, THROUGHPUT 

 

1. บทนํา  
           การขนสงโดยตูสินคา เปนการขนสงที่สําคัญตอการเจริญเติบโตของการคาระหวางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประเทศท่ีใหความสําคัญกับการนําเขาและสงออกเชนประเทศไทย การขยายตัวทางเศรษฐกิจมีผลทําใหปริมาณตูสินคา
ที่ทาเรือกรุงเทพเพ่ิมขึ้น ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญตอพิจารณาการลงทุนในทาเรือกรุงเทพ ดังน้ันความถูกตองของการ
พยากรณปริมาณตูสินคาหนาทาในอนาคต เปนสิ่งสําคัญตอทั้งภาคเอกชน และหนวยงานของภาครัฐ ทั้งน้ีเพ่ือใหการ
วางแผน และการจัดการของหนวยงานดังกลาวขางตนในอนาคตเปนไปอยางถูกตอง และเหมาะสม  
          ในป 1994 รายงานของ Japan International  Cooperation Agency (JICA) เพ่ือพยากรณการนําเขา และการ
สงออกของตูสินคาที่ทาเรือกรุงเทพ โดยใชเทคนิคการวิเคราะหการถดถอยโดยใชตัวแปรซึ่งประกอบดวย จํานวน
ประชากร และผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) แตงานของ JICA มีขอจํากัดในการนําเสนอคือ จํานวนปจจัย
ไมเพียงพอ ซึ่งจะสงผลตอความถูกตองของการพยากรณ  ปริมาณตูสินคาผานทา   

ปจจุบันทาเรือกรุงเทพ ใชการวิเคราะหการถดถอย และอนุกรมเวลาสําหรับการพยากรณจํานวนตูสินคาใน
ทาเรือกรุงเทพ ปจจัยที่นํามาใชในการคํานวณประกอบดวยผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) อัตราแลก 
เปล่ียนเงินตรา (เทียบกับสกุลเงินดอลลาหสหรัฐอเมริกา) GDP ของโลก งานวิจัยน้ีมีจุดออนคือไมไดพิจารณาความ 
สัมพันธของปจจัยอื่นที่มีผลกับเศรษฐกิจมหภาคดวย เชน อัตราดอกเบี้ย และอัตราเงินเฟอ  
           ตอมา (Dollar, 1992)  ไดศึกษาการวิเคราะหการถดถอย ของความสัมพันธระหวางสินคาขาออก และผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) ซึ่งมีผลการศึกษาทําใหมีการเปดเสรีทางการคาเพ่ิมมากขึ้น และเพ่ิม
การเติบโตของเศรษฐกิจสําหรับประเทศที่ยากจน นอกจากน้ี (Ram, 1992) ไดใชแบบจําลองเพ่ือ 
วิเคราะหความสัมพันธของการสงออก และการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ือเปนการยืนยันความสัมพันธของการสงออก
และอัตราการเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจ  
           สวนงานวิจัย (Chou, Chub and Liang, 2008) ที่แสดงความสําคัญของความสัมพันธแบบ non-stationary ระหวาง
ปริมาณตูสินคากับปจจัยทางดานเศรษฐกิจมหภาค เชน ปริมาณตูสินคาสงออก ปริมาณตูสินคานําเขา จํานวนประชากร 
ดัชนีผลผลิตดานอุตสาหกรรม มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ GNP ( Gross Nation Product : GNP) มูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติตอหัว (GNP per capita) GDP ดานขายสง GDP ดานเกษตรกรรม GDP ดาน
อุตสาหกรรม และ GDP ดานการบริการ ใชเปนปจจัยในการวิเคราะหการถดถอย  
           งานวิจัยน้ีเปนการทําเพ่ิมเติมจากงานที่ทํามาแลว (Peng and Chu, 2009) โดยนักวิจัยทั้งสองทานไดแนะนําวา
งานวิจัยที่ทํามากอนน้ี ขาดการนําโครงขายประสาทเทียม หรือปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence) มาประยุกต
สําหรับการพยากรณ ดังน้ันผูเขียนเห็นวามีชองวางสําหรับงานวิจัยที่กลาวมาแลวขางตน จึงไดนําวิธีการพยากรณ ซึ่งใช
โครงขายประสาทเทียมทั้งแบบ MLP และ RBF มาประยุกตใชงานกับการพยากรณปริมาณตูสินคาผานทา ที่ทาเรือ
กรุงเทพ ปจจัยที่ใชในการพยากรณประกอบดวย ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP)  GDP ของโลก อัตรา
แลกเปล่ียน (เทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา) จํานวนประชากร อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบ้ียและราคานํ้ามัน
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เช้ือเพลิง โดยปจจัยดังกลาวพิจารณาจาก ตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจของประเทศไทย และปจจัยที่มีผลกับการนําเขา และการ
สงออก 
          สวนประกอบของงานวิจัยมีดังน้ี สวนที่ 2 ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ สวนที่ 3 ขั้นตอนการศึกษา  สวนที่ 
4 การวิเคราะหและอภิปรายผล และบทสรุปอยูในสวนที่ 5   
 
2. ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 
2.1. ทบทวนเทคนิคการพยากรณ  
           การพยากรณ คือการคาดการณเหตุการณในอนาคต สามารถนํามาทํานายทางธุรกิจ เชน ยอดขาย ปริมาณการ
ผลิต หรือสถานการณอุตสาหกรรมโดยทั่วไป โดยอาศัยการประมวลจากขอมูลในอดีต ประสบการณ เหตุปจจัยอื่นๆที่
คาดคะเนขึ้นประโยชนที่ไดรับคือสามารถผลิตตระเตรียมสินคาหรือวัตถุดิบไดเพียงพอหรือสอดคลองกับความตองการ
ในอนาคตเพ่ือการวางแผนในโซอุปทานตอไปไดอยางแมนยํา ทําใหสามารถจัดสรรทรัพยากรการผลิต ไดแก กําลังคน 
วัตถุดิบ และการเงินไดอยางเหมาะสม โดยแบงไดดังน้ี Time Series, Cause-And-Effect และ Judgmental (Armstrong, 
2001) 
             Time Series: คือการพยากรณโดยใชขอมูลในอดีตมาทํานายความตองการในอนาคต ตัวอยางของอนุกรม 
เวลา เชน Autoregressive Moving Average (ARMA), Exponential Smoothing, Extrapolation, Linear Prediction, 
Trend Estimation, Growth Curve and Box-Jenkins. โดยสามารถประยุกตไดหลากหลาย เชน ดานเศรษฐกิจ การ
พยากรณการขาย การวิเคราะหงบประมาณ การวิเคราะหตลาดหลักทรัพย  และการประมาณการผลิต เปนตน 
(Makridakis, 1998)  
          Cause-And-Effect: เปนวิธีการท่ีใชเมื่อขอมูลมีความสัมพันธกับตัวแปรหนึ่ง โดยตัวแปรน้ันอาจเปนสาเหตุจาก
ปจจัยภายในหรือนอกองคกรก็ได ซึ่งความสัมพันธดังกลาวจะเปนการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression) โดยมีตัว
แปรหน่ึงเปนตัวแปรตาม (Dependent Variable) กับอีกตัวแปรหน่ึงเปนตัวแปรอิสระ (Independent Variable) สามารถ
ประยุกตในงานดานตางๆ เชน ดานวิศวกรรม ดานวิทยาศาสตร และดานเศรษฐกิจ (Montgomery, Peak and Vining, 
1982) 
           Judgmental: เปนการใชประสบการณ และการไตรตรองในการพยากรณ โดยไมใชขอมูลในอดีต แตจะไดจาก
การสอบถามฝายบริหาร (Executive opinions) ความเห็นจากพนักงานขาย (Sales staff opinions) การสํารวจลูกคา 
(Customer survey) หรือความคิดเห็นจากผูเช่ียวชาญ (Expert opinions) สาเหตุที่ใชการพยากรณวิธีน้ี เน่ืองจากไม
สามารถใชการพยากรณเชิงปริมาณได วิธีที่ใชทางในธุรกิจมีดังน้ี Analog Delphi, Diffusion และ PERT (Patton, 1990) 
   2.2. เครือขายประสาท   ลักษณะสําคัญของเครือขายประสาทคือ มีความสามารถในการเรียนรูจากสภาพแวดลอมและ
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการเรียนรู  ผานเครือขายประสาทเทียม สําหรับการพยากรณน้ันไดใหความสําคัญกับการใช
เครือขายประสาทมากขึ้น โดยเฉพาะการพยากรณแบบอนุกรมไดใชมามากกวาหน่ึงทศวรรษแลว และท่ีประสบ
ความสําเร็จมากที่สุดคือดานการเงิน (Haykin, 1999) 
           การวิจัยแรกที่นําโครงขายประสาทเทียมมาพยากรณ เปนผลงานของ (Hu and Root, 1964) โดยเริ่มนําเครือขาย
ประสาทมาใชในการพยากรณอากาศ และ (Dawson and Wilby, 1999) ไดศึกษาการนําโครงขายประสาทเทียมมา
ทํานายการไหลของแมนํ้า ปรากฏวา MLP สามารถพยากรณไดดีกวา RBF, SWMLR และ ZOF 
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             ตอมา (Raut and Dudul) ไดศึกษาวิธีการแบงกลุม โดยใชหลากหลายวิธีของโครงขายประสาทเทียม 
ประกอบดวย MLP, PCA, Jordan, GFF, Modular, RBF, SOFM, SVM NNs and รวมทั้งวิธีประมวลผลทางสถิติ
แบบเดิม เชน DA และ CART ปรากฏวาการพยากรณแบบ MLP มีคาความถูกตองมากที่สุดคือ 96.67±4.56%  
             ในขณะที่ (Nizam, Mohamed and Hussain) พบวา การ training ของเครือขายประสาท แบบ MLP ใชเวลา 
training นานกวา RBF แตสําหรับความถูกตอง MLP จะถูกตองมากกวา RBF   
2.3 การประเมินผลความถูกตองของการพยากรณ  
            การวัดประสิทธิภาพของการพยากรณทางสถิติมีหลายวิธีดังน้ี  Mean Error (ME), MSE (Mean squared error), 
RMSE (Root mean squared error), MAPE (Mean absolute percentage error) และอื่นๆ 
            (Mahmoud, 1984) ใหความสําคัญกับความถูกตองของเทคนิคเหลาน้ี โดยครอบคลุมทั้งเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพ  นอกจากน้ียังแนะนําใหรวมเอาเทคนิคการพยากรณหลายวิธีเขาดวยกันเพ่ือความถูกตองมากยิ่งขึ้น  
   
 3. ขั้นตอนการศึกษา   
             โครงขายประสาทเทียม คือโมเดลทางคณิตศาสตร สําหรับประมวลผลสารสนเทศดวยการคํานวณแบบคอน
เนคชันนิสต (connectionist) เพ่ือจําลองการทํางานของเครือขายประสาทในสมองมนุษย 
             การทํางานของเครือขายประสาท คือเมื่อมี input เขามายัง network ก็เอา input มาคูณกับ weight ของแตละขา 
ผลที่ไดจาก input ทุกๆ ขาของ neuron จะเอามารวมกันแลวก็เอามาเทียบกับ threshold ที่กําหนดไว ถาผมรวมมีคา
มากกวา threshold แลว neuron ก็สง output ออกไป output น้ีจะสงไปยัง input ของ neuron อื่นๆ ที่เช่ือมกันใน network 
ถานอยกวา threshold ก็จะไมเกิด output     
 

If (sum (input*weight) > threshold) then output 
 
          โครงขายประสาทเทียมเปนเครื่องมือในการพยากรณ และประสบความสําเร็จมาแลวในหลายดาน เชนการเงิน 
สภาพอากาศ ผลการแขงขันกีฬา และอื่นๆ  โครงขายประสาทเทียมเปนแบบจําลองการทํานาย การกระทําของเซลล
ประสาท ในงานวิจัยน้ีไดนําเอาวิธี Multilayer Perceptron (MLP) และ Radial Basis Function Networks (RBF) เพ่ือ
ประมาณการปริมาณตูสินคาผานทาของทาเรือกรุงเทพ  ซึ่งรายละเอียดของ MLP และ RBF มีดังน้ี        
           MLP: เปนโครงขายประสาทเทียมแบบหลายช้ัน แบงไดเปนช้ันรับขอมูลเขา (Input Layer) ช้ันสุดทายที่ใชสง
ขอมูลออกไป (Output Layer) และช้ันกลาง (Hidden Layer) จะมีการประมวลผลสงผานขอมูลไปขางหนา (Feed-
Forward Networks) โดยจะสงผานจากช้ัน Input Layer ไปยัง Output Layer ในช้ัน Hidden Layer ในแตละโหนดจะมี
ฟงกชันใน การคํานวณคา Output ที่ไดจากช้ันกอนหนาน้ี เรียกวา ฟงกชันกระตุน (Activation Function)  
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 รูปที่ 1 : สถาปตยกรรมของ Multilayer Perceptron  

 
           RBF: โครงขายแบบ RBF เปนโครงขายประสาทเทียมแบบปอนไปขางหนาแบบหลายช้ัน จะประกอบดวย 3 ช้ัน 
ไดแก ช้ัน รับขอมูลเขา (Input Layer) ช้ันกลาง (Hidden Layer) และช้ันสุดทายที่ใชสงขอมูลออกไป (Output Layer) 
โดย Hidden layer ใชการแปลงแบบไมเชิงเสนจาก input ไปสู space ที่มีหลายมิติ Output layer มีลักษณะเปนแบบเชิง
เสนทําใหใชเวลาในการ train สั้น RBF เปนเครือขายที่เหมาะสําหรับใชในการงานแบงแยกประเภท (classification 
tasks)  
 

 Yk (x) =   
 

 
  

รูปที่ 2. สถาปตยกรรมของ Radial Bias Function 
3.1 จํานวนขอมูล           

         ใชขอมูลยอนหลังจํานวน 11 ป (132 เดือน) โดยปจจัยที่นํามาคํานวณประกอบดวย GDP GDP ของโลก อัตรา
แลกเปล่ียน (เทียบสกุลเงินดอลลาหสหรัฐ) อัตราเงินเฟอ ราคานํ้ามัน จํานวนประชากร ใชขอมูลทั้งหมด 132 ชุด 

3.2 การ training และ model ในการทดลอง 
          นําขอมูลที่ไดตามขอ 3.1 มาเปน input แลวนําไป training จนไดคา weight ที่คงที่ แลวนําผลไป testing จนได 
output ออกมา 
ขั้นตอนการ Training และTesting สําหรับการพยากรณที่เก็บปริมาณตูสินคาผานทาที่ทาเรือกรุงเทพ  
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1.โดยเริ่มจากการเตรียมขอมูล 
2. การอาน Input เขาระบบ 
3. การอาน weight1 ซึ่งระหวางช้ัน input และช้ัน hidden 
4. การอาน weight2 ซึ่งระหวางช้ัน hidden และช้ัน output 
5. การคํานวณ (Computation1) ของช้ัน input  และช้ัน hidden 
6. การคํานวณ (Computation2) ของช้ัน hidden กับช้ัน output  

           การศึกษาน้ีเราพิจารณาวัดความถูกตองของการพยากรณแบบโครงขายประสาท จํานวน 2 วิธีคือรากที่สองของ
คาความคลาดเคล่ือนเฉล่ีย  (RMSE) และความผิดพลาดสัมบูรณ (MAE) กําหนดดังน้ี    
 

 
 

 
 
  4.  การวิเคราะหและอภิปรายผล   
            สวนน้ีจะนําเสนอผลการคํานวณแบบโครงขายประสาทเทียมของปริมาณตูสินคาผานทา   ผลจากการคํานวณจะ
แสดงในรูปที่ 2 โดยแสดงคาของปริมาณตูสินคาผานทาที่เกิดขึ้นจริง  และการพยากรณโดยวิธี MLP และ RBF   
 

 
 

รูปที่ 3 : แสดงปริมาณตูสินคาผานทาที่เกิดขึ้นจริงและการพยากรณโดยวิธี  MLP และ RBF ของทาเรือกรุงเทพ 
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      เมื่อใชโครงขายประสาทเทียมทํานายปริมาณตูสินคาผานทา พบวา  GDP ของโลก อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปล่ียนเงินตรา (เทียบกับเงินสกุลดอลลาหสหรัฐอเมริกา) จํานวนประชากร และอัตราดอกเบี้ย มีผลตอปริมาณการ
สงออก ในขณะที่ราคานํ้ามันและอัตราดอกเบี้ย มีผลตอตนทุนการผลิต ซึ่งหมายถึงปจจัยที่มีผลกระทบถึงปริมาณของ
การนําเขา ซึ่งปจจัยเหลาน้ีใชในการคํานวณของโครงขายประสาทเทียม ผลการพยากรณของโครงขายประสาทเทียม
แสดงในตารางท่ี  1  โดยคาของจํานวนสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) แสดงถึงความสัมพันธของ
ปจจัยที่กลาวมาแลวขางตน กับปริมาณตูสินคา เมื่อคํานวณโดยใชวิธี MLP มีคาเปน 0.9239 สวน RBF มีคาเทากับ 
0.7807 ตามลําดับ  
 
 ตารางที่ 1 : ประสิทธิภาพของการพยากรณปริมาณตูสินคา 

 
  
 
 
 
 

 
5. บทสรุป   
          การพยากรณปริมาณตูสินคาผานทา มีความสําคัญสําหรับภาครัฐบาลและเอกชน  เมื่อสามารถพยากรณจํานวนตู
สินคาไดอยางแมนยําแลว จะทําใหการบริหารจัดการเปนไปอยางถูกตอง รวมทั้งมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลัก 
ซึ่งเปนเตรียมพรอมที่จะแขงขันกับนานาประเทศได  
          นอกจากน้ีทาเรือกรุงเทพจะรวมมือกับภาครัฐและเอกชนในการลงทุนสําหรับธุรกิจที่เก่ียวกับทาเรือ เพ่ือรองรับ
ระบบการขนสง และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เพ่ือสรางความพึงพอใจของลูกคา มีประสิทธิภาพสูงสุดใหการ
ใหบริการ และใหความเปนธรรมตอลูกคา ผลการศึกษาน้ีกอใหเกิดการรับรู ของปจจัยที่มีความสําคัญตอปริมาณของตู
สินคา  โดยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation coefficient) มากกวา 75% แสดงวาปจจัยดังกลาวมีความเหมาะสม
ในการพยากรณปริมาณตูสินคา เน่ืองจากมีความสอดคลองกับตัวช้ีวัดดานเศรษฐกิจของประเทศไทย และปจจัยที่มีผล
กับการนําเขา และการสงออก นอกจากน้ีความแมนยําของการพยากรณใหผลเปนที่นาพอใจ  
          ความถูกตองของการทําพยากรณ  ซึ่งวัดโดยวิธี  MAE และ RMSE  น้ัน ช้ีใหเห็นวาการพยากรณโดยใชวิธี MLP 
มีความถูกตองแมนยํามากกวาวิธี RBF ตามรายละเอียดตารางที่ 2 เน่ืองจาก MLP เหมาะสําหรับการพยากรณมากกวา
สวน RBF เหมาะสําหรับงานแบงกลุม (Classification) ขอบเขตของงานวิจัยน้ีเปนการเปรียบเทียบการพยากรณของทั้ง
สองแบบที่เก่ียวมาขางตนเทาน้ัน ในอนาคตจะทําการเปรียบเทียบกับการพยากรณในแบบอ่ืนๆ เชน Linear Regression 
แตก็สามารถเทียบกับความแมนยําของงานที่ทํามาแลวในอดีต คือ (Chou, Chub and Liang, 2009) ซึ่งมีคาของความ
ผิดพลาดใกลเคียงกัน 
            งานวิจัยเรื่องเครือขายประสาท  เปนหน่ึงในเครื่องมือสําคัญสําหรับการวิเคราะหอนุกรมเวลาไมเชิงเสน ใน
อนาคตอาจจะทําการศึกษา โดยวิธีการพยากรณแบบอื่น หรือใชวิธีแบบผสมเพ่ือใหการทํานายปริมาณตูสินคาผานทา
ถูกตองแมนยํามากย่ิงขึ้น 
 

Item MLP RBF 
Correlation coefficient                   0.9239 0.7807 
Mean absolute error   (MAE)                 4798.0341 7312.2975 
Root mean squared error  (RMSE)             6358.3917 9661.2753 
Total Number of Instance             132 132 



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    235 

   5. กิตติกรรมประกาศ    
           ผมขอขอบคุณ ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา และ ดร. สุภาภรณ เกียรติสิน สําหรับ
คําแนะนําที่ดี และใหความชวยเหลือมาโดยตลอด  นอกจากน้ีผมขอขอบคุณ ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย ผูอํานวย 
การหลักสูตร ดวยความจริงใจสําหรับคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่ง 
 
 เอกสารอางอิง   
Armstrong. A Handbook for Researchers and Practioners. Kluwer Academic Publishers, 2001 
Box, Jenkins. Time Series Analysis Forecasting and control. Holden-Day, San Francisco, 1970 
Chou, Chub and Liang, “A modified regression model for forecasting the volumes of Taiwan’s import       
          containers”, Mathematical and Computer Modelling 47 (2008)  
Dawson, Wilby. “ A Comparison of Artificial Neural Networks use for river flow forecasting”,  Hydrology and  
            Earth System Sciences, (1999)  
Dollar.  “Outward-oriented developing economies really do grow more rapidly: Evidence from 95 LDCs”,    
            1976–1985”, Economic Development and Cultural Change 40 (1992)  
Haykin. Neural networks: a comprehensive foundation. 2nd Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ, 1999 
Hu, Root, “Application of the adaline system to weather forecasting”, Journal of Applied Meteorology, Vol3,   
            (1964) 
Mahmoud, “Accuracy in forecasting: A survey”. Journal of Forecasting, Vol.3 (1984)  
Makridakis. Wheelwright and  Hyndman. Forecasting: Methods and Applications. 3rd Edition, John Wiley &     
            Son, Inc. 1998  
Montgomery, Peak and Vining. Introduction to Linear Regression Analysis. John Wiley & Sons, Inc., 1982. 
Nizam , Mohamed and Hussain. “Dynamic Voltage Collapse Prediction in Power Systems Using 
Artificial Neural Network”, Proceedings of the International Conference on Electrical Engineering and    
            Informatics Institut Teknologi Bandung, Indonesia June 17-19, (2007) 
Patton. Qualitative evaluation and research methods. 2nd Edition Sage Publications, Newbury Park, CA, 1990 
Peng, Chu, “A comparison of univariate methods for forecasting container throughput volumes.”, Mathematical  
          and Computer Modeling 50 (2009)   
Ram “Exports and economic growth: Some additional evidence”, Economic Development and Cultural Change  
          33 (1985)  
Raut, Dudul. “Design and performance analysis of MLP NN based binary classifier for heart diseases”, Indian  
           Journal of Science and Technology, Vol.2 (2009)  
 
  
 



236  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ - มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

  

  

  

  

  
กลุมสาขาวิชากลุมสาขาวิชา  

ศิศิลปศาสตร วิจิตรศิลปลปศาสตร วิจิตรศิลป  
และ ประยุกตศิลปและ ประยุกตศิลป 

 



 
 
 

 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    237 

โครงการศึกษาตัวอักษรไทยตอการอานและเทคโนโลยีการพิมพเพื่อการถอดความขามส่ือ 
TYPESFACES DESIGN AND MEANING FOR A PROCESS OF 

READING-SEEING IN GRAPHIC DESIGN 
 

มนตชัย  ธนสมบัติ1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 
-------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 

 การรับรูขั้นพ้ืนฐานของงานกราฟก คือ การมองภาพและอานตัวอักษร การทดลองของการผสมผสานกันน้ีได
เริ่มต้ังแตยุคสมัยใหมในชวงเบาเฮาส (Bauhaus) ที่เกิดแนวคิดใหมของระบบภาษาและการออกแบบ การศึกษาจึงเริ่ม
จากการศึกษาวิวัฒนาการทางการประดิษฐตัวอักษรควบคูไปกับการพิมพทั้งตัวอักษรโรมันและตัวอักษรไทย ตลอดจน
การนําไปใชทางดาน Expression ของการออกแบบกราฟก เพ่ือนําไปออกแบบผลงานสื่อสองมิติที่มีความกํ้าก่ึงระหวาง
การอานและการดู (Reading-seeing) 
 จากระบบการรับรูที่ผสมผสานกัน จึงเกิดการทดลองการออกแบบขามสื่อ คือ จากเน้ือเรื่องในหนังสือที่มีระบบ
การรับรูเชิงขอมูล (Received) ของเรื่องสั้น “เรื่องเลาเพ่ือลดอุดมการณการทํางาน” โดย ไฮนริช เบิล นํามาวิเคราะห
ผานทฤษฎีสัญศาสตรวรรณกรรมของโรล็องด บารตส ไดเปนขอสรุปของการทําโปสเตอรที่มีระบบการรับรูเชิง
ความหมาย (Perceived) ออกมาทั้งหมด 5 รูปแบบ แลวทําการทดลองออกแบบกราฟกที่นําลักษณะของตัวอักษรมาเลน
กับการสื่อสารเชิงภาพ ซึ่งยังคงมีใจความของเน้ือเรื่องครบถวนในโปสเตอรทั้ง 5 แผนน้ี 
 
คําสําคัญ: การออกแบบขามสื่อ, สัญศาสตรวรรณกรรม, การรับรูแบบการอาน-การดู 
 

Abstract 
 

 The basic perception of graphic design is reading and seeing. The experiment on reading and seeing was 
originated in Bauhaus era. The new language of form and meaning thus occurred. This study started from the 
development and history of Roman and Thai typefaces focusing on each typeface expression in graphic design. 
Balancing between reading and seeing or between texts and images is a fundamental role of graphic design, 
especially posters. This balance will play a role in this thesis’ experimental designs. 
 
 The design content comes from a short story “The Tale of the Fisherman and the Tourist” by Heinrich Boll, 
the Noble Prize Laureate German writer. The story was analyzed by structural semiotics method of Roland Barthes. 
The analysis revealed that this short story contained 5 types of codes similar to Roland Barthes’s analysis of 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Sarrazine. The 5 poster designs will be explored according to these 5 codes in order to search for relationship 
between texts and images or reading and seeing in graphic design. 
 
KEYWORD: MEDIA TO MEDIA, LITERATURE SEMIOTICS, READING-SEEING 
 
1.บทนํา 
 เบาเฮาส (Bauhaus) เปนรากฐานทางความคิดของการออกแบบกราฟก (graphic) ที่มีบทบาทยาวนานต้ังแตตน
ศตวรรษที่ 20 ทั้งในเรื่องของโครงสรางของระบบตาราง (grid) ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของวิธีคิดแบบ  constructivism 
และรูปแบบการใชตัวอักษรในงานออกแบบท่ีเปน International Typographic Style ในการสรางสรรคผลงาน และถูก
ผสมผสานเขากับการใชเทคนิคใหมๆ ในการตกแตงแกไขภาพถาย หรือ Photomontage นอกเหนือไปจากน้ันการ
พัฒนาดานการพิมพก็ไดเปดชองทางใหมและลูกเลนใหมๆใหกับนักออกแบบในยุคน้ีอยางมากมาย แตสิ่งที่ทําให 
Swiss Style น้ันมีความเดนชัด และมีความแตกตางจากการออกแบบในเงาของเบาเฮาส คือลักษณะการใชตัวอักษรท่ี
ตางออกไป ซึ่งสวนหน่ึงมาจากความสะดวกสบาย และตัวเลือกที่มากขึ้นจากเทคโนโลยีการเรียงพิมพดวยแสง หรือ 
Phototypesetting ที่เติบโตขึ้นมารองรับกับเทคโนโลยีการพิมพสมัยใหมที่เริ่มพัฒนาตัวอยางรวดเร็ว 
 

 
 
 ในอีกดานหน่ึงของการเรียนการสอนการออกแบบกราฟกในสหรัฐอเมริกา Katherine McCoy ไดมุงประเด็น
ไปที่การจําแนกความคิด และวิธีต้ังคําถามตอหลักการของนักสมัยใหม (Modernist) ในเชิงทฤษฎีไดมีการต้ังคําถาม
เก่ียวกับระบบความสัมพันธของการอานภาพและตัวอักษรบนงานกราฟก โดยสมมติฐานที่วาคนจะรับรูกราฟกดวย
สองวิธีการ คือ “มองภาพและอานตัวอักษร” หรือ “Reading-seeing” 
 ในแงอิทธิพลจากการศึกษาวรรณกรรมแนวโครงสรางนิยม ถูกหยิบยกมาทดลองต้ังคําถามในวงการกราฟก 
ดวยโครงสรางนิยมเปนแนวความคิดที่สนใจความสัมพันธขององคประกอบในการส่ือความ และทดลองกลับคา
ความสัมพันธน้ันๆ เพ่ือใหเขาใจงานเดิมในแงมุมมองใหมหรือสรางโครงสรางความสัมพันธใหมขึ้นมาจาก
องคประกอบเดิมแบบที่เรียกกันวา “รื้อสราง” หรือ Deconstruction ประเด็นเรื่อง Reading-seeing จะผลักดันใหแนว
ทางการออกแบบโปสเตอรแนวที่ใชตัวอักษรเปนหลักมีเน้ือหาและวิธีการท่ีชัดเจนมากยิ่งขึ้น (จิรายุ  พงสวรุตม, 2551 : 
58) 

รูปที่ 1 ความสัมพันธระหวางการอานและการดู 
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 โครงการศึกษาน้ีเปนการศึกษาการรับรูของสื่อสองมิติที่มีการทดลองในความกํ้าก่ึงของระบบการอานและการ
ดู โดยผานทางตัวอักษรและภาพ จากการวิเคราะหรหัสวรรณกรรมและโครงสรางในเรื่องสั้นเยอรมันของ ไฮนริช เบิล 
เพ่ือหารหัสวรรณกรรมในการตีความและการสื่อสารออกมาในรูปแบบของโปสเตอร เปนการออกแบบขามสื่อ เพ่ือให
ไดซึ่งระบบการรับรูแบบควบคูที่มีเน้ือหาเสียดสีทางทัศนคติจากวรรณกรรม  
 
2.แนวทางการศึกษา 

 2.1 เร่ืองสั้นเร่ือง “เร่ืองเลาเพ่ือลดอุดมการณการทํางาน” ของ Heinrich Boll 
  เรื่องสั้นมีใจความดังตอไปน้ี 
  ณ ทาเรือแหงหน่ึงทางริมฝงตะวันตกของยุโรป ชายคนหน่ึงใสเสื้อผาปอนๆ กําลังหลับอยางสุขารมณ
ในเรือหาปลา ขณะที่นักทัศนาจรในชุดเกไกคนหน่ึงกําลังใสฟลมสีมวนใหมในกลองถายรูปเพ่ือที่จะเก็บภาพอันงาม
สงบน้ัน ทองฟาสีคราม ทะเลสีเขียว มีฟองคลื่นขาวดุจหิมะกระจายเปนระลอกนอยๆ เรือสีดํา หมวกของชาวประมงสี
แดง แกก... อีกทหีน่ึง แกก... จะใหดีแนๆ ตองถายสามหน เอา อีกครั้งหน่ึง แกก...เสียงกลองถายรูปซึ่งออกจะดัง
รบกวนหู ปลุกชาวประมงที่นอนหลับอยูใหต่ืนขึ้น เขาลุกขึ้นงัวเงียคลําหาซองบุหรี่ แตกอนที่จะหามันพบ นักทัศนาจร
ผูมีไมตรีจิตก็ไดยื่นซองบุหรี่มาใหเกือบจะจอจมูก แตไมไดเอาบุหรี่ใสปากใหโดยตรง แตก็ยัดใสมือใหมวนหน่ึง 
และแกก... ครั้งที่สี่ น่ันคือเสียงไฟแช็กที่จุดยื่นใหเปนการตบทายไมตรีจิต การแสดงออกซึ่งความสุภาพอยาง
กระตือรือรนเหลือเกินน้ี พิสูจนไมไดวามันมากไปหรือเปลา กระน้ันก็ยังผลใหเกิดความเกอเขินขึ้นอยางชวยไมได ฝาย
นักทัศนาจรซึ่งพูดภาษาพ้ืนเมืองไดจึงพยายามแกไขสถานการณดวยการชวนคุย 
  “วันน้ีทาจะจับปลาไดมากทีเดียว” 
  ชาวประมงสั่นศีรษะ 
  “เอ มีคนบอกวาอากาศเหมาะมากนี่นา” 
  ชาวประมงพยักหนา 
  “ตกลงจะไมออกเรือหรือ” 
  ชาวประมงสั่นศีรษะ ทําใหนักทัศนาจรยิ่งหงุดหงิด แนละ เขารูสึกเปนหวงเปนใยปากทองของ
ชาวประมงในชุดเสื้อผาเกาๆน้ัน ขณะน้ีหัวใจเขาถูกกัดกรอนเพราะความเศราใจ ที่ชาวประมงปลอยใหโอกาสเงิน
โอกาสทองผานมือไปได 
  “ไมสบายรึไง” 
  “ผมรูสึกสบายดีมากครับ” 
  ในที่สุดชาวประมงก็ยอมเปล่ียนจากภาษาใบมาเปนภาษาพูด 
  “ดีที่สุด...ไมเคยรูสึกสบายกวาน้ีมากอนเลย” เขาพูดแลวลุกขึ้นยืดตัวราวจะอวดรูปรางนักกีฬาของตน 
  “ผมรูสึกแข็งแรงสบายดีเปนที่สุด” เขาย้ําอีกครั้ง 
  สีหนาของนักทัศนาจรย่ิงดูเปนทุกขเปนรอนมากยิ่งขึ้นอัดอั้นใจไมไหวที่จะถามหาขอกังขาที่อัดอั้นตัน
ใจอยูวา 
  “อาว แลวทําไมจึงไมออกทะเลเลา” 
  “ก็ออกไปเมื่อเชาน้ีแลวน่ีนา” คือคําตอบสั้นๆโดยไมตองคิด 
  “จับไดมากไหม” 
  “ไดมากจนไมตองออกไปอีก จับปลาทูไดเกือบสองโหล และยังไดกุงใหญใสเขงมาอีกสี่ตัว...” 
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  ชาวประมงตอนน้ีตาสวางหายงวงนอนแลว เขาตบไหลนักทัศนาจรเบาๆ เหมือนจะบอกวาอยาไดหวง
ไปเลย เมื่อแลเห็นฝายตรงขามทําหนาเปนทุกขเปนรอน 
  “ผมมีปลากินไปจนถึงพรุงน้ีและมะรืนโนนดวยซ้ํา” เขาพูดเพ่ือใหนักทองเที่ยวตางถิ่นสบายใจขึ้น 
  “ลองบุหรี่ผมบางไหม” 
  “ขอบใจ ขอบใจ” 
  ตางหยิบบุหรี่ใสปากคาบ กอนจะมีเสียง แกกดังขึ้นอีกเปนครั้งที่หา นักทัศนาจรน่ังลงที่กราบเรือ สาย
หนา วางกลองถายรูปลงเพราะตอนน้ีตองใชมือทั้งสองขางออกทาออกทางประกอบชวยเนนนํ้าหนักในคําพูด 
  “น่ีไมใชวาผมอยากจะยุงกับเรื่องของคุณหรอกนะ แตวา ลองคิดดู ถาวันน้ีคุณออกเรือเปนครั้งที่สอง 
ครั้งที่สาม หรืออาจจะถึงครั้งที่สี่ แลวจับปลาทูไดสามสี่หาหรืออาจจะถึงสิบโหล คิดดูสิ” 
  ชาวประมงพยักหนา 
  “และไมใชวันน้ีวันเดียว” นักทัศนาจรพูดตอ “พรุงน้ีหรือมะรืนน้ี หรือทุกๆวันที่อากาศดี ถาคุณออก
เรือสองสามหน หรือสี่หน คิดดูสิวาจะเปนอยางไร” 
  ชาวประมงสั่นศีรษะ 
  “คุณจะสามารถซื้อเรือยนตไดนะซี อยางชาภายในเวลาหน่ึงป ในเวลาสองปก็ซื้อเรือลําที่สองได ในปที่
สามหรือปที่สี่ก็จะซื้อเรือจับปลานํ้าลึกขนาดเล็กได พอมีเรือยนตสองลําหรือเรือจับปลาน้ําลึกเอง คุณก็จะยิ่งจับปลา
ไดมากขึ้นอีกเปนธรรมดา แลวสักวันหน่ึงคุณก็จะซื้อเรือจับปลาลําที่สองได แลวจากน้ัน...” ความคิดที่นาต่ืนเตนน้ีทํา
ใหเขานึกหาคําพูดไมทัน “เออ จากน้ันก็อาจสรางหองเย็นขนาดเล็กของตัวเองได หรือหองสําหรับรมควันปลา จากน้ัน
ก็ขยายกิจการต้ังโรงงานทําปลากระปอง มีเฮลิคอปเตอรสวนตัวบินสํารวจทองทะเล สงสัญญาณวิทยุบอกเรือจับปลาให
รูทิศทางการวางของฝูงปลา แลวทีน้ีก็ขอสัมปทานจับปลาผูกขาดคนเดียวได จากน้ันก็เปดภัตตาคารอาหารทะเล หรือ
จัดสงกุงสดไปปารีสโดยตรงไดเลย ไมจําเปนตองอาศัยผานคนกลางอีก แลวทีน้ี...” คําพูดสะดุดหยุดอีกครั้งเพราะ
ความต่ืนเตน ระลอกคล่ืนออนๆมวนตัวเขาฝง แลเห็นฝูงปลาที่ยังไมถูกจับกระโดดด้ินอยางราเริง นักทัศนาจรมองดู
พวกมันอยางแสนเศราในหัวใจ สายหนาทอแท แทบจะหมดอารมณสนุกสนานของการเปนทัศนาจร 
  “แลวทีน้ี...” เขาพยายามพูดตอ แตความรูสึกที่ทวมทนทําใหพูดไมออก 
  ชายชาวประมงเอื้อมมือมาตบหลังเขาเหมือนผูใหญตบหลังเด็กเวลาสะอึก “แลวยังไงตอ” เขาถามเบาๆ 
  “ทีน้ี...” นักทัศนาจรพูดตออยางเคลิบเคล้ิมในความคิดของตน “ทีน้ี คุณก็หมดหวงนะซี จะน่ังเลนที่ทา
น้ีไดอยางสบายอกสบายใจเฉิบ หรือจะนอนเลนตากแดด ชมทะเลสวยสดยังไงก็ได” 
  “ผมก็ทําของผมในเวลาน้ีอยูแลวน่ี” ชาวประมงบอก “ผมก็น่ังเลนนอนเลนที่ทาน้ีอยางสบายอกสบาย
ใจอยูแลว มีก็แตเสียงแกกๆ ของคุณตางหากที่รบกวนผม” 
  บทเรียนที่ไดรับทําใหนักทัศนาจรเดินจากไปอยางงุนงงพรอมกับครุนคิดทบทวน ครั้งหน่ึงเขาเคยเช่ือวา
เขาทํางานเพ่ือที่สักวันหน่ึงจะไดสบายและไมตองทํางานการอะไรอีก เวลาน้ีความสงสารขาวประมงใสเสื้อเกาๆปอนๆ
น้ันไมมีว่ีแววเหลือใหเห็นอีกตอไป มีก็แตความอิจฉาเล็กนอยเทาน้ัน   
 2.2 สัญศาสตรวรรณกรรม ของ Roland Barthes 
  สิ่งที่จะนํามาวิเคราะหเน้ือเรื่องเรื่องสั้นที่มาใชครั้งน้ีเปนการวิเคราะหวรรณกรรม โดยอางอิงจากหลัก
วิเคราะห “สัญศาสตรวรรณกรรม” ของ โรล็องด บารตส ที่ช้ีใหเห็นวาการสื่อความหมายในเน้ือความของวรรณกรรม
น้ันอิงอยูกับรหัส 5 ประเภทดวยกัน โดยที่แตละรหัสอาจทํางานโดยไมเก่ียวของกัน หรืออาจมาซอนทับกันในบาง
รายละเอียดของตัวบท ดังน้ี 
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  2.2.1 รหัสปริศนา (Hermeneutic code) หมายถึงรหัสที่ทําใหองคประกอบบางอยางในเน้ือ
ความสามารถกระตุนความรูสึกอยากรูวาเรื่องราวจะดําเนินตอไปอยางไร รหัสประเภทน้ีไมไดมีใชอยูแตใน        นว
นิยายแนวลึกลับหรือสืบสวนสอบสวน แตพบในเรื่องเลาทุกๆแนว มักสัมพันธกับแนวเรื่องที่คุนเคยมากอน และทํา
หนาที่พยุงการอานใหดําเนินไปขางหนาจนกระทั่งจบตัวบท 
  2.2.2 รหัสเหตุการณ (Proaireic code) เปนรหัสที่ทําใหผูอานเขาใจไดวา “เกิดอะไรข้ึน” เมื่อพบ
รายละเอียดเก่ียวกับพฤติกรรม การกระทํา หรือเหตุการณตางๆ โดยทําใหผูอานสามารถเชื่อมโยงรายละเอียดเหลาน้ัน
เขากับแผนที่คุนเคยมากอน 
  2.2.3 รหัสอรรถลักษณ (Semic code) เปนรหัสที่ชวยใหผูอานจับความหมายเก่ียวกับคุณลักษณของตัว
ละครหรือสถานที่ อรรถลักษณทางภาษาศาสตร หมายถึงหนวยยอยของความหมายของคํามาใชสื่อถึงคุณลักษณของตัว
ละครเพ่ือย้ําเตือนวาตัวละครมิใชบุคคลจริง หากเปนเพียงบุคคลในหนากระดาษซึ่งมีคุณสมบัติอันกอปรขึ้นดวยถอยคํา
เทาน้ัน 
  2.2.4 รหัสสัญลักษณ (Symbolic code) คําวา “สัญลักษณ” หมายถึงระบบของความหมายแฝงหรือ
ความหมายในระดับที่สองโดยท่ัวไปน่ันเอง คําวาสัญลักษณกินความหมายที่แคบและเฉพาะเจาะจงกวาเดิมมาก โดย
สวนใหญ “สัญลักษณ” จะมีนัยยะในเชิงจิตวิเคราะหทํานองเดียวกับรายละเอียดของเหตุการณตางๆในความฝนของ
คนเรา กลาวคือ สื่อความหมายแฝงที่เก่ียวโยงกับ “ปม” ตางๆในระดับจิตใตสํานึก จึงมักมีอะไรที่เราคิดไมถึง และแลดู
ขัดกับสามัญสํานึกอยูบาง 
  2.2.5 รหัสวัฒนธรรม (Cultural code) หมายถึง คติความเช่ือเก่ียวกับมนุษย ชีวิตและโลก ซึ่งมีลักษณะ
เปนความรูทั่วไปชุดหน่ึงที่ไหลเวียนอยูในวัฒนธรรมและถูกดึงมาใชค้ําจุนความนาเช่ือถือของรายละเอียดตางๆ ใน
เน้ือความของวรรณกรรม “ความรู” เหลาน้ีมีที่มาจากหนังสือเรียน ขาวสาร คําพูดของผูหลักผูใหญ สุภาษิต คําพังเพย 
ตลอดจนวรรณกรรมเรื่องอื่นๆ ซึ่งก็คือวาทกรรมทั้งหลายในสังคมซึ่งประมวลกันเขาเปนสารานุกรมที่มองไมเห็น 

 2.3 สัญศาสตรวรรณกรรมในเร่ืองสั้น “เร่ืองเลาเพ่ือลดอุดมการณการทํางาน” 
  จากกรอบทฤษฎี 2.2 วิเคราะหเรื่องสั้นเรื่อง “เรื่องเลาเพ่ือลดอุดมการณการทํางาน” ที่มีการใชทฤษฎีสัญ
ศาสตรวรรณกรรมมาวิเคราะห จะเห็นไดวามีรหัสในเน้ือเรื่อง ดังน้ี 
  2.3.1 รหัสปริศนา 
  จากการใชเวลาในเน้ือเรื่องที่มีระยะเวลาที่สั้น และกระชับ เปนการสนทนาที่โตตอบไปมาอยางรวดเร็ว 
มีการบงบอกลักษณะของตัวละครอยางชัดเจน จึงทําใหไมจําเปนที่จะตองใชตัวปริศนาเพ่ือใหเกิดการกระตุนความรูสึก
ของคนอานในเน้ือเรื่องของเรื่องสั้นน้ี 
  2.3.2 รหัสเหตุการณ 
  การตีความเก่ียวกับพฤติกรรม การกระทําหรือเหตุการณตางๆในเรื่องน้ี จะเก่ียวของกับการแขงขันหรือ
การเอาชนะ ที่มีผลมาจากทางดานสังคมในสมัยน้ันของเยอรมัน โดยมีการใชคําพูดและการอธิบายอิริยาบถที่แสดงถึง
การแขงขันหรือเอาชนะ ไดแก “นักทัศนาจรผูมีไมตรีจิตก็ไดยื่นซองบุหรี่มาใหเกือบจะจอจมูก แตไมไดเอาบุหรี่ใส
ปากใหโดยตรง แตก็ยัดใสมือใหมวนหน่ึง” “เขาพูดแลวลุกขึ้นยืดตัวราวจะอวดรูปรางนักกีฬาของตน” “ลองบุหรี่ผม
บางไหม” 
  2.3.3 รหัสอรรถลักษณ 
  ในเน้ือเรื่องไมมีรหัสน้ี เน่ืองจากการท่ีบงบอกความเปนตัวละครอยางชัดเจนทั้งดานลักษณะ และอาชีพ
ซึ่งทําใหเห็นถึงชนช้ันทางดานสังคม 
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  2.3.4 รหัสสญัลักษณ 
  ความแตกตางที่เปนลักษณะเดนของตัวละคร คือ ชาวประมง และนักทัศนาจรน้ันสามารถช้ีใหเห็นถึง
สัญลักษณทางสังคมไดเปนอยางดี จากในเน้ือเรื่องจะสังเกตเห็นวามีเสียงชัตเตอรกลองของนักทัศนาจรมาเปนระยะๆ 
ซึ่งกอใหเกิดความรําคาญแกชาวประมงหาปลา ซึ่งมีความหมายไดในทางความเปนธรรมชาติกับเทคโนโลยี 
  ความเปนธรรมชาติเกิดจากการท่ีตัวละครตัวหน่ึงเปนชาวประมงหาปลา มีการใชแหและจับปลาดวยมือ 
เปนการประกอบอาชีพที่ตองอางอิงกับสภาพอากาศในแตละวัน จึงทําใหตัวละครน้ีสื่อถึงธรรมชาติที่ไมไดผานการ
ปรุงแตงใดๆ ในแงของการทํางานอาจเปรียบไดกับงานฝมือที่ตองใชแรงกายมนุษยและเทคนิควิธีตางๆ 
  ความเปนเทคโนโลยีเกิดจากตัวละครอีกตัวหน่ึงคือ นักทัศนาจรตางถ่ินมาทองเท่ียวชายทะเลซึ่งมาพบ
กับชาวประมงที่เรือหาปลา พรอมกับเสียงแกกๆ ของกลองถายรูปที่มารบกวนความเปนอยูของชาวประมง เปนสิ่งที่
แสดงถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย สะทอนถึงกลุมบุคคลที่มีความคิดสมัยใหม หรือการดํารงชีวิตอยูดวยเทคโนโลยี ในแง
ของการทํางานอาจเปรียบไดกับการทํางานบนเครื่องจักร หรือการทํางานเหมือนเครื่องจักร 
  3.2.5 รหัสวัฒนธรรม 
  การทํางานตามระกับของความพึงพอใจเปนประเด็นที่พูดถึงเปนสําคัญในเรื่องสั้นเรื่องน้ี ความพึงพอใจ
ของชาวประมงน้ันเปนการสื่อความในเรื่อง “ความพอเพียง” ที่เห็นไดจากลักษณะการพูดและการกระทําในเรื่องที่
ขัดแยงกับนักทศันาจร โดยที่นักทัศนาจรไดแสดงถึงการทํางานใหมากเพ่ือใหเกิดความพึงพอใจเปนจํานวนทรัพยสินที่
ไดกลับมา อาจกลาวเปนสุภาษิตไทยไดวา ชาวประมงน้ันมีการทํางานแบบ “ชาชาไดพราเลมงาม” ที่ขัดแยงกับการ
ทํางานของนักทัศนาจรท่ีมีการทํางานแบบ “นํ้าขึ้นใหรีบตัก” 
  จากการวิเคราะหที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดเปนแผนผังดังน้ี 
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 รูปที่ 2 แผนผังสรุปการวิเคราะหเรื่องสั้นโดยใชทฤษฎีสัญศาสตรวรรณกรรม 
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3.ผลการวิเคราะห 

 3.1 การถอดความขามสื่อจากเร่ืองสั้นไปยังโปสเตอร 
  จากการวิเคราะหเน้ือเรื่องโดยอางอิงกับทฤษฎีสัญศาสตรวรรณกรรมแลวน้ัน สามารถแยกใจความของ
เน้ือเรื่องเพ่ือการออกแบบโปสเตอรได 5 ประเภท ไดแก 

  
  
  3.1.1 สภาพแวดลอม (Surrounding) 
  การแสดงออกทางสภาพแวดลอมไดแรงบันดาลใจมาจากความเปนลําดับช้ัน (Layer) ที่บงบอกถึงความ
ลึก (Depth) เรื่องของสีที่ใชบอกเรื่องของอารมณและภาพรวมของบรรยากาศ โดยปรับใชกับตัวโครงสรางของ
ตัวอักษรท่ีกลืนกันไปกับเทคนิคแตยังสามารถอานได 
  3.1.2 ตัวตน (Connectivity) 
  แสดงออกดวยการใชเทคนิคของมุมมองซึ่งในแตละตัวละครจะมีแงมุมที่แตกตางกันทําใหกลายเปน
การออกแบบกราฟกที่แสดงถึงมุมมองที่ตางแตยังคงเช่ือมโยงกันในเน้ือเรื่อง และจะเห็นในลักษณะสามมิติเปนความ
ลึกที่เกิดขึ้นในงาน 
  3.1.3 การแขงขัน (Conflict) 
  สิ่งที่จะแสดงออกมาในโปสเตอรแผนน้ีจะเปนการมองแบบองครวม (Holism) เพ่ือใหเกิดความรูสึก
ขัดแยงโดยใชสวนประกอบทางดานการออกแบบเพ่ือสื่อถึงตัวละครท้ังสองที่หันหนาออกจากกัน 
  3.1.4 การทํางานแบบพยายาม (Trying) 
  ไดแรงบันดาลใจมาจากภาพเขียน De stijl ในยุคเบาเฮาส เปนภาพเขียนที่เลนในเรื่องของสัดสวนและ
องคประกอบ (Proportion) ปริมาณ (Quantity) สเกล (Scale) และสี โดยโปสเตอรแผนน้ีเปนการนําสัดสวนมาใช
เพ่ือใหเกิดความหมายของความวกวน ความสับสน ความไมเปนระเบียบเพ่ือสื่อถึงความยากลําบากในการดําเนินไป 
ควบคูไปกับคําที่นํามาทําเปนกราฟก ทําใหเกิดลักษณะของความพยายามท่ีจะไปถึงเปาหมายของนักทัศนาจร 
  3.1.5 การทํางานแบบพอเพียง (Satisfactory) 
  แสดงออกผานทางการกระจายตัวของสี (Gradient) ที่ไลลาดจากสีแกไปยังสีออน เพ่ือความเบาของตัว
ภาพทําใหเกิดอารมณถึงความสบาย วิธีการน้ีเมื่อนํามาจัดวางแลวจําใหเกิดภาพที่เปนคําวา “สบาย” ของชาวประมง 
  

รูปที่ 3 ขอสรุปใจความเรื่องสั้นเพ่ือการออกแบบโปสเตอร 5 ประเภท 
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3.2 ผลการทดลองการออกแบบโปสเตอร 
  โปสเตอรทั้ง 5 แผนมีการใชความกํ้าก่ึงระหวางภาพและอักษรในลักษณะตรงกลางของแผนผังดานลาง 
เปนการใชระบบการรับรูลักษณะทางกราฟกทั้ง 2 อยางควบคูกันไป โดยนําเน้ือเรื่องมาเปนองคประกอบทางดาน
กราฟกของตัวงาน โปสเตอรมีขนาด 72.8x103 cm หรือขนาด B1 เทคนิคการพิมพตะแกรงไหมหรือ    ซิลคสกรีน 
(Silkscreen) บนกระดาษสีงาชาง หนา 300 แกรม 

 
  
  จากการพัฒนาโปสเตอรทั้ง 5 แผน ทําใหเห็นถึงจุดเดนและจุดดอยของการออกแบบเพ่ือนําไปปรับปรุง
แกไข และนํามาซึ่งโปสเตอรเชิงทดลองแบบสมบูรณ ดังตอไปน้ี 
  3.2.1 สภาพแวดลอม (Surrounding) 

 
  ลักษณะของ Layer โปสเตอรรูปแบบที่ 1 แสดงออกถึงบรรยากาศดวยความหลากหลายของสี และ
ความเปนลําดับที่แวดลอมตัวละครในเน้ือเรื่อง 

รูปที่ 4 แผนผังแสดงความกํ้าก่ึงระหวางการอานและการดูในงานออกแบบ 

รูปที่ 5 ภาพลักษณะของ Layer และโปสเตอรที่เสร็จสมบูรณแบบที่ 1 
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  3.2.2 ตัวตน (Connectivity) 

  
  ลักษณะของ Layer โปสเตอรรูปแบบที่ 2 แสดงมุมมองของตัวละครแตละตัวแทนดวยมุมมองทางดาน
กราฟกที่ทําใหมีมิติและความลึกที่เช่ือมโยงกัน 
  3.2.3 การแขงขัน (Conflict) 

   ลักษณะของ Layer โปสเตอรรูปแบบที่ 3 มีการมองแบบองครวมท่ีสื่อถึงความขัดแยงกันผานทาง
ภาพที่ตัวละครท้ังสองยืนหันหนาออกจากกัน 

รูปที่ 6 ภาพลักษณะของ Layer และโปสเตอรที่เสร็จสมบูรณแบบที่ 2 

รูปที่ 7 ภาพลักษณะของ Layer และโปสเตอรที่เสร็จสมบูรณแบบที่ 3 
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  3.2.4 การทํางานแบบพยายาม (Trying) 
 

  ลักษณะของ Layer โปสเตอรรูปแบบที่ 4 แสดงออกทางดานปริมาณ และสัดสวนเกิดการรับรูเก่ียวกับ
ความสับสน และความยากลําบากเพ่ือที่จะไปสูเปาหมาย 
  3.2.5 การทํางานแบบพอเพียง (Satisfactory) 

 
 
  ลักษณะของ Layer โปสเตอรรูปแบบที่ 5 เปนการใชวิธีการลาดเทของสีเพ่ือใหเกิดความรูสึกที่ไมอยูกับ
ที่ เกิดความเบา และการลาดเทของสีน้ันประกอบกันเปนตัวอักษรในลักษณะงานกราฟก 
 

รูปที่ 9 ภาพลักษณะของ Layer และโปสเตอรที่เสร็จสมบูรณแบบที่ 5 

รูปที่ 8 ภาพลักษณะของ Layer และโปสเตอรที่เสร็จสมบูรณแบบที่ 4 
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4.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 4.1 บทสรุป 
  จากการทดลองผูดูหลายๆคน พบวาพฤติกรรมการดูของแตละคนยังมีความยากงายแตกตางกันออกไป
ทั้งการมองเปนภาพ และการมองเปนภาษา ซึ่งเปนการคนหาสิ่งใหมในตัวงานในเรื่องความสัมพันธระหวางตัวอักษร
และภาพ แตยังคงทําใหโปสเตอรเปนจุดสนใจไดเปนอยางดี 
 4.2 ขอเสนะแนะ 
  4.2.1 ประสบการณเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหความยากงายของการรับรูการทดลองน้ีมีความแตกตางกันไป 
  4.2.2 การทดลองในลักษณะทางกราฟกน้ีสามารถนําไปพัฒนาตอไดทั้งทางดานกราฟก สื่อมัลติมีเดีย 
และสื่ออื่นๆ ที่เนนในเรื่องการรับรู 
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โครงการการออกแบบภายในที่ศึกษาจากการเปล่ียนพื้นท่ี 
ในภาพยนตรแอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยาซากิ 

INTERIOR DESIGN PROJECT BASED ON THE SPACE STUDY  
FROM ANIMATION BY HAYAO MIYAZAKI 

 

ปริสา สารนุสิต1 และ ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

-------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 ฮายาโอะ มิยาซากิ ถือวาเปนสุดยอดนักแอนิเมเตอรคนหนึ่งของโลก จุดเดนของภาพยนตรแอนิเมช่ันของ
มิยาซากิ ค ือ การสรางเรื่องราวท่ีคิดขึ้นจากจินตนาการของผูเขียน และการเลาเรื่องที่นาสนใจจากโลกสมมุติที่สรางขึ้น 
แอนิเมช่ันของเขาจึงชวยยนระยะทางระหวางโลกแหงความจริงกับโลกแหงจินตนาการใหขยับเขาใกลกันมากขึ้น  
ลักษณะของพ้ืนท ี่ในภาพยนตแอนิเมช่ันของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ถือไดวามีลักษณะพ้ืนที่และมุมมองที่มี
ความหลากหลายบวกกับการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ที่ใชประสาทสัมผัสที่แตกตางกันออกไป การออกแบบพ้ืนที่ใน
ภาพยนตรแอนิเมช่ันน้ัน มิยาซากิไดนําเอาลักษณะพ้ืนที่มีอยูในโลกมาประกอบกับจินตนาการของผูเขียนเอง ทําให
ผูชมที่ไดดูภาพยนตรแอนิเมช่ันของเขาทั้งรูสึกคุนเคย และต่ืนเตนไปพรอมๆกัน 
 ในปจจุบันงานออกแบบภายในถือไดวามี วิ วัฒนาการมากข้ึน  และมีการคิดออกแบบสิ่งใหมๆอยู 
ตลอด  รวมท้ังมีการนําสิ่งแวดลอมหรือสิ่งรอบตัวมาออกแบบในเชิงสรางสรร จึงเล็งเห็นวาการไดนําเอาลักษณะเฉพาะ
ของพื้นที่ที่มีอยูในภาพยนตรแอนิเมช่ันมาศึกษา วิเคราะห และพัฒนาใหออกมาเปนงานออกแบบภายใน จะทําใหได 
ลักษณะของพ้ืนที่ที่มีลักษณะเดนและนาสนใจ  ผูศึกษาทําการศึกษาภาพยนตรของมิยาซากิ จํานวน 3 เรื่อง คือ Ponyo 
on the Cliff  by the Sea, Spirited Away และ Howl’s Moving Castle โดยศึกษาการใชประสาทสัมผัสในการรับรูการ
เปล่ียนพ้ืนที่ของตัวละครเอกในเรื่อง ไดแก การรูสึก การไดกล่ิน การเห็น การรับรส การไดยิน (Senses) แลวนําขอสรุป
ที่ไดนํามาพัฒนาตอใหเปนงานออกแบบท่ีสรางมุมมองใหม และมีความนาสนใจ 
 

คําสําคัญ :  แอนิเมช่ัน, พ้ืนที่, การรับรู 
 

Abstract 

It can be acclaimed that Mr.Hayao  Miyazaki is the one of the best animator in the world. From his 
animation, he can create and compose the story not only from his own imagination but also from the real place, 
things, and situations that be seen in the real world. Therefore, it can infered that his animation can help shorten the 
distance between the real world and one of fantasy to get a step closer. From his films, the prominent aspects are 
diversities of space and different perception in terms of human senses.  

                                                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Nowadays, interior design can be considered a greater development. Several innovations are always 
created. Moreover, most designers adapt and create their own designs from their surroundings and environment. 
With this reason, the researcher intends to study and analyze 3 Miyazaki’s films, Ponyo on the Cliff  by the Sea, 
Spirited Away, and Howl’s Moving Castle in terms of human senses perception that the main characters directly use 
to each special space and area in each movie’s scenes. As the result, the result from the study is adapted, created and 
further developed to be new and unusual design including specific characters, interesting features, and attractive 
areas. 
 

KEY WORDS: ANIMATION, SPACE, SENSES 
 

1. บทนํา 
 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในแตละพ้ืนที่ยอมมีความแตกตางกัน  ซึ่งในโลกของ
พ้ืนที่ที่มีอยูจริงอาจจะมีการใชประสาทสัมผัสที่แตกตางไปจากพ้ืนที่ในจินตนาการ    ซึ่งบุคคลทั่วไปอาจจะไมไดใช
ประสาทสัมผัสที่นอกเหนือไปจากชีวิตประจําวัน  ภาพยตรของฮายาโอะ มิยาซากิ  ถือไดวาเปนภาพยนตรแอนิเมช่ันที่
มีเอกลักษณะเฉพาะตัวในการเปล่ียนผานพ้ืนที่จากพ้ืนที่หน่ึงไปยังอีกพ้ืนที่หน่ึง  ปจจุบันงานออกแบบภายใน
ถือไดวามีวิวัฒนาการมากขึ้น  และมีการคิดออกแบบสิ่งใหมๆอยูตลอด   รวมท้ังมีการนําสิ่งแวดลอม  หรือสิ่งรอบตัวมา
ออกแบบ ใหเกิดการออกแบบในเชิงสรางสรร   จึงเล็งเห็นวาการไดนําเอาลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ที่มีอยูในภาพยนตร
แอนิเมช่ัน    ซึ่งถือวาเปนพ้ืนที่ในจินตนาการมาศึกษา  วิเคราะหการใชประสาทสัมผัสในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ใน
ฉากตางๆในภาพยนตแอนิเมช่ัน แลวนําผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาใหเปนงานออกแบบภายในจะทําใหไดลักษณะของ 
พ้ืนที่ที่มีลักษณะเดนและนาสนใจกวาการออกแบบปกติ 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 กําหนดภาพยนตรที่จะศึกษาคือ ภาพยนตรแอนิเมช่ันของสตูดิโอจิบลิ (Studio Ghibli) โดยเนนศึกษา
ภาพยนตรที่เปนงานของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ที่ไดเขารับรางวัล Academy Award และเปนภาพยนตรที่ติดอันดับ 1 ใน 10 
ของภาพยนตรที่ทํารายไดสูงสุดในประเทศญี่ปุน โดยไดเลือกมาทั้งหมด 3 เรื่อง คือ Spirited away, Howl’s Moving 
Castle, Ponyo on the Cliff by the Sea  และไดนําภาพยนตรทั้ง 3 เรื่อง มาศึกษาการเปลี่ยนพ้ืนที่โดยการรับรูจาก
ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การเห็น (ตา), การไดยิน (หู), การไดกล่ิน (จมูก), การรับรส (ปาก) และการรูสึก (สัมผัส) โดย    
ศึกษาเฉพาะการรับรูการเปล่ียนผานพ้ืนที่ของตัวละครเอกเทาน้ัน โดยไดแบงลักษณะของพื้นที่ที่จะทําการศึกษา
ออกเปน 3 ลักษณะใหญๆ คือ  

1. ลักษณะของพื้นที่   
1.1 พ้ืนที่เปยก – พ้ืนที่แหง และ พ้ืนที่แหง – พ้ืนที่เปยก 
 

     
 

       รูปท่ี 1 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่เปยกเปนพ้ืนที่แหง 
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จากรูปที่ 1 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่เปยกเปนพ้ืนที่แหง โดยใชประสาทสัมผัสทางตา หู และ
ทางการสัมผัส ในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ 
 
1.2 พ้ืนที่เงียบ – พ้ืนที่พลุกพลาน และ พ้ืนที่พลุกพลาน – พ้ืนที่เงียบ 

 

   
             

         รูปท่ี 2 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่เงียบเปนพ้ืนที่พลุกพลาน 
   

จากรูปที่ 2 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่เงียบเปนพ้ืนที่พลุกพลาน โดยใชประสาทสัมผัสทางตา
และหู 
 
1.3 พ้ืนที่เปด – พ้ืนที่ปด และ พ้ืนที่ปด – พ้ืนที่เปด 
 

   
 

   รูปท่ี 3 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพื้นที่เปดเปนพ้ืนที่ปด และ พ้ืนที่ปดเปนพ้ืนที่เปด 
 

จากรูปที่ 3 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่เปดไปพ้ืนที่ปด และ จากพื้นที่ปดไปพ้ืนที่เปดโดยใช
ประสาทสัมผัสทางตา หู และทางการสัมผัส 
 
2.ขนาดของพื้นที่ คือ พ้ืนที่กวาง – พ้ืนที่แคบ และ พ้ืนที่แคบ – พ้ืนที่กวาง 
 

   
 

 รูปท่ี 4 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่แคบเปนพ้ืนที่กวาง 
 

จากรูปที่ 4 เปนการเปล่ียนจากพ้ืนที่แคบเปนพ้ืนที่กวาง โดยใชประสาทสัมผัสทางตาและทางการสัมผัส 
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3.เวลา  
3.1 กลางวัน – กลางคืน และ กลางคืน – กลางวัน 
 

   
 

                    รูปท่ี 5 การเปล่ียนพ้ืนที่จากกลางวันเปนกลางคืน 
 

จากรูปที่ 5 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากกลางวันเปนกลางคืน โดยใชประสาทสัมผัสทางตา 
 

3.2 พ้ืนที่มืด – พ้ืนที่สวาง และ พ้ืนที่สวาง – พ้ืนที่มืด 
 

    
 

รูปท่ี 6 การเปล่ียนพ้ืนที่จากพื้นที่สวางเปนพ้ืนที่มืด  
 

  จากรูปที่ 6 เปนการเปล่ียนพ้ืนที่จากพ้ืนที่สวางเปนพ้ืนที่มืด โดยใชประสาทสัมผัสทางตา 
โดยศึกษาการใชประสาทสัมผัสในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ในแตละครั้ง นํามานับจํานวนการเปล่ียนผานพ้ืนที่ในแตละ
ลักษณะวาใชประสาทสัมผัสใดมากที่สุดไปจนถึงนอยที่สุด 
 

 
รูปท่ี 7  หัวขอหลักและหัวขอยอยที่นํามาทําการศึกษา 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 จากการศึกษาสามารถแบงประสาทสัมผัสที่ใชในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ได 5 รูปแบบ คือ ประสาทสัมผัส
ทางตา, ประสาทสัมผัสทางหู, ประสาทสัมผัสทางสัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู, 
ประสาทสัมผัสทางตา-หู-สัมผัส ซึ่งสามารถวิเคราะหแตละเรื่องไดดังน้ี 
 1. Ponyo on the Cliff  by the Sea ใชประสาทสัมผัสทางตาและสัมผัสมากที่สุดในการรับรูการเปล่ียนลักษณะ
ของพื้นที่   และใชประสาทสัมผัสทางตามากที่สุดในการรับรูการเปล่ียนขนาดและเวลาของพื้นที่ ซึ่งจากการวิเคราะห
โดยรวมทั้ง 3 ลักษณะของพื้นที่จะเห็นวาประสาทสัมผัสที่ใชมากที่สุด คือ ประสาทสัมผัสทางตา, ประสาทสัมผัสทาง
ตา-สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู-สัมผัส และ ประสาทสัมผัสทางตา-หู ซึ่งในภาพยนตรน้ีจะไมมีการใชประสาท
สัมผัสทางหู 
 2. Spirited Away ไดใชประสาทสัมผัสทางตามากท่ีสุดในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ในทั้งสามลักษณะ  ซึ่งจาก
การวิเคราะหโดยรวมทั้ง 3 ลักษณะของพ้ืนที่จะเห็นวาประสาทสัมผัสที่ใชมากที่สุด คือ  ประสาทสัมผัสทางตา, 
ประสาทสัมผัสทางตา-หู-สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู, ประสาทสัมผัสทางตา-สัมผัส  และประสาทสัมผัสทางหู 
 3. Howl’s Moving Castle ใชประสาทสัมผัสทางตามากท่ีสุดในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ในทั้งสามลักษณะซึ่ง
จากการวิเคราะหโดยรวมท้ัง 3 ลักษณะของพื้นที่จะเห็นวาประสาทสัมผัสที่ใชมากที่สุด คือ ประสาทสัมผัสทางตา,  
ประสาทสัมผัสทางตา-สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู, ประสาทสัมผัสทางตา-หู-สัมผัส และประสาทสัมผัสทางหู 



254  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 
 

รูปท่ี 8 ผลการวิเคราะหภาพยนตรแอนิเมช่ัน 
 



 

 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    255 

4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาพบวาประสาทสัมผัสที่ใชในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ในภาพยนตรแอนิเมช่ันของมิยาซากิ มี
ทั้งหมด 3 ประสาทสัมผัส คือ ประสาทสัมผัสทางตา, ประสาทสัมผัสทางหู และประสาทสัมผัสทางสัมผัส แตสามารถ
แบงออกเปน 5 รูปแบบ ซึ่งสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ ประสาทสัมผัสทางตา, ประสาสัมผัสทางตา- 
สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู-สัมผัส, ประสาทสัมผัสทางตา-หู, ประสาทสัมผัสทางหู  โดยในภาพยนตรแอนิเมช่ัน
น้ีจะไมมีการใชประสาทสัมผัสทางการรับรส (ปาก) และประสาทสัมผัสทางการไดกล่ิน (จมูก) ในการรับรูการเปล่ียน
พ้ืนที่        
 

  
รูปท่ี 9 สรุปผลการศึกษาการใชประสาทสัมผัสในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่จากมากสุดไปนอยสุด 

 
เมื่อนําขอสรุปที่ไดมาออกแบบนิทรรศการ เพ่ือใหผูชมงานไดรูสึกในการใชประสาทสัมผัสเชนเดียวกับตัว

ละครเอกที่ในบางฉากไมสามารถพบเจอในชีวิตประจําวัน ผูเขาชมจะไดรับประสบการณใหมในการใชประสาทสัมผัส
ในการรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่ ที่นอกเหนือจากชีวิตประจําวันทั่วไป โดยไดนําขอสรุปของการใชประสาทสัมผัสมา
ประกอบกับฉากในภาพยนตร เพ่ือสรางใหออกมาใหเปนงานนิทรรศการ 
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รูปท่ี 10 แนวคิดในการออกแบบงานนิทรรศการ 
 
สวนที่ 1 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทางตาเพียงอยางเดียว โดยนําไปสัมพันธกับฉากทางเดินที่มี
ลักษณะคลายเขาวงกต 
 

 
 

รูปท่ี 11 ฉากในภาพยนตรที่มีลักษณะเปนเขาวงกต 
 
จากการศึกษาพบวาพ้ืนที่ที่มีลักษณะคลายเขาวงกต จะมีทางเดินที่วกวน หรือมีการหักมุมไปมาเพ่ือดึงเวลาใหตัวละคร
ไปถึงจุดหมายชาลง 
 

 
 

รูปท่ี 12 งานออกแบบที่ใชประสาทสัมผัสทางตาเพียงอยางเดียว 
สวนที่ 2 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทางตาและทางการสัมผัส โดยนําไปสัมพันธกับฉากที่โปเนียว 
อยูในฟองอากาศ 
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รูปท่ี 13 ฉากภาพยนตรที่โปเนียวอยูในฟองอากาศ 
 

จากการศึกษา พบวา ฟองอากาศมีความยืดหยุนเปล่ียนไปตามการเคล่ือนไหว และมีการเช่ือมภายในสูภายนอก  
 

 
 

รูปท่ี 14 งานออกแบบที่ใชประสาทสัมผัสทางตาและการสัมผัส 
 
สวนที่ 3 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทางหูเพียงอยางเดียว โดยนําไปสัมพันธกับฉากที่โซฟเดินอยู
ในอุโมงค ซึ่งไมสามารถรูไดวาพอมดฮาวลอยูทิศทางใด แตไดยินเสียงลมหายใจจึงเลือกทางเดินที่ถูกตองได 
 

 
 

รูปท่ี 15 ฉากภาพยนตรที่โซฟอยูในอุโมงค 
 

จากการศึกษาพบวาอุโมงคมีลักษณะมืด และมีเสียงกระทบของสิ่งของตางๆ ในอุโมงค และเปนตัวเช่ือมระหวางพ้ืนที่
สองพื้นที่ 
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รูปท่ี 16 งานออกแบบที่ใชประสาทสัมผัสทางหู 
 

สวนที่ 4 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทางตา หู และการสัมผัส โดยนําไปสัมพันธกับฉากที่โปเนียว 
อยูในตัวแมงกะพรุน  
 

 
 

รูปท่ี 17 ฉากภาพยนตรที่โปเนียวอยูในตัวแมงกะพรุน 
 
จากการศึกษา พบวา แมงกะพรุนมีความนุมและยืดหยุน ซึ่งไมสามารถมองทะลุตัวไดอยางชัดเจน 

 

 
 

รูปท่ี 18 งานออกแบบที่ใชประสาทสัมผัสทางตา หู และการสัมผัส 
 
 
 
สวนที่ 5 การรับรูการเปล่ียนพ้ืนที่โดยใชประสาทสัมผัสทางตาและหู โดยนําไปสัมพันธกับฉากที่ชิฮิโรเดินผานอุโมงค 
ซึ่งสามารถพบไดจากภาพยนตรทุกเรื่องของมิยาซากิ 



 

 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    259 

 

 
 

รูปท่ี 19 ฉากภาพยนตรที่ชิฮิโร เดินผานอุโมงค 
 
จากการศึกษาพบวาอุโมงค เปนสวนที่เช่ือมตอระหวางโลกความจริง และโลกจินตนาการในภาพยนตรแอนิเมช่ัน 

 

 
 

รูปท่ี 20 งานออกแบบที่ใชประสาทสัมผัสทางตาและหู 
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โครงการการออกแบบภายใน  
จากการศึกษาพ้ืนท่ีในภาพยนตรสต็อปโมชั่นของ ทิม เบอรตัน 

A STUDY ON “SPACE” THEME IN TIM BURTON’S STOP MOTION FLIMS 

 
นิรมล  ปนลาย1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

------------------------------------------------------------------------------ 

บทคัดยอ 
 

 ภาพยนตรในรูปแบบของสต็อปโมช่ัน (stop motion) มีลักษณะในการออกแบบพื้นที่ที่นาสนใจเพราะมี
ลักษณะอันเกิดจากการผสมผสานความเสมือนจริงกับความเกินจริง ที่ใหลักษณะเฉพาะบางอยาง ภาพยนตรงานสต็อป
โมช่ันของผูกํากับที่ช่ือ ทิม เบอรตัน (Tim Burton) มีลักษณะที่คอนไปทางแฟนตาซี มีการออกแบบพ้ืนที่แตกตางและมี
รูปรางที่แปลกตา ที่ชัดเจนกวาผูกํากับคนอื่นๆในแงที่มีแนวทางการเลาเรื่องที่มีการสรางพ้ืนที่เฉพาะและออกแบบมา
เพ่ือตัวละครหน่ึงๆ และพื้นที่ที่ตัวละครหลายตัวใชรวมกัน รวมถึงการเคล่ือนที่ของตัวละครภายในพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ตางๆท่ีเกิดขึ้นบนความเปนจริงในชีวิตประจําวันมีขอจํากัดมาก  เมื่อเทียบกับภาพยนตรในรูปแบบ
ของสต็อปโมช่ัน ดังน้ันการศึกษาพื้นที่ในสต็อปโมช่ัน ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่เสมือน อาจชวยใหเกิดความคิด
สรางสรรคใหมในการพัฒนารวมกับพ้ืนที่จริง โดยวิเคราะหลักษณะทางดานจิตวิทยาของพ้ืนที่ในเชิงสถาปตยกรรม
รวม เพ่ือศึกษาความเหมือนและความแตกตางที่เกิดขึ้นของพ้ืนที่ทั้งในภาพยนตรในรูปแบบของสต็อปโมช่ัน และพื้นที่
จริงตามรูปแบบของจิตวิทยา อาจเปนการเปดโอกาสใหเห็นถึงแนวทางในการสรางงานออกแบบและพัฒนาในขั้น
ตอไปไดอีกแนวทาง 
 โครงการวิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาพ้ืนที่ในภาพยนตรสต็อปโมช่ัน (stop motion) ในแงการรับรูพ้ืนที่ที่มี
ลักษณะเสมือนจริง โดยใชภาพยนตรจากผูกํากับที่ช่ือ ทิม เบอรตัน (Tim Burton) เพ่ือหาลักษณะพิเศษของพ้ืนที่เสมือน
จริงตางๆ มาใชในการออกแบบพ้ืนที่นิทรรศการ เปนการนําเสนอการรับรูพ้ืนที่ในรูปแบบตางๆ โดยใหผูเขาใชมี
ประสบการณรวมกับพ้ืนที่แบบเสมือนจริง 
 
คําสําคัญ: สต็อปโมช่ัน, พ้ืนที่เสมือน, พ้ืนที่จริง 
 

Abstract 
 

 Narrative in stop motion in Hollywood films work mainly based on a combination of the real space and the 
imaginative space.  One of the most prominent director in stop motion film is Tim Burton who tell a story by 
creating spaces suit to each character and movement. 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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All human space is limited when compared with the imaginative space designated in a stop motion film. 
To research space in stop motion is to understand how imaginative space can help create a new idea to develop a 
design for interior space design. 
 This study deals with space in Tim Burton’s stop motion films in terms of perception that is similar to 
imaginative space to determine effects of different space and devolve imaginative space into real space so as to be 
appied in designing the space use in exhibitions.  Users are expected to share and experience this virtual space in 
various ways. 
  
KEYWORD: STOP MOTION, SURREAL SPACE, REAL SPACE 
 
1. บทนํา 
 ลักษณะของพื้นที่จริงมีขอจํากัดจํานวนมากซึ่งสิ่งผลตอการออกแบบเพ่ือการใชสอย แตภาพยนตรในรูปแบบ
ของสต็อปโมช่ันที่มีความกํ้าก่ึงอยูระหวางลักษณะพ้ืนที่จริงและลักษณะพ้ืนที่เสมือน  ซึ่งสามารถออกแบบพ้ืนที่ไดตาม
จุดประสงคและความตองการของผูกํากับน้ันๆ ซึ่งทําใหเกิดลักษณะพื้นที่พิเศษตางๆได โดยเฉพาะภาพยนตรสต็อป
โมช่ันของผูกํากับที่ช่ือ ทิม เบอรตัน มีลักษณะที่คอนไปทางแฟนตาซี มีการออกแบบพื้นที่แตกตางและมีรูปรางที่
แปลกตา ที่ชัดเจนกวาผูกํากับคนอื่นๆในแงที่มีแนวทางการเลาเรื่องที่มีการสรางพ้ืนที่เฉพาะและออกแบบมาเพื่อตัว
ละครหน่ึงๆ และพ้ืนที่ที่ตัวละครหลายตัวใชรวมกัน  รวมถึงการเคล่ือนที่ของตัวละครภายในพ้ืนที่ ดังน้ันการศึกษา
พ้ืนที่ในสต็อปโมช่ัน ซึ่งเปนลักษณะของพ้ืนที่เสมือน อาจชวยใหเกิดความคิดสรางสรรคใหมในการพัฒนารวมกับ
พ้ืนที่จริง อาจเปนการเปดโอกาสใหเห็นถึงแนวทางในการสรางงานออกแบบและการพัฒนาในขั้นตอไปได  
 
2. แนวทางการศึกษา 
 ภาพยนตรที่จะศึกษาคือ ภาพยนตรในรูปแบบของสต็อปโมช่ันของผูกํากับที่ช่ือ ทิม เบอรตัน ซึ่งมีทั้งหมด 3 
เรื่อง คือ The Nightmare Before Christmas,  James And The Giant Peach  และ  Corpse Bride    
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ผูกํากับ ทิม เบอรตัน (Tim Burton) 

ที่มา: Burr, 2010 
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รูปที่ 2 ภาพยนตรเรื่อง The Nightmare Before Christmas 

ที่มา: Andrew,2010 

รูปที่ 3 ภาพยนตรเรื่อง James And The Giant Peach  

ที่มา: Gmvfeel, 2010 



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    263 

 
 
 
 
 
มาทําการศึกษาลักษณะและรูปแบบของพ้ืนที่เสมือนตางๆที่เกิดขึ้นภายในภาพยนตร โดยดูฉาก สถานที่ พ้ืนที่ใน

จินตนาการ (มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, www.courseware.ssru.ac.th/151/subject/2052603/c1/c1.html, 18 

มิถุนายน 2553.) แนวคิดการเลาเรื่อง (Giannetti อางถึงใน พึงพิศ เทพปฏิมา, 2546) ทฤษฎีจิตวิเคราะหแลว ยอมนึกถึง 

ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud อางถึงใน ศรีเรือน แกวกังวาน, 2544) รวมกับการศึกษาจากรูปรางของพื้นที่ การ

เคล่ือนที่ของตัวละครภายในพ้ืนที่ การใชพ้ืนที่กับเวลา โดยมีการแบงลักษณะพ้ืนที่ภายในภาพยนตรเปน  
 1. ลักษณะของพื้นที่จริง คือ ลักษณะพ้ืนที่ที่ตัวละครหลักเปนเจาของพ้ืนที่  
 2. ลักษณะของพื้นที่เสมือน คือ ลักษณะพ้ืนที่ที่ตัวละครหลักไปใชพ้ืนที่อื่น 
 3. ลักษณะของพ้ืนที่ผสม คือ ลักษณะพ้ืนที่ที่หยิบยืม หรือดึงลักษณะบางอยางจากพื้นที่อื่นมาใชในพ้ืนที่ที่ตัว
ละครหลักเปนเจาของ 

 
 

รูปที่ 1 หัวขอหลักและหัวขอยอยในการนํามาศึกษา  

รูปที่ 3 ภาพยนตรเรื่อง Corpse Bride 

ที่มา: Schabbers, 2009 
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3. ผลการวิเคราะห 
 1. การวิเคราะหลักษณะตางๆจากภาพยนตรสต็อปโมช่ันของ ทิม เบอรตัน จํานวน 3 เรื่อง 
 โดยวิเคราะหจากรูปรางของพ้ืนที่ การเคล่ือนของตัวละครภายในพ้ืนที่ การใชพ้ืนที่กับเวลา  และมีการ
แบงลักษณะพ้ืนที่ภายในภาพยนตรเปน ลักษณะของพื้นที่จริง ลักษณะของพ้ืนที่เสมือน และลักษณะของพ้ืนที่ผสม  
 

 
 
 
 
 

 
    
 
 

รูปที่ 2 แผนผังจากการวิเคราะหภาพยนตรสต็อปโมช่ันเรื่อง The Nightmare Before Christmas  

รูปที่ 3 แผนผังจากการวิเคราะหภาพยนตรสต็อปโมช่ันเรื่อง James And The Giant Peach 
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และมีการจัดกลุมใหมโดยใชลักษณะพื้นที่ภายในภาพยนตรเปนหลัก 
 

 
 
 

รูปที่ 4 แผนผังจากการวิเคราะหภาพยนตรสต็อปโมช่ันเรื่อง Corpse Bride 

รูปที่ 5 แผนผังจากการวิเคราะหภาพยนตรสต็อปโมช่ันโดยมีการจัดกลุมใหม 
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 จากน้ันจึงมีการตีความจากลักษณะพ้ืนที่ภายในภาพยนตร เปน 
  ลักษณะของพื้นที่จริง เปน วัตถุหน่ึงๆ  
  ลักษณะของพื้นที่เสมือน เปน วัตถุสะทอน  
 ลักษณะของพื้นที่ผสม เปน ลักษณะของแสง 
 จากภาพยนตรสต็อปโมช่ันทั้ง 3 เรื่องมีการเปล่ียนจากลักษณะพ้ืนที่จากรูปแบบหน่ึงไปสูอีกรูปแบบหน่ึงโดยมี
สถานะของนํ้า ซึ่งมี 3 สถานะคือ กาซ ของแข็ง และของเหลวเปนตัวเช่ือม 
  

 
  
 
 
 
 2. ผลกการออกแบบพื้นที่นิทรรศการ 
  โดยแบงพ้ืนที่เปน 3 สวนหลัก คือ พ้ืนที่จริง พ้ืนที่เสมือน และพื้นที่ผสม จัดเรียงลําดับพ้ืนที่ตามลําดับ
การดําเนินเรื่อง โดยดึงลักษณะพิเศษท่ีไดจากภาพยนตรมาจัดวางลงบนพ้ืนที่นิทรรศการ  และใหผูเขาชมไดใช
ประสบการณในการรับรูพ้ืนที่จากภาพยนตร 

รูปที่ 6 แผนผังจากการตีความจากลักษณะพ้ืนที่ภายในภาพยนตร 
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  สวนที่ 1 เปนสวนของการแนะนําทิม เบอรตัน ผลงาน และการอธิบายพ้ืนที่จัดแสดงภายในทั้งหมด 
โดยเปนพ้ืนที่แบบเปด วัสดุที่ใชเปนวัสดุโปรงใส รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของเหลว ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผู
เขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบ ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบจริง  

รูปที่ 8 ผังพ้ืนการออกแบบพ้ืนที่นิทรรศการ 

รูปที่ 7 การจัดโซนพ้ืนที่ลงในพ้ืนที่จัดแสดง 
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  สวนที่ 2 เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่เฉียง วัสดุที่ใชเปนวัสดุโปรงใส และโปรงแสง 
รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของเหลว ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบ ซึ่งเปนลักษณะของ
พ้ืนที่แบบจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  สวนที่ 3  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบตัวหนอน วัสดุที่ใชเปนโปรงใส และวัสดุ
ทึบแสง รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของเหลว ใชแสงแบบประดิษฐ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบในสวนแรก 
แลวเปล่ียนเปนแนวเฉียง ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบเสมือน 
  สวนที่ 5  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบตัวหนอน ผสมกับพ้ืนที่แบบหลายเหล่ียม 
วัสดุที่ใชเปนโปรงใส และวัสดุทึบแสง รวมกับ สถานะของน้ําแบบของเหลว ใชแสงแบบประดิษฐ โดยผูเขาใช
เคล่ือนที่ในแนวเฉียงในสวนแรก แลวเปล่ียนเปนแนวระนาบ ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบเสมือน 

รูปที่ 9 ทัศนียภาพที่ 1สวนที่ 1 

รูปที่ 10 ทัศนียภาพที่ 2 สวนที่ 2 
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  สวนที่ 4  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบทรงกระบอก วัสดุที่ใชเปนโปรงใส และวัสดุทึบ
แสง รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของกาซ ใชแสงแบบประดิษฐ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบในสวนแรก ปนลง
สูพ้ืนที่ที่ 2 เปนแนวเฉียง ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบเสมือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 สวนที่ 6  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบหลายเหล่ียม วัสดุที่ใชเปนโปรงใส และ
วัสดุทึบแสง รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของกาซ และของเหลว ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนว
ระนาบใน ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบเสมือน 

รูปที่ 11 ทัศนียภาพที่ 3 สวนที่ 3 และทัศนียภาพที่ 5 สวนที่ 5 

รูปที่ 12 ทัศนียภาพที่ 4 สวนที่ 4 
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  สวนที่ 7  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบเปด วัสดุที่ใชเปนโปรงใส และโปรง
แสง รวมกับ สถานะของนํ้าแบบของเหลว ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบ ซึ่งเปนลักษณะ
ของพื้นที่แบบผสม 
  สวนที่ 8  เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพื้นที่แบบโดม วัสดุที่ใชเปนทึบแสง รวมกับ 
สถานะของนํ้าแบบของแข็ง ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในด่ิงในสวนแรกแลวเปล่ียนเปนแนวระนาบ 
ซึ่งเปนลักษณะของพ้ืนที่แบบผสม 

 
 
 
 สวนที่ 9 เปนสวนของพื้นที่จัดแสดงที่ใชลักษณะพ้ืนที่แบบเปด วัสดุที่ใชเปนวัสดุโปรงใส รวมกับ 
สถานะของนํ้าแบบของเหลว ใชแสงแบบธรรมชาติ โดยผูเขาใชเคล่ือนที่ในแนวระนาบ ซึ่งเปนลักษณะของพื้นที่แบบ
จริง 
 
 

รูปที่ 13 ทัศนียภาพที่ 6 สวนที่ 6 

รูปที่ 14 ทัศนียภาพที่ 7 สวนที่ 8 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จาการศึกษาพ้ืนที่ภายในภาพยนตรสต็อปโมช่ันของ ทิม เบอรตัน ทั้ง 3 เรื่องน้ัน 
 1. รูปรางของพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่จริง มีลักษณะพ้ืนที่สี่เหล่ียม โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีสวนหนึ่งของพ้ืนที่เอียง 
 พ้ืนที่เสมือน มีลักษณะพ้ืนที่มากกวาสี่เหล่ียม โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีพ้ืนที่แบบตัวหนอน 
 พ้ืนที่ผสม มีลักษณะพื้นที่รวมท้ังสองแบบ โดยมีลักษณะพิเศษ คือ มีพ้ืนที่แบบโดม 
 2. การเคล่ือนของตัวละครภายในพ้ืนที่  
 พ้ืนที่จริง  สามารถเกิดไดเพียงกรณีเดียว คือ การเคล่ือนที่ในแนวระนาบ 

พ้ืนที่เสมือน และพื้นที่ผสม สามารถเกิดไดทั้ง 3 กรณี คือ การเคล่ือนที่ในแนวระนาบ แนวด่ิง และแนวเฉียง 
 3. การใชพ้ืนที่กับเวลา   
 พ้ืนที่จรงิ  สามารถเกิดไดเพียงกรณีเดียว คือ รับรูเวลา 
 พ้ืนที่เสมือน และพื้นที่ผสม สามารถเกิดไดทั้ง 2 กรณี คือ รับรูเวลาและไมรับรูเวลา  
 พ้ืนที่จริง สามารถเกิดไดเพียงกรณีเดียว คือ แสงสามารถผานเขาพ้ืนที่ได  

พ้ืนที่เสมือน สามารถเกิดไดทั้ง 2 กรณี คือ แสงสามารถผานเขาพ้ืนที่ได และไมสามารถผานเขาพ้ืนที่ได  
 พ้ืนที่ผสม  แสงสามารถผานเขาพ้ืนที่ได ยกเวนพ้ืนที่แบบโดมที่แสงไมสามารถผานเขาพ้ืนที่ได 
   

 
 
 
 

รูปที่ 7 สรุปผลจาการศึกษาพื้นที่ภายในภาพยนตรสต็อปโมช่ันของ ทิม เบอรตัน  
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การศึกษาวิธีการใชพืน้ท่ีของการพับกระดาษโอริกามิเพื่อการออกแบบเคร่ืองประดับ 
A STUDY ON SPACE CONCEPTION OF ORIGAMI FOR JEWELRY DESIGN 

 
ณฐินี  พันธุนนท1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

          โอริกามิ เปนวัฒนธรรมการพับกระดาษของชาวญี่ปุนซึ่งไดรับการริเริ่มในสมัยศตวรรษที่ 17 จนกระทั่งไดรับ
ความนิยมเปนอยางมากในชวงเวลา mid-1900s กอนจะพัฒนาจนกลายมาเปนรูปแบบของศิลปะสมัยใหม (Modern art 
form) โอริกามิกําหนดไดเปนศิลปะแขนงหน่ึงโดยมีวัตถุประสงคที่แนชัด คือ การเปล่ียนรูปแผนกระดาษใหกลายเปน
สิ่งประดิษฐซึ่งมีรูปทรงท่ีสมบูรณ โดยอาศัยกระบวนการพับอยางมีลําดับขั้นตอนต้ังแตตนจนจบ  และในมุมมองของ
การพับแบบภูเขา (Mountain fold) และหุบเขา (Valley fold) ที่เปนลําดับขั้นตอนน้ันไดแสดงใหทราบถึงวิธีการ
สรางสรรคพ้ืนที่จากพื้นที่ใหญไปเปนพ้ืนที่ยอยจนนําไปสูรูปทรงที่สมบูรณไดอยางชัดเจน (Thaiorigami-club, 2009) 
            จากการศึกษาวิธีการพับและการไดทดลองพับจนกลายมาเปนรูปทรงสมบูรณในรูปแบบตางๆ สงผลให
ทําการศึกษาวิธีการใชพ้ืนที่ซึ่งเกิดขึ้นจากการพับกระดาษกลับไปกลับมาโดยไมทิ้งความเปนลําดับขั้นตอน และ
สามารถจําแนกพ้ืนที่ไดเปน 2 ชนิด คือ พ้ืนที่ที่มองเห็นไดทันที (Visible space) และพื้นที่ที่ไมสามารถมองเห็นไดทันที 
(Invisible space) ซึ่งนําไปสูการเช่ือมโยงความสัมพันธของพื้นที่ทั้ง 2 ชนิดจนกลายมาเปนวิธีการใชพ้ืนที่ทั้ง 4 รูปแบบ 
ซึ่งเปนบทสรุปสุดทายกอนนําไปสูการออกแบบเครื่องประดับซึ่งมีรูปลักษณที่แปลกใหมโดยไดรับแรงบันดาลใจมา
จากการศึกษาวิธีการใชพ้ืนที่ของโอริกาม ิ
 
คําสําคัญ: การพับแบบภูเขา, การพับแบบหุบเขา, พ้ืนที่ที่มองเห็นไดทันที, พ้ืนที่ที่ไมสามารถมองเห็นไดทันที 
 

Abstract 
 
 Origami is a Japanese paper folding technique, which was initiated in the 17th century. Origami became 
popular from period before the mid-1900s when it was developed and became a form of modern art. The folding 
process aims to change the sheets of paper into an invention of a perfect shape. Folding process is sequential steps 
from start to finish. Folding techniques is based on Mountain fold and Valley fold, a sequence that shows how to 
create large to small areas and lead to a clear complete form.  
 From this study, in order to produce the Origami works, various shapes from different folding techniques 
have been used so that the paper gradually becomes a perfect origami form. We can separate spaces created by 
Origami into two types of areas; one is immediate space (Visible space) and the other is areas that are not visible 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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immediately (Invisible space). These two spaces are related to each other and unveiled types of space utilization that 
become jewelry designs based on inspiration from the idea. 
 
KEYWORD: Mountain  fold , Valley fold, Visible space, Invisible space 
 
1. บทนํา 
            วิธีการพับแบบภูเขาและหุบเขาจากแผนกระดาษสี่เหล่ียมเพียงหนึ่งแผนซึ่งเกิดจากศิลปะที่เปนวัฒนธรรม
ด้ังเดิมของชนชาติญี่ปุนที่ริเริ่มต้ังแตยุคสมัยเอโดะ (Edo, ค.ศ.1603-1867) โดยใชกลวิธีการพับในการสรางสรรค
กระดาษใหแสดงออกมาเปนรูปทรงและรูปรางที่เลียนแบบสิ่งมีชีวิตและสิ่งของ จนกระทั่งในราวทศวรรษท่ี 1970 ไดมี
การพัฒนาจนเกิดเปนแนวคิดใหมในศาสตรแหงการพับกระดาษ โดยมีจุดเริ่มตนมาจากขอสังเกตที่วา หากเราคล่ีแบบ
พับหน่ึงๆออกมา เราจะเห็นรอยพับและมุมบรรจบตางๆ โดยความซับซอนของรอยพับขึ้นอยูกับจํานวนขั้นในการพับ 
(กรุงเทพธุรกิจ, 2550) 
 จากวิธีคิดดังกลาวของการพับแบบภูเขาและหุบเขาที่ปรากฎในทุกขั้นตอนของการพับ ประกอบกับจากการที่
ไดสังเกตรองรอยของการพับที่เมื่อคล่ีออกมาแลวน้ัน ปรากฏเห็นชัดวากระดาษเพียงหน่ึงแผนซึ่งแตเดิมมีพ้ืนที่ใหญซึ่ง
เปนพ้ืนที่เดียวถูกจําแนกออกเปนพ้ืนที่ยอยหลายๆพ้ืนที่ และในขณะเดียวกันเมื่อนํารองรอยการพับมาประกอบกันจน
เปนรูปทรงที่สมบูรณขึ้นอีกครั้ง กลับพบวาพ้ืนที่ยอยบที่ปรากฎมีทั้งสามารถมองเห็นไดโดยทันทีและไมสามารถ
มองเห็นไดโดยทันที แมจะแตกตางกันทางดานลักษณะที่ปรากฎ แตพ้ืนที่ทั้งสองก็กลับมีสวนสําคัญไมตางกันที่ทําให
รูปทรงดังกลาวกลายเปนรูปทรงที่มีความใกลเคียงความเปนจริงมากที่สุด  
 ในขณะเดียวกัน พ้ืนที่ทั้ง 2 ชนิดน้ี เมื่อทําการเปรียบเทียบกับขั้นตอนของการพับต้ังแตตนจนจบ ปรากฎชัดเจน
วามีความสัมพันธซึ่งกันและกัน กลาวคือมีผลตอการเกิดรูปทรงที่สมบูรณที่สุด ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนที่มาของ
การศึกษาลักษณะพื้นที่ซึ่งเกิดจากการพับ เพ่ือใหทราบถึงความสัมพันธระหวางพ้ืนที่ดวยกันที่มีลักษณะที่ทับซอนจน
กลายมาเปนโครงสรางใหญหรือรูปทรงที่สมบูรณที่เกิดจากการพับ อันนําไปเปนแรงบันดาลใจตอนักออกแบบในการ
สรางสรรคผลิตภัณฑประเภทเครื่องประดับ ซึ่งเกิดจากการสรางสรรคพ้ืนที่จนกลายมาเปนเครื่องประดับซึ่งมีรูปลักษณ
ที่มีความแปลกใหม เปนการสรางโอกาสและทางเลือกใหมแกผูใชเครื่องประดับ 
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รูปที่ 1 ลักษณะของการพับกระดาษต้ังแตตนจนจบ 
 

2. แนวทางการศึกษา 

 2.1 รูปแบบของโอริกามิ 
 รูปแบบที่นํามาศึกษาในครั้งน้ี อางอิงมาจากรูปแบบของการพับกระดาษสําเร็จรูปที่ไดรับการคิดคนจากผูอื่นที่มี
มากอนแลว แตไดนํามาจําแนกรูปแบบไดดังน้ี 
                      2.1.1 รูปทรงแบนราบ (Flat form) หมายถึง รูปทรงที่มีลักษณะราบเรียบ เมื่อพับเปนรูปทรงแลวจะมี
ลักษณะพิเศษ คือ แบนราบขนาบไปกับพ้ืน 
 

 
 

รูปที่ 2 โอริกามิสุนัข รูปทรงแบนราบ 
ที่มา : www.thaiorigami-club.net46.net/, 2553 
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           2.1.2 รูปทรงกลวง (Hollow form) หมายถึง รูปทรงที่มีลักษณะเปนทรงกลวง เมื่อพับเปนรูปทรงแลวจะ
มีลักษณะพิเศษ คือ เปนโพรงกลวงมีชองโหว   
 

 
 

รูปที่ 3 โอริกามิบานเชิงสถาปตยกรรม รูปทรงกลวง 
ที่มา : www.origami-instructions.com, 2553 

 
 2.1.3 รูปทรงเคล่ือนไหว (Movement form) หมายถึง รูปทรงที่มีลักษณะที่เคล่ือนไหวหรือเคล่ือนที่ได 
การเคล่ือนไหวหรือการเคล่ือนที่ของโอริกามิในรูแบบน้ีอาจเกิดจากแรงกระทําของมนุษยหรือแรงกระทําของ
ธรรมชาติ เชน ลมสงผลใหเกิดการขยับเขย่ือนหรือการเปล่ียนทิศทาง ตําแหนงของโอริกามิ 

 
 

รูปที่ 4 โอริกามิเครื่องบิน รูปทรงที่เคล่ือนไหวได 
ที่มา : www.draftsperson.net/origami/, 2553 

 
 

 2.1.4 รูปทรงบอลลูน (Balloon form) หมายถึง รูปทรงพองคลายลูกโปง การพับใหเปนรูปทรงใน
ลักษณะน้ีตองอาศัยแรงลมเปาในการสรางใหรูปทรงมีความสมบูรณมากขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 5 โอริกามิกระตาย รูปทรงบอลลูน 

ท่ีมา : http://wowboom.blogspot.com/2009/03/origami-rabbit.html, 2553 
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 2.2 รูปแบบของพ้ืนท่ี 
 จากการพับแบบภูเขาและหุบเขาที่เปนลําดับขั้นตอนต้ังแตตนจนจบ การพับที่ซอนทับกันซึ่งนําไปสูการเกิด
รูปทรงที่สมบูรณ สามารถจําแนกลักษณะของพ้ืนที่ไดดังน้ี 
 2.2.1 พ้ืนที่ที่มองเห็นไดทันที (Visible space) หมายถึง พ้ืนที่เปดเผย เมื่อพับแลวก็ยังสามารถมองเห็น
ไดดวยตาเปลาโดยทันที 
 2.2.2 พ้ืนที่ที่ไมสามารถมองเห็นไดทันที (Invisible space) หมายถึง พ้ืนที่ปกปด ปดซอน เมื่อพับแลว
จะไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลาโดยทันที  
 

 
 

รูปที่ 6 รูปแบบของพ้ืนที่ 2 รูปแบบ 
3. ผลการวิเคราะห 
 3.1 ลักษณะคูความสัมพันธของพ้ืนท่ี 
 จากการวิเคราะหศึกษาโดยอางอิงจากลักษณะของการพับที่เปนลําดับขั้นตอนต้ังแตตนจนจบ จากข้ันตอน
แรกเริ่มไปสูขั้นตอนที่สอง และตอเน่ืองเร่ือยไปจนถึงขั้นตอนสุดทายจนสิ้นสุดออกมาเปนรูปทรงที่สมบูรณปรากฎวา
พ้ืนที่ทั้ง 2 รูปแบบดังกลาวมีลักษณะของพื้นที่ที่มีรูปแบบเปนไปในลักษณะของคูความสัมพันธ ซึ่งสามารถจําแนกได
เปนทั้งหมด 3 รูปแบบ ดังน้ี 
           3.1.1 Visible space   Visible space หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่มีความสัมพันธกันในลักษณะ
แตเดิมเปนพ้ืนที่ที่สามารถมองเห็นไดโดยทันทีแตเมื่อเกิดการพับก็ยังคงสงผลใหพ้ืนที่ดังกลาวกลายเปนพ้ืนที่ที่
สามารถมองเห็นไดโดยทันทีเชนเดิม 
 3.1.2 Visible space   Invisible space หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะแตเดิมเปนพ้ืนที่ที่สามารถมองเห็นไดโดยทันทีแตเมื่อเกิดการพับสงผลใหพ้ืนที่ดังกลาวกลายเปนพ้ืนที่ที่ไม
สามารถมองเห็นไดโดยทันที 
 3.1.3 Invisible space   Visible space หมายถึง ลักษณะของพื้นที่ที่มีความสัมพันธกันใน
ลักษณะแตเดิมเปนพ้ืนที่ที่ไมสามารถมองเห็นไดโดยทันทีแตเมื่อเกิดการพับสงผลใหพ้ืนที่ดังกลาวกลายเปนพ้ืนที่ที่
สามารถมองเห็นไดโดยทันที 
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รูปที่ 7 ลักษณะคูความสัมพันธของพื้นที่ 
 

 3.2 วิธีการใชพ้ืนท่ีของการพับกระดาษโอริกามิ 
 จากลักษณะคูความสัมพันธของพื้นที่ทั้ง 3 รูปแบบ สามารถจําแนกวิธีการใชพ้ืนที่ไดเปน 4 รูปแบบตามแนวทาง
การศึกษารูปแบบของโอริกามิทั้ง 4 รูปแบบและรูปแบบของพ้ืนที่ ซึ่งสงผลตอการออกแบบเครื่องประดับ  ดังน้ี 
           3.2.1 การใชพ้ืนที่แบบกระจัดกระจายของคูความสัมพันธ  
 

 
 

รูปที่ 8 กลุมตัวอยางวิธีการใชพ้ืนที่ของโอริกามิ รูปทรงแบนราบ 
 

          3.2.2 การใชพ้ืนที่แบบซ้ําชุดรูปแบบของคูความสัมพันธ  

 
 

รูปที่ 9 กลุมตัวอยางวิธีการใชพ้ืนที่ของโอริกามิ รูปทรงกลวง 
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          3.2.3 การใชพ้ืนที่แบบซ้ํา-สลับ/สลับ-ซ้ําคูความสัมพันธระหวางแบบ A และ B 
 

 
 

รูปที่ 10 กลุมตัวอยางวิธีการใชพ้ืนที่ของโอริกามิ รูปทรงเคล่ือนไหว 
 

         3.2.4 การใชพ้ืนที่แบบซ้ําคูความสัมพันธแบบ A เปนสวนมากและตอเน่ือง  
             

 

 

รูปที่ 11 กลุมตัวอยางวิธีการใชพ้ืนที่ของโอริกามิ รูปทรงบอลลูน 
 
4.  การออกแบบเคร่ืองประดับ 
 4.1 ลักษณะของเครื่องประดับ 
 วิธีการใชพ้ืนที่ทั้ง 4 รูปแบบ ไดนํามาใชในการออกแบบเคร่ืองประดับจํานวนทั้งหมด 4 ช้ินงาน โดยการ
ออกแบบเครื่องประดับน้ีมุงการออกแบบเคร่ืองประดับประเภท Locket ภายใตแนวคิด Animal series โดยไดกําหนด
รูปแบบของงานไวดังน้ี 
           4.1.1 การประกอบช้ินสวน (Component) หมายถึง เครื่องประดับที่ออกแบบจะเปนในลักษณะของการ
ประกอบช้ินสวน โดยช้ินสวนแตละช้ินสวนคือพ้ืนที่หน่ึงพ้ืนที่ เมื่อนําแตละช้ินสวนมาประกอบกันใหสอดคลองตาม
วิธีการใชพ้ืนที่ทั้ง 4 รูปแบบจึงนําไปสูการเปนรูปทรงของเครื่องประดับที่สมบูรณ 
           4.1.2 การพับ (Folding) หมายถึง เครื่องประดับที่ออกแบบจะยังคงความเปนรูปแบบการพับโอริกามิ 
ทั้งน้ีอาจเปนเครื่องประดับที่เกิดจากการพับแบบโอริกามิโดยตรง และอาจไมใชเครื่องประดับที่เกิดจากการพับโดยตรง
เหมือนการพับกระดาษโอริกามิ แตการประกอบช้ินสวนหลายๆช้ินสวนเขามาประกอบกันโดยมีลักษณะคลายการพับ 
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จะยังคงทําใหเครื่องประดับที่ออกแบบไมทิ้งความเปนโอริกามิโดยสิ้นเชิง และยังคงมีรูปทรงที่สมบูรณ แตใน
ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาเสถียรภาพไดสอดคลองตามวิธีการใชพ้ืนที่ทั้ง  4  รูปแบบเปนสําคัญ เพราะเน่ืองจากเนน
การศึกษาในเรื่องของวิธีการใชพ้ืนที่   
 4.2 การออกแบบลักษณะของเคร่ืองประดับตามวิธีการใชพ้ืนท่ีของการพับกระดาษโอริกามิท้ัง 4 รูปแบบ 
 4.2.1 การใชพ้ืนที่แบบกระจัดกระจายของคูความสัมพันธ (A-B-A-B-A-A) 
 

   
รูปที่ 12 เครื่องประดับรูปแมวที่ออกแบบ 

ตามวิธีการใชพ้ืนที่แบบกระจัดกระจายของคูความสัมพันธ 
 

 4.2.2 การใชพ้ืนที่แบบซ้ําชุดรูปแบบของคูความสัมพันธ (B-A-A-A-A-B) 
 

   
 

รูปที่ 13 เครื่องประดับรูปนกยูงที่ออกแบบ 
ตามวิธีการใชพ้ืนที่แบบซ้ําชุดรูปแบบของคูความสัมพันธ 

 
 4.2.3 การใชพ้ืนที่แบบซ้ํา-สลับ/สลับ-ซ้ําคูความสัมพันธระหวางแบบ A และ B (A-A-B, B-B-A) 

 

   
 

รูปที่ 14 เครื่องประดับรูปเตาที่ออกแบบ 
ตามวิธีการใชพ้ืนที่แบบซ้ํา-สลับ/สลับ-ซ้ําคูความสัมพันธระหวางแบบ A และ B 
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 4.2.4 การใชพ้ืนที่แบบซ้ําคูความสัมพันธแบบ A เปนสวนมากและตอเน่ือง (A-A-A-A) 
 

   
 

 
รูปที่ 15 เครื่องประดับรูปงูที่ออกแบบ 

ตามวิธีการใชพ้ืนที่แบบแบบซ้ําคูความสัมพันธแบบ A เปนสวนมากและตอเน่ือง 
 
5. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษาวิธีการใชพ้ืนที่ของการพับกระดาษโอริกามิเพ่ือการออกแบบเครื่องประดับ สังเกตไดชัดเจนวา
แทจริงแลวลักษณะของการพับกระดาษท้ัง Valley fold และ Mountain fold คือปจจัยสําคัญที่สงผลใหเกิดรูปแบบการ
ใชพ้ืนที่ที่ตายตัวและชัดเจนทั้ง 2 รูปแบบ คือ Visible space และ Invisible space ในขณะเดียวกันรูปแบบของพ้ืนที่ที่มี
ความตายตัวและชัดเจนทั้ง 2 รูปแบบดังกลาวก็มีบทบาทสําคัญตอการกําหนดลักษณะรูปแบบความสัมพันธของพื้นที่
และอาจสามารถสรางสรรคความหลากหลายของลักษณะรูปแบบความสัมพันธของพื้นที่ไดนอกเหนือจาก 3 รูปแบบที่
ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหไวแลวก็เปนได ซึ่งลักษณะรูปแบบความสัมพันธของพื้นที่จะสงผลตอวิธีการใชพ้ืนที่เปนลําดับ
ตอไป 
 5.2 ขอเสนอแนะ 
  5.2.1 รูปแบบของโอริกามินอกเหนือจากที่ไดวิเคราะหศึกษาแลว อาจมีผลตอความหลากหลายของ
วิธีการใชพ้ืนที่ ซึ่งมีสวนสําคัญตอการทําใหเกิดการออกแบบเครื่องประดับที่มีความหลากหลายทางดานรูปลักษณของ
เครื่องประดับมากยิ่งขึ้น 
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การศกึษาพฤติกรรมสัตวทีมี่ลกัษณะใกลเคียงมนุษย 
ในภาพยนตรและแอนิเมช่ัน เพือ่การออกแบบสื่อกราฟกเคลือ่นไหว 

A STUDY ON ANIMAL DESIGN IN FILM AND ANIMATION FOR 
MOTION GRAPHIC DESIGN 

 

วิธวินท วิชัยกุล1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

------------------------------------------- 

บทคัดยอ 
 

 ตัวละคร (character) เปนสวนหน่ึงของการสื่อสารและดําเนินเรื่อง ในการสรางก็มีปจจัยหลายอยางของตัว
ละคร ตัวละครท่ีสรางขึ้นจากพ้ืนฐานของสัตวและมนุษย ท่ีปรากฏในภาพยนตร หรือแอนิเมชั่น น้ันเกิดข้ึนจากความ
ตองการการนําเสนอ และการตีความ ตามจินตนาการของผูสราง ใหเกิดข้ึนผานเร่ืองราวตางๆที่ถูกสรางข้ึน ผานตัว
ละครน้ันๆ ในสวนของตัวละครท่ีเปนสัตว น้ันถูกสรางใหมีความใกลเคียงมนุษย 
 ตัวละครที่ถูกสรางข้ึน ท้ังรูปลักษณ และพฤติกรรม เปนตัวตนของตัวละครที่มีลักษณะคลายมนุษยนั้นเกิดจาก
ทั้งภายนอกและภายในของตัวละคร การศึกษาวิจัยนี้เนนศึกษาดานพฤติกรรมซึ่งเปนสวนสําคัญในการสรางตัวละคร
ใหเกิดความใกลเคียงมนุษย จากน้ันจึงนําผลการวิจัยมาออกแบบเปนภาพกราฟกเคล่ือนไหวประกอบเพลง โดยเนนจาก
ผลสรุปของการศึกษาตัวละครตางๆ 
 
คําสําคัญ: ใกลเคียงมนุษย พฤติกรรมสัตว ภาพกราฟกเคล่ือนไหว 
 

Abstract 
 

           Characters in films and animation are created by a lot of factors. Characters designed based on animals and 
human beings appearing in the film or an animation begin from the presentation and interpretation of the author's 
imagination. It is interesting to notice that character design in Hollywood films in recent years are more and more 
representative of human attitudes and forms.  
            Characters in films are created by images and behaviors. We feel familiar with these characters because of 
their appearance similar to several aspects of human behaviors. This research aimed to study human behaviors, the 
most important factors of designing characters similar to human beings. The result of this study will be used as a 
motion graphic design in music videos. 
 
KEYWORD: Similar human, Animal behaviour, Motiongraphic  

                                                 

1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสติ 
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1. บทนํา 
             พฤติกรรมสัตวที่มีลักษณะคลายมนุษย มีความแตกตางกันในรูปแบบลักษณะ และการดําเนินเรื่องในแตละตัว
ละครที่พบเห็นตัวละครสัตวที่ปรากฏอยูในภาพยนตร เกิดข้ึนจากมุมมองตางๆของสัตวที่ถูกปรับเปล่ียน พัฒนา ถึง
ความเปนมนุษย มุมมองเรื่องชีวิตพฤติกรรมและสัญชาติญาณที่ถูกสรางขึ้นใหมีลักษณะคลายมนุษยดังกลาวสะทอน
ตัวตนบางอยางของมนุษยลงไปในลักษณะของตัวละคร ที่เกิดขึ้นในการออกแบบรูปสัตวชนิดตางๆ ความใกลเคียงทาง
พฤติกรรมและความรูสึกนึกคิดของสัตวตัวละครในภาพยนตรมีลักษณะใกลเคียงกับมนุษย  ท้ังในแงรูปแบบ 
พฤติกรรม และจิตใจ การทําความเขาใจวิธีการออกแบบจะสามารถทําใหกระบวนการออกแบบรูปสัตวตอบสนอง
เปาหมาย ซึ่งเปนสวนสําคัญในการออกแบบตัวละคร และเปนสวนสําคัญกับการศึกษาน้ี จากรูปแบบของตัวละคร ที่มี
ลักษณะความคลายมนุษย โดยวิเคราะหจากลักษะทางกายภาพจากภายนอกของตัวละคร และศึกษาจากพฤติกรรม ใน
ภาพยนตร และอนิเมชั่น ซึ่งสนใจในสวนของพฤติกรรมท่ีเปนสวนสําคัญในการออกแบบตัวละคร ท่ีเปนสัตวที่มี
ลักษณะคลายมนุษย จากองคประกอบภายในตัวละคร ผูวิจัยไดเลือกภาพยนตรที่เปนที่รูจัก เปนท่ีนิยม และคาแรคเตอร
ที่นาสนใจ และแอนิเมชั่นในชวงป 2000 โดยจะเนนไปที่ การมีเน้ือหาและตัวละครที่มีลักษณะใกลเคียงมนุษย ใน
รูปแบบตางๆ โดยรวมภาพยนตร และแอนิเมชั่นท่ีนํามาศึกษาจํานวน 12 เรื่อง 

 

รูปที่ 1 ตัวอยางลักษณะตัวละครท่ีมีลักษณะใกลเคียงมนุษย ทางกายภาพ 
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2. ขั้นตอนการศึกษา 

  โครงการวิทยานิพนธน้ีจะมุงเนนไปที่ลักษณะของตัวละคร ถึงการเกิดข้ึน การใชชีวิต และพฤติกรรม ใน
ภาพยนตร ลักษณะตัวละคร และลักษณะพฤติกรรมคลายมนุษยจาก ภาพยนตร และแอนิเมชั่นจํานวน 12 เรื่อง 
มนุษยท่ีปรากฏในภาพยนตรเชน ศึกษาลักษณะตัวละครสัตวตางๆท่ีมีลักษณะใกลเคียง 

1.1 Planet of the Ape (2001) 
2.1 Bee Movie (2007) 
3.1 King Kong (2005) 
4.1 Ratatouille (2007) 
5.1 Star Wars (1983) 
6.1 Madagascar (2005) 
7.1 Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006) 
8.1 Shark Tale (2004) 
9.1 Over The Hedge (2004) 
10.1 Barnyard (2006) 
11.1 The Ugly Ducking And Me (2006) 
12.1 Surf’Up (2007) 

โดยวิเคราะหจัดลักษณะความใกลเคียงมนษุยท่ีมีในภาพยนตร และอนิเมชั่นออกเปนรูปแบบตามความใกลเคียง
มนุษยตามลักษณะทางกายภาพแบงออกเปน แฟนตาซี (fantasy) แอนนิมอล (animal) และฮาลฟไลฟ (halflife)  
 

 
 

รูปท่ี 2 ลักษณะความใกลเคียงมนุษย ที่มีในภาพยนตร และอนิเมชั่น ตามความใกลเคียงมนุษยออกเปน  
                     แฟนตาซี(fantasy) แอนนิมอล(animal) และฮาลฟไลฟ (halflife)  
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วิเคราะหรูปแบบของพฤติกรรม ออกเปน 3 รูปแบบคือ การเคล่ือนไหว (movement) จิตใจ (psychology) สังคม
(social) การเคล่ือนไหว (movement) 

1. human เลียนแบบมนุษย 
2. human and particularities เลียนแบบมนุษย+ลักษณะเฉพาะตัว 
3. particularities ลักษณะเฉพาะตัว 
4. particularities and human ลักษณะเฉพาะตัว+เลียนแบบมนุษย 
จิตใจ (psychology) 
1. Imitaion mind เลียนแบบมนุษย 
2. Instinctive สญัชาติญาณ 
3. Relate and Instinctive เลียนแบบมนุษย+สัญชาติญาณ 

สังคม (social) 
1. individualsocial  สังคมภายในที่เลียนแบบ 
2. alone ไมมีสงัคม 
3. dual society มีสังคมของตัวเองอยูควบคูกับสงัคมอื่น 
4. coexist human social อยูรวมในสังคมมนุษย 

 
 
รูปท่ี 3 แผนผังการวิเคราะหรูปแบบและประเภทของสัตวที่มีลักษณะคลายมนุษย 
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 รูปที่ 4 แผนผังการวิเคราะหทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมนุษย 
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          จากการวิเคราะหตามรูปแบบขางตนตามรูปท่ีสอง น้ันนํามาวิเคราะหเพิ่มเติมสอดคลองกับทฤษฎีลําดับขั้นตาม
ตองการของมนุษย ของ มาสโลว ( Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation ) Maslow เชื่อวาพฤติกรรมของ
มนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคลในการคนหาเปาหมายที่จทําใหชีวิตของเขาไดรับ 
ความตองการ ความปรารถนา และไดรับสิ่งท่ีมีความหมายตอตนเอง เปน ความจริงที่จะกลาววากระบวนการของ
แรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มี ความตองการ” (wanting 
animal)และเปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของ ความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับขั้น ความตองการของ
Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาที่จะไดรับ ความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับ ความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงแลวก็จะยังคง
เรียกรอง ความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ตอไป ซึ่งถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซึ่งเปนผูท่ีมี ความตองการจะไดรับสิ่งตางๆ 
อยูเสมอ Maslow กลาววา ความปรารถนาของมนุษยน้ันติดตัวมาแตกําเนิดและ ความปรารถนาเหลาน้ีจะเรียงลําดับขั้น
ของ ความปรารถนา ต้ังแตขั้นแรกไปสู ความปรารถนาขั้นสูงขึ้นไปเปนลําดับ ลําดับข้ัน ความตองการของมนุษย ( The 
Need –Hierarchy Conception of Human Motivation )Maslow เรียงลําดับ ความตองการของมนุษยจากขั้นตนไปสู 
ความตองการข้ันตอไปไวเปนลําดับดังนี้  

1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs )  

2. ความตองการ ความปลอดภัย ( Safety needs )  

3. ความตองการ ความรักและ ความเปนเจาของ ( Belongingness and love needs )  

4. ความตองการไดรับ ความนับถือยกยอง ( Esteem needs )  

5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจรงิ ( Self-actualization needs ) 

 
3. ผลการวิเคราะห 
 การวิเคราะหการออกแบบการสรางตัวละคร ในการสรางตัวตนท่ีเปนบุคลิกท่ีสัมพันธกับรูปลักษณ ก็จะ    
มองเห็นรูปแบบของการสรางและความสัมพันธของ องคประกอบภายนอกที่สรางข้ึนจากพฤติกรรมท่ีมีลักษณะคลาย
มนุษยของสัตวในภาพยนตร และอนิเมชั่น สังเกต และแบงแยกประเภทของสัตวที่มีลักษณะใกลเคียงมนุษย ความ
ใกลเคียงน้ันสงผลตอจิตใจของผูรับสาร และมีมิติความลึกของตัวละคร ทําใหตัวละครน้ันนาสนใจมากขึ้นตอบสนอง
ความเขาใจไดงาย การใกลชิดตามจินตนาการของผูรับสาร 
 ตัวอยางงานโมชั่นกราฟก 

 
รูปที่ 5 ภาพตัวอยางตอน walk into…..in hand 
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รูปท่ี 6 ภาพตัวอยางตอน see see 
 

 

รูปท่ี 7 ภาพตัวอยางตอน &^*&)&(&( 
 
 

 

รูปท่ี 8 ภาพตัวอยางตอน got your space 
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รูปที่ 9 ภาพตัวอยางตอน u r so beautiful 

 
รูปที่ 10 ภาพตัวอยางตอน  love u 
 

 
รูปที่ 11 ภาพตัวอยางตอน mus ic 
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รูปท่ี 12 ภาพตัวอยางตอน want get in to 
 

 
รูปท่ี 13 ภาพตัวอยางตอน direct to head 
 

 
รูปท่ี 14 ภาพตัวอยางตอน …….() 
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รูปที่ 15ภาพตัวอยางตอน instinct 

 
รูปที่ 16 ภาพตัวอยางตอน  roo 
 

 
รูปที่ 17 ภาพตัวอยางตอน  og 
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รูปท่ี 18 ภาพตัวอยางตอน  nothing 
 

 
รูปท่ี 19 ภาพตัวอยางตอน  ########### 

 
รูปท่ี 20 ภาพตัวอยางตอน esc. Eye view 



 

การประชุมนาํเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    293 

 

รูปที่ 21 ภาพตัวอยางตอน  not on dream 
 

 

รูปที่ 22 ภาพตัวอยางตอน  stop 
 

4.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 4.1 บทสรุป 
 การสรางสรรคการออกแบบตัวละครการออกแบบจากภายในตัวละครในสวนท่ีเปนอารมณ จิตใจน้ัน จากท่ี
ศึกษามานั้นก็เปนสวนสําคัญทีเดียวในการออกแบบ เชนกันกับรูปลักษณะภายนอก ที่ผูคนมักจะมองที่ภายนอกกอนซึ่ง
เปนที่ดึงดูดจึงกลาวไดวามีความสัมพันธกัน และมีความสําคัญเทาๆกัน ตางก็ชวยดึงดูดใจผูชม และสเนหที่จับใจ 
 4.2 ขอเสนะแนะ 

    สามารถนําไปเพิ่มเติมจินตนาการในสวนของลักษณะตัวละครเพือ่การเกิดและสรางการออกแบบในแขนงตางๆ 
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การออกแบบส่ือปฎิสัมพนัธจากการศึกษาเสียงในภาพยนตรท่ีนําเสนอความมีชีวิตในหุนยนต
INTERACTIVE DESIGN FROM SOUND IN FILM REPRESENT ROBOT LIFE 

 
วรพล โกชา1 และ ผศ. ดร. ชัยยศ อิษฏวรพันธุ2 

------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
 สื่อภาพยนตรเปนสื่อที่มีผลตอความคิดของผูชม เน่ืองมาจากคุณสมบัติตางๆ ของภาพยนตร กลาวคือ
ภาพยนตรเปนเทคโนโลยีที่มีทั้งภาพ และ เสียง ทําใหภาพยนตรสามารถเรียกรองความสนใจจากคนไดทุกกลุม และมี
กระบวนการผลิตการรับชมเปนแบบสาธารณะ จึงมีอิทธิพลอยางสูงในการหลอหลอมชุดความคิดตางๆ ใหกับสังคม 
อีกทั้งยังเปนสื่อที่มีการพัฒนาอยูตลอดเวลา การเลือกศึกษาสื่อภาพยนตรจึงทําใหเราไดเห็นความแปลกใหมของ
เทคโนโลยีที่เกิดขึ้น และ รูปแบบในการพัฒนาตอๆ ไป 

การศึกษาเพ่ือนําเน้ือหาที่ไดน้ีไปทํางานออกแบบในครั้งน้ี ไดมุงเนนการศึกษาการใหเสียงตอภาพ โดยจะ 
ทําการศึกษาจุดมุงหมายในการฟงของมนุษย กลาวคือ เปนการศึกษาเพ่ือใหทราบไดวามนุษยฟงเสียงน้ันๆ เพ่ือทราบ
ถึงอะไร และศึกษาเปรียบเทียบกับ รูปแบบของเสียงที่นําเสนอออกมาน้ันในทางทฤษฏีภาพยนตรน้ันคืออะไรและ
ทํางานกับการรับรูของมนุษยอยางไร โดยมีการเพ่ิมเน้ือหาในสวนของการกล่ันกรองเสียง เฉพาะสวนของเสียงที่
นําเสนอความมีชีวิตในหุนยนตรจากภาพยนตรกลุมตัวอยาง เพ่ือนํามาออกแบบเสียงใหกับสื่อปฎิสัมพันธตอไป 

เน้ือหาที่จะนํามาใชในงานวิทยานิพนธจึงเลือกศึกษาเสียงในภาพยนตรที่นําเสนอความมีชีวิตของหุนยนต 
เน่ืองจากภาพยนตรแนวหุนยนตในชวง 10 ปมาน้ี เน่ืองจากในชวง 10 ปมาน้ีไดเริ่มที่จะมีการออกแบบเสียงใหกับ
หุนยนตอยางจริงจัง หากเปรียบเทียบกับภาพยนตรแนวหุนยนตในชวงกอนหนาน้ี ที่ใชมนุษยเลนเปนหุนยนต ซึ่งถือวา
เปนจุดเปล่ียน ที่สําคัญในงานภาพยนตร และการศึกษาออกแบบเสียงจะสามา 
 
คําสําคัญ :  การออกแบบเสียง, สื่อปฎิสัมพันธ, การออกแบบขามสื่อ 
 

Abstract 
 
 “Film Media” usually be specially media, specially part is film alway had factors affecting the thinking 
of the audience. Because film media had image and sound working together, demanding attention from more 
people. Watching in the public media type. Influential conceptual ideas in and teach, in contemporary way. 
Change significantly in the last ten years. Robots movie had a big change. Period before the human 
playing robots, but today we alway use technology to made robot. Then the world really need a new career is 
“Sound Designer”. We must say this career made for this change 
 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    295 

This thesis aimed to study sound in robot film, that represent a robot life. Because this turning point of 
the film industry made a new media and new career. if we can understanding how it work about sound and 
image, we will apply something for interactive design ever. 
 

Keyword : SOUND DESIGN, INTERACTIVE DESIGN, CROSS MEDIA DESIGN 
 
1.บทนํา 
 จากการเปล่ียนแปลงสําคัญของวงการอุตสาหกรรมภาพยนตร     ของภาพยนตรแนวหุนยนตน้ัน   มีจุดที่ 
สังเกตไดอยางชัดเจนในชวง 10 ปมาน้ี คือ มีการใชเทคนิคพิเศษในการสรางตัวละครจําลองแสดงเปนหุนยนต 
ทําใหเกิดการพัฒนาในเรื่องของการออกแบบเสียงเพ่ือมารองรับเทคนิคที่เกิดขึ้นใหมน้ีเพ่ือใหเกิดความสมจริง และ 
เรียกรองความสนใจจากผูรับชมภาพยนตร 

โครงการวิทยานิพนธน้ีเปนการศึกษาเสียงในภาพยนตรที่นําเสนอความมีชีวิตในหุนยนตรโดยมุงเนนไปที่
ภาพยนตรในชวงป 2000-2009 ซึ่งเปนชวงที่เกิดอาชีพใหมขึ้น คือ นักออกแบบเสียง (Sound Designer) เพ่ือศึกษา 
การทํางานของเสียงที่ทํางานรวมกับภาพ จากน้ันจึงนําผลวิจัยมาออกแบบเสียงเพ่ือสื่อปฎิสัมพันธขามชุดเวลา กลาวคือ 
เปนการออกแบบเสียงเพ่ือหนังสือ โดยมีมนุษยเขาไปมีสวนรวมดวยน้ันเอง 
 

2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 2.1 ศึกษาจุดมุงหมายในการฟงของมนุษย (Objective of human listening) 
 มนุษยมีสัมผัสทั้ง 5 เพ่ือใชในการรับรูดานตางๆ ไมวาจะเปน การดู การล้ิมรส การฟง การไดสัมผัส การได
กล่ิน ซึ่งทั้งหมดน้ีสามารถทําใหมนุษยรับรูถึงอะไรบางอยาง การฟงของมนุษยก็เชนกัน โดยเปาหมายในการฟง 
ของมนุษยจะแบงออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
 1) การฟงเพ่ือรับรูถึงชนิดของวัตถุ (Listening to know an object) มนุษยสามารถแยกแยะชนิดของวัตถุ 
ไดจากการฟง เชน เราสามารถแยกแยะไมกับ โลหะ ไดโดยการเคาะใหเกิดเสียง 

2) การฟงเพ่ือรับรูถึงการกระทํา (Listening to know an action) มนุษยสามารถแยกแยะความแตกตาง 
ของการกระทําไดจากเสียง เชน การเดิน กับ การว่ิง จะสามารถบงบอกไดจากเสียงของเทาที่กระทบกับพ้ืน 

3) การฟงเพ่ือรับรูถึงสภาพแวดลอม (Listening to know an environment) มนุษยสามารถแยกแยะ 
ความแตกตางของสภาพแวดลอมไดจากเสียง เชน เมื่ออยูในพ้ืนที่ปดลอมการสะทอนของเสียงจะชัดเจนกวาการอยู 
ในพ้ืนที่เปดกวาง 

4) การฟงเพ่ือรับรูถึงอารมณ,ความรูสึก (Listening to know an emotion) ดนตรีประกอบภาพยนตรใน 
แตละฉากสามารถบงบอกถึงอารมณของตัวละคร และ สรางอารมณรวมใหกับผูรับชมได หรือ การใชนํ้าเสียงกระชาก 
ดัง เบา นํ้าเสียง การสามารถบงบอกอารมณของตัวละครได เชนกัน 

5) การฟงเพ่ือรับรูถึงตําแหนง, ระยะ (Listening to know an transition) มนุษยสามารถทราบถึงการ 
เปล่ียนตําแหนงของสิ่งตางๆ ได เชน เสียงลมที่ผานจากหนาตางเขามาในรถยนตจะสามารถบงบอกถึงความชา, เร็ว 
หรือการเปล่ียนตําแหนงได 
        2.2 รูปแบบของเสียงท่ีแสดงออกมาในภาพยนตร (Expression patterns of sound in movies) 

เสียงเปนสื่อที่เกิดจากการสั่นสะเทือนในอากาศ  ชวงความกวางของคล่ืนของการสั่นสะเทือนสรางความ 
ดัง, เบา ความถ่ีของการสั่นสะเทือน การรบัรูเสียงตํ่า, เสียงสูง ซึ่งทําใหเกิดความแตกตางของเสียงมากมายหลายรูป 
แบบ โดยรูปแบบของเสียงที่ถูกนําเสนอออกมาจากภาพยนตรจะแบงออกเปน 8 ประเภท ไดแก 
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2.2.1 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของพ้ืนท่ี (Sound is presented in the form of space) 
1) บงบอกถึงลักษณะทางกายภาพ (Indicate Size,Distance,Perspective) คือ เสียงประเภทที่บง 

บอกถึง ขนาด ระยะหาง มุม ของพื้นที่น้ันๆ 
 2) บงบอกถึงการสะทอน (Indicates Echo,Reverb) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงรูปแบบของ 

พ้ืนที่ได เชน พ้ืนที่ปดลอม พ้ืนที่เปดกวาง พ้ืนที่ใตนํ้า เปนตน 
 3) บงบอกถึงพ้ืนที่โดยรอบ (Indicates Subjective emotion space) คือ เสียงประเภทที่บงบอก 

ถึงพ้ืนที่โดยรอบจากแหลงกําเนิดเสียง ซึ่งเสียงในรูปแบบน้ีจะสามารถบงบอกถึงความสัมพันธจาก พ้ืนที่สูพ้ืนที่ 
หรือ พ้ืนที่สูแหลงกําเนิดเสียง เปนตน 

 4) บงบอกถึงการเคล่ือนตัวของพ้ืนที่ (Indicates Movement) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึง 
การเคล่ือนตัวของพ้ืนที่ได เชน เสียงลมที่ผานเขามาทางกระจกของรถยนตที่กําลังเคล่ือนที่ 

2.2.2 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของเวลา (Sound is presented in the form of time) 
 1) บงบอกถึงความเปนปจจุบัน (Indicate Temporal Resolution) คือ เสียงประเภทท่ีบงบอก 

ถึงความตอเน่ืองของเวลา 
 2) บงบอกถึงความชา,เร็ว (Indicate Speed) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงความตอเน่ืองของ 

เวลาที่ทํางานรวมกับภาพ 
 3) บงบอกถึงความตอเน่ือง (Indicates Subjective time) คือ เสียงประเภทที่สรางความ 

ตอเน่ืองใหกับภาพ เชน เสียงนาฬิกา 
 2.2.3 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบโทน (Sound is presented in the form of tone) 

 1) บงบอกถึงความถ่ี (Indicate Frequency) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงความแตกตางของ 
เสียงสูง,ตํ่า โดยจะขึ้นอยูกับความเร็วในการสั่นสะเทือนของเสียง วัตถุที่สั่นเร็วจะใหเสียงสูงกวาวัตถุที่สั่นชา 

 2) บงบอกถึงความดัง (Indicate Loudness) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงดัง โดย ชวงความ 
กวางของคล่ืนของการสั่นสะเทือนจะเปฯตัวกําหนดความดัง, เบา 

 3) บงบอกถึงความเปนอัตลักษณ (Indicates Recognition) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงความ 
แตกตางของสองสิ่ง เชน เสียงหมาจะแตกตางกับเสียงแมว 

 4) บงบอกถึงความแตกตางของแหลงกําเนิดเสียง (Indicates Habituation) คือ เสียงประเภทที่บงบอก
ถึงความแตกตางของแหลงกําเนิดเสียง เชน เสียงที่มาจากโลหะจะแตกตางไมเมื่อนําไปกระทบกับวัตถุชนิดเดียวกัน 

 5) บงบอกถึงเสียงควบคุม (Indicate Tone Center) คือ เสียงประเภทที่เกิดจากการผสมเสียง 
หลายๆ เสียง คาตัวโนตของเสียงจะเกิดโนตที่เปนเสียงศูนยกลางขึ้น ซึ่งจะเปฯตัวกําหนดโทนของเสียงกลุมน้ี 

 6) บงบอกถึงเสียงตาม (Indicate Out of Tone) คือ เสียงประเภทที่ผิดเพ้ียนจากเสียงควบคุม 
ไปเล็กนอยจนไมเกิดการเปลี่ยนแปลงของโนตตัวหลักของเสียงควบคุม 

 7) บงบอกถึงจังหวะ (Indicates an Rhythm) คือ เสียงประเภทที่เลนวนจากตนลูปไปจนปลาย 
ลูปและวกกลับมาที่ตนลูปอีกครั้ง 

 8) บงบอกถึงความเกา,ใหม (Indicates Historical) คือ เสียงประเภทที่บงบอกถึงความแตกตาง 
ของอายุการใชงาน เชน เราสามารถบงบอกถึงความเกาใหมของเฟองไดจากเสียงหมุนวามีการติดขัด หรือ ไหลลื่น 

2.2.4 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปเสียงสนทนาในภาพยนตร (Sound is presented in the form of dialogue in film) 
1) เสียงที่เกิดจากตัวละครในฉาก (Theatrical Speech) 
 2) เสียงบรรยายที่ไมไดเกิดจากตัวละครในฉาก (Textual Speech) 
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 3) เสียงที่ไดยินไมชัด จนไมไดใจความของเน้ือหา (Emanation Speech) 
 4) เสียงทางกายภาพ (เห็นวาพูดอะไร แต ไมไดยินเสียงน้ันๆ) (Ad lips and Proliferation) 
 5) เสียงที่เกิดจากการพูดพรอมๆ กัน ประโยคเดียวกัน จนเกิดการเหลือมกันจนไมได 

ความหมาย (Point of Audition) 
6) เสียงที่ถูกสังเคราะห หรือ ปรุงแตงขึ้นดวยเทคนิคพิเศษตางๆ (Dialogue Recording) 

2.2.5 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบดนตรีในภาพยนตร (Sound is presented in the form of music) 
 1) เสียงดนตรีเพ่ือใหเช่ือถึงภาพนั้นๆ (Emotion Signifier) 
 2) เสียงดนตรีเพ่ือสรางความตอเน่ืองในการเปล่ียนฉาก (Continuity) 
 3) เสียงดนตรีเพ่ือสรางความคุนเคยตอสิ่งๆ หน่ึง (Narrative Cueing) 
 4) เสียงดนตรีเพ่ือสรางความเปนเอกภาพ (Narrative Unity) 
 5) เสียงดนตรีเพ่ือบงบอกถึงการกระทําหน่ึงๆ (Programmatic Music) 
 6) เสียงดนตรีที่ไมสนใจตอภาพเลย (Anewpathetic Music) 

2.2.6 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบสวนประกอบของดนตรี (Sound is presented in the form of music element) 
 1) การใชโนตเลนตอกันที่ละตัวโนต (Melody) 
 2) การใชโนตมากกวาหน่ึงตัวโนตที่มีความถ่ีใกลเคียงกันเลนพรอมๆ กันจนเกิดเสียงผสาน 

(Harmony) 
 3) การใชโนตมากกวาหน่ึงตัวโนตที่มีความถ่ีไมใกลเคียงกันเลนพรอมๆ และ ไมเกิดเสียง 

ผสาน(Dissonance) 
 4) การใชโนตเลนจนเกิดจังหวะเปนชุดๆ มักถูกนํามาใชในรูปแบบดนตรีพ้ืนหลังประกอบฉาก 

ในภาพยนตร (Rhythm) 
 5) การเลนโนตในลักษณะที่แบงจังหวะเปนสัดสวนเปนชุดๆ และโนตตัวแรกของแตละชุดจะ 

ดังมากกวาโนตตัวอื่นๆ อยางเห็นไดชัดเจน 
2.2.7 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของการลวงตา (Sound is presented in the form of Gestalt 

Principles and illusion) 
 1) การใชเสียงพ้ืนหลังในฉากขับเนนเสียงตัวละครในฉาก (Figure and Ground) 
 2) การเลนเสียงเปนจังหวะเปนชุดๆ แตภาพจะคอยๆ เปล่ียนไปจนไมสามารถรูสึกไดวาเกิด 

การเปล่ียนแปลงของภาพ (Completencess) 
 3) การใชเสียงสรางความสัมพันธในการเปล่ียนแปลงของภาพ (Good Continuation) 
 4) การเลนเสียงที่สมองของมนุษยจับกลุมของเสียงเอาเอง (Proximity and Similarity) 
 5) การนําเสียงที่แตกตางกันมารวมเปนเสียงเดียวกัน (Common Fate and Belongingness) 

2.2.8 เสียงท่ีถูกนําเสนอในรูปแบบของบรรยากาศโดยรอบ (Sound is presented in the form of Spatial 
Dimension) 

1) เสียงที่มาจากแหลงกําเนิดเสียงโดยรอบ (3D Space) 
 2) เสียงที่มาจากแหลงกําเนิดเสียงแบบไมมีระยะ (Hi-Fi) 
 3) เสียงที่มาจากแหลงกําเนิดเสียงทํางานรวมกับพ้ืนที่ (Low-Fi) 
 4) เสียงที่มาจากแหลงกําเนิดเสียงที่สามารถยืดขยาด,หด ตัวได (Size) 
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3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 3.1 เกณฑท่ีใชในการกําหนดกลุมตัวอยางภาพยนตร 
 การพิจารณาภาพยนตรที่นํามาเปนกลุมตัวอยางในงานวิจัยน้ี เลือกภาพยนตรที่มีการออกแบบเสียงใหกับ 
สิ่งที่ไมมีอยูจริง (หุนยนต)  ทํางานรวมกับสิ่งที่มีอยูจริง (มนุษย)  และเลือกปของภาพยนตรที่เรียงลําดับกันเพ่ือการ 
ศึกษาถึงวิวัฒนาการของการออกแบบเสียงใหมๆ จากภาพยนตรดังกลาว 
 

 
 

รูปท่ี 1 ภาพโปสเตอรของภายนตรทั้ง 8 เรื่อง 
1) Artificial Intelligence (2001)  
2) Star Wars: Episode II (Attack of the Clones) (2002)  
3) Terminator 3: (Rise of the Machine) (2003)  
4) I Robot (2004)  
5) Stealth (2005)  
6) Transformers (2007)  
7) Iron Man (2008) 
8) G.I. Joe: (The Rise of Cobra) (2009) (ตามลําดับจากซายไปขวา) 

 

3.2 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 
3.2.1 ขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบจุดมุงหมายในการฟง ตอ รปูแบบของเสียงในภาพยนตรที่

นําเสนอออกมา 

 
รูปท่ี 2 ตารางความสัมพันธระหวางจุดมุงหมายในการฟง กับ รูปแบบของเสียงที่ถูกนําเสนอออกมา 
 
จากรูปที่ 2 จะเห็นไดวาจุดมุงหมายในการฟงจะมีความสัมพันธกับรูปแบบของเสียงที่ถูกนําเสนอออกมาอยู

เสมอ เชน เสียงที่ถูกนําเสนอในรูปแบบของพ้ืนที่ (Sound is presented in the form of space) ที่บงบอกถึงการสะทอน 
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(Indicates an Echo, Reverb) อาจบงบอกถึงสภาพแวดลอม (Listening to know an environment) วาเปนพ้ืนที่ปดลอม
จากเสียงสะทอนของพื้นที่ เปนตน 

โดยการศึกษาภาพยนตรที่ใชหุนยนตเปนตัวละครในการดําเนินเรื่องเปนหลักน้ันไดรูปแบบของการทํางาน
ของจุดมุงหมายใด การฟงที่สัมพันธตอรูปแบบของเสียงที่นําเสนอออกมาไดผลการศึกษาจากภาพยนตรแตละเรื่องดังน้ี 

1) Artificial Intelligence (2001) ภาพยนตเรื่อง A.I. (Artificial Inteligence) ที่นําเสนอวามนุษย คือหุนยนต 
โดยมีรูปแบบของการออกแบบเสียงตอพ้ืนที่น้ันนําเสนอรูปแบบของเสียงที่ให ขนาด ระยะและมุมของพ้ืนที่ อีกทั้งยังมี
การออกเสียงที่ทํางานรวมกับพ้ืนที่โดยรอบโดยมีสําเนียงของเสียงที่แตกตางกันออกไปในแงของความดัง เสียงที่มา
จากแหลงกําเนิดที่ตางกัน หรือ แมแตเสียงที่เฉพาะเจาะจงไปถึงความใหมเกาของตัวละครเอง ในการใหอารมณกับตัว
ละครหุนยนตน้ันคอนขางเห็นไดชัด กลาวคือ มีการออกแบบเสียงเพ่ือสรางความคุนเคยใหกับตัวละคร หรือ ใชดนตรี
ประกอบเพื่อบงบอกใหทราบถึงการกระทําบางอยาง การออกแบบเสียงในแงของการลวงตาที่มีตอตัวละครหุนยนต จะ
นําเสนอเสียงในรูปแบบที่เสียงมาจากแหลงกําเนิดกับพ้ืนที่โดยรอบ  โดยที่เสียงจะคอยๆ เปล่ียนแปลงจนไมรูสึกถึงการ
เปล่ียนเสียง และ มนุษยจะจับกลุมของเสียงเอง 

2) Star Wars: Episode II (Attack of the Clones) (2002) ภาพยนตเรื่อง Star War: Episode ii (Attack of 
The Clones) ที่นําเสนอวาหุนยนต คือ หุนยนต โดยมีรูปแบบของการออกแบบเสียงตอพ้ืนที่บงบอกถึงขนาดของพ้ืนที่ 
โดยรอบที่มีความสัมพันธกันแบบพ้ืนที่สูพ้ืนที่ มีการออกแบบเสียงใหทราบถึงการเปล่ียนพ้ืนที่หรือ บงบอกถึงพ้ืนที่
ปจจุบัน โดยมีสําเนียงของเสียงที่บงบอกถึงความใหมเกาของสิ่งของ (รุนของตัวละครหุนยนต)ทราบถึงแหลงที่มาของ
เสียงไดดวยความดัง การออกแบบเสียงพูดตัวละครจะเปนแบบใชเสียงมนุษยจริงๆ ที่เดนกวาหนังทั่วไปในการวิจัยน้ี
คือ ภาพยนตไดมีการออกแบบเสียงในสําเนียงที่มีการพูดซอนทับกันจนไมไดความหมายในฉากตัวเมืองน้ันเอง ในการ
ใหอารมณกับตัวละครหุนยนตน้ันจะสรางความสัมพันธใหกับเสียงสูเสียงโดยเปนรูปแบบที่มนุษยจับกลุมของเสียงเอง 
เปนเสียงที่มีรูปแบบขยายหรือหดได โดยแหลงกําเนิดเสียงจะทํางานกับพ้ืนที่ 

3) Terminator 3: (Rise of the Machine) (2003) ภาพยนตเรื่อง The Terminator 3: (Rise of The Machine) ที่
นําเสนอวามนุษยน้ันคือ หุนยนต โดยมีรูปแบบของการออกแบบเสียงตอพ้ืนที่บงบอกถึงขนาดของพ้ืนที่และการ
เคล่ือนที่ในพ้ืนที่โดยมีสําเนียงของเสียงที่บงบอกถึงความใหมเกาของสิ่งของ (รุนของตัวละครหุนยนต) ทราบถึง
แหลงที่มาของเสียงไดดวยความดัง การออกแบบเสียงพูดตัวละครจะเปนแบบใชเสียงมนุษยจริงๆ ในการใหอารมณกับ
ตัวละครหุนยนตน้ันคอนขางเห็นไดชัด กลาวคือ มีการออกแบบเสียงเพ่ือสรางความคุนเคยใหกับตัวละคร หรือ ใช
ดนตรีประกอบเพื่อบงบอกใหทราบถึงการกระทําบางอยาง ใชดนตรีในลักษณะเปนลูปวนๆ แตใหการเนนที่เสียงโนต
ตัวแรกของหัวลูป การออกแบบเสียงในแงของการลวงตาที่มีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงในรูปแบบที่คอยๆ 
สรางความสัมพันธใหกับเสียงสูเสียง โดยเปนรูปแบบที่มนุษยจับกลุมของเสียงเอง 

4) I Robot (2004) ภาพยนตเรื่อง I Robot ที่นําเสนอวาหุนยนต คือ หุนยนต โดยมีรูปแบบของการออกแบบ
เสียงตอพ้ืนที่บงบอกถึงพ้ืนที่ปดคอนขางมากกลาว คือ มีการออกแบบเสียงสะทอนของพื้นที่ ที่เกิดจากแหลงกําเนิด
โดยรอบ ใชเสียงเพ่ือทราบถึงขนาดของพ้ืนที่ และ การเคล่ือนที่ในพ้ืนที่ โดยมีสําเนียงของเสียงที่เลนในเรื่องของความ
ดัง และการเกิดเสียงตาม มีการใชเสียงพูดเปนเสียงของมนุษยจริงๆในการใหอารมณกับตัวละครหุนยนตน้ันจะใช
ดนตรีประกอบในลักษณะลูปแตจะเลนเนนโนตตัวแรกในลูปน้ัน เพ่ือบงบอกถึงการกระทํา การออกแบบเสียงในแง
ของการลวงตาท่ีมีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงในรูปแบบที่ทราบถึงการยืดขยาย ในรูปแบบที่คอยๆ เกิดการ
เปล่ียนแปลงของเสียงจากแหลงกําเนิดเสียงโดยรอบ 

5) Stealth (2005) ภาพยนตเรื่อง Stealth ที่นําเสนอวาหุนยนต คือ หุนยนต โดยไมมีรูปแบบของการออกแบบ
เสียงตอพ้ืนโดยมีสําเนียงของเสียงจะบอกถึงแหลงกําเนิดเสียงในการใหอารมณกับตัวละครหุนยนตน้ันใชดนตรี
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ประกอบเพื่อสรางอารมณใหกับผูชมและสรางความคุนเคยกับสถาณการณตางๆการออกแบบเสียงในแงของการลวงตา
ที่มีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงในรูปแบบที่นําเสียงที่แตกตางกันมารวมเปนเสียงเดียวกัน 

6) Transformers (2007) ภาพยนตเรื่อง Transformers ที่นําเสนอวาหุนยนต คือ หุนยนต โดยรูปแบบของการ
ออกแบบเสียงตอพ้ืนที่ ที่บงบอกถึงขนาดของพ้ืนที่ ระยะ และ มุมของพ้ืนที่และทราบถึงพ้ืนที่ปจจุบันที่ตัวละครดําเนิน
เรื่องอยูโดยมีสําเนียงของเสียงจะบอกไดจากความดังของเสียง และ แหลงกําเนิดของเสียงในการใหอารมณกับตัวละคร
หุนยนตน้ันจะคอนขางใหความสําคัญกับตัวละคร โดยการสรางความคุนเคยใหกับตัวละครและ มีการขับเนนตัวละคร
สําคัญ การออกแบบเสียงในแงของการลวงตาที่มีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงในรูปแบบที่นําเสียงที่แตกตาง
กันมารวมเปนเสียงเดียวกันจากแหลงกําเนิดเสียงโดยรอบที่ยืดขยายได และ ทํางานสัมพันธกับพ้ืนที่ 

7) Iron Man (2008) เรื่อง Iron Man ที่นําเสนอวาหุนยนต คือ มนุษยอยูในหุนยนต โดยรูปแบบของการ
ออกแบบเสียงตอพ้ืนที่ ที่บงบอกถึงขนาดของพ้ืนที่ ระยะ และ มุมของพ้ืนที่และทราบถึงการสะทอนในพ้ืนที่ปดโดยมี
สําเนียงของเสียงจะบอกไดจากความดังของเสียงที่บงบอกถึงความเกาใหมของหุนยนต (รุน) และใชเสียงมนุษยจริงๆ 
ในการสนทนา หรือ ออกคําสั่ง การออกแบบเสียงในแงของการลวงตาที่มีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงใน
รูปแบบที่นําเสยีงที่มีแหลงกําเนิดเสียงโดยรอบที่ทํางานสัมพันธกับพ้ืนที่ 

8) G.I. Joe: (The Rise of Cobra) (2009) ภาพยนตเรื่อง G.I. Joe (The Rise of Cobra) ที่นําเสนอวาหุนยนต 
คือ มนุษยอยูในหุนยนต โดยรูปแบบของการออกแบบเสียงตอพ้ืนที่ บงบอกถึงลักษณะพื้นที่ที่เปนพิเศษจากการให
เสียงสะทอนหรือเสียงยอนกลับโดยมีสําเนียงของเสียงแบบทราบถึงแหลงกําเนิดของเสียง และใชเสียงมนุษยจริงๆ ใน
การใหเสียงกับตัวละครในการใหอารมณกับตัวละครหุนยนตน้ันจะใชดนตรีประกอบเพ่ือสรางความคุนเคยใหกับตัว
ละคร การออกแบบเสียงในแงของการลวงตาที่มีตอตัวละครหุนยนต จะนําเสนอเสียงในรูปแบบที่สรางความตอเน่ือง 
โดยการใชเสียงที่แตกตางกันมารวมเปนเสียงเดียวกัน  โดยที่มนุษยจะรับรูเสียงและทําการจับกลุมของเสียงเอาเอง โดย
การทํางานกับพ้ืนที่รอบๆ 

 
3.2.2 ขั้นตอนการพิจารณาเปรียบเทียบการใหเสียงท่ีสื่อความมีชีวิต และ ความไมมีชีวิตของหุนยนต 
 

รูปท่ี 3 รูปแบบการจับกลุมของเสียงเพ่ือเปรียบเทียบการใหเสียงที่สื่อความมีชีวิต และ  
ความไมมีชีวิตของหุนยนต 
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1) เสียงท่ีบงบอกถึงพ้ืนท่ีทํางานรวมกับเวลา (Space + Time = Area) เสียงจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบ 
ของความถ่ี (Pitch) และเกิดการแบงแยกระหวางความมีชีวิตและความไมมีชีวิตของตัวละครหุนยนตได เชน เสียง 
หัวใจจะแสดงออกมาในรูปของความถ่ีแบบเสียงตํ่า(มีชีวิต) แต เสียงนาฬิกาจะถูกแสดงออกมาในรูปแบบความถ่ีเสียง
สูง(ไมมีชีวิต) จากรูปภาพที่ 3 จะเห็นไดวารูปแบบน้ีแสดงใหเห็นไดคอนขางบอย (จากวงกลมเล็กหางจากวงกลมใหญ
พอสมควร ใตภาพ) 

2) เสียงท่ีบงบอกถึงโทนทํางานรวมกับเสียงพากย (Tone + Dialogue in film =Dialect) รูปแบบน้ีจะ 
เปนการขับเนนเสียงของตัวละครหุนยนตรซึ่งจะเห็นรูปแบบของโทนในการใหเสียง ซึ่งจะแบงแยกเสียงที่ดูสมจริง 
มีชีวิต กับ เสียงสังเคราะหที่ดูไมมีชีวิตในการพูดของหุนยนต จากรูปภาพที่   3  จะเห็นไดวารูปแบบน้ีแสดงใหเห็นได
มากที่สุด (จากวงกลมเล็กหางจากวงกลมใหญมากกวารูปแบบอื่น ใตภาพ) 

3) เสียงท่ีบงบอกถึงดนตรีและสวนประกอบของดนตรี (Music in film + Music Element = Rhythm) 
รูปแบบน้ีจะเปนการใชเสียงดนตรีเพ่ือทํางานขับเนนเสียงควบคุมของตัวละครตางๆ เชน ดนตรีที่มีสัดสวนลงตัว 
มากๆ จนดูเหมือนเครื่องจักรกลน้ันจะทําใหภาพของหุนยนตดูเปนโปรแกรมมากไปไมมีชีวิต แตถาหากดนตรีไม 
เปนจังหวะ ถูกปลอยออกมาแบบไมสามารถคาดเดาได เหมือนการพูดของมนุษย ก็จะทําใหดนตรีแลดูขับเนนการมี
ชีวิตของหุนยนตน้ันๆ จากรูปภาพที่ 3  จะเห็นไดวารูปแบบน้ีหาพบไดคอนขางยาก (จากวงกลมเล็กอยูใกลจาก 
วงกลมใหญพอสมควร ใตภาพ) 

4) เสียงท่ีบงบอกการลวงตาท่ีทํางานรวมกับมิติ (illusion + Dimension = Continually) รูปแบบน้ีจะ 
เปนการใชเสียงเพ่ือสรางความตอเน่ืองใหแลดูสมจริงมีชีวิตชีวาของหุนยนต แตในทางกลับกันก็อาจใชสรางเสียงที่ 
ขัดแยงกับความเปนจริงมากๆ จนทําใหรูสึกแข็งทือและรับถึงการไมมีชีวิตของหุนยนต จากรูปภาพที่  3  จะเห็นไดวา
รูปแบบน้ีหาพบไดคอนขางยาก (จากวงกลมเล็กอยูใกลจากวงกลมใหญพอสมควร ใตภาพ) 
 
4. ผลการออกแบบ 

จากการวิจัยในหัวขอกอนหนาจะเห็นไดวา การนําจุดมุงหมายในการฟงของมนุษยมาเปรียบเทียบกับรูปแบบ
ของเสียงที่ถูกนําเสนอออกมาเพ่ืออางอิงถึงรูปแบบของเสียงที่นําเสนอในแงความมีชีวิตในหุนยนตรน้ันจะเห็นไดวา 
ผูวิจัยไดรูปแบบของเสียงใหม 4 รูปแบบดังตอไปน้ี 

1) เสียงที่บงบอกถึงพ้ืนที่ทํางานรวมกับเวลา (Space + Time = Area) 
2) เสียงที่บงบอกถึงโทนทํางานรวมกับเสียงพากย (Tone + Dialogue in film =Dialect) 
3) เสียงที่บงบอกถึงดนตรีและสวนประกอบของดนตรี (Music in film + Music Element = Rhythm) 
 4) เสียงที่บงบอกการลวงตาท่ีทํางานรวมกับมิติ (illusion + Dimension = Continually) 

รูปแบบทั้ง 4 หัวขอน้ีจึงถูกนํามาเปนเน้ือหาในงานออกแบบสื่อปฎิสัมพันธในรูปแบบสื่อสองมิติ (หนังสือ) ที่
จะนํามาทํางานรวมกับสื่อสี่มิติ (เสียง) โดยการออกแบบจะประกอบไปดวย 3 ขั้นตอน คือ 1) การออกแบบเสียงจาก
การศึกษารูปแบบของเสียงที่นําเสนอความมีชีวิตของหุนยในภาพยนตรกลุมตัวอยาง 2) การออกแบบภาพเพื่อทํางาน
รวมกับรูปแบบเสียงที่ไดออกแบบไวในสวนแรก 3) การออกแบบแสงเพ่ือทําการเช่ือตอเสียงและภาพใหทํางานรวมกัน 
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รูปท่ี 4 ภาพตัวอยางเมื่อหนังสือทํางานกับแสงและเสียงในพ้ืนที่ที่ออกแบบ 
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รูปท่ี 5 ภาพการจําลองพ้ืนที่ทั้งหมดในการออกแบบ (อัตราสวน 1:15) 

 
5. บทสรุป 

“พ้ืนที่และเวลา”  ยังคงเปนหัวขอที่ไดรับความสนใจจากนักเรียนออกแบบทั่วทุกมุมโลก การออกแบบใน 
ลักษณะการทํางานขามชุดเวลา หรือ การใชพ้ืนที่อยางไร จึงเปนเรื่องคอนขางใหม และสื่อเสียงน้ัน เปนสื่อที่นา 
ศึกษาคนควา เพราะเปนสื่อที่ตองการการใชเวลาอยูในตัวของมันเอง การศึกษารูปแบบการทํางาน ตอ การกินเวลา 
ของสื่อเสียงน้ัน จะทําใหเราคนพบวิธีการใชชุดเวลาแบบใหม และ พบพ้ืนที่อีกรูปแบบใหมๆ ในสื่อของเสียง ใน 
ความแปลกใหมของ “พ้ืนที่และเวลา”  ในสื่อเสียงน้ัน สามารถชวยใหเราหยิบยกประเด็นเฉพาะทางที่มีคุณลักษณะ 
พิเศษมาทํางานออกแบบท่ีมีรูปแบบเฉพาะตัวได 
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การออกแบบชุด CARTOON CHARACTER   
สะทอนการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาของคําวาชีวิตชาวกรุง 

DESIGN FOR CARTOON SERIES TO REFLECT  
URBAN LIFE STYLE THAT CHANGING OVER 

 
มัณฑนา  สีเขียว1   ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ22 

                      ----------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาและวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบการตูนคาแรคเตอร ที่มีสามารถบอกเลาเรื่องราวของความ
หลากหลาย, ความวุนวาย, ความไรระเบียบแตก็มีความสวยงาม ทุกอยางคือเสนหของเมืองหลวงที่ช่ือวา  “กรุงเทพฯ” 
ผานมิวสิควีดิโอประกอบบทเพลง “ไหน”  ขับรองโดย สกล สุวรรณพิสิทธิ์ จากวง Super Sub โดยทําการศึกษาจากการ
เก็บรวบรวมและวิเคราะหผลงานตางๆ เพ่ือเปดมุมมองในการสรางการตูนคาแรคเตอรและศึกษาผลงานของศิลปนชาว
ตะวันออกเพ่ือหาแรงบันดาลใจดังตอไปน้ี Yoshitomo Nara, Chinatsu Ban, Aya Takano และ Chiho Aoshima 

โดยเน้ือเรื่องเปนเรื่องราวของคนกรุงเทพอีก 50 ปที่สังคมและสภาพแวดลอมเปล่ียน การยอมรับสิ่งเกาและสิ่ง
ใหมเกิดขึ้นเทาๆ กัน ความเรงรีบกลับกลายเปนอุปนิสัยของผูคนเพ่ือจะมีชีวิตอยู การเอาตัวรอดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและการไมมีเวลาท่ีจะคิดและรับสิ่งใหมเกิดขึ้น ดังน้ันการสํานึกในภูมิปญญาของคนรุนเกาจึงเกิดขึ้นใน
สังคมในเน้ือเรื่องเชน การออกแบบฉากท่ีอยูอาศัยใหเปนบานรวมสมัยทามกลางตึกรามบานชองทั้งใหมและเกาคละ
เคลากันไปเพ่ือสอดแทรกมนตรเสนหอยางไทยๆ ลงไปในเน้ือเรื่องควบคูกับการออกแบบหนาตาของตัวการตูนใหมี
หนาตาแบบเอเชียและเพ่ือใหเน้ือเรื่องนาสนใจ การสวมใสชุดของตัวการตูนจึงออกแบบใหดูขัดกับความเปนจริงใน
ชีวิตประจําวัน เพ่ือสรางความขบขันใหกับผูรับชมและสรางความบันเทิงใจไปกับความวุนวายแตมีเสนหของชาวกรุง 
 
คําสําคัญ :  การตูน, แอนิเมช่ัน, คาแรคเตอร 
 

Abstract 
 

The objective of this study is to design the identity cartoon animation series.  The story of a variety of urban 
life styles like Bangkok is told via music video ‘Nhai (Where), by Sakol Suwanpisit, a member of the band Super 
Sub.  Various cartoon characters were collected and analyzed in order to open wider perspectives in making cartoon 
series.  The specific characters of cartoon were inspired by studying the works of some outstanding Asian artists, 
such as Yoshitomo Nara, Chinatsu Ban, Aya Takano, and Chiho Aoshima.  

This cartoon series is about the story of people in Bangkok in the next 50 years when the society and 
environment change.  People have to adapt their life style to new environment.  In order to live among the changing 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบ  คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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environment, people have their busy life.  They have no time to think and take new things.  Furthermore, because the 
environmental change in negative ways, they must cope with natural disaster that is out of control.  The story shows 
that people will be aware of the intellect of their ancestors, such as designing home in contemporary Thai style.  
Furthermore, costume of cartoon characters was designed in close-fitting shape suitable for continuously changing 
climate resulted from environment.  Therefore, swimming suit was chosen for this cartoon series. This implies the 
conflict of people life style in Bangkok.   Lastly, the viewers will be impressed in this humorous story because of 
continuity, scene elements, and specific characteristics of each cartoon character. 
 
KEY WOR: CARTOON, ANIMATION, CHARACTER 
 
1. บทนํา 

สื่อทัศนศิลปประเภท “การตูน” เปนงานศิลปะที่มีพ้ืนฐานการกําเนิดมาจากภาพวาดบนฝาผนังถํ้าโดยมนุษยดึก
ดําบรรพเชนเดียวกับศิลปะแขนงอื่นๆ แตสถานภาพของมันกลับถูกมองโดยรวมๆ วาปน “เรื่องไรสาระ” เสมอคนสวน
ใหญมีความเช่ือวา การตูนเปนสิ่งที่ควบคูกับวัยเด็กเทาน้ัน และพฤติกรรมการเสพการตูน คอยๆ จางหายไปจากชีวิต
พรอมๆ กับการกาวเขาสูความเปนผูใหญ  

การตูนกับภาพยนตรการตูนหรือแอนิเมช่ันมีความแตกตางกัน ความหมายของคําวา  การตูน   มีผูใหความหมาย
แตกตางกันไป ซึ่งขึ้นอยูกับสาขาวิชา  และประสบการณที่แตกตางกัน ซึ่งมีดังน้ี   พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 
2525 ไดใหความหมายของคําการตูนวา “การตูน” หมายถึง ภาพลอเลียน  ภาพตลก บางทีเขียนเปนภาพบุคคลแสดง
เหตุการณที่ผูเขียนต้ังใจลอเลียนจะใหดูรูสึกขบขัน บางทีก็เขียนเปนเรื่องราว  ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ: (2546)  อธิบาย
วา การตูนน้ันหมายถึงภาพลายเสนที่แสดงเรื่องราวไดและถูกนําไปเผยแพรหรือแจกจายตอที่สาธารณะ                  

นับทอง ทองใบ: (2550) ใหความหมายภาพยนตรแอนิเมช่ันไววา “ภาพยนตรการตูนหรือการตูนแอนิเมช่ัน คือ 
ภาพยนตรที่ถายทําจากภาพหรือวัตถุที่ไมมีชีวิตใหมองเห็นเปนภาพเคล่ือนไหวได หลักการสําคัญของการถาย
ภาพยนตรแอนิเมช่ันก็คือ การบันทึกภาพทีละภาพ และในการบันทึกแตละครั้งตองขยับเขย้ือนหรือเล่ือนภาพวาด หรือ
สิ่งที่ถายใหเคล่ือนที่ไปจากเดิมเล็กนอยทุกครั้ง เพ่ือใหไดภาพที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทีละนอยตามลําดับ และเม่ือนํา
ภาพเหลาน้ันมาฉายผานเครื่องฉายภาพยนตร ก็จะไดภาพเคล่ือนไหวที่เหมือนจริง” 

สื่อประเภทการตูนถือวาเปนสื่อที่งายที่สุดในการเขาถึงคนทุกเพศทุกวัย เน่ืองจากสื่อ น้ีใชภาพท่ีหางไกลความ
เปนจริง (Reality) และอธิบายเพ่ิมเติมดวยตัวหนังสือซึ่งเปนนามธรรม (Abstract) จึงทําใหคนอานสามารถใสตัวตน
ของตนเองลงไปแทนตัวละครผูซึ่งผานสถานการณตางๆ ดังน้ันคนอานจึงสามารถสวมบทบาทและเขาอกเขาใจตัว
ละครน้ันๆ ไดงายดายขึ้น  

คาแรคเตอร หมายถึง ตัวการตูน, สัตว, สิ่งของ, สัญลักษณ หรือรูปภาพที่ใชในธุรกิจ เพ่ือประชาสัมพันธหรือ
สงเสริมการตลาดภาพยนตร การตูนรูปภาพที่สรางขึ้น เกิดจากการนําภาพถายมาฉายอยางตอเน่ืองเพ่ือใหเกิดการ
เคล่ือนไหว หรือสรางขึ้นโดยคอมพิวเตอรกราฟค 

โครงการวิทยานิพนธน้ีจึงมุงเนนศึกษาและออกแบบการตูนคาแรคเตอรที่มีความเปนเอกลักษณเฉพาะ โดยมี
เน้ือหาบอกเลาชีวิตความเปนอยูของชาวกรุง ที่มีทั้งความหลากหลาย  ความเกาและความใหม การมีชีวิตที่เรงรีบ ความ
แออัด เพ่ือใหผูชมไดอรรถรสถึงความหลากหลายแตก็ลงตัวของกรุงเทพฯระหวางรับชม และนําไปสูการออกแบบ
การตูนชุดที่สอดคลองกับเน้ือเรื่องและบงบอกถึงเอกลักษณความเปนชาวกรุงได 
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2. วิธีการศึกษาและบทวิเคราะหการทดลอง 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบ Cartoon Character ที่สะทอนการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาของคําวา 

“ชีวิตชาวกรุง” ดวยความที่สังคมไทยเปนสังคมท่ีมีความหลากหลาย มีการผสมผสานของทั้งอารยะธรรมทั้งเกาและ
ใหม และดวยการท่ีเราเปนประเทศกําลังพัฒนาสงผลใหมีพฤติกรรมทั้งขัดแยงและโอนออนผอนตามมากมายเพ่ือให
สามารถเทาทันสังคมโลกในปจจุบัน เชน การเรงรีบที่จะรับสิ่งใหมของกลุมวัยรุน หรือ การปฏิเสธสิ่งใหมของคนรุน
เกา ทําใหเกิดพฤติกรรมที่เปนเอกลักษณขึ้นในสังคมไทยที่มีทั้งความลงตัวและขัดแยงเกิดขึ้น  โดยผูวิจัยได
ทําการศึกษาเพ่ือใหไดรูปแบบการตูนคาแรคเตอรตามลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี 

- ศึกษาคนควาหางาน cartoon character ตางๆ เพ่ือเก็บเปนแนวคิดในการออกแบบการตูนชุดสําหรับตัวเอง 
- ศึกษาคนควาหาแรงบันดาลใจจากนักวาดการตูนที่ช่ืนชอบ เชน  Yoshitomo  Nara, Chiho  Aoshima เปนตน 

เพ่ือสรางแรงบันดาลใจ และนํามาพัฒนาเปนชุดการตูนตอไป 
- ศึกษาและพัฒนาทักษะการวาด จากการวาดสัดสวนของรางกายของมนุษย (figure) จากภาพถายรางกายมนุษย

ในอิริยาบถตางๆ 
- ศึกษาลายเสนและการแสดงอารมณของตัวการตูนจากการตูนเลมเรื่อง  “โอซาวาฮายกครัว” โดย Kenji  

Hamaoka นักวาดการตูนชาวญี่ปุน 
- พัฒนาและสรางรูปแบบชุดการตูน 

 
3. การรวบรวมแนวความคิดและเทคนิคในการออกแบบ 

3.1 ศึกษาแรงบันดาลใจของ 5 นักออกแบบ 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ขอสรปุแรงบันดาลใจของศิลปนทั้งหา 
 

3.2 การศึกษาการตูนคาแรคเตอรท่ีนาสนใจ  
ทําใหไดรับแนวทางในการออกแบบการตูนคาแรคเตอร ซึ่งการตูนสวนใหญมักจะไดรับอิทธิพลของอเมริกา

และญี่ปุน มีผลตอหนาตาของคาแรคเตอร 
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รูปที่  3.2  ตัวอยางงานการตูนคาแรคเตอร 
ที่มา: Genkosha, 2008 

 
3.3 การศึกษาสัดสวนมนุษย (figure) 

 
 

รูปที่  3.3  ตัวอยางการศึกษาสัดสวนมนุษยจากการวาดภาพคนในอิริยาบถตางๆ 
ที่มา: มัณฑนา สีเขียว, 2553 
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3.4 การศึกษาลายเสนการตูนและการแสดงสีหนาทาทาง 

 
รูปที่  3.4  ตัวอยางการวาดการตูนลายเสนแบบโอซาวาฮายกครัว” โดย  Kenji  Hamaoka 

ที่มา: มัณฑนา สีเขียว, 2553 
 

4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
จากการศึกษาการตูนคาแรคเตอรและแรงบันดาลใจของนักออกแบบ  ทําใหจับสามารถดึงเอกลักษณใบหนา

ของคนเอเชียโดยเฉพาะคนไทยคนไทย และพัฒนาเปนการตูนคาแรคเตอรหนาตาแบบไทยไดจากเอกลักษณดังน้ี 
 

 

 

 
รูปที่  4.1  ตัวอยางการวาดใบหนาคาแรคเตอรจากแบบหนาของบุคคลที่มีใบหนาไทย 
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การพัฒนาแบบคร้ังท่ี 1 
หลังจากที่ไดพัฒนาเทคนิคการวาดลายเสนและการแสดงอารมณของตัวการตูนจากการตูนเลมเรื่อง “โอซาวาฮา

ยกครัว” โดย Kenji  Hamaoka และนําเทคนิคที่ไดมาออกแบบการตูนคาแรคเตอรของตนเองทําใหทราบวาตัวการตูนที่
ไดออกแบบน้ันคอนขางจะไดรับอิทธิพลจาก “โอซาวาฮายกครัว” โดย  Kenji  Hamaoka  มากเกินไป จึงไดปรับและ
พัฒนาแบบตอไปอีก 

 
รูปที่  4.2 ตัวอยางการวาดคาแรคเตรที่ไดรับอิทธิพลจากการศึกษา  “โอซาวาฮายกครัว” 

 
การพัฒนาแบบคร้ังท่ี 2 
ปญหาที่พบหลังจากที่ไดพัฒนาแบบ ทําใหทราบวา หากเราจะทําการตูนแอนิเมช่ัน ถาตัวการตูนของเรามี

รายละเอียดมาก ทําใหเกิดความยากท่ีจะควบคุมรายละเอียดของงานใหคงที่ได 
 

 
รูปที่  4.3 การปรับแบบใหแนวคิดไมใกลเคียงกับนักออกแบบอื่นๆ 

 
การพัฒนาแบบคร้ังท่ี 3 

 
รูปที่  4.4 การปรับแบบโดยการลดทอนลายละเอียดเพ่ือใหเหมาะกับงานแอนิเมช่ัน 
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รูปที่  4.5  ปรับดวยคอมพิวเตอรครั้งที่ 1 

 
 

 
รูปที่  4.6  ปรับดวยคอมพิวเตอรครั้งที่ 2 

 
ปรับเปล่ียนสีผิวคาแรคเตอรชายใหดูขาวชมพูมากขึ้นเพ่ือใหดูขัดกับความเปนชายในโลกจริง ทําใหเกิดอารมณ

ขันไดและเพ่ิมลายละเอียดของลายเสน เชน รอยยับบนเสื้อผา รอยกลามเน้ือบนรางกาย 
 
ตัวอยางการออกแบบการตูนคาแรคเตอรเพ่ือสรางเปนแอนิเมช่ัน 

 
 

รูปที่  4.7 ตัวอยางการออกแบบการตูนคาแรคเตอรเพ่ือสรางเปนแอนิเมช่ัน 
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รูปที่  4.8  เน้ือเรื่องโดยยอ 

 
5.  สรุปผล 
การตูนคาแรคเตอรที่สะทอนความเปนคนวุนวายของคนกรุงถูกหยิบยกขึ้นมาเปนแรงบันดาลใจใหผูวิจัยเกิด

มองเห็นเอกลักษณเฉพาะ แบบที่ไมไดต้ังใจ ของผูคนที่หล่ังไหลมาจากทั่วทุกสาระทิศ, ตางพอตางแม, ตางภาษา น้ีก็
คือจุดที่นํามาสรางเปนตัวการตูนที่มีรูปหนาเปนคนไทยคือ มีโครงหนาแบบเหล่ียมหรือใหญ, คิ้วตรง, สันจมูกเล็ก, ปก
จมูกกวาง,ริมฝปากกวางบางและดวงตาโตมี ตาดําลอย มีใบหนาที่ใจดี และความที่คนไทยเปนคนสันทัดบวกกับชีวิตที่
เรงรีบในปจจุบัน จึงไดออกแบบคาแรคเตอรใหสวมใสเครื่องแตงกายที่ผิดไปจากความเปนจริงเพ่ือสะทอนอารมณ
สับสน, อลมาน, รีบเรงและสรางความขัดแยงในอารมณทําใหผูรับชมรูสึกถึงความไมเหมาะสมและเกิดความขบขันกับ
ตัวการตูนน้ันได อีกทั้งจากการที่การตูนถูกออกแบบใหมีใบหนาที่ไมสามารถแสดงอารมณได ทําใหความรูสึกเอ็นดู
และสงสารเกิดขึ้น ซึ่งทุกอยางดูขัดแยงกันไปหมดน้ันก็คือการสะทอนความเปนชาวกรุงน่ันเอง 
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โครงการออกแบบส่ือสามมิติ (เซรามิก) ท่ีศึกษาจาก 
ส่ือสองมิติ (กราฟฟต)ิ 

Experimental in 3dimensions (ceramic) 
from Experimental in 2 dimensions ( Graffiti ) 

 
วิภษูิต  เพยีรการคา1 และ ผศ. ดร. ชัยยศ อิษฏวรพันธุ2 

---------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
คนสวนมากมักคิดวา กราฟฟติ ไมเหมาะท่ีจะเปนหัวขอเพ่ือการวิจัยเน่ืองจากเพราะอาจเห็นวากราฟฟติน้ันมี

เน้ือหาที่นอยเกินไป และเปนสื่อที่ไมมีรูปแบบที่แนนอนตางจากงานศิลปะหรือสื่อประเภทอ่ืน ทัศนะน้ีอาจจะ
เปล่ียนไปในปจจุบันเนื่องจากความคิดของคนรวมสมัยใหความสําคัญกับสื่อที่อยูในบริบทที่ไมเปนทางการมากขึ้น  

 จากเง่ือนไขทางสังคมวัฒนธรรมที่กลาวมาทําใหเราเห็นแนวโนมที่กราฟฟติจะหลุดพนจากขอหาวาหยาบ
กระดางมาสูการเปนสื่อที่ไมจํากัดรูปแบบและความหมาย คําจํากัดความของสื่อแบบกราฟฟติจึงมีมากกวาหน่ึงขึ้นอยู
กับมุมมองของแตละคนหรอืสถาบัน 

กราฟฟติมีรูปแบบมากมาย การศึกษาและวิเคราะหแนวคิดกราฟฟติทําใหสามารถจัดกลุมประเภทของกราฟ
ฟติได 7 รูปแบบขึ้นอยูกับความซับซอน สถานที่กําเนิดของงาน และขนาดของงาน ความหมายที่เกิดขึ้นจาก
องคประกอบเหลาน้ีทําใหกราฟฟติกลายเปนที่สนใจของนักสังคมวิทยา นักจิตวิทยา ศิลปนฯลฯ การศึกษานี้จึงเนน
นําเสนอมุมมองจากงานออกแบบ ทําความเขาใจกราฟฟติในฐานะการแสดงออกของคนในสังคม จากน้ันจึงนําผล
การศึกษามาทําการออกแบบสื่อสาธารณะประเภทเซรามิก เพ่ือคนหาอีกช้ันหน่ึงถึงความหมายที่เปล่ียนแปลงไปเม่ือ
สภาพกายภาพของสื่อไมเหมือนเดิม  

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ี เพ่ือการศึกษาจากสื่อที่แตตางกันสองสื่อ โดยใชวิธีการหาแนวความคิดรวมกัน
ถึงการสื่อสารและการสงผานไปถึงผูรับสื่อและนําผลลัพธที่ไดจากการวิจัยมาออกแบบเพ่ือการสื่อสารถึงการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม  

 

คําสําคัญ : กราฟฟติ, จิตวิทยา, สังคมวิทยา , เซรามิก 

 
Abstract 

 
Among urban dwellers,  graffiti are something new. Peoples are always unable to classify graffiti into any art 

or media category.  This attitude is changing as the conventional belief has become more open-minded; appreciating 
unofficial media (such as news in web blog). Graffiti have a lot of meanings according to each own specific design 

                                                                    
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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and modes of expression. The definitions of graffiti are thus based on a certain viewpoints rather than being only an 
official version.  

There are a lot of forms and styles of graffiti. This study aims to classify graffiti into 7 distinctive groups. 
Each group was generated from various factors such as place of works, size of works, style and contents or attitude 
towards society, etc.  Meaning was generated from these contexts; thus, it not only interested anthropologists, 
sociologists and psychologists but also artists and art theorists. This study investigated viewpoints of design and 
people’s expression. The result of this study became an inspiration of 3 dimensional ceramic designs. People, when 
seeing tem, are given a chance to explore another meaning of each medium upon its transforming of forms. 

 
Keyword: Graffiti, Psychology, Sociology, Ceramic Design 

 
1. บทนํา 
  ศัพทคําวา Graffiti หมายถึง"ภาพวาดที่เกิดจากการขีดเขียนหรือการขูดขีดไปบนผนัง" เปนศัพทที่มาจาก
ภาษากรีก คือคําวา graphein ที่แปลวา"การเขียน"และคําวา "graffiti" โดยตัวของมันเองเปนคําพหูพจนของคําวา 
"graffito" ในภาษาอิตาเลียน ความเปนมาในชวงกอนประวัติศาสตร มนุษยถํ้าไดรูจักวิธีการขีดเขียนลงบนผนังถํ้าแลว 
มันเปนการสะทอนถึงความตองการของมนุษยในการสื่อสารและพิธีกรรม สําหรับ Graffiti ก็เปนตัวแทนในการ
แสดงออกเก่ียวกับความตองการของมนุษยในการติดตอสื่อสารอีกรูปแบบหน่ึง และ Graffiti ไดกลายเปนพลังที่มีความ
โดดเดนในชุมชนเมืองในชวงปลายศตวรรษท่ี 20 "นักเขียน" (เปนคําเรียกพวกที่ทํางาน Graffiti วา writer)ทั้งหลาย จะ
ไมเรียกงานของพวกเขาวา Graffiti แตจะเรียกวา"งานเขียน" Graffiti เปนศัพทเฉพาะทางสังคมท่ีมีการพัฒนาขึ้นมาตาม
วัฒนธรรมในยุคทศวรรษที่ 70  
 
2. การศึกษากราฟฟติ (สื่อสองมิติ) 

โครงการวิทยานิพนธน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อหาความสมัพันธของกราฟติ ซึ่งศึกษาจากการเปล่ียนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมที่สงผลถึงรูปลักษณกราฟฟติวิเคราะหและจัดกลุมประเภทการออกแบบกราฟติโดยใช 
กราฟฟติ 7 รูปแบบ และการสื่อความหมายของภาพ 

จากผลการวิเคราะหจากผลงานของ Banksy ซึ่งโดยใชแนวความคิดของการวัดระดับการเปรียบเทียบในเชิง
ปริมาณ Synecdoche , Analogy , Metaphor , Metonym การสื่อสารดวยขอความและภาพ (Text & Image) และหา
ความสัมพันธของ Private Space และ Public Space ในงานกราฟฟตี จะเห็นไดวา กราฟฟติของ Banksy  มีการใชการ
สื่อสารดวยการใชรูป (Image) มากกวาการใช ตัวอักษร(Text) และจะเห็นไดวารูป (Image) เปนการสื่อสารแบบสากล 
และงายตอการเขาถึงผูรับสาร และมีการเปรียบเทียบในเชิงปริมาณท่ีชัดเจน คือ การใชแนวความคิดแบบ การใชคํา
อุปมา (Metaphor)และการทํางานในที่สาธารณะ ( Public Space) ที่มีจํานวนมากกวาในที่สวนตัว (Private space) 

จากไดอะแกรมน้ีจะแสดงใหเห็นถึงการศึกษาของ กราฟฟติ (สื่อสองมิติ) โดยวิเคราะหจากการแบงรูปแบบของ
งานและหาความความสัมพันธของพื้นที่ สาธารณะ (Public Space) และ พ้ืนที่ สวนตัว (Private Space) 
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รูปที่ 2.1 วิธีการศึกษาและวิเคราะหสื่อสองมิติ 
 

จากไดอะแกรมน้ีจะแสดงใหเห็นถึงการศึกษาของ กราฟฟติ (สื่อสองมิติ) ของ Banksy การสื่อสารดวยภาพ 
(Image) และขอความ (Text) โดยวิเคราะหจากการแบงรูปแบบของงานและหาความความสัมพันธของพื้นที่ สาธารณะ 
(Public Space) และ พ้ืนที่ สวนตัว (Private Space)  
 

 
 

รูปที่ 2.2 วิธีการศึกษาและวิเคราะหสื่อสองมิติ ของ Banksy 
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จากไดอะแกรมน้ีจะแสดงใหเห็น การสื่อสารดวยภาพ (Image) โดยที่ไมไดใชการสื่อสารดวยขอความ (Text) 
เลย และอยูในพ้ืนที่ ที่เปนสาธารณะ (Public Space)  

 

 
 

รูปที่ 2.3 วิธีการศึกษาและวิเคราะหสื่อสองมิติ ของ Banksy 
 

3. งานออกแบบ 
 การผสมกันระหวาง สื่อสองมิติ (กราฟฟติ) และสื่อสามมิติ (เซรามิก) เพ่ือแนวทางการแกไขปญหา
สิ่งแวดลอม จากการศึกษาและทดลองการทํางานของ สื่อสามมิติน้ัน ซึ่งเซรามิกเปนสื่อสามมิติที่จะนําเสนอและ
สื่อสารใหเห็นถึงปญหาของสิ่งแวดลอมในปจจุบัน เซรามิคน้ันมีความเปนเอกลักษณของตัวเองสูง เน่ืองในการปนและ
การเผาน้ันจะมีความแตกตางกันไปในแตละช้ินงานซึ่งเปรียบไดกับสิ่งแวดลอมที่ลวนแตมีความเปนเอกลักษณของ
ตัวเองเชนกัน 
 การเช่ือมโยงระหวางสื่อทั้งสองสื่อน้ันมีการใหรูปแบบในการสื่อสารออกมาคลายคลึงกันเพียงแตกตางกันใน
ดานการเขาถึงผูรับสื่อไดแตกตางกัน จะเห็นไดวาเซรามิกน้ันสามารถที่จะเขาถึงผูรับสื่อไดมากกวาเพราะเซรามิกน้ัน
สามารถ จะจับตองใด เพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางในการรับรู คือการไดสัมผัส 

ที่มาและแนวทางการออกแบบ น้ันเกิดจากการรักและศึกษาทางดานงานออกแบบเซรามิก และการศึกษาถึง
การใชรูปทรงท่ีเกิดจากการตัดดินโดยใชเทคนิคลวดตัดดิน ทําใหเกิดรูปทรงใหม และการใชสีที่มีสวนผสมจาก
ธรรมชาติ คือขี้เถาพืช 

จากไดอะแกรมน้ีจะแสดงใหเห็น ความเปน เอกลักษณของของงานเซรามิก ที่สื่อสารออกมาจากความเปน
ตัวเอง เน่ืองจากการปนและการเผาน้ัน เราไมสามารถที่บังคับหรือควบคุมไดทั้งหมด 
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รูปที่ 3.1 ไดอะแกรมแสดงถึงความเปนเอกลักษณของงานเซรามิก 
 

การออกแบบงานเซรามิก เพ่ือการแกปญหาสิ่งแวดลอม เชนปญหาโลกรอน หรือปญหาที่เกิดจากสงครามโดย
การออกแบบน้ันจะใชงานเซรามิกที่มีความเปนเอกลักษณของตัวเองมาสื่อสารใหเปนถึงปญหาสิ่งแวดลอม 
 

 
 

รูปที่ 3.2 แบบรางการออกแบบงานเซรามิก 
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การออกแบบงานเซรามิกที่สื่อใหเห็นถึงการรวมกันอนุรักษสิ่งแวดลอมและรวมกันตอตานการทําลาย
สิ่งแวดลอม ดานซายสื่อใหเห็นถึงการที่สิ่งแวดลอมถูกทําลายไป  จนทําใหสิ่งแวดลอมน้ันตองยอมเปล่ียนแปลงตัวเอง
เพ่ือความอยูรอด 

 เปรียบเสมือน เห็ดราที่ตองปรับตัวเองเพ่ือความอยูรอดยอมที่จะเจริญเติบโตบนปาคอนกรีตได ดานขวาคือ
สายนํ้าที่หมุนวน ซึ่งนํ้าน้ันถือไดวาเปนสิ่งสําคัญของสิ่งมีชิวิต แตดวยการทําลายของน้ํามือมนุษย จากโรงงานที่เห็นแก
ตัว ปลอยนํ้าเสีย ทําใหนํ้าที่เคยใหคุณประโยชน ตองมาถูกทําลาย  ฝูงนกที่ตองอพยพยายถ่ินเพราะการขาดแคลนแหง
อาหาร ซึ่งเกิดจะการตัดไมทําลายปา 
 

 
 

รูปที่ 3.3 ออกแบบงานเซรามิก 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาและวิเคราะหสื่อสองมิติ กราฟฟติ จะเห็นไดวา กราฟฟติ น้ันมีการสื่อสารดวยภาพ (Image) 
มากกวาการสื่อสารดวยตัวอักษร (Text) และมักจะอยูในพ้ืนที่สาธารณะ (Public space) มากกวา ในพ้ืนที่ ที่เปนสวนตัว 
(Private space) ซึ่งเปนขอมูลที่นํามาศึกษาและทดลอง กับสื่อสามมิติ หรือกับสื่ออื่นๆ  
 ผลของการทดลองและวิเคราะหถึงความสัมพันธระหวางสื่อสองมิติ กราฟฟติ และสื่อสามมิติ เซรามิก น้ัน
ตางก็มีทิศทางของการสื่อสารไปในทางเดียวกัน ที่จะทําใหรับรูถึงความเปนตัวตน ความมีเอกลักษรณ ที่แตกตางกัน
ออกไปแตทั้งสองสิ่งตางก็แสดงออกมาในรูปแบบของตนเอง การทดลองสรางสื่อสามมิติจากเน้ือหาของสื่อสองมิติ 
จากการทดลองน้ัน จะเห็นไดวา สื่อสามมิติน้ันจะสามารถสื่อสารออกมาไดมากวาสื่อสองมิติ ดวยมุมมองและรูปทรง
และการสัมผัสได เพ่ือนําผลที่ไดจากการวิจัยนํามาออกแบบเซรามิกเพ่ือเปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงคุณคาของสิ่งแวดลอม
และความสําคัญและเปนการรวมกันอนุรักษและหยุดทําลายสิ่งแวดลอมเพื่อเก็บไวใหลูกหลานสืบตอไป



   

  

เอกสารอางอิง 
 ประชา สุวีรานนท. ดีไซน+คัลเจอร. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฟาเดียวกัน, 2551. 
นิตยสาร วารสารกรมวิทยาศาสตรบริการ : สุทธชัิย ทีปประสาน ปที่ ฉบับที่ 111 พฤษภาคม 2529 
การสรางสรรคศิลปะ เครื่องปนดินเผา : ช่ือวารสาร : เซรามิกส Vol. 7 ป 2548 
กราฟฟติ :  Banksy 's : http://www.artnet.com/ 
Japanese Ceramics :  www.touchingstone.com/Japanese.htm 
W. Ryan and C. Radford, Whitewares : Production, Testing and Quality Control, P.1-9  
http://www.angelfire.com/art2/bai/IN_THN.htm, มีนาคม 2553. 
http://www.midnightuniv.org/midnightweb/newpage21.html เมษายน 2553. 
http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/science/scienceteachers/chanida/Content/content-1.html 
http://www.lks.ac.th/student/kroo_su/chem51/chem51_13/page03.html 
www.ipst.ac.th/magazine/mag30/educat02.html 
http://www.thaiceramicsociety.com/ab_cer.php 
www.mne.eng.psu.ac.th/staff/lek_files/ceramic/u1-1.htm 
www.dmr.go.th 
www.wangdermpalace.com/exhibition/.../index_thai.html 
http://www.th.wikipedia.org/wiki/เซรามิก 
http://www.library.tcdc.or.th/news/news.php?id=23 
www.ceramic.lpru.ac.th/files/chap%205.ppt 
www.dss.go.th/dssweb/st-articles/.../ct_5_2550_thermocouple.pdf 
www.onmarkproductions.com/html/pottery.shtml 
 



320  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

การศึกษาคุณสมบัติของวัสดุ 2 มิติ ในเชิงปรากฏการณ 
ท่ีเก่ียวกับแสงเพื่อการออกแบบพื้นท่ี 3 มิติ 

A STUDY ON LIGHT PHENOMENON OF 2 DIMENSIONAL MATERIALS                                                
FOR 3 DIMENSION SPACE DESIGN 

 
สิทธิโชค  ศรีราชพัฒน1  และ  ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

---------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ปรากฏการณแสงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติน้ัน  สามารถรูสึกไดดวยประสาทสัมผัสแลวกอใหเกิดเปนการรับรู  
เพ่ือสรางประสบการณในพ้ืนที่น้ันๆ ขึ้นมาได  ภายใตแนวคิดเรื่อง พ้ืนที่   เวลา   และปรากฏการณวิทยา  โดยแตละ
ประสบการณน้ันสามารถเกิดขึ้นไดหลากหลาย  จึงไดทําการศึกษางานสถาปตยกรรม ในชวงป ค.ศ. 1900 -1999  ซึ่ง
สถาปนิกไดนําความโดดเดน ในการนําเรื่องปรากฏการณแสงมาใช  และผูวิจัยไดทําการทดลองวัสดุ 2 มิติ ที่มีผลตอ
การ คัดกรองแสง  สามารถสรุปแนวคิดจากกรณีศึกษาและการทดลอง ได  คือ  1) การหาหรือสรางรูปแบบ
ประสบการณ 2) แนวโนมในการกอรูปพ้ืนที่ 3 มิติ  และ 3) การเลือกวัสดุ 2 มิติ ที่มีผลในการคัดกรองแสงเพื่อมาเปน
แนวทางในการออกแบบ พ้ืนที่  3 มิติ  ซึ่งจะกอใหเกิดประสบการณภายใต ปรากฏการณแสงไดอยางเหมาะสม 

 

Abstract 

 
Nature light phenomenon can feel by sense and cause the perception to create the experience of space 

under the concept of spatial, time and phenomenology.  Because of experiences can variety happen,                          
the researcher has studied about the outstanding architecture during 1900 -1999 AD. which architects had emphasis 
in nature light phenomenon. The researcher experiments on selected two dimension form of materials that effective 
to  the light screening. The concept conclusion of this case study and experiments are : 1) Explore or create form of 
experience, 2) The tendency towards formation of three dimensions space, and 3) Two dimensions materials 
selection that effective to  light screening for the method of three dimensions space design which lead to 
the appropriate  experience under the nature light phenomenon. 

KEYWORD :  PHENOMENOLOGY, ARCHITECTURE AND LIGHT, 2DIMENSIONAL MATERIALS,  
                          3 DIMENSION SPACE 
 

                                                                    
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1. บทนํา 
 จากกรณีศึกษางานสถาปตยกรรมกับแสงที่โดดเดน ในป ค.ศ.1900 - 1999 ซึ่งเปนตัวอยางที่สามารถแสดงถึง
ปรากฏการณ การรับรู และประสบการณ ที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 3 มิติ  และการทดลองวัสดุ 2 มิติ ที่มีผลตอการคัดกรองแสง  
ซึ่งจากการศึกษาท้ังสองชองทางดังกลาวก็สามรถสรุปประเด็นหลักในเรื่องประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่ และ
รูปแบบของพ้ืนที่ได  และการทดลองของวัสดุ 2 มิติ ก็สามารถนํามาเปนสวนหน่ึงของการสรางเง่ือนไขในการ
ออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ และการคัดกรองแสงเขามาในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดประสบการณที่หลากหลายได 
 
2. ปรากฏการณวิทยา  ประสบการณ  การรับรู  แสง 
 ปรากฏการณวิทยา เปนชุดความคิดที่สามารถอธิบายเรื่องคนกับสิ่งแวดลอม ยอมสงผลตอการรับรูและเรียนรู  
ซึ่งมนุษยแตละคนมีความคิดเก่ียวกับพ้ืนที่และเวลาตามประสบการณที่ไดรับจากสิ่งแวดลอม  และเรื่องแสง ก็เปนตัว
แปรหน่ึงที่ทําใหเกิดปรากฏการณทางธรรมชาติที่สามารถสรางประสบการณที่หลากหลาย  โดยอาศัยการรับรูและเรื่อง
เวลาที่เปล่ียนแปลงในแตละชวงวันน้ันยอมสงผลตอปรากฏการณแสงดวยและเมื่อนํามาประกอบกับกรณีศึกษาของ
งานสถาปตยกรรมกับแสง ก็แสดงใหเห็นวา ความสัมพันธ ระหวาง ปรากฏการณ การรับรู   แสง น้ันยอมสงผลตอการ
เกิดประสบการณที่หลากหลายได 
 
3. กรณีศึกษางานสถาปตยกรรมกับแสง 
 3.1 Bauhaus: Germany, 1926 สถาปนิก Walter Gropius 
 เปนจุดเริ่มตนของการเปล่ียนแปลงโครงสรางและมีการเลือกใชวัสดุที่ทันสมัย เชน เหล็ก กระจกมาเปน
องคประกอบของสถาปตยกรรมกระจกเปนตัวทําใหผนังเกิดการเปดโลงเพ่ือนําแสงเขามาเปนองคประกอบสําคัญใน
การสรางพ้ืนที่ และ เกิดประโยชนในเชิงประโยชนใชสอย (function) และความหมาย (meaning) 
 

 
 

รูปที่ 1 อาคาร Bauhaus และภายใน 
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 3.2 Pfeiffer Chapel: USA, 1938 สถาปนิก Frank Lloyd Wright 
 งานที่สัมพันธกับสิ่งแวดลอมอยางกลมกลืนโดยการนําความเปนธรรมชาติมาเปนสวนหน่ึงในงานออกแบบ 
ที่เรียกวา Organic Architecture 

 
 

รูปที่ 2 อาคาร Pfeiffer Chapel และภายใน 
 
 3.3 Notre Dame du Haut: France, 1955 สถาปนิก  Le Corbusier 
 เปนการเปล่ียนแนวทางจากกการออกแบบสากลมาเปนการออกเแบบสวนบุคคลมากขึ้นแนวทางการจับจิตร
วิญญาณแหงสถานท่ีดวยตําแหนงในการวางผังและการสรางรูปทรงที่นาประทับใจจากภายนอก และเลนกับแสง
ประเภทตางๆภายใน  ซึ่งถือวาเปนแสงศักสิทธิ์แหงพระเจา 
 

 
 

รูปที่ 3 อาคาร Notre Dame du Haut และภายใน 
 

 3.4 National Assembly in Dacca: Bangladesh, 1962 สถาปนิก Louis Isadore Kahn 
 การใหแสงสอดแทรกเขาสูภายในอาคาร เพ่ือการแยกแยะท่ีวางและรูปทรงทางเรขาคณิตของอาคารการแยก
ประเภทของที่วางอยางชัดเจน เนนแสงธรรมชาติ ปรากฏผานรูปทรงสถาปตยกรรมทางเรขาคณิตอยางชัดเจนใหแสง
กระจายเขาสูภายในอาคารในระดับตํ่า Dacca ในประเทศบังคลาเทศ (ค.ศ. 1962-1974) เปนการใชอิฐเปนวัสดุหลักของ
โครงสราง เสริมงานคอนกรีตตรงสวนเจาะ เปนชองเปดขนาดใหญ การจัดวางเปนช้ันซอนกันหลายช้ัน (layers) เพ่ือ
คุณคาของแสงธรรมชาติ สอดแทรก กระจาย เขาสูที่วางสําคัญๆภายในอาคาร สะทอนการพัฒนาตอเน่ืองให
ความสําคัญกับ แสงธรรมชาติ ซึ่งเปนสิ่งทําใหสถาปตยกรรมมีชีวิตได แสงมันเปนตัวแทนของธรรมชาติ   
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รูปที่ 4 อาคาร National Assembly in Dacca และภายใน 
 

 3.5 Arab World Institute: France, 1987 สถาปนิก Jean Nouvel 
 การใชแสงเพ่ือที่จะเนนย้ําสิ่งที่เปนรูปทรงที่สื่อในเชิงวัฒนธรรมหรือวิถี  ด่ังเชน ลวดลายของที่ประกอบใน
งานสถาปตยกรรมของชาวอาหรับ นํามาสื่อในงานของตัวเขาเอง โดยที่สรางออกมาในรูปแบบของไดอะแฟรมเพ่ือเปน
ตัวคัดกรองแสงเขามาในตัวอาคาร ซึ่งขึ้นอยูกับปริมาณแสงในแตละชวงเวลา เพ่ือใหแสงสองเขามาในพ้ืนที่ตามความ
เหมาะสมกับการใชงานในแตละพ้ืนที่ 
 

 
 

รูปที่ 5 อาคาร Arab World Institute และภายใน 
 

 3.6 Church of the Light: Japan, 1989 สถาปนิก Tadao Ando 
 การใชแสงเพ่ือที่จะเนนยําในเชิงสัญลักษณ และอิงอยูกับการเปล่ียนแปลงของเวลา เพ่ือจะ 
สื่อความและเสริมสวนที่แสดงออกทางสัญลักษณใหเดนชัดขึ้น 
 

 
 

รูปที่ 6 อาคาร Church of the Light และภายใน 
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 3.7 Chapel of St.Ignatius: USA, 1997 สถาปนิก Steven Holl 
 การใชแสงเพ่ือที่จะแบงแยกพ้ืนที่ออกเปนสวนซึ่งยังคงความหมาย ในแตละสวน ซึ่งจะเนนเรื่องของอารมณ
และความรูสึก ของผูใชและการใชแสงนําเสนอแทนพ้ืนที่ในมุมมองของเขาเอง โดยไดจากบริบท ในตัวงานน่ันเอง 
 

 
 

รูปที่ 7 อาคาร Chapel of St.Ignatius และภายใน 
 

 3.8 The Jewish Museum Berlin: Germany, 1999 สถาปนิก Daniel Libeskind 
 การใชองคประกอบตางๆ เปนตัวแทนของการเลาเรื่องราวท่ีจะนําเสนอโดย องคประกอบน้ันมีนัยของการ
สื่อสาร เชน แสง ในงานตัวอยางซึ่งมีการจํากัดโดยผนัง หรือ การเจาะชองที่เปนรูปทรงที่เปนเรขาคณิตเปนสวนใหญ 
เปนองคประกอบหน่ึงในการเนนย้ําและแทนความรูสึกบางอยาง 
 

 
 

รูปที่ 8 อาคาร The Jewish Museum Berlin และภายใน 

 
4. วิเคราะหกรณีศึกษาในเชิงการเกิดประสบการณในพ้ืนท่ี  แนวโนมการกอรูป 3 มิติ และการทดลองวัสดุ 2 มิติ 
 ปรากฏการณแสงธรรมชาติกับการออกแบบงานสถาปตยกรรมที่เกิดขึ้นในงานตัวอยาง  ที่คัดเลือกมาเปน
กรณีศึกษา ผูวิจัยจะมุงเนนเพ่ือจะหากรอบแนวคิดในการเกิดประสบการณ ในพ้ืนที่ โดยพิจรณาแนวคิดหลักของแตละ
ตัวอยาง ซึ่งผูออกแบบไดพยายามที่จะสื่อใหผูใชพ้ืนที่แตละพ้ืนที่น้ันเกิดประสบการณตางๆ กันออกไป  ซึ่งสามารถ
สรุป ออกมาได 5 รูปแบบ ของประสบการณ  (Experiences) ที่เกิดในพ้ืนที่  และแนวโนมการกอรูป 3 มิติ (Form) หลัก
ในการออกแบบพ้ืนที่ในแตละประสบการณ ที่เกิดขึ้นในแตละพ้ืนที่ 
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 4.1 ประสบการณ (Experiences) ท่ีเกิดในพ้ืนท่ี จากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
  ซึ่งสามารถสรุป ออกมาได 5 ประสบการณ 
  4.1.1 ประสบการณที่ 1 “บรรยากาศ อารมณ” 
  มีการควบคุมแสงปริมาณ และทิศทาง เขามาในพื้นที่ เพ่ือใหเกิดความรูสึกตามรูปแบบของพ้ืนที่
น้ันๆ เชน  สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ซึ่งตองการอารมณที่ศักสิทธ เชน Notre Dame du Haut, Church of the 
Light เปนตน 
  4.1.2 ประสบการณที่ 2 “การเปล่ียนแปลง” 
  โดยการเปลี่ยนแปลงในแตละชวงเวลายอมมีผลตอปริมาณแสงความเขมขนของแสง เงาที่เกิดขึ้นน 
จะสงผลไปยังพ้ืนที่ของงานออกแบบทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงได เชน Arab World Institute, Church of the Light 
เปนตน 
  4.1.3 ประสบการณที่ 3 “การเนนย้ํา” 
  การนําแสงสองผานตัวกลางระหวางรูปแบบบางอยางในงานออกแบบหรือเพ่ือใชแยกแยะพ้ืนที่ 
และผานวัสดุที่มีการคัดกรองแสงที่แตกตางออกไป ในรูปแบบของการเนนย้ํา เชน Arab World Institute, Chapel of 
St.Ignatius, The Jewish Museum Berlin 
  4.1.4 ประสบการณที่ 4 “ระยะ มิติ เช่ือมตอ” 
  มีการกําหนดรูปแบบของพ้ืนที่ เปนลักษณะเปนช้ันๆ (Layers) โดยใชแสงเปนตัวแปรในการบอก
ลักษณะพ้ืนที่ ซึ่งทําหนาที่เปนตัวสราง ระยะ มิติ และการเช่ือมตอ เชน Bauhaus, National Assembly in Dacca 
  4.1.5 ประสบการณที่ 5 “สัญลักษณ” 
  เปรียบเสมือนแสงเปนตัวแทนของบางสิ่งบางอยางที่เปนสัญลักษ หรือบงบอก เชน เปนตัวแทนของ
ธรรมชาติ ที่เขามาอยูรวมกับงานออกแบบ เชน Pfeiffer Chapel, National Assembly in Dacca, Arab World Institute, 
Church of the Light 
 4.2 แนวโนมการกอรูป 3 มิติ (Form) จากการวิเคราะหกรณีศึกษา 
  ซึ่งสามารถพิจารณาไดจากรูปแบบของ 5 ประสบการณ (Experiences)  
  4.2.1 LIGHTING CONTROL - Directions (บรรยากาศ อารมณ) 
  เนนการควบคุมแสงเปนหลัก โดยอาศัยทิศทางในการควบคุมและเลือกวัสดุในการคัดกรองแสงใน
งานออกแบบ ในแตละทิศทาง 
  4.2.2 TIME - STRUCTURE   (การเปล่ียนแปลง) 
  อาศัยการเปล่ียนแปลงของชวงเวลาที่มีผลตอแสงและเงาที่จะเกิดขึ้น และโครงสราง ในงาน
ออกแบบที่รองรับ เพ่ือใหเกิดการรับรูในแตละชวงเวลาที่แตกตางกันออกไปโดยการเลือกใชวัสดุตองมีผลกับเงาที่
เกิดขึ้นอยางชัดเจน 
  4.2.3 FORM - SPACE   (การเนนย้ํา) 
  รูปแบบที่เปนลักษณะที่สื่อ หรือแสดงออกที่เปนลักษณะเฉพาะที่สามารถทําใหเกิดพ้ืนที่ได โดยมีแสง
เปนตัวกลางในการทําใหเกิดการรับรูที่ชัดเจนขึ้น และการใชวัสดุในการคัดกรองแสงที่แตกตางกันออกไปในแตละพ้ืนที่ 
  4.2.4 LAYER SPACE – Vision and Structure (ระยะ มิติ เช่ือมตอ) 
  พ้ืนที่ที่มีการจัดวาง ที่สอดคลองกับมุมองของผูใชพ้ืนที่ การซอนทับกันของตัวคัดกรองแสงที่ตอง
มองผานไปยังแสงได 
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  4.2.5 FORM - MEANING   (สัญลักษณ) 
  รูปแบบที่สื่อถึงสัญลักษณอะไรบางอยาง ทั้งในเรื่องของ Form และ คุณสมบัติทางกายภาพที่เกิดขึ้น 
ซึ่งสงผลตอการเลือกวัสดุคัดกรองแสงดวย 
 
 4.3 การทดลองวัสดุ 2 มิติ 

 
รูปที่ 9 การทดลองวัสดุ 2 มิติ ที่มีผลกับการคัดกรองแสง 
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5. สรุปแนวทางการออกแบบ 
 จากการวิเคราะหเพ่ือสรางกรอบแนวคิดหลักในเรื่องของการเกิดประสบการณ(Experiences) ในแตละพ้ืนที่ 
โดยผานปรากฏการณแสงธรรมชาติ ซึ่งเปนตัวแปรหลัก กับงานออกแบบงานสถาปตยกรรม สามารถสรุปรูปแบบของ
ประสบการณที่เกิดขึ้น ได 5 รูปแบบ คือ บรรยากาศ อารมณ, การเปล่ียนแปลง, การเนนย้ํา, ระยะ มิติ เช่ือมตอ, 
สัญลักษณ   และแนวคิดรอง   ที่ได คือ เรื่องของรูปแบบของพ้ืนที่ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอีกอยางที่จะนําไปสูแนวโนมการกอ
รูป 3 มิติ (Form) ซึ่งสามรถสรุปได 5 รูปแบบเชนกัน คือ LIGHTING CONTROL – Directions, TIME – 
STRUCTURE, FORM – SPACE, LAYER SPACE – Vision and Structure, FORM – MEANING  และประกอบกับ
การนําเรื่องการคัดกรองแสงในแตละพ้ืนที่  โดยพิจารณาไดจากการทดลองของวัสดุ 2 มิติ ซึ่งเปนตัวอยางที่เลือกมาเปน
ตัวอยางกอนหนาน้ี  
 เมื่อไดขอสรุป ทั้งเรื่อง ประสบการณ(Experiences) ในพ้ืนที่ และ แนวโนมการกอรูป  3 มิติ (Form)                  
น้ัน การทดลองของวัสดุ 2 มิติ ที่ทําหนาที่คัดกรองแสง  ก็จะนําไปสูการสรางเง่ือนไขในงานออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ ใน
ขั้นตอนตอไป 
 
6. การเลือก และทดลองวัสดุ 
 6.1 แนวคิดการเลือกวัสดุท่ีมีผลกับแสง 
 แนวคิดการเลือกวัสดุที่นํามาทดลองเพ่ือใชในการออกแบบพ้ืนที่  3 มิติ จะเลือกใชวัสดุ  2 มิติ เพ่ือการคัด
กรองแสงเขามาในพื้นที่  โดยเนนในรูปแบบการสองผานของแสงเขามาในพ้ืนที่ กลาวคือ  การสองผานของแสง เปน
พฤติกรรมที่แสงตกกระทบดานหน่ึงของวัตถุแลวทะลุผาน ไปยังอีกดานหน่ึง จะเกิดขึ้นเฉพาะกับตัวกลางที่ยอมใหแสง
ผานได เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ ซึ่งลักษณะ และคุณสมบัติของตัวกลางจะทําใหแสงสองผานไปสูอีกดานของวัตถุใน
ลักษณะ ที่แตกตางกัน คือ   
              6.1.1) การสองผานตัวกลางโปรงใส (Transparent Medium)  

             แสงจะเกิดการหักเห (Refracted) หรือเปล่ียนทิศทาง โดยขึ้นอยูกับคุณสมบัติ   เชน ลักษณะพ้ืนผิว 
ความหนา รูปทรง คุณลักษณะเฉพาะของวัตถุ ฯลฯ แสงที่ผานตัวกลางชนิดน้ี จะมีลักษณะเปนลําแสงเชนเดิม ตัวกลาง
ชนิดน้ีจะมีความใสสามารถมองผานไปยังอีกดาน แลวเห็นภาพไดชัดเจน วัสดุที่เปนตัวกลางโปรงใสลักษณะการสอง
ผานของแสงในวัสดุโปรงใส เชน นํ้า หรือ  Glass Block แสงที่สองผานวัสดุจะมีความเปล่ียนแปลงทิศทางไมแนนอน   
และใหแสงในลักษณะกระจัดกระจาย (Scatter wide) 

           6.1.2) การสองผานตัวกลางโปรงแสง (Translucent Medium) 
                           แสงจะเกิดการกระจายตัวออกเมื่อแสงผานวัตถุโปรงแสง  เปนการสอผานแบบกระจาย (Diffuse 
Transmission) ตัวกลางจะมีลักษณะที่ยอมใหแสงผาน แตจะไมสามารถ  มองผานไปยังอีกดาน หรือทําใหไมสามารถ
มองเห็นภาพไดชัดเจน 
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รูปที่ 10  แสดงการสองผานของแสงในวัสดุลักษณะที่แตกตางกัน 

 

 
รูปที่ 11  รอยละของปริมาณแสงที่สองผานวัสดุที่นํามาทดลอง 

 
7. การออกแบบ 
 จากการสรุปแนวคิดหลักของการอกแบบในบทที่แลว วารูปแบบของประสบการณที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ โดยมี
ปรากฏการณแสงธรรมชาติเปนตัวแปร ได 5 รูปแบบ คือ บรรยากาศ อารมณ,  การเปล่ียนแปลง, การเนนย้ํา, ระยะ มิติ 
เช่ือมตอ, สัญลักษณ   และแนวคิดรอง   ที่ได คือ เรื่องของรูปแบบของพ้ืนที่ซึ่งเปนสิ่งจําเปนอีกอยางที่จะนําไปสู
แนวโนมการกอรูป  3 มิติ (Form) ซึ่งสามรถสรุปได 5 รูปแบบ เชนกัน คือ LIGHTING CONTROL – Directions, 
TIME – STRUCTURE, FORM – SPACE, LAYER SPACE – Vision and Structure, FORM – MEANING และ
ประกอบกับการนําเรื่องการคัดกรองแสงในแตละพ้ืนที่  โดยพิจารณาไดจากการทดลองของวัสดุ 2 มิติ น้ันก็สามารถ
สรางรูปแบบที่เปนของผูวิจัยเองแตอยูภายใตกรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาตัวอยางที่ผานมาทั้งหมด ไดดังน้ี 
 7.1 SPACE 01 บรรยากาศ อารมณ: LIGHTING CONTROL – Direction 
  7.1.1 Conflict actual space 
  แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ที่ 1 ภายกรอบแนวคิดหลัก คือ ประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ 
บรรยากาศ อารมณ โดยมีแสงธรรมชาติเปนปรากฏการณเปนตัวแปร  และรูปแบบพ้ืนที่ คือ LIGHTING CONTROL 
– Directions โดยจะมีการนําเสนอเน้ือหาในการออกแบบ  คือ การเปล่ียนแปลงพื้นที่ใชเชิงความรูสึกของผูใช โดยการ
ทําใหเกิดความรูสึกที่ขัดแยงในพ้ืนที่น้ันๆ ซึ่งพ้ืนที่เล็กจะยอมปลอยใหแสงเขามามากกวาบริเวณที่พ้ืนที่ใหญกวา  
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ลักษณะของพ้ืนที่ที่เกิดขึ้นน้ันตองการที่จะเปนการสื่อบรรยากาศ และอารมณที่ขัดแยงกับความเปนจริงที่ควรจะเปน 
โดยมีการควบคุมทิศทางและคัดกรองแสงตามแบบ  
 7.2 SPACE 02 การเปลี่ยนแปลง: TIME – STRUCTURE 
  7.2.1 Time and shadow changed 
  แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ที่ 2 ภายกรอบแนวคิดหลัก คือ ประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ 
การเปล่ียนแปลง โดยมีแสงธรรมชาติเปนปรากฏการณเปนตัวแปร  และรูปแบบพ้ืนที่ คือ TIME – STRUCTURE โดย
จะมีการนําเสนอเน้ือหาในการออกแบบ  คือ เนนการเปล่ียนแปลง ของเวลา โดยเนนไปที่แสงเงาที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ใน
แตละชวงเวลา ทําใหลักษณะของพ้ืนที่และการรับรู    ที่เกิดขึ้นน้ันเปล่ียนแปลงตามไปดวย  
 7.3 SPACE 03 การเนนยํ้า: FORM – SPACE 
  7.3.1 Trace on deconstruction form 
  แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ที่ 3 ภายกรอบแนวคิดหลัก คือ ประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ 
การเนนย้ํา โดยมีแสงธรรมชาติเปนปรากฏการณเปนตัวแปร  และรูปแบบพ้ืนที่ คือ FORM – SPACE โดยจะมีการ
นําเสนอเน้ือหาในการออกแบบ  คือ นําแสงมาเนนย้ําในสวนที่เปนรองรอยของการเคล่ือนไปจากแนวเดิม ของพ้ืนที่ 
ตามแนวคิดของ deconstruction ของพื้นที่  
 7.4 SPACE 04 ระยะ มิติ เชื่อมตอ: LAYER SPACE – Vision and Structure 
  7.4.1 Overlay of objects 
  แนวคิดในการออกแบบพ้ืนที่ที่ 4 ภายกรอบแนวคิดหลัก คือ ประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพ้ืนที่คือ 
ระยะ มิติ เช่ือมตอ โดยมีแสงธรรมชาติเปนปรากฏการณเปนตัวแปร  และรูปแบบพ้ืนที่ คือ LAYER SPACE – Vision 
and Structure โดยจะมีการนําเสนอเน้ือหาในการออกแบบ  คือ การซอนทับกันของพ้ืนท่ี โดยมีแสงเปนตัวเช่ือม
ระหวางพ้ืนที่น้ันยอมเกิดการเช่ืมตอ ระยะ และมิติ   ขึ้นได    
 7.5 SPACE 05 สัญลักษณ: FORM – MEANING 
  7.5.1 Spectrum of sunlight 
  แนวคิดในการออกแบบพื้นที่ที่ 4 ภายกรอบแนวคิดหลัก คือ ประสบการณที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่คือ 
สัญลักษณ โดยมีแสงธรรมชาติเปนปรากฏการณเปนตัวแปร  และรูปแบบพ้ืนที่ คือ FORM – MEANINGโดยจะมีการ
นําเสนอเน้ือหาในการออกแบบ  คือ นําเสนอความเปนธรรมชาติของแสงสีขาว ที่มองผานแทงปริสึมโดยมีในชวง
ความถ่ีที่ตางกันซึ่งจะแสดงผลออกมาใน แสงสีตางๆกันออกไป คือ มวง นํ้าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง ซึ่งทั้งหมดน้ี
เปน การแสดงสัญลักษณความเปนธรรมชาติของแสงสีขาวที่ไมสามารถมองเห็นดวยตาเปลาได  
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รูปที่ 12 ผลงานการออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ ผังพ้ืนทัศนียภาพภายนอก 
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รูปที่ 13 ผลงานการออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ รูปดาน ภายนอกอาคาร 
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รูปที่ 14 SPACE 01 บรรยากาศ อารมณ: LIGHTING CONTROL – Direction - Conflict actual space 
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รูปที่ 15 SPACE 02 การเปล่ียนแปลง: TIME – STRUCTURE - Time and shadow changed 
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รูปที่ 16 SPACE 03 การเนนย้ํา: FORM – SPACE - Trace on deconstruction form 
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รูปที่ 17 SPACE 04 ระยะ มิติ เช่ือมตอ: LAYER SPACE – Vision and Structure - Overlay of objects 
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รูปที่ 18 SPACE 05 สัญลักษณ: FORM – MEANING - Spectrum of sunlight 
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รูปที่ 19 ผลงานการออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ และการนําเสนองานคร้ังสุดทาย 
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8. บทสรุป และขอเสนอแนะ 
 จากโครงการออกแบบที่นําเสนอรูปแบบของการ ศึกษางานสถาปตยกรรมกับแสง และทดลองวัสดุ 2 มิติ ที่มี
ผลตอแสง และทําหนาที่คัดกรองแสง ตัวแปรที่สําคัญที่สุดคือปรากฏการณของแสงธรรมชาติน้ัน สามารถนําไปสูการ
ออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติ โดยใหผูใชพ้ืนที่เกิดการรับรูจากปรากฏการณแสงธรรมที่เกิดขึ้น ประกอบกับรูปแบบของงงาน
ออกแบบพ้ืนที่  จนสามารถนําไปสูการเกิดประสบการณที่ใหมและหลากหลายขึ้น 
 การออกแบบพ้ืนที่ 3 มิติน้ันควรมีเน้ือหาของการนําเสนอท่ีสอดคลองกับประสบการณที่เกิดขึ้นใหไดมากขึ้น 
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การศึกษาตัวตนในภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรแนวไซเบอรพังคเพื่อ 
การออกแบบภาพยนตรเชิงสารคด ี

A STUDY ON IDENTITY IN CYBERPUNK FILMS FOR 
DOCUMENTARY FILM DESIGN 

 
ณท อรัณยะนาค1  ผศ.ดร. ชัยยศ อิษฏวรพันธุ2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ในปจจุบันในสายวิชาชีพการออกแบบมักมุงเนนการสรางตัวตน หรือรูปแบบเฉพาะตัวใหกับผลิตภัณฑหรือ
งานออกแบบมากขึ้น  ทําใหการออกแบบมีความหลากหลาย และยังชวยใหสนับสนุนใหผลิตภัณฑหรืองานออกแบบ
น้ันมีมิติมากขึ้นดวย ผูวิจัยจึงไดสนใจที่จะศึกษาเรื่องของตัวตน ที่สามารถนําไปใชในงานออกแบบไดอยางหลากหลาย  
โดยไดเลือกภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรแนวไซเบอรพังค  8 เรื่องมาศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ในโลกปจจุบัน เทคโนโลยีมี
สวนเก่ียวของกับการออกแบบมากมายหลายสาขาวิชา และเทคโนโลยียังมีสวนในการใชชีวิตของผูคนมากขึ้น  
ผลิตภัณฑตางๆ ลวนแลวตองผานกระบวนการออกแบบ   ภาพยนตรแนวไซเบอรพังค เปนภาพยนตรที่มีตัวละครท่ีได
มีการผสมผสานกันระหวางธรรมชาติ (ความเปนสิ่งมีชีวิต) และเทคโนโลยี (เครื่องจักร) อยูอยางชัดเจน การวิจัยครั้งน้ี
มุงคนหา และสรางองคความรูเรื่องของตัวตนแบบไซเบอรพังคโดยการวิเคราะหตัวละคร พ้ืนที่ และการใชงานของการ
ผสมผสานกันของธรรมชาติและเทคโนโลยีในภาพยนตร โดยนําองคความรูดังกลาวมาผลิตเปนสื่อสารคดีที่รวบรวม
เอาวิธีการใชตัวตนแบบไซเบอรพังคมาสรางทั้งในดานการออกแบบ และเน้ือหา ภาพยนตรสารคดีชุดน้ีจะสามารถเปน
องคความรู  ซึ่งนําไปใชในการออกแบบตอไปได 

 
คําสําคัญ : การผสมผสาน, ไซเบอรพังค, ตัวตน  
 

Abstract 
 

At present, design professional concentrates more on creation of identity or specific characteristics of the 
products or design works. This enhances the variety of designs and adds more dimensions to the products. The 
researcher is, therefore, interested in the study of identity which can be widely utilized in the design work; nine 
cyberpunk films were selected and analyzed as the subjects of this study.   Today technology is closely related to 
various fields of design. In addition, technology plays an important role in lifestyle of the people. Every product has 
been designed in one way or another. The actors in the cyberpunk films are clearly designed through a combination 

                                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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of nature (living things) and technology (machine). This study aims at seeking and creating the body of knowledge 
in cyberpunk identity by analyzing the actors, areas, and utilization of the combination of nature and technology in 
the films. This knowledge was then produced as a documentary film which gathered the methods of utilization of the 
cyberpunk identity and used them both in the design and content of the film. This documentary film can be a 
knowledge resource which is usable in the design work.        

  
KEYWORD :  COMBINATION, CYBERPUNK, IDENTITY  
 
1. บทนํา  

ภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร เปนภาพยนตรที่เสนอมุมมองเก่ียวกับผลกระทบตอบุคคลหรือสังคมจาก 
วิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยีในจินตนาการ ภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรประเภทไซเบอรพังคน้ัน จะพูดถึงการ
ผสมผสานระหวางวัฒนธรรมสองประเภทท่ีดูจะตรงขามกันโดยสิ้นเชิง ซึ่งเปนประเด็นหลักในของภาพยนตรนิยาย
วิทยาศาสตรประเภทน้ี และจะมีมุมมองที่พราเลือนของพรมแดนตางๆ เชนความเปนมนุษยกับหุนยนต ความจริงกับ
ความลวง หรือรางกายกับจิตใจ และภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตรประเภทน้ี ตัวละครมักจะมีการผสมผสานที่บอกเลา
เก่ียวกับการดํารงอยู และการใชชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนรางกาย วามีการใชในรูปแบบ ลักษณะไหน ใชงานอยางไร ซึ่ง
จะสามารถนําการผสมผสานน้ีไปใชเปนองคความรูไดในการออกแบบภาพยนตรเชิงสารคดีที่มีเน้ือหาเก่ียวกับตัวตน
แบบไซเบอรพังค 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 ในการมองหาและวิเคราะหตัวตนในภาพยนตรไซเบอรพังค ผูวิจัยตองการมองหาตัวตนระดับโครงสราง 
เน่ืองจากเน้ือหา และโครงสรางของภาพยนตรมีการใชทั้งตัวละคร พ้ืนที่ และเวลาในการเลาเรื่องน้ัน จะทําใหสามารถ
เขาใจถึงการใชลักษณะของตัวตนในแบบตางๆ ที่ผูสรางภาพยนตรไดสรางขึ้นมา ซึ่งผูวิจัยไดวิเคราะหจาก 3 หัวขอที่
พัฒนาขึ้นมาจากการศึกษา และอางอิงจากหลักการแยกประเภทตัวตนของ Bruce Sterling ก็คือ การวิเคราะหตัวละคร 
การวิเคราะหพ้ืนที่ และการวิเคราะหการรับรู (การใชงาน) ซึ่งจะสามารถนําไปเปนตัวกรอบในการออกแบบตอไปได 
เชนตัวตนของภาพยนตรสารคดีที่ออกแบบจะมีลักษณะของการใชกราฟกที่ใหขอมูลชัดเจน หรือเปนการใหขอมูลที่
สามารถสื่อสารไดหลายช้ัน หรือแมกระทั่งการคิดรูปแบบสื่อของภาพยนตรที่จัดทําใหเปนภาพยนตรสารคดีที่เปน
สื่อผสม ระหวาง 2D กับ 4D และไมไดขึ้นอยูกับเวลาที่จํากัด เปนตน ภาพยนตรแนวไซเบอรพังคที่ผูวิจัยหยิบขึ้นมา
ศึกษาทั้งหมด 9 เรื่อง มีดังน้ี Videodrome, Blade Runner, Akira, Robocop, Johnny Mnemonic, Ghost in the Shell, The 
Matrix, I, Robot, Vexille ดังภาพแผนภูมิการเก็บรวบรวมขอมูลในรูปที่ 1 
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3. ผลการวิเคราะหและการออกแบบ 
3.1 จากการวิเคราะหภาพยนตรทั้ง 9 เรื่อง ดังแผนภูมิภาพที่ 1 พบวา ตัวละครจะมีตัวตนอยูสองช้ัน คือ ตัวตน

ภายนอก และตัวตนภายใน  
3.1.1 ตัวตนภายนอก ซึ่งเปนระดับรางกาย เห็นการผสมผสานกันระหวางธรรมชาติ และเทคโนโลยีไดชัดเจน 

สามารถจัดกลุมไดดังน้ี โดยอางอิงจากการแบงแยกตัวตนของ Bruce Sterling และประเภทตัวตนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
มาเอง 

- Mechanists ตัวละครท่ีมีการดัดแปลงรางกาย ใสเทคโนโลยีเขาไปในรางกาย 
- Shapers ตัวละครท่ีมีการเปล่ียนแปลงรางกายจากเทคโนโลยีทางพันธุกรรม หรือจิตใจ 
- A.I. (Artificial Intelligence) ตัวละครท่ีเปนปญญาประดิษฐ (เทคโนโลยีเลียนแบบมนุษย) 
- V.R. (Virtual Reality) ตัวละครท่ีเปนภาพจากเทคโนโลยี มีตัวตนในโลกไซเบอรสเปซ 
- Ghost ตัวละครท่ีสามารถเขาไปควบคุมเทคโนโลยีตางๆได โดยผานทางไซเบอรเสปซ 

3.1.2 ตัวตนระดับภายใน เปนตัวตนที่มีการพูดถึง หรือแสดงสถานะของตัวละครระหวาง ธรรมชาติ กับ
เทคโนโลยี หรือฝนอีกความหมายคือความขัดแยงของการแสดงออกของตัวตน ซึ่งจะแบงได 4 ประเภทดังน้ี  

- Question    เปนตัวละครท่ีสงสัยในความเปนมนุษย กับเครื่องจักร 
- Transfer  เปนตัวละครประเภทท่ีเปล่ียนจากมนุษย ไปเปนสิ่งมีชีวิตหรือไมมีชีวิตที่สรางขึ้นจาก

เทคโนโลยี 
- Control   เปนตัวละครท่ีเขาใจตัวตนของตัวเอง และสามารถควบคุม ใช เทคโนโลยีที่เสริมเขามา

ไดอยางดี 
    - No Doubt เปนลักษณะของตัวละครที่ไมมีความของใจหรือสงสัยเก่ียวกับตนเอง 

และเปนตัวละครท่ีเกิดจากเทคโนโลยีสรางขึ้นมา 
3.2 ตัวตนในเชิงพ้ืนที่หรือ Dystopia ผูวิจัยไดจัดหมวดหมูตามสภาพแวดลอมของพื้นที่ตางๆ กลุมคนที่

อาศัยอยู และความเปนอยูในดานตางๆของพ้ืนที่ ซึ่งจะแบงออกได 4 ประเภทดังน้ี 
- Market City  เปนพ้ืนที่ที่มีการคาขาย หรือยานการคา พ้ืนที่ลักษณะนี้จะมีผูคนพลุกพลาน อลหมาน มี

การผสมของวัฒนธรรมตะวันออก และเปนสังคมสวนขอบของระบบสังคม 
- Downtown  เปนพ้ืนที่ที่มีลักษณะของความวุนวายในแบบ การกอการราย ความไมสงบ และการเกิด

จลาจลขึ้น ภายในตัวเมือง มีผูคนอาศัยอยูซึ่งถาไมใชผูกอความไมสงบ จะเปนคนจรจัด คนขางถนนหรือคนบาโรคจิต 
- Deteriorate  เปนพ้ืนที่ที่มีผูคนอาศัยหลบซอน อยูตาม ซากสิ่งกอสรางราง หรือ 

เปนสิ่งปลูกสรางที่ไมไดใชงานแลว ชีวิตความเปนอยูเปนไปอยางลําบาก 
 - Abandon  เปนพ้ืนที่ที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู มีแตสิ่งประดิษฐที่ไมใชแลว หรือสิ่งที่เปนเพียงขยะ

ของเหลือ เชน หุนยนตรที่ตกรุนของ USR ในเรื่อง I, Robot เปนตน พ้ืนที่แบบ Abandon น้ี จะเปนพ้ืนที่ราง ทะเลทราย 
หรือเมืองราง เหลือแตซากปรกหักพังที่แสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูในพ้ืนที่น้ีได หรืออาจจะประกอบ
กับเปนพ้ืนที่ที่มีสภาพอากาศเลวรายมากๆ 

3.3 ความสัมพันธกันระหวางตัวตนภายในของตัวละคร กับตัวตนเชิงพ้ืนที่  
เมื่อไดเห็นประเภทของตัวตนทั้งสองแบบ (ตัวละคร และพื้นที่) ทําใหผูวิจัยเห็นถึงการเช่ือมโยงในการสราง

ตัวตนที่เก่ียวของกันระหวาง พ้ืนที่กับตัวตนภายใน อาจกลาวไดวาตัวตนท่ีแทจริงสะทอนออกมาในการแสดงออกของ
พ้ืนที่ในภาพยนตร 
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- Question กับ Market City   
การต้ังคําถามเก่ียวกับตัวเอง ทําใหมีจิตใจท่ีสับสน ภาพยนตรที่มีตัวละครพวกนี้มักจะมี Dystopia แบบ 

Market City ดวยความสับสนในตัวตนของตัวละคร จะแสดงออกไปยังพ้ืนที่ที่เปนไปดวยผูคนที่หลากหลาย 
เชนเดียวกับวัฒนธรรม ที่มีการผสมกันไปมาระหวางตะวันออก และตะวันตก พ้ืนที่ที่มีการคาลักษณะตลาดหรือ ตลาด
สําหรับชนช้ันที่ไมสูงนัก แสดงถึงชีวิตชีวาของชีวิตที่หลากหลาย และการรวมกันระหวางความเจริญและความเสื่อม
โทรม เหมือนกับความสงสัยในความเปนเทคโนโลยีที่กาวหนา หรือกับการเปนมนุษย  

- Transfer กับ Downtown  
ภาพที่เปล่ียนจากพื้นที่ที่เปนที่อยูอาศัย เปนชุมชน หรือเมืองที่ผูคนใชชีวิตประจําวัน กลายเปนสนาม

แหงความวุนวาย และจลาจล อาจกลาวไดวา คงไมตางกับการเปล่ียนจากความเปนมนุษย ไปสูเทคโนโลยี ซึ่งสะทอน
มุมมองตอเทคโนโลยีที่ไมดี จากการเปล่ียนไปของตัวละครหลักของเรื่อง เชนเดียวกับพ้ืนที่แบบ Downtown จะมีซอก
ลืบตามที่ตางๆ หรือมีบริเวณที่เสื่อมโทรม ลักษณะแบบสลัม คนจรจัด หรือสถานที่เที่ยวกลางคืนแบบราคาถูก แสดงถึง 
ตัวตนที่มีสองดาน ดานหน่ึงเปนตัวตนแบบปกติ แทนดวยสภาพเมืองที่ปกติ และดานหน่ึงแทนดวยตัวตนที่ถูกซอน
เอาไว หรือเปนตัวตนที่จะเปล่ียนไป แทนดวยสลัม และชีวิตความเปนอยูที่ไมดี 

- Control กับ Deteriorate   
เน่ืองจากตัวตนแบบ Control มักจะเปนตัวตนประเภท Mechanists ที่มีการนําเทคโนโลยีเขามาสูรางกาย 

และลักษณะเชนน้ีมักจะมีการแสดงออกแบบปกปด คือตัวละครมักจะอําพรางสวนของรางกายที่มาจากเทคโนโลยี 
เชนเดียวกับลักษณะของพ้ืนที่แบบ Deteriorate ทีม่ักจะมีผูอาศัยซอนอยูตามตึกราง ซากปรักหักพัง 

- No Doubt กับ Abandon   
 เปนพ้ืนที่ที่ไมมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู มีแตสิ่งประดิษฐที่ไมใชแลว หรือสิ่งที่เปนเพียงขยะของเหลือ เชน 

หุนยนตรที่ตกรุนของ USR ในเร่ือง I, Robot เปนตน พ้ืนที่แบบ Abandon น้ี จะเปนพ้ืนที่ราง ทะเลทราย หรือเมืองราง 
เหลือแตซากปรกหักพังที่แสดงใหเห็นวาสิ่งมีชีวิตไมสามารถอาศัยอยูในพ้ืนที่น้ีได หรืออาจจะประกอบกับเปนพ้ืนที่ที่
มีสภาพอากาศเลวรายมากๆ ความไมมีชีวิตชีวา เปรียบเสมือนกับเครื่องจักรที่ถูกทิ้ง 

3.4 การรับรู หรือการใชของตัวตน ซึ่งสามารถนําไปใชในเรื่องของฟงคช่ันการใชงานในการออกแบบได 
ผลสถิติของการใช Sense ในภาพยนตร 

1) Basic Sense Upgraded     113 ครั้ง 
- Sight       20 ครั้ง 
- Hearing       9 ครั้ง 
- Touch       37 ครั้ง 
- Balance       47 ครั้ง 
2) Telekinesis      41 ครั้ง 
3) Download      18 ครั้ง 
4) Telepathy      13 ครั้ง 
5) Time       12 ครั้ง 

จากการวิจัยที่สามารถจัดประเภทของตัวตนของไซเบอรพังคในแบบตางๆ มาสรางเปนสารคดีที่มีเน้ือหาที่
แสดงความเปนตัวตนในภาพยนตรไซเบอรพังค ซึ่งสามารถแยกออกไดเปนบทๆ ไป และผูวิจัยไดใชรูปแบบตัวตนใน
รูปแบบตางๆ เหลาน้ันมาใชเปนแนวทางและรูปแบบของการดีไซนสารคดี  ดังรูปที่ 2 
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รูปท่ี 2  แสดงโครงสรางการออกแบบภาพยนตรสารคดีที่ใชตัวตนแบบไซเบอรพังค 

 
การท่ีพบวาตัวตนในภาพยนตรไซเบอรพังค มีตัวตนที่หลากหลายอยูในตัวเอง จึงไดออกแบบแยกตัวภาพยนตร

สารคดีออกเปน 4 บท เพ่ือแสดงถึงตัวตนตางๆ ไดอยางชัดเจน โดยใชตัวตนในเชิงพ้ืนที่ทั้ง 4 ประเภทคือ 
1. Introduction การช้ีแนวทางใหผูใชไดพอรูจักวา อะไรคือ ไซเบอรพังค ทั้งเรื่องความเปนมาโดยยอ, 

แนวความคิด, และตัวตนในลักษณะของไซเบอรพังค ใชรูปแบบของ Abandon Dystopia และ No Doubt 
นําเอาความชัดเจนในการสื่อสารในระบบคอมพิวเตอรมาใช  

2. Body เปนบทท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับตัวตนภายนอกในแบบตางๆ โดยใชขอสรุปจากผลวิจัยรูปแบบและตัวของ 
Deteriorate Dystopia และ Control และเอารูปแบบของการใชงาน เชนรูปแบบของหนาจอคอมพิวเตอรที่สามารถ 
Interact หรือแสดงขอมูลมาใชในการสรางบทน้ี  

3. Sense บทในใชรูปแบบ และตัวตนของ Downtown Dystopia กับ Transfer จะใชกราฟกที่มีความวุนวายเพ่ิม
มากข้ึน เพ่ือสื่อถึงตัวตนในแบบ Downtown และการใชสื่อที่ตองใชการพับเพ่ือเปลี่ยนแปลงรูปราง เพ่ือใหสอดคลอง
กับภาพกราฟกในวิดีโอที่มีการเปล่ียนแปลง 

4. Understanding in Their Relationship with Dystopia ความสัมพันธกันระหวาง ตัวตนภายใน 
(Understanding) และ ตัวตนเชิงพ้ืนที่ (Dystopia) บทน้ีจะมีการออกแบบใหมีความวุนวาย และทับซอนกันในหลายๆ 
ช้ัน เพ่ือใหสื่อถึงความเปนตัวตนท่ีมีความขัดแยงในตัวเอง และมีตัวตนหลายตัวตน ซึ่งไดมาจากตัวตนแบบ Question 
และความสับสนผสมผสานกันของความหลากหลายในแบบ Market City Dystopia 
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4. สรุป 
การศึกษาวิจัย และผลิตภาพยนตรเชิงสารคดีชุด Documentary of Cyberpunk’s Identity ทําใหเกิดภาพยนตร

สารคดีแนวทดลอง ซึ่งเปนสารคดีที่อาศัยการทําความเขาใจและเขาสูตัวงานในแบบใหม ที่มาจากการใชรูปแบบของ
ตัวตนแบบไซเบอรพังคมาออกแบบ รวมทั้งยังเกิด องคความรูใหมเก่ียวกับตัวตนในแบบใหมๆ และสามารถนําไป
พัฒนาไปใชในการออกแบบครั้งตอๆไปไดในอีกหลายรูปแบบ โดยเฉพาะงานออกแบบท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีซึ่งมีอยู
แพรหลายในสังคมปจจุบัน สารคดีชุดน้ียังใหเน้ือหามุมมองที่สะทอนถึงมุมมองที่มีตอความตองการใชเทคโนโลยีของ
มนุษยไดอยางชัดเจน 
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ตัวอยางผลงาน 
 

 
รูปที่ 3 แสดงผลงานในรูปแบบ 2 D 
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รูปที่ 4 แสดงผลงานในรูปแบบ 4 D 
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โครงการศึกษาเก่ียวกับโครงสรางกับแพทเทิรนของเคร่ืองแตงกายและลักษณะเฉพาะของวัสดุรวมสมัย
เพื่อการออกแบบเส้ือกันฝน 

A Study on Structure and Pattern of Contemporary Clothes and Characteristic of Modern 
Material for Rain Coat Design 

 
นิพพวรรณ  ภูมิไชย1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

--------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 
เสื้อกันฝน คือ เสื้อคลุมที่ผลิตจากวัสดุพิเศษท่ีสามารถกันนํ้าได เหมาะสําหรับประเทศที่มีสภาพอากาศแบบ

ฝนตกชุก ดังน้ันการออกแบบเสื้อกันฝนจึงตองคํานึกถึงหลักการใชงานเปนหลัก แตเน่ืองดวยสภาพอากาศในประเทศ
ไทยเปนอากาศแบบรอนช้ืน การใชเสื้อกันฝนจึงไมไดรับการนิยมเน่ืองจากความไมสะดวกสบายในการใชงาน หรือ 
ยากตอการพกพาในชีวิตประจําวัน รวมถึงเสื้อกันฝนยังคงมีดีไซนที่ยังลาสมัย จึงทําใหผูบริโภคไมมีความมั่นใจตอการ
สวมใส เสื้อกันฝนในยุคปจจุบันจึงไดรับความนิยมนอยลง 

ในผลงานน้ีจะเปนการนําเสนอการพัฒนาเสื้อกันฝนใหสามารถนํากลับมาไดรับนิยมอีกครั้งโดยที่ผูบริโภคจะ
ไดรับทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้นนอกจากการพกพารม เน่ืองจากรมในปจจุบันผูผลิตตองการท่ีจะพัฒนาใหรมมี
ขนาดกะทัดรัดที่สุดสามารถพกพาไดสะดวกจึงทําใหไมสามารถตานทานลมท่ีแรงได ดังน้ันการออกแบบเสื้อกันฝนให
สามารถนํากลับมาใชไดจึงตองคํานึกถึงปจจัยในหลายหลายดาน เชน การดีไซน การใชวัสดุ รวมถึง การตัดเย็บอีกดวย 
โดยใน เสื้อผาที่สามารถกันฝนได เหมาะกับผูหญิง อายุระหวาง 18-25ป เสื้อผาที่จะเนนที่สามารถกันนํ้าได โดยที่
ระบายอากาศไดดีดวยจะเปนทางเลือกใหกับแฟช่ันปจจุบัน 
 
คําสําคัญ :  เสื้อกันฝน, แฟช่ันดีไซน, รวมสมัย  
 

Abstract 
Raincoat is a coat made from special water proof materials. The raincoat is mostly suitable for a country 

with high rainfall, but it is not a preferable choice in Thailand, a tropical country, due to its discomfort. The raincoat 
always contains humidity inside and the wearer will be inevitably hot and uncomfortable. The other reason is about 
style and fashion. All raincoats today seem to be similar and out-of-date; this is unacceptable for urban lifestyle.   

This study deals with raincoat development with an aim to bring the style back in common use. Moreover, 
the result of the study will encourage consumers to use more raincoats than umbrellas. Nowadays, the size of 
umbrellas is minimized so that they are more convenient to carry; however, this has weakened the umbrella structure 
and resulted in less capacity in withstanding the strong wind. Thus, raincoats can become a better option. 

                                                           
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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This raincoat development study will focus more on the issues, such as up-to-date designs, high-quality 
materials, and neatly sewing. The target group is women aged between 18-25 years old. With water-proof textile, 
ventilate function and contemporary design, the study was implied as another fashion trend for Thailand’s market in 
the future.  
KEYWORD: Raincoat, Fashion design, Contemporary design 
 
1. บทนํา 
            แมประเทศไทยจะมีฝนตกหนักและนานกวาสามเดือน แตคนปจจุบันไมคอยนิยมใสเสื้อกันฝน เน่ืองจากใส
แลวอึดอัดไมสบายตัว นอกจากน้ียังมีการออกแบบที่ลาสมัย ใชแพทเทิรนแบบที่ใชกันมานาน 
          ปจจุบันเสื้อผา และเครื่องนุงหมมีความหลากหลายมากขึ้นมีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีสัมผัสที่นุม สามารถดูดซับนํ้า
และความช้ืนไดดีทําใหสวมใสเบาสบาย นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑนาโน ที่ไมยับไมตองรีดซับเหง่ือไดดีและไมมีกล่ิน
ตัวและยังมีผาอีกบางประเภทท่ีสามารถกันนํ้ากันลมได เชน ผาเคลือบ หรือ ผา PVC ผารม  
 จึงเล็งเห็นความจําเปนและโอกาสในการศึกษาเก่ียวกับเรื่องน้ีเพ่ือการออกแบบเสื้อกันฝนที่มีการคํานึงถึงการ
ระบายอากาศที่ดี มีการตัดตอของเสื้อผาและผาที่จะใชรวม มีการพกพาที่สะดวกสบายมากขึ้น แตกตางจากการพกพา
รม มีการคํานึงถึงดีไซนที่ตองการใหทันสมัยมากขึ้นกวามาตรฐานเสื้อกันฝนทั่วไป 
 
2. แนวทางการศึกษา 
 พลาสติกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ เทอรโมพลาสติก และ เทอรโมเซตติงพลาสติก 

เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic) หรือเรซิน เปนพลาสติกที่ใชกันแพรหลายที่สุด ไดรับความรอนจะออนตัว และ
เมื่อเย็นลงจะแข็งตัว สามารถเปล่ียนรูปได พลาสติกประเภทน้ีโครงสรางโมเลกุลเปนโซตรงยาว มีการเช่ือมตอระหวาง
โซพอลิเมอรนอย มาก จึงสามารถหลอมเหลว หรือเมื่อผานการอัดแรงมากจะไมทําลายโครงสรางเดิม ตัวอยาง พอลิเอ
ทิลีน พอลิโพรพิลีน พอลิสไตรีน มีสมบัติพิเศษคือ เมื่อหลอมแลวสามารถนํามาข้ึนรูปกลับมาใชใหมได ชนิดของ
พลาสติกใน ตระกูลเทอรโมพลาสติก ไดแก 

• โพลิเอทิลีน (Polyethylene: PE) เปนพลาสติกที่ไอนํ้าซึมผานไดเล็กนอย แตอากาศผานเขาออกได มีลักษณะ
ขุนและทนความรอนไดพอควร เปนพลาสติกที่นํามาใชมากที่สุดในอุตสาหกรรม เชน ทอนํ้า ถัง ถุง ขวด 
แทนรองรับสินคา 

• โพลิโพรพิลีน (Polypropylene: PP) เปนพลาสติกที่ไอนํ้าซึมผานไดเล็กนอย แข็งกวาโพลิเอทิลีนทนตอสาร
ไขมันและความรอนสูงใชทําแผนพลาสติถุงพลาสติกบรรจุอาหารท่ีทนรอน หลอดดูดพลาสติก เปนตน 

• โพลิสไตรีน (Polystyrene: PS) มีลักษณะโปรงใส เปราะ ทนตอกรดและดาง ไอนํ้าและอากาศซึมผานได
พอควร ใชทําช้ินสวนอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เครื่องใชสํานักงาน เปนตน 

• SAN (styrene-acrylonitrile) เปนพลาสติกโปรงใส ใชผลิตช้ินสวน เครื่องใชไฟฟา ช้ินสวนยานยนต เปนตน 
• ABS (acrylonitrile-butadiene-styrene) สมบัติคลายโพลิสไตรีน แตทนสารเคมีดีกวา เหนียวกวา โปรงแสง 

ใชผลิตถวย ถาด เปนตน 
• โพลิไวนิลคลอไรด (Polyvinylchloride: PVC) ไอนํ้าและอากาศซึมผานไดพอควร แตปองกันไขมันไดดีมี

ลักษณะใส ใชทําขวดบรรจุนํ้ามันและไขมันปรุงอาหาร ขวดบรรจุเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เชน ไวน เบียร 
ใชทําแผนพลาสติก หอเนยแข็ง ทําแผนแลมิเนตช้ันในของถุงพลาสติก 
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• ไนลอน (Nylon) เปนพลาสติกที่มีความเหนียวมาก คงทนตอการเพ่ิมอุณหภูมิ ทําแผนแลมิเนตสําหรับทํา
ถุงพลาสติกบรรจุอาหารแบบสุญญากาศ 

• โพลิเอทิลีน เทอรฟะธาเลต (Terylene: polyethylene terephthalate) เหนียวมากโปรงใส ราคาแพง ใชทํา
แผนฟลมบาง ๆ บรรจุอาหาร 

• โพลิคารบอเนต (Polycarbonate: PC) มีลักษณะโปรงใส แข็ง ทนแรงยึดและแรงกระแทกไดดี ทนความรอน
สูง ทนกรด แตไมทนดาง เปนรอยหรือคราบอาหาร จับยาก ใชทําถวย จาน ชาม ขวดนมเด็ก และขวดบรรจุ
อาหารเด็ก 

เทอรโมเซตติงพลาสติก (Thermosetting plastic) เปนพลาสติกที่มีสมบัติพิเศษ คือทนทานตอการเปล่ียนแปลง
อุณหภูมิและทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอยเปอนไดยาก คงรูปหลังการผานความรอนหรือแรงดันเพียงครั้ง
เดียว เมื่อเย็นลงจะแข็งมาก ทนความรอนและความดัน ไมออนตัวและเปลี่ยนรูปรางไมได แตถาอุณหภูมิสูงก็จะแตก
และไหมเปนขี้เถาสีดํา พลาสติกประเภทน้ีโมเลกุลจะเช่ือมโยงกันเปนรางแหจับกันแนน แรงยึดเหน่ียวระหวางโมเลกุล
แข็งแรงมาก จึงไมสามารถนํามาหลอมเหลวได กลาวคือ เกิดการเช่ือมตอขามไปมาระหวางสายโซของโมเลกุลของโพ
ลิเมอร (cross linking among polymer chains) เหตุน้ีหลังจาก พลาสติกเย็นจนแข็งตัวแลว จะไมสามารถทําใหออนได
อีกโดยใชความรอน หากแตจะสลายตัวทันทีที่อุณหภูมิสูงถึงระดับ การทําพลาสติกชนิดน้ีใหเปนรูปลักษณะตาง ๆ 
ตองใชความรอนสูง และโดยมากตองการแรงอัดดวย เทอรโมเซตติงพลาสติก ไดแก 

• เมลามีน ฟอรมาลดีไฮด (melamine formaldehyde) มีสมบัติทางเคมีทนแรงดันได 7,000-135,000 ปอนดตอ
ตารางน้ิว ทนแรงอัดได 25,000-50,000 ปอนดตอตารางน้ิว ทนแรงกระแทกได 0.25-0.35 ทนทานตอการ
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิ ทนความรอนไดถึง 140 องศาเซลเซียส และทนปฏิกิริยาเคมีไดดี เกิดคราบและรอย
เปอนยาก เมลามีนใชทําภาชนะบรรจุอาหารหลายชนิด และนิยมใชกันมาก มีทั้งที่เปนสีเรียบและลวดลาย
สวยงาม ขอเสียคือ นํ้าสมสายชูจะซึมเขาเน้ือพลาสติกไดงาย ทําใหเกิดรอยดาง แตไมมีพิษภัยเพราะไมมี
ปฏิกิริยากับพลาสติก 

• ฟนอลฟอรมาดีไฮต (phenol-formaldehyde) มีความตานทานตอตัวทําละลายสารละลายเกลือและนํ้ามัน แต
พลาสติกอาจพองบวมไดเน่ืองจากนํ้าหรือแอลกอฮอลพลาสติกชนิดน้ีใชทําฝาจุกขวดและหมอ 

• อีพ็อกซี (epoxy) ใชเคลือบผิวของอุปกรณภายในบานเรือน และทอเก็บกาซ ใชในการเช่ือมสวนประกอบ
โลหะ แกว และเซรามิก ใชในการหลออุปกรณที่ทําจากโลหะและเคลือบผิวอุปกรณ ใชใสในสวนประกอบ
ของอุปกรณไฟฟา เสนใยของทอ และทอความดัน ใชเคลือบผิวของพื้นและผนัง ใชเปนวัสดุของแผนกําบัง
นิวตรอน ซีเมนต และปูนขาว ใชเคลือบผิวถนน เพ่ือกันล่ืน ใชทําโฟมแข็ง ใชเปนสารในการทําสีของแกว 

• โพลิเอสเตอร (polyester) กลุมของโพลิเมอรที่มีหมูเอสเทอร (-O•CO-) ในหนวยซ้ําเปนโพลิเมอรที่นํามาใช
งานไดหลากหลาย เชน ใชทําพลาสติกสําหรับเคลือบผิว ขวดน้ํา เสนใย ฟลมและยาง เปนตน ตัวอยางโพลิ
เมอรในกลุมน้ี เชน โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต โพลิบวิทิลีนเทเรฟทาเลต และโพลิเมอรผลึกเหลวบางชนิด 

• ยูรีเทน (urethane) ช่ือเรียกทั่วไปของเอทิลคารบาเมต มีสูตรทางเคมีคือ NH2COOC2H5 
• โพลิยูรีเทน (polyurethane) โพลิเมอรประกอบดวยหมูยูรีเทน (–NH•CO•O-) เตรียมจากปฏิกิริยาระหวางได

ไอโซยาเนต (di-isocyanates) กับ ไดออล(diols) หรือไทรออล (triols) ที่เหมาะสม ใชเปนกาว และน้ํามันชัก
เงา พลาสติกและยาง ช่ือยอคือ PU 

เมื่อนําหนังเทียม PVC มาทําคั่ทชูหรือเสื้อ jacket เปนตน ใสแลวอบ เพราะอากาศผานไมไดอยาง PU  
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2 เซลลฟู (Sponge) แลวแตจะเรียกมักใชเพ่ือเปนการเพิ่มความหนาของหลังเทียม PVC สามารถทําใหน่ิมหรือแข็งได
ตามตองการ เชน ทําหนังหนารองเทาแตะชาย หนา 2.0m.m-2.5m.m ทําเฟอรนิเจอรตามงาน Home Show หนา 0.7m.m
เน้ือน่ิมหนอย ทําโซฟาๆ จีบได ทํากระเปาสตรี 199 บาท หนาประมาณ 0.8m.m-1.0m.m เปนตน 
3 หลังผา สามารถพลิกเพลงเลือกใชหลังผาใหเหมาะสมตามลักษณะงาน วาจะหนา-บาง นุมหรือกระดาง 
 
การศึกษาเก่ียวกับโครงสรางกับแพทเทิรนของเคร่ืองแตงกาย 
  รูปรางของสตรีโดยปกติ จะมีสวนโคง และ สวนคอดทําใหเกิดผลแตกตาง ระหวาอก-เอว-สะโพก การสราง
แบบตัดเสื้อเบื้อตนสําหรับเสื้อเขารูป จึงตองวางเสนเกล็ดเอว เกล็ดวงแขน และเกล็ดไหลเพ่ือใหแบบตัดของเสื้อได
สัดสวนกับรูปรางของผูสวมใส การทําแบบตัดเสื้อชุดติดกัน (Dresses) มีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองเขาใจเก่ียวกับรูปราง
สตรีเพ่ิมเติม มากกวาการทําแบบตัดเสื้อ และกระโปรงหรือกางเกงคนละทอนกัน เพ่ือวิเคราะหสัดสวนของสตรีที่เปน
สวนยื่นของอก-เอว-สะโพก และชวงตัวที่มีสวนสัดแตกตางจาดขนาดมาตรฐานที่ไดกําหนดไว เพ่ือนํามาแกไขแบบตัด
กอนที่จะนําแบบตัดของเสื้อ ไปเปนแมแบบในการตัดเสื้อชุดติดกันตามแบบท่ีตองการตอไปฉะน้ันถาจะทําแบบเสื้อ
ชุดติดกันควรศึกษาเก่ียวกับการปรับแกไขแบบตัด ใหดีเสียกอน เพ่ือใหไดแบบตัดตามสัดสวนของผูสวมใสเปนอันดับ
แรกกอน  รูปรางของสตรีจะมีสวนโคง สวนคอดจากชวงไหลไปถึงชวงสะโพก ที่ตองตรวจสอบมาเพื่อใชแกไขแบบ
ตัดเบื้องตน การเรียนรูเก่ียวกับเรื่องรูปรางของสตรีเปนการเรียนที่ลึกซึ้งและละเอียดเปนวิชาช้ันสูงสําหรับชางเสื้อ
อาชีพ ที่ตองทําการศึกษาเพ่ือตัดเสื้อ สําหรับลูกคาที่เราไมสามารถกําหนดสัดสวนที่ตองการและเห็นวาเหมาะสมใน
การทําแบบตัดไดเอง ตองขึ้นอยูกับผูสวมใสเพียงประการเดียว ดวยเหตุที่สตรีแตละคนอาจจะมีสวนเกิน สวนขาดที่ไม
เหมือนกัน ซึ่งเปนความแตกตางกับการทําแบบตัดเสื้อผูสําเร็จรูปโดยช้ินเชิง สตรีบางคนรูปรางงดงามไดสัดสวน เมื่อ
ตรวจสอบรูปรางแลวไมตองแกไขแบบตัด แตสตรีบางคนมีทั้งสวนเกินและสวนขาดที่ตองแกไข เชน หนาทองพลุยยื่น
กวาอก และ สะโพกดานหลังเล็ก ลีบ จากเสนเอวลงไปเปนแนวเสนตรง ไมมีสวนยื่นของสะโพกเลย และ อาจจะมีสวน
ยื่นที่ตองแกไขอีก ที่รวมอยูในรูปรางของคนๆ เดียวกันน้ันดวย โดยเฉพาะรูปรางของสตรีที่อวนมาก จะมีปญหาเรื่อง
การแกไขแบบตัด มากกวาสตรีที่มีรูปรางผอม เมื่อตองการตรวจสอบรูปรางของตนเอง ควรถอดเสื้อผาตัวนอกออกให
หมด และสวมใสเสื้อชุดช้ันในที่ไดสัดสวนและเหมาะสมกับรูปราง ผูที่มีหนาทองพลุย ยื่นมามากควรสวมกางเกงรัด
หนาทอง เพ่ือชวยเก็บสวนเกินบาง สตรีผูที่มีหนาอกเล็กมาก ควรสวมเสื้อยกทรงชนิดที่มีเสริมทรง เมื่อยื่นตัวตรงอยู
หนากระจก จะเห็นสัดสวนของตนเองไดชัดเจน ใหสังเกตตามสัดสวนที่มองเห็นในความเปนจริง เพ่ือนํามาเปน
แบบอยางประกอบพิจารณา 
 
3. ผลการวิเคราะห 

วัสดุที่นํามาศึกษาครั้งน้ี ก็จะเลือกวัสดุที่สามารถกันนํ้ามาศึกษา ในประเทศไทยมีวัสดุที่จะนํามาศึกษาไมเยอะ
เทากับประเทศอื่นที่เขามีความหลากหลายใหเลือกมาศึกษาเยอะ วัสดุที่เราเลือกมาศึกษาก็จะเลือกวัสดุที่พยายามจะใหมี
ความแตกตางกับจากวัสดุเดิมที่นํามาทําเสื้อกันฝน 
 ในครั้งน้ีเลือกศึกษาคุณสมบัติของผาพลาสติก 2 ชนิดคือ 1) Polyurethane (PU) และ 2) Polychloroethene (PVC) 

โพลิยูรีเทน Polyurethane หรือ PU หลักๆ มีอยู 2 ตระกูล  
1) PU ชนิด DRY  PROCESS มี 2 layer ประกอบดวยช้ันผิวฟลม PU บางๆ และช้ันหลังผาสุดแตจะใช หรือ ผา

หนาหรือบาง 
2) WET PROCESS ประกอบดวย 3 ช้ันคือ ผิวที่เปนฟลม PU+ เซลลที่เปนเคมี PU+ หลังผา 
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ช้ันผิว เปนฟลม PU บางๆ ความหนาแคหน่ึงในรอยของเซนติเมตร หรือหนาใกลเคียงกับกระดาษแกวที่เรา
ใชหอของถวายพระ มีความเหนียว นํามาแทนโครงสรางช้ัน SKIN ของหนังแท  

ช้ันเน้ือ (ใน PU WET  PROCESS) เพ่ือเพ่ิมความหนาใหหนังเทียบ PU สําหรับใชงานกับผลิตภัณฑที่
ตองการ PU ที่หนาขึ้น และ HOT STAMP ไดดี ถาจะเปรียบเทียบกับหนังแท ก็คือหนังช้ันที่ 2 ของหนังแทน้ันเอง 

หลังผา เปนช้ันดานหลังสุด ที่จะชวยใหหนังเทียม PU แข็งแรง ความแข็งแรงของแผนหนังเทียม PU ขึ้นกับ
หลังผาที่นํามาประกอบใชเปนสวนใหญ 

พลิไวนิลคลอไรด Polyvinyl chloride หรือ (PVC) 
โครงสรางคลายกับ WET  PROCESS  PU ผิดกันตรงที่ ตระกูลเคมีที่ใชเปน PVC(Polyvinyl chloride) 

ประกอบดวยโครงสรางหลัก 3 ช้ัน เหมือนกัน คือ 
1) ผิวเปนช้ันของ PVC ตันๆบางๆอากาศผานไมได น่ีเองทําใหเมื่อนําหนังเทียมPVC มาทําคั่ทชูหรือเสื้อ 

jacket เปนตน ใสแลวอบ เพราะอากาศผานไมไดอยาง PU 
2) เซลลฟู (Sponge) มักใชเพ่ือเปนการเพ่ิมความหนาของหลังเทียม PVC สามารถทําใหน่ิมหรือแข็งไดตาม

ตองการ เชน ทําหนังหนารองเทาแตะชาย  หนา 2.0m.m-2.5 m.m ทําเฟอรนิเจอรตามงาน Home Show  หนา 0.7m.m 
เน้ือน่ิมหนอย ทําโซฟาๆ จีบได ทํากระเปาสตรี 199 บาท หนาประมาณ 0.8m.m-1.0m.m เปนตน 

3) หลังผา สามารถพลิกเพลงเลือกใชหลังผาใหเหมาะสมตามลักษณะงาน วาจะหนา-บาง นุมหรือกระดาง 
 
 
 
 
 
 
 
เปรียบเทียบระหวาง พี.ยู.(PU), พีวีซี (PVC) วาอันไหนเหมาะสมนํามาทําเสื้อกันฝน 
คุณสมบัติ              พี.ยู (PU) พี.วี.ซี (PVC) 

1. เวลา ปานกลาง ตํ่าที่สุดในกลุม 
2. การพิมพทองบนผิว สวย สวยปานกลาง 

3.  Hot Stamping  
 

สวย-เฉพาะโลโกหรือตัวอักษรใหญๆ           
ถา เปนตัวอักษรเล็กๆ จะพิมพทองยาก 

4. ซิลคสกีนบนพ้ืนผิวหนา สวย สวย 
5. การทากาวดานหลังเพ่ือ ทํางานงาย ตองระวังเลือกกาวที่เหมาะ เชนใชกาวยาง 
PVC สวนใหญจะมีช้ันผิวและช้ันฟู ที่ทําใหเกิดแรงสปริงสูง ฉะน้ัน จําเปนตองใชกาวมากกวา PU ทั่วไป เขาใจ
วาผูที่ทํางานเก่ียวกับ หนังแท และ PU นานๆ เมื่อปรับมาทํางาน PVC ใหมๆ จะไมชินกับการทากาว บนหลังผา 
PVC ซึ่งตองกินกาวมากกวา 
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คุณสมบัติ              พี.ยู (PU) พี.วี.ซี (PVC) 

6. การปอกใหบางสําหรับ
การปอกใหบางลงควรทํา
เทาที่จําเปนเทาน้ันควรเลือก
วัสดุหนา-บางใหเหมาะกับ
งานต้ังแตแรกจะดีกวา 

1.PU ชนิด DRY PROCESS ทํา
ไมไดเลย 2.PU ชนิดWET 
PROCESS ปอกไดบางชนิดช้ินอยู
กับหลัง ผาแตควรปรึกษาผู
จําหนายกอน 

เชนเดียวกับ PU WET PROCESSเพราะ
การปอกเทากับการเฉือนเอาหลังที่ชวย
ความแข็งแรงออกไป สวนที่เหลือคือ ช้ัน
ผิวและช้ันฟูเทาน้ันถาปอกหลังผาออก
และนําไปเย็บหรือดึงแรงๆจะฉีกขาดงาย 

7. อายุผลิตภัณฑ    2-5 ป    10 ปขึ้นไป 

8. นํ้าหนัก   คอนขางเบา   หนัก 
9. Perforateการที่ผาน ผานได ผานไมได 
10. งานที่เหมาะจะใช       
 

ผลิตภัณฑที่ตองการนํ้าหนัก เชน
stationery หนังรองเทาสตรี 
Maxy,course,shoe,เสื้อ กระเปา 
แฟช่ัน เพราะมีจุดเดนที่สีสัน 

งานที่ตองการความทนทานมากหนอย 
 

11. ความเปนอันตรายตอ
สุภาพ 
 

นอย PVC มักจะมีสารหนักผสมอยู เชนสาร
ตะก่ัว สารแคดเม่ียม ที่เวลาเราสงออก
สินคา ทางยุโรปมักสอบถามวามีสาร
เหลาน้ีผสมหรือไม ซึ่งเราสามารถ
หลีกเล่ียงได โดยสั่งผลิตไมใหใสสาร
เหลาน้ี 

 
รูปแบบเสื้อกันฝน ที่ไดมีการออกแบบจะดีไซนออกไปในทางแฟช่ันมากกวา การแนนการใชงานโดยตรงการ

ใชงานอาจจะสะดวกสบายมากกวาในแบบเดิมๆที่มีในทองตลาดแตน้ีเปนชุดเริ่มตนของการนําไปพัฒนาในมีความ
สะดวกสบายการใชงานมากขึ้น จากการศึกษาโครงสรางกับแพทเทิรนมาแลว ก็จะนําผลการศึกษามาออกแบบชุดแลว
แกปญหาของวัสดุที่นํามาใชในครั้งน้ี   
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ผลงานออกแบบในคร้ังน้ี ไดทําการออกแบบออกมา 4 ชุด ดังน้ี 

 

ชุดที่ 1. เสื้อ Coat พลาสติก 
พลาสติกที่นํามาใช เปนพลาสติกเน้ือบาง เสื้อตัวน้ีจุดเดนอยูที่การนําเอาผา PVCมาผสมเขาไปในตัวงาน ปกของตัวน้ี
จะคลายกับเสื้อสูทสวนแขนจะเปนแขนยาว แพทเทิรนจะดีไซนใหเขารูปในการดีไซนงานช้ินน้ีจะตองการใหงาน
ออกมาดูเปนผูหญิงเท 

 

ชุดที่ 2. เสื้อ Coat PVC  
PVC ที่นํามาใช เปนพลาสติกอีกชนิดหน่ึงเสื้อตัวน้ีจะเดนอยูที่การนําเอาผา PVC 2 สีมาผสมผสาน 
ปกของตัวน้ีจะคลายกับเสื้อคอจีนแพทเทิรนจะดีไซนใหเขารูปดีไซนใหตรงขอศอเปนแบบ 5 สวนมีการเปด  
เพ่ือการระบายอากาศ และในการขยับแขน เพราะเน้ือผาช้ินน้ีจะคอนขางแข็งแตเวลาสวมใสจะไมรูสึกอบ  
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ชุดที่ 3. เสื้อ Coat พลาสติก 
พลาสติกที่นํามาใช เปนพลาสติกเน้ือหนา เสื้อตัวน้ีจุดเดนอยูที่ ลักษณะของตัวพลาสติกจะเปนพลาสติกที่มีผิว ที่เปนรู 
สวนช้ินหลังจะใชการผาขางหลังเพ่ือเปนการระบายความอับช่ืนในตัวเสื้อ ปกของตัวน้ีจะเปน ปกปกนก  
แทเทิรนจะออกแบบใหเขารูป สวนตัวแขนจะเปนแขน 4 สวน 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชุดที่ 4. เสื้อ Coat พลาสติก 
พลาสติกที่นํามาใช เปนพลาสติกเน้ือหนา เสื้อตัวน้ีจุดเดนอยูที่ การนําพลาสติก 2 ลักษณะมาผสมกันคือชวงแขนจะ
เปนพลาสติกเน้ือบางที่เรานําพลาสติกเน้ือบางมาใชตรงชวงแขนเพราะพลาสติกเน้ือหนา เวลาสวมใสจะทําใหไม
สามารถงอขอศอไดวิธีแกเลยการนําเอาพลาสติกเน้ือบางมาใชในสวนของตัวแขน ปกของตัวน้ีจะเปนปกคอกวาง 
ทําใหการระบายอากาศจะรูสึกไมอับช่ืน สวนขางหนาใชเปนการติดกระดุมเพ่ือเพ่ิมการระบายอากาศอีกทางหน่ึง 
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4. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 4.1 บทสรุป 

จากการท่ีไดทําการศึกษาคันควาขอมูลตางๆนับต้ังแตคิด CONCEPT, SKETCH, DESIGN การสราง Patten, 
การทําชุดผาดิบ, FITTING จนทําสําเร็จเปนชุดทั้งหมด ไดสรางงานตามกระบวนการวิธีที่ไดศึกษาแลวน้ัน ภายหลังเมื่อ
สรางผลงานเสร็จเรียบรอยสามารถสรุปผลในแงตางๆท่ีเปนขอเท็จจริงจากการสรางงานไดดังตอไปน้ี  

1. Concept การสราง Concept ขึ้นมาน้ันพ้ืนฐานมาจากความสนใจของแตละบุคคล ซึ่งสิ่งที่สนใจน้ันอาจเปน
สิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งก็ไดเพ่ือนํามาสรางผลงานหรือที่เรียกกวา Inspiration (แรงบันดาลใจ) ผนวกกับการหา
แหลงขอมูลภูมิหลังของเรื่องอยางละเอียดเพ่ือที่วาการสรางงานอยางมีที่มาที่ไป เมื่อเรามีท่ีมาที่ไปละเอียดและมีแรง
บันดาลใจที่เราสนใจที่เราสนใจแลว ความนาสนใจของงานก็จะเกิดและทําใหตนเองสามารถผลิตงานไดอยางมี
ความสุข ตอบสนองความตองการท้ัง ผูออกแบบและผูบริโภค การต้ังช่ือ Concept เปนอีกหน่ึงปญหา เราตองต้ังช่ือให
มีความนาสนใจ มีความดึงดูดเพ่ือสรางความแตกตางใหกับผลงาน เพราะในหลัก ความเปนจริง มีผูผลิตอยูมากมายที่
สรางผลงานออกมาอยูสม่ําเสมอ 

2. Sketch Design กระบวนการข้ันตอนน้ีเปนชวงที่เราสามารถสรางผลงานที่บงบอกถึงความเปนตัวของ
ตัวเองไดเปนอยางไรก็ขึ้นอยูกับขั้นตอนน้ี โดยใชความชอบสวนตัวจินตนาการ ขอมูลที่หามาเช่ือมโยงกันได แตตอง
ใหอยูในขอบเขตของ Concept เพ่ือใหทุกชุดใน collection ที่ออกแบบมาไมใหหลุดจากกรอบของกันและกันแตก็มี
จุดเดนในแตละชุดแตกตางกันออกไป 

3. Frabric & Materials ผาและวัสดุที่จะนํามาใชในผลงานน้ันเปนสวนประกอบที่สําคัญมาก เพราะการ
เลือกใชวัสดุใหเหมาะสมกับแบบที่เราออกแบบขึ้นน้ันทําใหเราตองเขาใจถึง Concept ของเราอยางแทจริง อีกทั้งยัง
สรางความสวยงามและความเขากันใน collection อีกดวย โดยขั้นตอนน้ีเราตองมีการหาขอมูลเชนกัน หาขอมูลถึงวัสดุ 
และ เน้ือผาที่เราจะนํามาใชวามีคุณสมบัติอยางไร แหลงที่มาที่สามารถซื้อไดในราคาท่ีเหมาะสม เพราะราคาของผาก็
ไมไดบงบอกความสวยงามถาหากนํามาใชอยางไมเหมาะสม ดังน้ันเราไมเพียงแตตองหาขอมูลในเรื่องของ Concept 
หรือ inspiration  เทาน้ัน แตยังตองหาขอมูลในเรื่องของผาและอุปกรณที่จะใชเชนเดียวกัน 

4. Pattern การสราง Pattern ใหเหมือนกับแบบที่เราออกแบบไวน้ันเปนขั้นตอนที่ยาก เพราะบางทีผูออกแบบ
ไมไดคํานึงถึงการสรางจริง โดยบางแบบน้ันเราสามารถใช Basic Pattern มาออกแบบไดโดยการดัดแปลงเพียงเล็กนอย 
แตในบางแบบท่ีมีความยากเพ่ือตอบสนองจินตนาการของผูออกแบบก็ตองใชการวาดรูป ซึ้งตองอาศัยการขึ้นหุนกอน
เพ่ือทดลองกับหุนจริงแลวคอยถอดแบบออกมาเพ่ือสรางลง Pattern อีกที โดยหลังจากการสราง Pattern ทั้งหมดแลว
น้ันเพ่ือความแนนอนในแบบท่ีเราสรางขึ้นเราควรนําแบบมาสรางลงในผาดิบกอนเพ่ือทําการ fitting กอนที่ลงในผาจริง
เพ่ือกันการผิดพลาด 

5. การตัดเย็บ ขั้นตอนการตัดเย็บน้ันเปนขั้นตอนที่ใชความละเอียด รอบคอบและความประณีตเปนอยางสูง 
เพราะเมื่อผิดพลาดแลวจะเปนการยากที่จะแกไขและอาจทําตัวผาน้ันเสียไดหรืออุปกรณที่นํามาตกแตงน้ันมีความ
เสียหาย ฉะน้ันจึงตองมีการวางแผนอยางดีวาความตัดเย็บช้ินใดกอนช้ินใดหลัง จะประกอบกันเชนไรเพ่ือไมใหเกิด
ความผิดพลาด โดยอาจจะลองดูกับผาอื่นกอนก็ได ขั้นตอนน้ีตองอาศัยความชํานาญเชนกัน เพราะผูที่ไมถนัดอาจทํา
ผลงานเสียหายเมื่อใชกับจักรจริง 

6. วัสดุตกแตง ในบางชุดที่มีรายละเอียดของชุดนอยอาจมีการใชวัสดุนํามาตกแตงใหเขามาเปนจุดเดนเพ่ิมขึ้น
ก็ได เชน การตอกหมุด หรือการทําคริสตัลเพชรพลอยมาติดทําใหผลงานดูมีจุดเดนมากขึ้น แตในบางโอกาสท่ีชุดมี
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รายละเอียดที่ดูสวยงามอยูแลวการเพ่ิมวัสดุแตงเพ่ิมเขาไปอาจจะทําใหชุดดูไมสวยและดูไมเหมาะสมเหลาน้ีขึ้นอยูกับ
การออกแบบ  
 4.2 ปญหาและการแนะนํา 
 1. Fabric & Materials การเลือกผาเมื่ออยูระหวางขั้นตอนในการออกแบบน้ันเราควรท่ีจะคิดถึงวัสดุและผาที่จะ
ใชควบคูไปกับการออกแบบดวย ฉะน้ันเราควรเริ่มท่ีหาขอมูลของผาและวัสดุที่จะใชอยางละเอียดถึงคุณสมบัติและ
ความเหมาะสมเพ่ือที่เวลาเราซื้อผาจะไดมีวัตถุประสงคที่ชัดเจนไมเลือกผาหรือชนิดที่หลากหลายเกินขอบเขตของงาน 
เพ่ือการออกแบบที่เปน collection 
 2. Pattern ในผลงานขาพเจาการสราง pattern น้ันคอนขางมีปญหาพอสมควรเน่ืองจากวัสดุที่ใชเปนพลาสติก 
ซึ่งไมมีความยืดหยุนมากนักหรือไมมีเลย เพราะฉะน้ันจึงไมสามารถที่จะทําลงผาดิบได จําเปนตองลงกับวัสดุจริงและ
คอนขางตองพอดีกับผูสวมใส แตบางแบบที่คิดไวไมสามารถที่จําทําไดเน่ืองจากใชวัสดุที่แตกตางจึงตองมีการพลิก
แพลงแบบเพื่อใหเกิดความสวยงามและงายตอการตัดเย็บมากขึ้น อยางที่ขาพเจาไดกลาวไวขางตนที่ตองอาศัยความ
ชํานาญและความถนัดในการสรางงานน้ันอาจมีความจําเปนที่ตองพ่ึงคําแนะนําและวิธีการตัดเย็บจากผูที่มีความชํานาญ
และมีประสบการรที่มากกวา 
 4.3 ขอเสนอแนะ 
 1. การออกแบบน้ันถือวาเปนเรื่องที่มีความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการออกแบบน้ันแสดงถึงความเปน
เอกลักษณและตัวตนของผูออกแบบ โดยที่ผูออกแบบตองกําหนดขอบเขตของการออกแบบและตองคํานึงถึง  
Concept และที่มาเชนเดียวกันทั้งหมดน้ีเพ่ือใหเกิดความลงตัวและความเปน collection   มากที่สุด โดยที่ชุดแตละชุดใน 
collection ก็ตองมีจุดเดนไปพรอมกันดวย 
 2. การหาขอมูลเปนอีกหัวขอหน่ึงที่สําคัญเชนเดียวกัน การหาขอมูลควรเริ่มตนต้ังแตความสนใจสวนตัวของ
ผูออกแบบมานําเสนอรวบรวมขอมูลใหไดมากที่สุดจนรูสึกวา concept ดูเปนที่นาสนใจ หลังจากน้ันก็ควรศึกษาขอมูล
เก่ียวกับ ชนิดของเน้ือผาและวัสดุ รวมถึง patternโทนสีของชุด และความกลมกลืนเมื่อนําทุกอยางมารวมกันเปน 
collection 
 3. การปรึกษาผูชํานาญการเปนอีกความจําเปนที่มิควรมองขาม เพราะผูที่เช่ียวชาญและมีประสบการณ จะมี
คําแนะนํา และเทคนิคตางๆจากการทํางานจริงๆ เน่ืองจากการเรียนน้ันมีความแตกตางจากในโลกของการทํางาน โดย
สิ้นเชิง ทั้งทางทฤษฏีและปฏิบัติและขาพเจาเช่ือวาการที่ไดคําแนะนําจากผูชํานาญจะมีผลทําใหผลงานออกมาสมบูรณ 
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การศึกษาเสียงกับวัฒนธรรมในพื้นท่ีทองเท่ียวไทย 
เพื่อการออกแบบภาพยนตรสารคด ี

A STUDY ON AMBIENT SOUND IN TOURISM AREA  
IN BANGKOK FOR DOCUMENTARY FILM DESIGN 

 
พัลลภ เรืองโชติ1 ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

-------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยชุดน้ีจัดทําขึ้นมาเพ่ือวิเคราะหประเด็นปญหาและเสนอแนวทางสําหรับการศึกษาเสียงเพ่ือหา
ความสัมพันธระหวาเสียง พ้ืนที่ และวัฒนธรรม โดยมุงเนนเปาหมายการศึกษาไปท่ีการวางโครสรางหาความสัมพันธ
ของเสียงบรรยกาศกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยที่การใหกรอบการศึกษามุงเนนไปยังการศึกษาเก่ียวกับ
ประสบการณการรับรู เพ่ือใหสอดคลองกับประเด็นเน้ือหาหลักของงานวิจัย 
 การวิเคราะห เสียงในพ้ืนที่ และรูปแบบสถาปตยกรรมมีการจัดลําดับความสําคัญดวย เสียง พ้ืนที่ และ
วัฒนธรรม เพ่ือนําเสนอขอสังเกตขององคประกอบสามอยางที่เปนประเด็นเน้ือหาหลักการศึกษานี้จึงนําไปสูการพัฒนา
เพ่ือใหเห็นภาพรวมของการอยูรวมกันระหวางอัตลักษณของเสยีงและอัตลักษณของภาพในสภาพแวดลอมที่ศึกษา โดย
ที่วิธีการท้ังสองมีการศึกษาควบคูกันไปเพ่ือสรางประสบการณ การกระตุนประสาทสัมผัสสําหรับผูใชพ้ืนที่  โดยศึกษา
จากการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมในพ้ืนที่เปนปจจัยกําหนดควบคูไปดวย 
 
คําสําคัญ:  พ้ืนที่, เสียง, วัฒนธรรม, เสียงในพ้ืนที่, ประสบการณ, การกระตุนประสารทสัมผัส 

 
Abstract 

 
T This thesis is an attempt to analyze and establish a practical guideline for soundscape study to investigate the 

relationship between sound and multi-cultural space. Aiming for perception rather than for practical purpose, the 
whole study provides a structural framework by which sound perception could incorporate acoustic elements into 
their spaces.  

The analyses of soundscape and architecture forms are organized in the order of sound, space, and cultural to 
present my personal observations on the issue. Three graphic systems are developed to visualize the coexistence of 
sonic identities and visual identities in the scoped environment and how both of them interact to create a multi-
sensory perception for visitors. Among the three systems, the Soundscape Map System is particularly introduced to 

                                                                    
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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demonstrate a case study where soundscape elements and multi-cultural are successfully employed to strengthen the 
construction of spaces and sound.  

 
Keyword: Space,Soundscape,Multi-cultural,Soundscape,Multi-sensory perception 
 
1. บทนํา 
 เสียงที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเราน้ันหากนํามาแยกประเภทตามประเภทจะพบวาเสียงที่ทํางานอยูบนพ้ืนที่ สวนใหญ
จะจัดอยูในประเภท เสียงบรรยากาศ (Ambient)  และ เสียงรบกวน (Noise) เปนตน 
 เสียงบรรยากาศ (Ambient Sound) คือเสียงที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ันๆโดยมีหนาที่สรางบรรยากาศของสถานที่
น้ันๆ โดยมากจะพบวาเสียงบรรยากาศ ของพื้นที่เกิดจาก 2 ปจจัยเปนหลัก คือเสียงเฉพาะที่มาจากพ้ืนที่น้ันๆ และเสียง
เฉพาะเมื่อพ้ืนที่น้ันๆถูกเขาใช ในที่น้ีไดจํากัดความการเขาใชไวโดยกวางเปน 2 ลักษณะคือ 

1) มนุษย 
2) สิ่งประดิษฐหรือสิ่งที่ถูกสราง (Artificial) ตางๆ  เปนตน 

 เสียงรบกวน (Noise) คือเสียงรบกวนหรือเสียงที่ถูกจัดประเภทใหอยูในคล่ืนความถี่ที่เกินความตองการของหู
มนุษย เสียงดังกลาวสวนหน่ึงมาจากเสียงบรรยากาศรอบๆพ้ืนที่น้ันๆ แตจะเกิดการ Overload-crossing จนทําใหเสียง
บรรยากาศแปรเปนเสียงรบกวน แตลักษณะพิเศษ ของ เสียงรบกวน ในพ้ืนที่ ถนนขาวสารน้ันโดยมากมักมาจากการ
สื่อสารระหวางมนุษยเอง เสียงที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ที่มีความเปนพิเศษในพ้ืนที่ตรอกขาวสารน้ันจะถูกกําหนดแหลงเกิด
เสียงไปกับกลุมคนผูเขาใชที่มีความแตกตางกันในดานของ พ้ืนทางดานวัฒนธรรม (นักทองเที่ยว,ผูใชบริการ) หรือ 
ความประสงค เพ่ือเขาใชพ้ืนที่ (ผูใหบริการ,กลุมคนสัญจร)  ดังน้ันจะพบวา นอกจากปายหรอื ภาพ (Visual) ที่เกิดขึ้น
ในพ้ืนที่น้ันๆจะสะทอนความเปนอัตลักษณของที่น้ันๆแลว เสียงยังเปนตัวกํากับ สื่อความ สะทอนความเปนอัตลักษณ
ของพื้น ที่น้ันๆ อีกดวย  
 เสียงมีทิศทางและสามารถบอกลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่น้ันๆไดโดยอาศัยการรับรูทางสายตาควบคูไปดวย  ยก
ตัวอยางเชน เสียงสะทอน  (Reverb) ของเสียงน้ันสามารถทําใหรู ไดวาพ้ืนที่น้ันแคบหรือกวางเพียงใด  ดังน้ันความ
หลากหลายจากจุดกําเนิดเสียง  หรือความหลากหลายของลักษณะพ้ืนที่ที่เสียงกําเนิดน้ันก็ยอมสะทอนใหเห็นภาพของ 
พ้ืนที่จากเสียงไดเชนกัน 

  
2. ขั้นตอนการวิจัย และขอบเขตดานเนื้อหา 
 2.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

2.1.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี  
 พ้ืนที่ศึกษา  คือพ้ืนที่สาธารณะรอบบริเวณ  ถนนขาวสาร  ซึ่งเปนถนนที่มีความพิเศษทางดานของการ
เปนพ้ืนที่ทองเท่ียวที่สําคัญมีการเขาใชพ้ืนที่อยางถ่ีและเปนประจําตอเน่ืองเปนยานที่มีลักษณะการใชพ้ืนท่ีที่มีการ
ผสมผสานทั้งยานพาณิชยกรรม และทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้ังเดิมของกรุงเทพเกาอีกดวย 
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รูปท่ี 1  แผนที่แสดงพ้ืนที่สาธารณะและอาณาบริเวณการเกิดขึ้นของกิจกรรม ณ บริเวณตรอกขาวสาร 
ที่มา:  http://www.thailande.free.fr/en/khaosan.php 

 
 2.1.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 

1) ศึกษาแนวคิดเก่ียวกับเสียงและพ้ืนที่โลง พ้ืนที่สาธารณะการศึกษาลักษณะ 
พฤติกรรมและความตองการที่เกิดขึ้นภายในพ้ืนที่,การเดินทางสัญจรตลอดจน 
ความสัมพันธของระบบการสัญจรที่สงผลตอเสียงในพ้ืนที่น้ันๆ 

2)  ศึกษาพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ จากผูสัญจรภายในพ้ืนที่โดยการพิจรณา 
องคประกอบทางกายภาพ อายุ เพศ ตลอดจนกิจกรรมที่มีผลตอการกําเนิด 
เสียงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การศึกษา 

3) วิเคราะหตัวอยางเสียงที่ไดรับจากพ้ืนที่ศึกษาและวิคราะหความหมายของในเชิง 
สัญลักษณของพื้นที่เพ่ือหาที่มาที่ไปของแหลงกําเนิดเสียง 

4) ออกแบบผลงานวิทยานิพนธ 

5) สรุปผลการศึกษาและการออกแบบ 
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2.2 การจําแนกประเภทของเสียงและการจํากัดความ 
2.2.1 การแยกประเภทพ้ืนที่การศึกษาออกเปนสองประเภทเพื่อเขาใจจุดประสงค 
 ของพื้นที่เพ่ือทําการศึกษาเสียงที่เกิดขึ้น ในที่น้ีผูศึกษาไดจํากัดคํายอและใหคํา 
 จํากัดความออกเปน 2  แบบ 4 ประเภท คือ  

1) ลักษณะของเสียง มี 2 รูปแบบ 
1.1) Ambient 
1.2) Noise 

2) ลักษณะจุดประสงคของพื้นที่ 2 ประเภท 
1.1) Aesthetic purpose 
1.2) Practical Purpose 

 

 

รูปท่ี 2 การจําแนกประเภทของเสียงและพื้นที่ 
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ตารางที่ 1 การจําแนกและจัดกลุมใหกับเสียงและพื้นที่ตามคําจํากัดความ 

 
 
 
Aa 

เสียงที่ใหประสบการณ 
ในทางสุนทรียกับพ้ืนที่ 
โดยเปนเสียงที่เกิดขึ้น 
จากสภาพแวดลอมที่มีอยู
ในพ้ืนที่เดิม 

 
Soundscape; 
 
Sonic sculpture 

“Schafer, R. Murray. Tuning of 
the world” R. Murray Schafer 
(2517 : 45)  
Sonic Architecture 
Bill & Mary Buchen (2545 : 108)  

 
 
 
Ap 

การศึกษาในเสียงจริงที่ 
จะตองจัดการกับการ 
พิจารณาการปฏิบัติ 
ในสภาพแวดลอมที่ถูก 
สรางขึ้น 

Noise reduction; 
Noise control; 
Acoustic insulation; 
Vibration control 

“Acoustics: architecture, 
engineering, the environment” 
Charles M. Salter Associates Inc. 
(2541 : 36)  
“Design for good acoustics and 
noise control” John Moore (2522 
: 67) 

 
 
 
Na 

 

การจําลองเสียงเพ่ือการ
ออกแบบใหกับพ้ืนที่ 

เฉพาะเพ่ือจําลองเสียง 

จากธรรมชาติ 

 

Multimedia presentation 
for architectural design; 

Inspiration on design 
process; 

Making background 
music in the built 
environment 

“Architecture as a translation of 
music” Elizabeth Martin (2548 : 
109)  
“Sound: space” Bernhard Leitner 
(2542 : 86)  

 
Np 

การศึกษาในเสียง 
สังเคราะหที่ 
จะตองจัดการกับการ 
พิจารณาการปฏิบัติ 
ในสภาพแวดลอมที่ถูก 
สรางขึ้น 

 
Architectural acoustics; 
Concert hall designs; 
Audio/visual issues 
 

 
“Acoustics and the built 
environment” Anita Lawrence 
(2543 : 76) 

 
2.3 คุณสมบัติอ่ืนๆ ของเสียง 
 นอกจากที่ยกมาขางตนแลว  เสียงยังถูกแยกแยะประเภทไดอีกหลายๆ ทางเชน    ทางดานสภาวะอารมณที่
เกิดขึ้นเมื่อไดยินเสียงโทรศัพทดัง  กับ  เสียงนกรอง  เสียงแรกที่เกิดขึ้น  จะสงผลใหคนฟงแตกตางจากเสียงที่สองที่ฟง
แลวรูสึกสบายกวา ทําไมคนถึงชอบฟงเสียงคล่ืนมากกวาเสียงรบกวนจากโรงงาน  ในลักษณะที่เสียงมีความคลายกัน 
คําถามเหลาน้ีลวนทําใหเกิดการแยกประเภทของเสียงในเชิงตีความทางสัญลักษณเกิดขึ้น  ในชวงป  คศ. 1977 น้ัน 
Schafer R. Murray ไดเริ่มอธิบายปรากฎการณน้ีขึ้น  โดยใหอาสาสมัครเขามาทดลอง  ฟงเสียงโดยมีการจัดประเภทและ
แยกรายละเอียดออกตามแหลงที่มาของจุดกําเนิดเสียง ลักษณะของเสียง  ความรูสึก  หรือผลที่ไดรับจากการฟงเสียงๆ
น้ัน 
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 แตอยางไรก็ดี  ผลการทดลองก็ยังคงคลุมเคลือ  เน่ืองจากพ้ืนฐานของอาสาสมัครน้ันแตกตางกันออกไป 
ประสบการณ  และหนาที่การงานก็เปนปจจัยสําคัญ  แตการวิเคราะหก็ยังคงสามารถทําได  หากเปนไปตามหลักการและ
วิธีการแยกแยะ อยางถูกตอง 
 
2.4 สัญลักษณของเสียง 
 เสียงถูกจัดใหสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางออม  กลาวคือ  ในขณะที่เราไดยินเสียงนกรอง  จะทําใหเรานึก
ถึงธรรมชาติบริเวณนั้นแลว  ยังทําใหเราจดจําเสียงนกรองใหเปน  Soundmark ของพ้ืนที่น้ันๆ อีกดวย นอกจากน้ี  เสียง
บรรยากาศ (Ambient) ยังสามารถแบงตามสัญลักษณของเสียงไดอีกเปน 2 ประเภท คือ 

2.4.1 สัญลักษณทางเสียงของเสียงบรรยกาศ 
  1) Background sound 
  2) Foreground sound 

ตารางท่ี 2 ตารางการแยกหนาที่การสื่อความของ เสียงหลัก สัณญาณเสียงและ Soundmark 
 

 Definition Psychological Example 
Keynote Sound 
(Background) 

They are not listened to 
consciously; They are 
overheard but cannot be 
overlooked. 

Ground Water, 
Wind, 
Forest, 
Plains, 
Birds… 

Signals 
(Foreground) 

They can be Listened to 
consciously. 

Figure Train Whistles, 
Ship Whistles, 
Bell, 
Horns… 

Sound mark 
(Most noticeable) 

They are sounds that is 
specially regarded or 
noticed by the people in a 
certain community. 

Landmark Virtuoso drumming of the 
Austrian bureaucrats with 
their long handled rubber 
stamps. 

ที่มา: The new Soundscape. p 174 
 
 จากตารางขางตนจะเห็นไดวาการสื่อความของเสียงน้ันมีผลตอการกระตุนประสาทสัมผัสและใหผลทางดาน
จิตวิทยาอีกดวย และวิธีการแบงเกณฑตางๆเหลาน้ีจะถูกนําไปใชเปนแนวทางการแบงประเภทตองานวิจัยที่จะทําให
เน้ือหาน้ันจับตองไดและมีความสมจริงและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 

3. ผลการวิเคราะหการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ีผูศึกษาไดใหความสําคัญกับการตีความของพื้นที่นอยกวาการรับรูในเชิงประสบการณตอ
พ้ืนที่ศึกษา โดยแบงออกเปนหัวขอยอยๆเพ่ือใหวิธีการเขาถึงพ้ืนที่ศึกษาน้ันไดใชเวลาเชิงประสบการณรับรูพ้ืนที่ จน
ไปถึงการคล่ีคลายและตีความในที่สุด โดยแบงออกเปน 4 องก ดังน้ี  
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3.1  เสียงบรรยากาศและพื้นท่ีวัฒนธรรม 
 ในองกน้ีจะกลาวถึงการเขาเริ่มเน้ือหาของภาพยนตรและการเกริ่นเขาสูความเปนเมืองในฐานะเมืองเกาซึ่งทํา
หนาที่ในการสะทอนอัตลักษณออกมาอยางหลากหลายรูปแบบ โดยอาศัยปจจัยพ้ืนฐาน เชน เวลา หรือ หนาที่ ของ
องคประกอบของพื้นที่ศึกษา 

3.2 เสียงบรรยกาศและลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ี 
 องกที่ 2 จะนําเสนอรูปแบบของเสียงที่บงบอกอัตลักษณโดยรวมของพ้ืนที่โดยท่ีการตีความจะถูกกําหนดโดย
จุดกําเนิดเสียงและปรมิาณเสียงเปนหลัก 

 3.3  เสียงรบกวนและความหลากหลายของวัฒนธรรม 
 ในสวนน้ีจะถูกถายทอดออกมาในชวงเวลาที่แตกตางกันออกไป  โดยจะกลาวถึงชวงเวลากลางคืนที่เสียง 
บรรยากาศถูกเปล่ียนสภาพใหเปนเสียงรบกวน  แตเสียงรบกวนนี้น้ีนก็ยังคงมีสถานภาพแนชัด  ยกตัวอยางเชน  เสียงพูด
ที่เกิดจากหลากหลายจุดกําเนิดจนฟงความหมายไมไดใจความแตมีหนาที่สงเสริมใหความหมายของพื้นที่กลายเปน
พ้ืนที่ผนวกรวมวัฒนธรรมมากขึ้น 
 3.4  เสียงรบกวนและการผนวกรวมสัญญะ ของวัฒนธรรมพื้นท่ี 
 สวนสรุปสุดทายในเน้ือหาของการนําเสนอภาพยนตรน้ันจะมีการกําหนดขั้นตอนและใหการรับรูเชิง
ประสบการณของแตละตอนเพ่ือสรุปการตีความของเน้ือหาการศึกษาวิจัย 
 
4. บทสรุป 

จากการสรุปแนวคิดและการตีความพ้ืนที่ออกเปนองกตางๆ และการวางโครงสรางของเน้ือเรื่องเพ่ือการ
ออกแบบภาพยนตรสาคดีชุดน้ีน้ันจะไลเรียงลําดับความสําคัญจากการเขาถึงพ้ืนที่จากการรับรูเชิงประสบการณของการ
ไดยินเปนหลัก กลาคือจะใชวิธีเกริ่นนํา เขาสูเน้ือหาโดยใชเสียงที่ใหความหมายในเชิงการใหความหมายในแงของ
วัฒนธรรมการดําเนินชีวิตในชวงเวลาแรกไปจนถึงเสียงแหงความหลากหลายวัฒนธรรมของอีกชวงเวลาที่สอง 
แตเน่ืองจากความสําคัญของการแบงชวงเวลาเปนปจจัยหลักในการดําเนินเรื่อง ดังน้ัน ลักษณะเฉพาะตัวของเสียงที่
เกิดขึ้นจึงจําเปนตองแบงตามเกณฑของชวงเวลาควบคูไปดวย เพ่ือการใหความหมายของการตีความอยางชัดเจน 
เพราะฉะนั้นจึงมีการแทรกเน้ือหายอยๆอยูเปนจํานวน 4 รูปแบบเพ่ือใหเห็นการไลเรียงลําดับช้ันของลักษณะเฉพาะตัว
ของเสียงดังน้ี 

4.1 เสียงท่ีใหความหมายเชิงวัฒนธรรมของพ้ืนท่ี  
ในที่น้ีหมายถึงเสียงที่ทําหนาที่โดยรอบบริเวณที่ใหความหมายของวัฒนธรรมด้ังเดิม ตนกําเนิด หรือ ความ

เปนมาเปนไปของพ้ืนที่ และเหตุที่เลือกชวงเวลากลางวันเปนตัวเริ่มเรื่อง เน่ืองจาก ชวงเวลากลางวันน้ัน เราจะพบ
ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่อยางด้ังเดิม ดําเนินไปตามขนบ ประเพณี และเสียงที่เกิดในชวงเวลาน้ีเองก็จะทําใหเห็น
ถึงรากเหงา เพราะตนกําเนิดเสียงจะมีจังหวะที่ชัดเจน มีการใหความรูสึกโลง โปรง ยานความถ่ีไมตํ่าจนเกินไป หู
มนุษยสามารถไดยินไดอยางชัดเจน มีที่มาที่ไปชัด สามารถบอกไดทันทีวาเสียงแบบน้ีเปนเสียงของอะไร ตัวอยางเชน 
วัดบวร หรือ บางลําพู อาจจะมีความอึกทึกบางเปนบางชวงแตเพราะยานความถ่ีก็จะทําใหรูสึกเบากวาเสียงในชวงเวลา
ที่สอง เปนตน 

ทั้งน้ีทั้งน้ัน เสียงสะทอนวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ศึกษาบางชวงเวลาอาจกลายเปน เสียงประจําพ้ืนที่ 
(Sound mark) ของพื้นที่น้ันๆ ในชวงเวลาน้ันๆ อีกดวย 
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4.2 เสียงของสิ่งมีชีวิตท่ีใหความหมายกับพ้ืนท่ี 
ในที่น้ีหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการใชชีวิตทกๆวันของการเขาใชพ้ืนที่ จากผูอยูอาศัย นักทองเที่ยว ผูคน

สัญจรโดยรอบพ้ืนที่เพ่ือหาความแตกตางของเสียงบรรยกาศท่ีเกิดขึ้นในเวลาตางกัน ทั้งน้ีทั้งน้ัน อาจกลาวไดวาปริมาณ
ของความหนาแนนมีผลทําใหปจจัยของยานความถ่ีเสียงแตกตางกัน ยกตัวอยางเชน เสียงคนพูดในสองชวงเวลา และ
นอกจากน้ี ระยะการไดยินก็เปนผลตอการกระตุนประสาทสัมผัสอยางอื่นอีกดวย เชน ในระยะเวลาชวงกลางวันเราจะ
ไดยินเสียงที่มีระยะกวาชวงเวลากลางคืน ทําใหประสาทสัมผัสของผูคนในพ้ืนที่ศึกษานั้นถูกกระตุนมากกวาการสัญจร
ไปมาในเวลากลางวัน เปนตน 

4.3 เสียงท่ีเกิดจากธรรมชาติของพ้ืนท่ีศึกษาโดยรอบ 
เสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติในที่น้ีไมไดกลาวถึงเสียงนกรองหรือเสียงธรรมชาติในอุดมคติ แตหมายความถึง

เสียงของสภาพแวดลอมในพ้ืนที่ศึกษาที่เกิดขึ้นจนเปนเรื่องปรกติ หรือกลาวคือเสียงบรรยกาศรอบๆพ้ืนที่น้ันเอง โดย
สวนมากมักจะเปนเสียงของลมท่ีพัดผานชอง ตรอก ซอย ที่ถูกปดลอมดวยตัวอาคาร หรือเสียงสะทอนที่บอกความ
กวาง แคบ ของชวงอาคารซึ่งจะพบวาในแตละชวงเวลายานความถ่ีของเสียงเหลาน้ีน้ันก็แตกตางกัน  

เสียงเหลาน้ีน้ันทําใหเกิดความรูสึกมากกวาการไดยินมีผลโดยตรงกับสภาวะอารมณของคน และยังสงผลให
พ้ืนที่ทางมโนภาพมีความเปล่ียนแปลงอีกดวย 

4.4 เสียงท่ีเกิดจากตนกําเนิดเสียงท่ีเปนสิ่งประดิษฐ 
เสียงเหลาน้ี โดยมากมักจะมีลักษณะดังและอยูในยานความถ่ีสูงพอที่จะทําใหเราสามารถไดยินรายละเอียดได

อยางชัดเจน เพราะฉะน้ันเมื่อเราไดยินเสียงเหลาน้ี เราจะสามารถเขาใจไดทันที่วาเสียงที่ไดยินเกิดจากอะไร ซึ่งในกรณี
น้ี พ้ืนที่ศึกษาเปนพ้ืนที่สัญจรพิเศษ คือมกีารเขาใชอยางถ่ีบอยและครบทุกชวงเวลา และการเขาใชพ้ืนที่จากแตละ
ชวงเวลาเสียงเหลาน้ีก็จะทําใหการตีความและการรับรูน้ันเปล่ียนไปอีกดวย  

จากโครงการออกแบบสื่อภาพยนตรสารคดีที่ถายทอดเรื่องราวของเสียงจากพ้ืนที่ทองเท่ียวไทยในลักษณะ
พิเศษ ตัวแปรที่พบไดจากการศึกษาครั้งน้ีคือชวงเวลา เน่ืองจากมีอัตราการเขาใชแตกตางกัน เหตุผลของการเขาใช
ตางกัน ตนกําเนิด และที่มาที่ไปของเสียงก็แตกตางกัน ทําใหรูปแบบของงานออกแบบช้ินน้ีจึงจําเปนตองอาศัยการแยก
เวลาเปนตัวเลาเรื่องโดยจะใชวิธีการนําเสนอรูปแบบเวลาอยางงายสลับกับการใชภาพที่สะทอนลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ควบคูไปกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นจริงมาผสมกัน โดยที่เน้ือหาหลักๆน้ันคือการใหความสําคัญของเสียง
ในพ้ืนที่ศึกษาดําเนินไปตามเรื่องราวของภาพตามดวยปจจัยทางดานเวลา ทําใหสื่อภาพยนตรสารคดีในชุดน้ีนําเสนอ
รูปแบบการรับรูของพื้นที่แบบใหมที่หลากหลายและนําเสนอมุมมองจากผูใชพ้ืนที่โดยตรง และผูเขาใชช่ัวคราวเพ่ือ
ความเปนกลางและความเปนจริงของเรื่องราวมีนํ้าหนักชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
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โครงการศึกษากลไกการทํางานของการลวงตาจากผลงานของชิเกะโอะ ฟคุดุะ 
เพื่อออกแบบส่ือ 2 มิติ และ 3 มิต ิ

A STUDY ON MECHANISM OF OPTICAL ILLUSION FROM SHIGEO FUKUDA’S  
GRAPHIC DESIGN FOR 2 AND 3 DIMENSIONAL DESIGN 

 
สุวพัชร  โสวภาค1  และ  ผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 
-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การสื่อสารภายในภาพแตละภาพมีการใหความหมายหลากหลายแบบแลว แตการตีความของผูรับสารอาจ 
จําเปนตองอาศัยทฤษฎีหลากหลายรูปแบบมาประกอบกันตามประเภทและลักษณะเฉพาะของสื่อ แตประเด็นที่นา 
สนใจมากกวาความสวยงามของภาพคือการออกแบบภาพลวงตาที่ในแตละภาพจะมีมุมมองในการใหความหมายของ 
ภาพแตกตางกันออกไป 
 ผลงานออกแบบโปสเตอรของ ชิเกะโอะ ฟุคุดะ นักออกแบบกราฟกชาวญี่ปุน เปนงานที่ใชเทคนิคการลวงตา 
ทํางานกับสื่อสองมิติโดยสรางเปนภาพประกอบ งานของฟุคุดะ มีการสื่อสารกับคนดูโดยใชเทคนิคการการลวงตาเช่ือม 
ตอกับการเลาเรื่องผานออกมาทางภาพสองมิติโดยวิธีการหลายแบบ จึงนาสนใจวาเน้ือหาเหลาน้ีถูกถายทอดออกมา 
เปนสื่อสองมิติที่มีลักษณะลวงตาได อยางไรเพ่ือหาแนวทางและนํามาประยุกตใชกับงานออกแบบ 
 โดยในสวนของการศึกษาการออกแบบแบงออกเปนสองสวนตามเน้ือหาเรื่อง โดยสวนแรกศึกษารูปแบบการ 
สื่อความหมายของภาพ โดยอาศัยโวหารของภาพ 4 แบบมาใชในการวิเคราะหหาเน้ือหาและวิธีการการสรางภาพ 
ประกอบโปสเตอร อีกสวนหน่ึงคือศึกษาทฤษฎีการลวงตา ของเกสตาลต (Gestalt) มาใชวิเคราะหเทคนิคการลวงตา 
ของภาพสองมิติโปสเตอรเปนสื่อสองมิติ ขนาดใหญอาศัยการมองมากกวาการอานการใชภาพใหมีประสิทธิาพดึงดูดใจ 
จึงเปนเรื่องสําคัญ  วิธีการลวงตาสามารถนําเสนอเน้ือหาไดหลากหลาย ขึ้นอยูกับประเด็นที่ตองการนําเสนองาน 
 
คําสําคัญ : การลวงตา, ความหมายของภาพ, สื่อสองมิติ 
                

Abstract 

 
The communication through each image provides the various meanings depending on the viewer’s 

interpretation. Various patterns from the theories must be integrated together in order to achieve the highest quality 
according to each media’s uniqueness. Nevertheless, the use of optical illusion in graphic design, which aimed at 
interest rather than beauty, indicated the points of view conveying the different meanings through each image. 

                                                                    
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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The posters designed by Shigeo Fukuda, a Japanese graphic designer, utilized the technique of the optical 
illusion with the picture imposing on 2 dimensional media. Shigeo Fukuda's graphic designs communicate with 
people through the utilization of optical illusion integrated with the story-telling via 2 dimensional images. These 
were the questions on how specific contents could be conveyed through 2 dimensional images with the utilization of 
optical illusion. 

The study of the design was divided into 2 parts. The first part was about to study of the pattern conveying 
meanings from the images by the use of 4 types of metaphorical images using on the posters. The other part was 
about to study the content of Gestalt Theory in analyzing the optical illusion with the 2 dimensional images based on 
the following statements:  “ The poster, requires looking than reading.”  Thus using image in the most effective and 
attractive way is an important matter.  And the various ways of presenting the contents utilized by the optical illusion 
depend on its attributes. 

 
KEYWORDS : Optical Illusion, Image Mening, 2 dimension 
 

1. บทนํา 
 เชจิโอะ ฟูกุดะ เกิดป ค.ศ.1932 ฟูกุดะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยโตเกียวเนช่ันแนล สาขาศิลปกรรมศาสตร 
และดนตรี (Tokyo National Univrcity of Fine Arts and Music)  ในป ค.ศ.1956  และเริ่มทํางานเปนพนักงานอิสระ 
ที่บริษัทอจินโมโต (Ajinmoto Co. Ltd.) จนกระทั่งลาออกในป ค.ศ.1985 ฟุคุดะไดรับรางวัลมากมายท้ังใน 
ญี่ปุนและระดับนานาชาติรวมถึงรางวัล เหรียญทองในงาน Japan Arts Festival, Excellence Awards from the Foreign 
Minister เมื่อ ค.ศ.1974  นอกจากน้ี เขายังไดเกียรติใหเขารวม  New York Art Directors Hall Of Fame  เม ื่อ ค.ศ.1987 
และเปนสมาชิก อันทรงเกียรติของ Alliance Graphique Internationale ฟุคุดะไมใชคนที่ สื่อสารและทํางานตาม 
หลักเกณฑ ดังจะเห็นไดจากโปสเตอรตอตานสงครามและเรื่องสิ่งแวดลอม งานของเขามีจุดมุงหมาย เพ่ือสราง 
ความแตกตางความลึกลับเมื่อตองทํางานกับสื่อซึ่งหนาที่ คือ ใหขอมูลขาวสารงานของเขา มักจะเหน็บแนม 
ใหใชความคิดอยูเสมอ   มักมีความหมายโดยนัยซึ่งอานไดสองแบบ งานสําคัญ ๆ ของเขามักโนม เอียงไปทางดานภาพ 
ที่เปนไปไมได ฟุคุดะก็ยังไดแสดงงานในดานการแกปญหา วิธีน้ีเปนการเปรียบเทียบสองความคิดความเช่ือ 
รวมกันในหน่ึงภาพความสนใจ ของเขาครอบคลุม ไปกับภาพลวงตาทุกประเภท ทั้ง Surrealism , Hyperealism , 
Optical Illustion , ภาพหัวกลับ , Anamorphic (ขยายภาพเฉพาะในแนวนอน หรือในแนวขวางเทาน้ัน) 
 ศึกษาผลงานออกแบบโปสเตอรของ ชิเกะโอะ ฟุคุดะ (Shigeo Fukuda ค.ศ.1966 - 2003)  เปนงานที่ใชเทคนิค 
การลวงตา  (Optical Illusion)   ทํางานกับสื่อสองมิติโดยสรางเปบภาพประกอบ (Illusion)    แตประเด็นที่นาสนใจ 
มากกวาความสวยงามของภาพคือการออกแบบภาพลวงตา ที่ในแตละภาพ   จะมีมุมมองในการใหความหมายของ 
ภาพแตกตางกันออกไป งานของ ชิเกะโอะ ฟุคุดะ มีการสื่อสารกับคนดูโดยใชเทคนิคการการลวงตาเช่ือมตอกับการ 
เลาเรื่องผานออกมาทางภาพสองมิติ  โดยวิธีการ หลายแบบ เชน สื่อถึงความขัดแยงกัน  สื่อความถึงเพศสภาวะ  
สื่อความถึง ความเปนชาติ  สื่อความถึงการเสียดสีสังคม สื่อความถึงการตอตานสงคราม  สื่อความถึงการทําซ้ํา เปนตน 
จึงนาสนใจวาเน้ือหาเหลาน้ีถูกถายทอดออกมาเปนสื่อสองมิติที่มลัีกษณะลวงตาไดอยางไร 
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2. การสื่อความหมายของภาพ โดยใชโวหารประเภทตางๆ (Image Meaning) 
 1. Synecdoche การใหระดับความหมายแฝงระดับต้ืนๆที่สุด คือเปนการเอาสวนหน่ึงมา แทนสวนทั้งหมด 
เชน เทพีสันติภาพแทนนิวยอรค หอเอน PISA แทนประเทศอิตาลี หอไอเฟล แทน ปารีสหรือประเทศฝรั่งเศษ 
 2. Metaphor  คือ การตีความเชิง อุปมาอุปไมย   การเปล่ียนผานคาความหมาย จากสิงหน่ึง ไปสิ่งหน่ึง โดยที่ 
ทั้งสองสิ่งไมมีความเก่ียวเน่ืองกันเลย เชน แอปเปล กับเมืองนิวยอรค 
 3. Metonym คือ การตีความตองมีประสบการณเขามารวมมากขึ้น เชน รถแท็กซีสีเหลือง ที่มีลักษณะเฉพาะ 
ที่มีในนิวยอรคแทนคาความหมายนิวยอรค คนที่เคยเห็นและร ูจักรถแท็กซีเทาน้ัน ถึงจะอานความหมายไดวานิวยอรค 
 4. Analogy เปนการตีความแบบมีความหมายเกี่ยวของในทางใดทางหน่ึงระหวางตัวภาพ กับตัวความหมาย 
การใชภาพแบบน้ี  เพ่ืออธิบายคอนเซ็ปหรือไอเดียของภาพ  เชนคําวา HURRY ใชกับภาพไกโดนตัดคอ แทนคา 
ความหมายแสดงถึงความลนลาน รีบเรง 

 

 
รูปที่ 1 โวหารของภาพ 

 
3. วิเคราะหขอมูลและสรุปแนวทางการออกแบบ 
 1. ประเภทตัวอยางงานกรณีศึกษา ผลงานของชิเกะโอะ ฟุคุดะ (Shigeo Fukuda) ที่เลือก มาน้ัน 
เปนผลงานที่สําคัญและโดดเดนของเขา ต้ังแตป ค.ศ. 1966 - 2003 จํานวน 100 ภาพนํามา ศึกษาเทคนิกการลวงตา 
และการสื่อเน้ือหาผานออกมาทางภาพสองมิติไดอยางไร 
 2. วิเคราะหกรณีศึกษาการใหความหมายของภาพ (image meaning) การวิเคราะหภาพโดยใช 
วิธีการหาการสื่อความหมายของภาพโดยโวหาร มาใชในการวิเคราะหผลงาน ของ ชิเกะโอะ ฟุคุดะ (Shigeo Fukuda) 
โดยมีการแบงเปน 4 แบบ คือ Synecdoche, Metaphor, Metonym, Analogy สามารถสรุปลักษณะเน้ือหา 
ที่ใชในการสื่อความหมายของภาพ (image mening) ไดเปน 5 รูปแบบ  
 1. เพศสภาวะ (gender) ภาพลายเสนขาสองขาง ถูกวาดใหเปนรูปขาของผูชายและผูหญิง เปน Metaphor 
ของความเปนเพศในเชิงกายภาพ (sex) ที่เปนลักษณะทางชีววิทยา แตภาพขาสองขาง ถูกวาดตอกันใหเกิดลักษณะ 
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เ ช่ือมตอกัน อยูคู กัน และมีความความเสมอภาคกัน เปน Metonym ในแงมุมทางสังคมและวัฒนธรรม 
ที่เรียกดวยศัพททางสังคมวิทยาวาเพศสภาวะ (gender) จากการ วิเคราะหพบวาโดยสวนใหญแลวงานในกลุมน้ี 
มีแกนในการใหความหมายของภาพ ในแบบ Metaphor แสดงถึงความเปนเพศในเชิงกายภาพ และ Metonym 
แสดงความเสมอภาคกัน 

 

 
รูปที่ 2 Shigeo Fukuda Exhibition Keio Department Store (1975), 

Shigeo Fukuda  in Poland B (1995), The Marriage of Figaro,Warsaw (1981) 
ที่มา : Seymour Chwast, 2005 

 
 2. ความเปนชาติ (Nation) ภาพ Les droits de I’homme สีนํ้าเงิน สีแดง สีขาว ถูกออกแบบ ใหเรียงกันอยางต้ังใจ 
เพ่ือสื่อความถึงสีธงชาติของประเทศฝรั่งเศส สีทั้งสาม จึงเปน Synecdoche ของประเทศฝรั่งเศส  ภาพ Self Defense  
หอเอนปซา เปน Synecdoche เพราะเปน สัญลักษณของ ประเทศอิตาลี ภาพ America 2492 ลายเสน 
ที่เปนรูปหนาของอินเดียนแดงเปน Metaphor ของคน พ้ืนเมืองอเมริกา และตึกที่ใชแทนขนนกบนหัวของอินเดียแดง 
เปน Metonym บงบอกถึงความเปน อเมริกาสมัยใหม จากการวิเคราะหพบวาโดยสวนใหญแลวงานในกลุมน้ี 
มีแกนในการใหความหมาย ของภาพ ในแบบ Synecdoche แสดงถึงอัตลักษณแหงความชาติ แบบ Metaphor 
แสดงความเปน ชนชาต  ิความเปนเผาพันธุ และแบบ Metonym แสดงถึงการมีประวัติศาสตร 
 

 
รูปที่ 3 Les droits de i’homme (1989), Self Defense (1974), America 2492 (1992) 

ที่มา : Seymour Chwast, 2005 
 

 3. หมุนวน (Endless circle) ภาพ 2nd Trick Art Competition ภาพลายเสนนําเสนอลําดับ การเขียนภาพ 
จากจุดเริ่มตนจนเปนภาพสําเร็จ ถูกวาดตอกันเปนวงกลม เปน Analogy แทนคา ความตอเน่ืองเช่ือมโยงกันอยางมีลําดับ  
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ภาพ Tradition et technigues B ภาพลายเสนถูกวาดเปนรูป สุนัขหลายๆตัวโดยการวาดโดยเสนเดียว ไมมีจุดเริ่มตน 
และไมมีจุดสิ้นสุด เชนเดียวกับ ภาพ Wold Graphic Design Conference Nagoya ภาพของเด็กกําลังคลาน 
ถูกออกแบบใหใชพ้ืนที่ของรางกาย รวมกันและตอกันเปนวงกลม ไมมีจุดเริ่มตนและไมมีจุดสิ้นสุด เปน Analogy 
แทนคาความหมาย ของการหมุนวนการกาวไปขางหนาอยางไมมีที่สิ้นสุด 

 

 
รูปที่ 4 2nd Trick Art Competition (1995), Tradition et technigues B (1984),  

Wold Graphic Design Conference Nagoya (2003)   ที่มา : Seymour Chwast, 2005 
 

 4. ตัวตน (Identity) ภาพ Fukada c’est fou B คนยืนหันหลัง ถูกวางเรียงลําดับตอกันสามช้ัน 
เพ่ือใหมีมิติในภาพ  เชนเดียวกับภาพ Fukada c’est fou D การพับสวนดานบนของรางกาย ลงมา เพ่ือใหดูเปนสามมิติ 
และภาพ Graphic Design Today B ออกแบบใหคนทะลุผานมวนกระดาษ ทําใหรับรูถึงพ้ืนที่ภาพไมใช 
เปนสองมิติอีกตอไป ทั้งสามภาพน้ี คนยืนหันหลังกําลังจองมองภาพ เปน Analogy  เชิงอุปมาอุปมัยวาเปนผูดูภาพ 
บงบอกถึงการรับรูการมีตัวตนอยูจริง 

 

 
รูปที่ 5 Fukada c’est fou B (1986), Fukada c’est fou D (1991), Graphic Design Today B (1990) 

ที่มา : Seymour Chwast, 2005 

 
 5. เสียดสี (Satirize) ภาพ Victory กระสุนปนและกระบอกปนเปน Metaphor สื่อถึง ความรุนแรง ทําราย 
การฆา  แตในภาพน้ีจะเห็นไดวา กระสุนปนถูกออกแบบใหหันเขาหาปาก กระบอกปน เปน Analogy บงช้ีถึงการ 
ตอตานสงครามภาพ I’m Here คนถือขวานเปน Metaphor แทนคาถึงการตัด การทําลาย แตถูกออกแบบ 
ใหเกิดรอยการตัดตรงรางกายและตรงสวนขาทําใหเหมือนรากไม เปน Analogy เพ่ืออธิบายคอนเซ็ปอนุรักษ 
สิ่งแวดลอม ภาพ Happy Earthday ใชภาพขวานเปน Metaphor เชิงอุปมาปุปไมยแทนคาถึงการตัด การทําลาย 
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แตโดยออกแบบสวนของ ดามขวาน ใหมีใบไมเล็กๆที่กําลังแตกก่ิงใบ เปน Analogy เพ่ืออธิบายคอนเซ็ป 
อนุรักษสิ่งแวดลอม 

 

 
รูปที่ 6 Victory 1945 (1975), I’m Here (1993), Happy Earthday (1982) 

ที่มา : Seymour Chwast, 2005 
 

4. วิเคราะหกรณีศึกษาเทคนิกการลวงตาจากกฏการลวงตา (Gestalt Principles) 
 การวิเคราะหเทคนิกการลวงตาโดยใชทฤษฏีการลวงตาของเกสตาลต (Gestalt) สามารถสรุป ไดเปน 4 
รูปแบบ คือ ความใกลชิด (Proximity), ความตอเน่ือง (Continuity), การสิ้นสุด (Closur), ภาพและพ้ืน (Figure ground) 
 
5. งานออกแบบ 
 จากการสรุปแนวคิดหลักของการอกแบบในบทท่ีแลววา รูปแบบของการใหความหมายของ ภาพโดย 
ใชวิธีการเรื่อง Image mening สามารถสรุปลักษณะเน้ือหาที่ใชในการส่ือความหมายของ ภาพได  5 รูปแบบ คือ 
เพศสภาวะ (Gender), ความเปนชาติ (Nation), หมุนวน (Endless circle), ตัวตน (Identity), เสียดสี (Satirize) และ 
แนวคิดรองที่ได คือ เทคนิกการลวงตาโดยใชทฤษฏีการ ลวงตาของเกสตาลต (Gestalt) สามารถสรุปเทคนิคที่ใชไดเปน 
4 รูปแบบเชนกันคือ Proximity, Continuity, Closur, Figure ground ก็สามารถสรางผลงานในรูปแบบที่เปน 
ของผูวิจัยเอง แตอยูภายใต กรอบแนวคิดที่ไดจากการศึกษาตัวอยางที่ผานมาทั้งหมด ไดดังน้ี 
 1. เพศสภาวะ (Gender) แนวคิดในการออกแบบงานในหัวขอเพศสภาวะไดนําบทสรุปการสื่อความหมายภาพ 
มาใชในการออกแบบใหความเปนผูชายและผูหญิงที่ไมไดสื่อถึงความเปนเพศ ในเชิงกายภาพ แตสื่อถึงความเสมอ 
ภาคกัน เริ่มจากออกแบบเปนงาน 2 มิติโดยวาดเปนภาพใบหนา ผูชายและใบหนาผูหญิงที่ใชพ้ืนที่เดียวกัน แตยังมอง 
ออกวาภาพไหนเปนผูชายภาพไหนเปนผูหญิงจัดวางภาพใหใบหนาทั้งสองอยูในระดับเดียวกันและมีขนาดความสูงที่ 
เทากันเพ่ือแทนลักษณะของความเสมอภาค 
 จากการออกแบบ 2 มิติ นํามาทําใหเปนรูปภาพขนาด A0 และทําใหมิติในภาพมากขึ้น โดยใช วัตถุทรงกลม ๆ 
เรียงตอกันใหเปนภาพใบหนาผูชายและใบหนาหญิงตามบนพ้ืนแบคกราวสีดํา จาก คอนเซ็ปเรื่องความเสมอภาคภาพ 
ใบหนาผูชายและใบหนาผูหญิงที่ใชพ้ืนที่เดียวกัน จึงเลือกใชวัสดุ ทรงกลมอยางเข็มหมุดในการสรางภาพใหเกิดมิติ 
เพราะตองการใหวัสดุทรงกลมสื่อถึงการล่ืนไหล การกล้ิง การเคล่ือนไหว แทนคาการถายเทหรือถายทอดอารมณ 
ความรูสึกหรือแลกเปล่ียนทัศนคติ รวมกันระหวางผูชายผูหญิง 
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รูปที่ 7 ผลงานสําเร็จในหัวขอ เพศสภาวะ (Gender) 

 

 2. ความเปนชาติ (Nation) แนวคิดในการออกแบบงานในหัวขอความเปนชาติ ไดนําบทสรุป การสื่อ 
ความหมายภาพ มาใชในการออกแบบโดยต้ังใจสื่อถึงความเปนชาติไทย นําสีของธงชาติไทย แดง ขาว นํ้าเงิน 
และชางสัตวสัญลักษณของประเทศไทยมาใชออกแบบงานช้ินน้ี เริ่มจากออกแบบ เปนงาน2มิติใชเทคนิค Figure and 
Ground โดยวาดเปนภาพครอบครัวชางเพ่ือตองการสื่อถึง วัฒนธรรมของคนไทย ที่อยูรวมกันเปนครอบครัว 
ดูแลซึ่งกันและกัน เอื้อเฟอเผ่ือแผกัน ใชสีพ้ืน เปนสีดํา สวนตัวภาพของชางใชสี แดง ขาว นํ้าเงินที่เปนสีของธงชาติ 
 จากการออกแบบ2มิติ นํามาทําเปนภาพติดผนังขนาด 3.6 x 1.5 เมตร เพ่ือใหเขาใจเทคนิก Figure and Ground 
ไดออกแบบใหแบงแยกพ้ืนที่อยางชัดเจระหวาง Figure และ Ground โดย ออกแบบสวนของ Figure ที่เปนตัวชาง 
ใหเปนภาพนูนตํ่าใหนูนออกมาจากพ้ืน โดยทําจากวัสดุไม หนา 2 เซนติเมตร ตัดแยกเปนช้ิน ๆ พนเปนสีธงชาติไทย 
แลวนํามาประกอบกันตามภาพท่ีไดออกแบบ สวน Ground ใชเปนพ้ืนเรียบๆ สีดําติดผนัง 

 
รูปที่ 8 ผลงานสําเร็จในหัวขอ ความเปนชาติ (Nation) 
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 3. หมุนวน (Endless circle) แนวคิดในการออกแบบงานในหัวขอหมุนวน ไดนําบทสรุปการ 
สื่อความหมายภาพ มาใชในการออกแบบโดยต้ังใจสื่อถึงความหมายของการหมุนวนการกาวไป ขางหนาอยางไมมี 
ที่สิ้นสุด เริ่มจากออกแบบเปนงาน2มิติ ใชเทคนิค Similarity วาดภาพลายเสนคน ผสมผสานกับรูปทรงของลูกศร 
ใหเกิดลักษณะเปนภาพคนกําลังกาวเดินไปตอกันเรื่อยๆไมสิ้นสุด  ใชรูปทรงของลูกศรมาชวยกําหนดทิศทางรูปแบบ 
ของภาพ ลูกศรท่ีหันไปทางซายแทนลักษณะของ การกาวเดินไปขางหนาไมรูวาเรื่องราวจะไปจบลงตรงจุดไหน 
และลูกศรท่ีหันไปทางขวาสื่อถึง เรื่องราวในอดีตที่ไมสามารถยอนกลับไปแกไขอะไรไดอีก 
 จากการออกแบบสองมิติ มานําเสนอในรูปแบบของ installation design ที่สื่อความหมายถึงการ 
หมุนวนไมรูจบจากเทคนิค Similarity ความคลายกันของคนกับลูกศรทําใหมองเปนกําลังกาว เดินเพ่ือทําให เขาใจถึง 
เทคนิคน้ีเลยออกแบบใหเปนงานลอยตัวใชอะคริลิคความหนา 1 มิลลิเมตร  ทําเปนตัวคนเดินตอกันความยาว  2 เมตร 
ความสูงของคนขนาด 10 เซนติเมตร จัดวางบนพ้ืนใน ลักษณะวนเปนวงกลม 
 

 
 

รูปที่ 9 ผลงานสําเร็จในหัวขอ หมุนวน (Endless circle) 
 

 4. ตัวตน (Identity) แนวคิดในการออกแบบงานในหัวขอตัวตน ไดนําบทสรุปการสื่อความ หมายภาพ 
มาใชในการออกแบบโดยต้ังใจสื่อถึงการซอนทับของตัวตน เริ่มจากออกแบบเปนงาน 2 มิติ  วาดภาพรูปหนาดานขาง 
ของคน ใหถูกซอนทับกันเปนช้ันๆโดยการไลโทนสีเพ่ือใหดูมีมิติชัดลึก ชัดต้ืนตองการสื่อความหมายถึงคนท่ีมีตัวตน 
หลายช้ันอยูในตัวเอง  เปล่ียนแปลงตามสถานะภาพ  หรือชวงเวลาที่ตางกันออกไป  เชนเมออยูคนเดียวจะ 
สามารถเห็นตัวของตัวเองไดมากที่สุด อยูกับครอบครัว, เพ่ือน, ที่ทํางาน จะมีอีกตัวตนหน่ึงซอนทับลงมา 
 จากการออกแบบสองมิติ มานําเสนอในรูปแบบของ Installation Design ที่สื่อความหมายถึง 
การทับซอนของตัวตน ลักษณะของงานแบงออกเปนภาพรูปหนาดานขางจํานวน 9 ช้ิน ขนาด 72 x 103 เซนติเมตร 
ทําจากอะคริลิคใสสีแดงหนา 2 มิลลิเมตรเจาะเปนรูปใบหนาดานขาง เรียงจากใหญ ไปเล็ก ที่เลือกใชอะคริลิคใสเพราะ 
เมื่อนํามาเรียงตอกันแลว จะทําใหเห็นการทับซอนกันอยางชัดเจน สวนหนาสุดจะกลายเปนสีที่เขมที่สุด 
และช้ันในสุดจะเปนสีที่ออนที่สุด เปรียบไดกับตัวตนที่ทับ ซอนกันหลายช้ัน ช้ันในจะเปนสีออนที่สุดเปรียบกับ 
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ตัวตนที่แทจริง สวนช้ันนอกจะเปนสีจะเขมที่สุดเรียบกับตัวตนที่เปล่ียนแปลงไปตามสถานะภาพหรือชวงเวลาที่ 
ตางกันออกไป 

 
 

รูปที่ 10 ผลงานสําเร็จในหัวขอ ตัวตน (Identity) 
 

 5. เสียดสี (Satirize) แนวคิดในการออกแบบงานในหัวขอเสียดสี ไดนําบทสรุปการสื่อความหมายภาพ 
มาใชในการออกแบบ โดยต้ังใจสื่อถึงคอนเซ็ปภาวะโลกรอน เริ่มจากออกแบบเปนงาน 2 มิติ  ภาพน้ีใชเทคนิค Closure 
วาดนกเพนกวินสวนตัวขาดหายไปบางสวน พ้ืนที่ชองวางน้ันจะถูก รับรูไดวาคืออะไรจากบริบทที่ใกลเคียงกัน 
กับเน้ือเรื่อง  โดยออกแบบภายใตแนวความคิดภาวะ  โลกรอน  นํ้าแข็งละลาย  สะทอนผานสัตวที่อยูขั้วโลก 
อยางนกเพนกวิน วาดภาพเปนนกเพนกวินกําลัง ละลายเพราะความรอนของโลก โดยแทนความรอนของโลกดวยพ้ืน 
ของภาพเปนสีแดง นกเพนกวิน ที่คอย ๆ ละลายก็เหมือนกับคนบนโลกท่ีกําลังจะละลายหายไปเชนกัน ถาไม 
ตระหนักถึงสิ่งแวดลอม เปนการแอบเหน็บแนมเล็กๆ วาทําอยางไรก็ไดอยางน้ัน 

 

รูปที่ 11 ผลงานสําเร็จในหัวขอ เสียดสี (Satirize) 
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7. บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 การศึกษาผลงานออกแบบโปสเตอรของ ชิเกะโอะ ฟุคุดะ (Shigeo Fukuda) เรื่องการให ความหมาย 
ของภาพมีขอจํากัดอยูที่วิธีพิจารณาสารที่สื่อความในภาพแตละภาพซึ่งมีวิธีการสื่อตางกัน ทําใหการพิจารณาไม 
สามารถใชวิธีตีความภายใตขอบเขตเดียวกันไดอยางชัดเจน การออกแบบภาพลวงตาที่ในแตละภาพก็ใชเทคนิค 
ในการลวงตาแตกตางกัน และบางภาพก็ไมไดใชเทคนิคการลวงตา ของเกสตาลต (Gestalt) 
 สวนในดานการออกแบบน ั้นการออกแบบภาพลวงตาที่ในแตละภาพ จะมีมุมมองในการให ความหมาย 
ของภาพแตกตางกันออกไป โดยใชเทคนิคการการลวงตาเช่ือมตอกับการเลาเรื่องผาน ออกมาทางภาพสองมิติ 
แต นํา เสนอในรูปแบสามมิติ  รายละเอียดที่ตองการสื่อสารเปนสิ่ งจํ า เปนในการกําหนดขอบเขตของเน ื้อหา 
ใหเปนระบบชัดเจน และมีขอบเขตท่ีคอนขางชัดและรัดกุม เพ่ือชวยใหการออกแบบมีทิศทางที่ชัดไมหลุดจากกรอบ 
ของเน ื้อหาที่วางเอาไว 
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โครงการออกแบบส่ือมัลติมีเดีย เพื่อทําความเขาใจประเด็น 
เร่ืองความพึงพอใจในการชมภาพยนตรสยองขวัญ 

A STORY ON SATISFACTION OF AUDIENCESIN IN  
HORROR FILMS FOR MULTIMEDIA DESIGN 

 

ธีรชัย ทวีสุข1 และผศ.ดร. ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 

------------------------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

โครงการวิจัยน้ีเปนการวิเคราะหภาพยนตรสยองขวัญโดยใชหลักจิตวิทยา  ทฤษฏีที่ใชศึกษาประกอบดวย
ทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Noel Carroll และ Sigmund Freud โดยการทดลองต้ังคําถามเก่ียวกับจิตวิทยาในภาพยนตร
สยองขวัญวาดวยทฤษฏีจิตวิเคราะหของผูแตงและผูชมวามีความสอดคลองกันอยางไรในเรื่องของความกลัวในการชม
ภาพยนตรสยองขวัญ โดยพิจารณาผานขอจํากัดที่วาดวย บุคคล, ความประทับใจ, เหตุการณและสถานการณแบบใดที่
สามารถทําใหเกิดความรูสึก 
 การวิเคราะหภาพยนตรสยองขวัญโดยใชหลักจิตวิทยา ไดศึกษารูปแบบและแนวคิดของภาพยนตรสยองขวัญ 5 
ประเภท โดยการทดลองต้ังคําถามเก่ียวกับจิตวิทยาในภาพยนตรสยองขวัญวาดวยทฤษฏีจิตวิเคราะหของผูแตงและ
ผูชม วามีความสอดคลองกันอยางไร ในเรื่องของความกลัวในการแตงภาพยนตรสยองขวัญผาน Noel Carroll วาดวย
เรื่องของภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction) ได 3 ประเด็น สวน Sigmund Freud เปนในเรื่อง
ของภาวะที่ความคิดแบบเปนเหตุผลไดรับการสั่นคลอน (The Uncanny) ของผูชมภาพยนตรสยองขวัญได 8 ประเด็น 
ไดวาภาพยนตรสยองขวัญแตละเรื่องจะเกิดความกลัวแตกตางกันออกไปตามแนวภาพยนตรสยองขวัญ จึงทดลองมา
ออกแบบความกลัวใหครบทุกรูปแบบโดยผานสื่อมัลติมีเดียเพ่ือความเขาใจถึงความพึงพอใจในการชมภาพยนตรสยอง
ขวัญ 
 
คําสําคัญ: จิตวิทยา, ภาพยนตรสยองขวัญ, สื่อมัลติมีเดีย 
 

Abstract 
 

 The psychological theories of Noel Carroll and Sigmund Freud have been used to analyze the horror films. 
The questions about the psychology of horror films are posed to analyze the association between the author and the 
film viewers. These theories consider the limitation of individuals, impressions, incidents and circumstances that 
would create feelings. The result can be defined into 5 categories. This study is done by posing a number of 
psychological questions about of the horror films to the author and viewers and finding the feeling of fear between 

                                                                    
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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them. Noel Carroll explained the Illusion Theory of fiction into 3 issues. And Sigmund Freud proposed the idea of 
Reasonable Thinking devided into 8 types. Therefore, each horror film always creates several minor fears. This 
thesis aims to show the fear in every type through the multimedia in order to understand the impression of the 
viewers when watching the horror films. 
 

KEYWORD: 
 
1. บทนํา 

 ภาพยนตรแนวสยองขวัญ (Horror Films) คือภาพยนตรที่ถูกออกแบบและสรางขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
สรางความต่ืนตระหนกตกใจ ความหวาดกลัว และสรางความรูสึกขวัญผวาใหแกผูชม แตในขณะเดียวกันก็ไดสราง
ความบันเทิงอันนาหลงใหลไปพรอมๆ กัน ภาพยนตรสยองขวัญสามารถสรางประสบการณอันนาหวาดหว่ันได โดย
การเขาไปสัมผัสกับความกลัวในสวนลึกของจิตใจผูชม ทั้งจากฝนราย บาดแผลทางใจ ความแปลกแยก ความรูสึกไม
พอใจ ความหวาดหว่ันพรั่นพรึงในสิ่งที่ไมรู ความกลัวตายและการสูญเสียอวัยวะ ความกลัวการสูญเสียตัวตน รวมท้ัง
ความกลัวเก่ียวกับเพศสภาพ แลวนําออกมาถายทอดเปนประสบการณที่แปลกประหลาดการชมปญหาทางปรัชญาและ
จิตวิทยาในภาพยนตรสยองขวัญโดยวิเคราะหผานมุมมองผานทฤษฎีจิตวิเคราะห  

การศึกษามีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและสํารวจแนวคิดภาพยนตรสยองขวัญ ผานการนําเสนอเน้ือหา เรื่องราว 
และเทคนิคทางดานภาพและเสียงของภาพยนตร ความบันเทิงจากอารมณของความหวาดหว่ันนาสะพรึงกลัว นับเปน
ลักษณะเฉพาะของภาพยนตรสยองขวัญที่กอใหเกิดขอสงสัยในการศึกษาภาพยนตรวา ทําไมผูชมภาพยนตรสยองขวัญ
จึงสามารถรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับอารมณความรูสึกที่ไมเปนที่พึงประสงค เชนความหวาดหว่ันและความนา
พรั่นพรึง คําถามน้ีไดกระตุนใหเกิดการอภิปรายกันอยางกวางขวางระหวางนักวิชาการสาขาตางๆ ทั้ง ภาพยนตรศึกษา 
ปรัชญา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทฤษฏีจิตวิเคราะห จากการสังเกตลักษณะองคประกอบตางๆ 
ของภาพยนตรสยองขวัญพบวา องคประกอบตางๆ ของภาพยนตรสยองขวัญถูกสรางขึ้นอยางมีวัตถุประสงค เพ่ือใชใน
การปะทะและหักลางกับความคิดและความรูสึกถึงความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิภาพในการดํารงชีวิต โดย
การทําใหผูชมภาพยนตรมาเผชิญหนากับสิ่งแปลกประหลาดที่สามารถสั่นคลอนและทาทายกรอบทางความคิดที่มนุษย
คุนชินได ทั้งน้ีอาจดวยความตองการในระดับจิตไรสํานึกของผูชมภาพยนตรสยองขวัญเองซึ่งตองการทําลายลางกรอบ
และกฎเกณฑของสังคมท่ีควบคุมจิตสํานึกของบุคคลในสังคม 

โครงการศึกษาน้ีเปนการศึกษาทําใหเกิดความเขาใจในเรื่ององคประกอบของภาพยนตรสยองขวัญ การเลาเรื่อง
ของภาพยนตรสยองขวัญและสามารถเขาใจในเรื่องของความกลัวในการชมภาพยนตรสยองขวัญรวมไปถึง
องคประกอบตางๆของภาพยนตรสยองขวัญถูกสรางขึ้นอยางมีวัตถุประสงค เก่ียวกับความคิดและความรูสึก เพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ทําใหเกิดความเขาใจในเรื่องของความกลัวผานมุมมองของจิตวิเคราะห 

 
2. แนวทางการศึกษา 

2.1 ภาพยนตรสยองขวัญ (Horror Film) ถูกจัดเปนภาพยนตรในกลุมเดียวกับภาพยนตรนิยายวิทยาศาสตร 
(Science Fiction Film) และภาพยนตรจินตนาการ (Fantasy Film) ในฐานะท่ีเปนภาพยนตรที่มีลักษณะหลุดพนไปจาก
ความเปนจริง นอกไปจากน้ันภาพยนตรสยองขวัญยังมีตนกําเนิดและแรงผลักดันมาจากภาพยนตรแนวนิยาย
วิทยาศาสตรอีกดวย แตกระน้ันก็ตามภาพยนตรสยองขวัญก็ยังมีลักษณะเฉพาะที่โดดเดนแตกตางไปจากภาพยนตร
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นิยายวิทยาศาสตรและจินตนาการอยางชัดเจน น่ันคือลักษณะของการเราอารมณที่มุงเนนในการสรางอารมณที่ชวน
หวาดผวาสยดสยองใหแกผูชม 

องคประกอบสําคัญทั้งสี่ประการของภาพยนตรสยองขวัญน้ี อาจจะถูกพิจารณาไดเปนองคประกอบสอง
ประเภทคือ 

2.1.1 องคประกอบฝายรับ (Passive Composition) 
 - Trapped Situation หรือ สถานการณจนมุม ซึ่งเปนองคประกอบที่เปนเหตุการณอันจะเปนเง่ือนไข

ที่สรางใหเกิดองคประกอบฝายรับอีกสวนหน่ึงขึ้นมา 
- Helpless Character หรือ ตัวละครท่ีไมสามารถชวยตัวเองได เปนองคประกอบที่เปนตัวละครท่ีตก

อยูภายใตเง่ือนไขของ Trapped Situation หรือสถานการณจนมุม โดยองคประกอบสวนน้ี จะเปดโอกาสให
องคประกอบในฝายกระทําสามารถแสดงบทบาทออกมาได 

2.1.2 องคประกอบฝายกระทํา (Active Composition) 
- Moment of Suspense หรือ ชวงเวลาระทึกใจ เปนองคประกอบที่เปนเหตุการณอันแสดงถึงการ

คุกคามอยางเปนอันตรายตอ Helpless Character หรือตัวละครที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได อีกทั้งยังเปน
องคประกอบที่ใชเตรียมสถานการณใหกับการปรากฏตัวขององคประกอบฝายกระทําอีกสวนหน่ึง 

- Psychic Element หรือ ปจจัยหลักที่มีผลทางจิตวิทยาในการสรางความหวาดกลัว ซึ่งโดยมากจะ
เปนตัวละครท่ีทําหนาที่สรางความหวาดกลัวใหกับผูชม โดยมีบทบาทเปนผูไลลาหรือผูฆาตัวละครอื่นๆ และอาศัยการ
ปรากฏตัวในรูปลักษณที่นาเกลียด, นาขยะแขยง, ดุราย, เปนอันตรายแสดงออกถึงการคุกคามอยางชัดเจนตอ Helpless 
Character หรือตัวละครท่ีไมสามารถชวยเหลือตัวเองได 
 2.2 ภาพยนตรสยองขวัญและกลุมตัวอยาง 
  การวิเคราะหภาพยนตรสยองขวัญโดยใชหลักจิตวิทยา โดยศึกษารูปแบบและแนวคิดของภาพยนตร
สยองขวัญได 5 ประเภทไดแก ศาสนา (religion), สัตว (brute), รูปราง (appearance), วิทยาศาสตร (science), วิญญาณ 
(spirit)  

2.1.1 The Reaping (ระบาดนรกสาปสยองโลก) 
2.1.2 Jaws 1 (จอวส1) 
2.1.3 The Thing (ไอตัวเขมือบโลก) 
2.1.4 Messengers 2 The Scarecrow (คนเห็นโคตรผี 2) 
2.1.5 Frankenstein (คืนชีพคนครึ่งผี) 
2.1.6 The Sixth Sense (ซิกซเซนส...สัมผัสสยอง) 
2.1.7 The Others (คฤหาสน สัมผัสผวา) 

2.3 จิตวิเคราะห 
การศึกษามีวัตถุประสงคที่จะศึกษาและสํารวจแนวคิดภาพยนตรสยองขวัญ ผานการนําเสนอเน้ือหา 

เรื่องราว และเทคนิคทางดานภาพและเสียงของภาพยนตร ความบันเทิงจากอารมณของความหวาดหว่ันนาสะพรึงกลัว 
นับเปนลักษณะเฉพาะของภาพยนตรสยองขวัญที่กอใหเกิดขอสงสัยในการศึกษาภาพยนตรวา ทําไมผูชมภาพยนตร
สยองขวัญจึงสามารถรูสึกสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับอารมณความรูสึกที่ไมเปนที่พึงประสงค เชนความหวาดหว่ัน
และความนาพรั่นพรึง คําถามน้ีไดกระตุนใหเกิดการอภิปรายกันอยางกวางขวางระหวางนักวิชาการสาขาตางๆ ทั้ง 
ภาพยนตรศึกษา ปรัชญา มานุษยวิทยา และจิตวิทยา โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทฤษฏีจิตวิเคราะห จากการสังเกตลักษณะ
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องคประกอบตางๆ ของภาพยนตรสยองขวัญพบวา องคประกอบตางๆ ของภาพยนตรสยองขวัญถูกสรางขึ้นอยางมี
วัตถุประสงค เพ่ือใชในการปะทะและหักลางกับความคิดและความรูสึกถึงความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและสวัสดิภาพ
ในการดํารงชีวิต โดยการทําใหผูชมภาพยนตรมาเผชิญหนากับสิ่งแปลกประหลาดท่ีสามารถสั่นคลอนและทาทาย
กรอบทางความคิดที่มนุษยคุนชินได ทั้งน้ีอาจดวยความตองการในระดับจิตไรสํานึกของผูชมภาพยนตรสยองขวัญเอง
ซึ่งตองการทําลายลางกรอบและกฎเกณฑของสังคมท่ีควบคุมจิตสํานึกของบุคคลในสังคม 

2.2.1 ภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction) โดย Noel Carroll 
ภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction) หมายถึง การเปล่ียนแปลงทางอารมณของ

ผูชมที่คลอยไปตามบุคคลหรือสถานการณในเรื่องที่แตงขึ้น โดยอารมณของมนุษยจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปตาม
เหตุการณหรือเรื่องราวที่ถูกรับรูก็ตอเมื่อมนุษยเกิดความเช่ือในเหตุการณหรือเรื่องราวน้ันๆ ซึ่งในกรณีของนวนิยาย
หรือภาพยนตร การที่ผูชมหรือผูอานเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้นเกิดอารมณคลอยตามไปกับเหตุการณที่ถูกเลาน้ันมีสาเหตุมา
จากผูชมหรือผูอานเรื่องราวดังกลาว เกิดความเช่ือถึงสิ่งที่ถูกเลาอยูเบื้องหนา 

2.2.2 ความคิดแบบเปนเหตุผลไดรับการสั่นคลอน (The Uncanny) โดย Sigmund Freud 
ความคิดแบบเปนเหตุผลไดรับการสั่นคลอน (The Uncanny) หมายถึง ความรูสึกพิศวง ความนา

หวาดกลัวและสิ่งที่เปนสาเหตุกระตุนเราใหเกิดความรูสึกพิศวง ความรูสึกหวาดกลัวขึ้นในจิตใจของบุคคล ซึ่งพิจารณา
ไดจากสิ่งตางๆ บุคคล, ความประทับใจ, เหตุการณและสถานการณแบบใดที่สามารถทําใหเกิดความรูสึก (Uncanny) 
ขึ้น เปนความรูสึกสงสัยวาสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏน้ันมีชีวิตอยูจริงหรือไม; หรือในทางกลับกัน, วัตถุไรชีวิตน้ันที่จริงแลว
อาจจะมีชีวิต 

2.4 ศึกษาเน้ือเร่ืองเพ่ือเขาใจการนําเสนอเร่ืองภาพยนตรสยองขวัญ ต้ังคําถามจิตวิเคราะหของผูแตงและผูชมวา
มีความสอดคลองกันอยางไรในเร่ืองของความกลัวในการชมภาพยนตรสยองขวัญ 

2.3.1 Active Composition (ทําไมเราจึงรูสึกกลัวเมื่อชมภาพยนตรสยองขวัญ) 
โดยผานทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Noel Carroll นักปรัชญาดานวัฒนธรรมและภาพยนตร วาดวยเรื่องของ

ภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction) 
2.3.2 Passive Composition (ความพึงพอใจในการชมภาพยนตรสยองขวัญ) 
โดยผานทฤษฏีจิตวิเคราะหของ Sigmund Freud ในเรื่องของภาวะที่ความคิดแบบเปนเหตุผลไดรับการ

สั่นคลอน (The Uncanny) และโครงสรางบุคลิกภาพ 
2.3.4 จําแนกประเภทความกลัวของ Noel Carroll และ Sigmund Freud 
โดยผานมโนภาพเชิงเด่ียว (simple idea) มโนภาพเชิงซอน (complex idea) ของ John Locke และ David Hume 
 

3. ผลการวิเคราะห 
3.1 ผลการวิเคราะหเน้ือเรื่องโดยใชทฤษฎีจิตวิเคราะหภาพลวงตาของเรื่องแตง (The Illusion Theory of Fiction) 

โดย Noel Carroll 
เมื่อใชทฤษฎีจิตวิเคราะหในหัวขอ “2.2 จิตวิเคราะห” มาวิเคราะหแลวจึงพบวาประเด็นที่สําคัญในเน้ือ

เรื่องภาพยนตรสยองขวัญผาน Active Composition (ทําไมเราจึงรูสึกกลัวเมื่อชมภาพยนตรสยองขวัญ) สามารถสรุปได
เปน 3 ประเด็น ดังน้ี 

3.1.1 การปรากฏ 
จากการชมภาพยนตรแนวสยองขวัญ ผูชมจะถูกกระตุนใหเกิดอารมณความรูสึกหวาดกลัวและ

ขยะแขยง โดยภาพของอมนุษยที่ปรากฏขึ้นบนจอภาพยนตร ดวยเทคนิคการใชภาพและเสียงของภาพยนตรที่กระตุน
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เราอารมณของผูชมชมภาพยนตรแนวสยองขวัญจะเกิดอารมณความรูสึกหวาดกลัวและขยะแขยงขึ้นมา เน่ืองจากผูชม
เกิดความเช่ือวา ณ ช่ัวขณะที่ชมภาพยนตรแนวสยองขวัญน้ัน มีอสูรกายหรืออมนุษย (อันเปนสาเหตุแหงความกลัว) 
ปรากฏขึ้นตอหนาในลักษณะที่เปนการคุกคามเปนอันตรายและนาขยะแขยง ซึ่งเปนความเช่ือที่เกิดจากการรับรูภาพ
และเสียงที่ถูกสรางโดยเทคนิคทางภาพยนตรลักษณะที่เปนการคุกคามเปนอันตรายและนาขยะแขยง 

3.1.2 ความเช่ือ 
ผูชมภาพยนตรสรางความเช่ือวาตนเองกําลังตกอยูในความหวาดกลัวขึ้นมา โดยที่พวกเขาไมไดมี

ความรูสึกหวาดกลัวอยางแทจริงตอเรื่องราวที่ถูกแตงขึ้นน้ันความเช่ือในส่ิงที่ปรากฏอยูบนจอของผูชมภาพยนตร เชน 
ความตายท่ีปรากฏอยูบนจอภาพยนตร ทําใหผูชมภาพยนตรเช่ือไปวาความกลัวที่เกิดขึ้นน้ันเปนความจริง 

3.1.3 ความคิด 
ความเช่ือไมใชสาเหตุหลักที่สําคัญที่กอใหเกิดความหวาดกลัวในการรับชมภาพยนตรสยองขวัญเพียง

อยางเดียว เน้ือหาทางความคิดจะสามารถสรางความบันเทิงได โดยปราศจากการกระทําหรือความรับผิดชอบที่ตอง
กระทําตอความคิดที่เกิดขึ้น ซึ่งผิดกับการมีความเช่ือที่ผูเช่ือตองถูกกระทําหรือรับผิดชอบตอขอเท็จจริงที่ถูกเช่ือน้ัน 
ยกตัวอยางเชน การยืนอยูบนหนาผาสูงชันแมวาจะมีความปลอดภัย แตบางคนก็อาจจะสรางความบันเทิงใหกับตนเอง
โดยการคิดไปวาจะ ตนจะเปนอยางไรเม่ือตองตกลงไปจากขอบหนาผา และเปนธรรมดาที่ผูคิดจะตองรูสึกระทึกใจ
หรือหวาดผวาตอความคิดดังกลาว ซึ่งน่ันเปนความรูสึกกลัวโดยการคิดถึงสถานการณของการตกลงไปจากหนาผา 
ไมใชความกลัวที่มาจากเหตุการณจริงของการตกจากหนาผา และไมใชมาจากความเช่ือวาผูคิดจะกําลังตกจากหนาผา  

ความกลัวน้ีเกิดขึ้นไดโดยการจินตนาการวา เหตุการณที่เกิดขึ้นจะเปนอยางไรตอไป ทั้งๆ ที่ผูคิดรูวามัน
เปนไปไมได ยิ่งไปกวาน้ันผูคิดก็ไมไดกลัวการคิดถึงเรื่องการตกลงไปจากหนาผา หากแตเปนความกลัวโดยเน้ือหา
เรื่องราวที่มาจากการคิดถึงการตกลงไป มันอาจจะเปนความกลัวที่มาจากการจินตนาการถึงภาพของการดิ่งลงไปใน
อากาศขณะที่กําลังรวงหลนลงไปในหุบเหว 

3.2 ผลการวิเคราะหเน้ือเรื่องโดยใชทฤษฏีจิตวิเคราะหในเรื่องของภาวะที่ความคิดแบบเปนเหตุผลไดรับการ
สั่นคลอน (The Uncanny) โดย Sigmund Freud 

เมื่อใชทฤษฎีจิตวิเคราะหในหัวขอ “2.2 จิตวิเคราะห” มาวิเคราะหแลวจึงพบวาประเด็นที่สําคัญในเน้ือ
เรื่องภาพยนตรสยองขวัญผาน Passive Composition (ความพึงพอใจในการชมภาพยนตรสยองขวัญ) สามารถสรุปได
เปน 8 ประเด็น ดังน้ี 

3.2.1 ความกลัวที่เกิดจากดวงตา 
เปนความกลัวที่เกิดจากดวงตาที่ชัวราย เปนความกลัวที่เกิดจากการปรากฏตัวของอสูรกายที่มี

ความแคนไมวาจะเปนความอาฆาตของตนหรือของผูอื่นเรียกวาดวงตาที่จองมองดวยความพยาบาท 
 

 
 

รูปท่ี 3 ความกลัวที่เกิดจากดวงตา 
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3.2.2 ความกลัวที่เกิดจากภาพซอน 
ตัวแทนหรือภาพซอนของจิตใจ เปนความช่ัวที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความรูสึกที่แตกตางทําใหเกิด

กานลําเมิดขอบัญญัติของศาสนา เชนพระเจาเปล่ียนเปนปศาจ 
 

 
 

รูปท่ี 4 ความกลัวที่เกิดจากภาพซอน 
 

3.2.3 ความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่รูจักแตเกากอน 
เปนความรูสึกที่วาสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏมีชีวิตจริงหรือไม แตในทางกลับกัน วัสถุไรชีวิตน้ันที่จริงแลวอาจ

มีชีวิตปรากฏทําใหเกิดความกลัว เชน หุนขี้ผ้ึง ตุกตา 
 

 
 

รูปท่ี 5 ความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่รูจักแตเกากอน 
 

3.2.4 ความกลัวที่เกิดจากความตายและศาสนา 
ความตาย ศาสนา ศาสนายังคงมีความสําคัญที่ใหขอเท็จจริงเก่ียวกับความตาย เปนความกลัวที่ไมอาจ

ปฏิเสธเก่ียวกับความตายของบุคคล เปนความรูสึกที่เกิดจากการชมภาพยนตรที่มีความตายเกิดขึ้น 

   
 

รูปท่ี 6 ความกลัวที่เกิดจากความตายและศาสนา 
 
3.2.5 ความกลัวที่เกิดจากความคุนเคย 
ความคุนเคย การกลับมาของคนตาย มาปรากฏตัวในฉากกิจกรรมที่พวกเขากระทําครั้นยังมีชีวิตโดยไมรูตัว 
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รูปท่ี 7 ความกลัวที่เกิดจากความคุนเคย 
 

3.2.6 ความกลัวที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 
เหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ เกิดบุคคลกับสถานการณ การยอนกลับมาอยางไมไดต้ังใจของสถานการณเดิม

เชน การเดินชนเกาอี้ตัวเดิม การยอนคิดถึงเรื่องในอดีต เปนความกลัวที่เคยเกิดขึ้นมาแลว 
 

 
 

รูปท่ี 8 ความกลัวที่เกิดจากเหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ 
 

3.2.7 ความกลัวที่เกิดจากภาพหลอน 
ภาพหลอน ความกลัวที่เกิดจากภาพสะทอนของกระจกกับเงาของวิญญาณอาจจะมาแบบไมไดต้ังใจ

หรืออสูรกายสรางภาพของความตายเกิดขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 9 ความกลัวที่เกิดจากภาพหลอน 
 

3.2.8 ความกลัวที่เกิดจากการสูญเสีย 
การสูญเสีย ความกลัวที่เกิดจากความคิดวาจะเกิดความสูญเสีย เชนการเสียอวัยวะรางกายทําใหเกิด

ความกลัวจากความคิด 

 
รูปท่ี 10 ความกลัวที่เกิดจากการสูญเสีย 
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3.3 ผลการวิเคราะหระบบโครงสรางมาวิเคราะหการเช่ือมโยงเรื่องของความกลัวระหวางผูแตงกับผูชมภาพยนตร 

 
รูปท่ี 11 ผลการวิเคราะหการเช่ือมโยงเรื่องของความกลัวระหวางผูแตงกับผูชมภาพยนตร 

 
3.3.1 การปรากฏเปนการปรากฏตัวของเหลาอสูรกายในภาพยนตรที่ผูแตงตองการใหเกิดความกลัว

ภายในภาพยนตร 
ดวงตา เปนความกลัวที่เกิดจากดวงตาที่ชัวราย เปนความกลัวที่เกิดจากการปรากฏตัวของอสูรกายที่มี

ความแคนไมวาจะเปนความอาฆาตของตนหรือของผูอื่นเรียกวาดวงตาที่จองมองดวยความพยาบาท ภาพซอน ตัวแทน
หรือภาพซอนของจิตใจ เปนความช่ัวที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงความรูสึกที่แตกตางทําใหเกิดกานลําเมิดขอบัญญัติของ
ศาสนา เชนพระเจาเปล่ียนเปนปศาจ สิ่งที่รูจักแตเกากอน เปนความรูสึกที่วาสิ่งมีชีวิตที่ปรากฏมีชีวิตจริงหรือไม แต
ในทางกลับกัน วัสถุไรชีวิตน้ันที่จริงแลวอาจมีชีวิตปรากฏทําใหเกิดความกลัว เชน หุนขี้ผ้ึง ตุกตา 

3.3.2 ความเช่ือเปนความเช่ือที่เกิดขึ้นในภาพยนตรสยองขวัญใหผูชมภาพยนตรเกิดความเช่ือเน้ือเรื่อง
ภายในภาพยนตรวามีความกลัวเกิดขึ้นจริง 

ความตาย ศาสนา ศาสนายังคงมีความสําคัญที่ใหขอเท็จจริงเก่ียวกับความตาย เปนความกลัวที่ไมอาจ
ปฏิเสธเก่ียวกับความตายของบุคคล เปนความรูสึกที่เกิดจากการชมภาพยนตรท่ีมีความตายเกิดขึ้น ความคุนเคย การ
กลับมาของคนตาย มาปรากฏตัวในฉากกิจกรรมที่พวกเขากระทําครั้นยังมีชีวิตโดยไมรูตัว 

3.3.3 ความคิดเปนความคิดที่ผูสรางภาพยนตรตองการใหผูชมภาพยนตรคิดไปเองหรือคิดคาดเดา
อนาคตวาอนาคตจะเปนสิ่งที่นากลัว ถาเกิดขึ้นจริง 
เหตุการณที่เกิดขึ้นซ้ําๆ เกิดบุคคลกับสถานการณ การยอนกลับมาอยางไมไดต้ังใจของสถานการณเดิม

เชน การเดินชนเกาอี้ตัวเดิม การยอนคิดถึงเรื่องในอดีต เปนความกลัวที่เคยเกิดขึ้นมาแลว ภาพหลอน ความกลัวที่เกิด
จากภาพสะทอนของกระจกกับเงาของวิญญาณอาจจะมาแบบไมไดต้ังใจหรืออสูรกายสรางภาพของความตายเกิดขึ้น 
การสูญเสีย ความกลัวที่เกิดจากความคิดวาจะเกิดความสูญเสีย เชนการเสียอวัยวะรางกายทําใหเกิดความกลัวจาก
ความคิด 

3.4 ผลการทดลองการออกแบบ 
ผลการทดสอบเพื่อออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือใหเขาใจเก่ียวกับความกลัวที่เกิดขึ้นของภาพยนตรผานทฤษฏีจิ

วิเคราะห ซึ่งสื่อมัลติมีเดียไดรวบความกลัวทั้ง 7 รูปแบบไวภายในเรื่องเดียวเพ่ือเนนความคิดเรื่องจิตวิเคราะหเรื่อง
ความกลัว ช่ือเรื่อง Fear of the dark  
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รูปท่ี 12 Fear of the dark 

 
3.4.1 เน่ือเรื่อง Fear of the dark 
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รูปท่ี 13 เน่ือเรื่องที่เก่ียวกับความกลัว “Fear of the dark” 
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รูปท่ี 13 (ตอ) เน่ือเรื่องที่เก่ียวกับความกลัว “Fear of the dark” 
 

เน้ือเรื่องของ  Fear of the dark เปนความกลัวที่เกิดขึ้นความความจิตตกของคูสามี ภรรยา สามีมีอาการจิต
ตกทําใหเกิดอาการผิดปกติไดฆาภรรยาตัวเองที่อยูภายในหอง ระหวางการฆาสามีไดมีอาการเครียด จิตตก ไดหยิบมีด
ในหองครัวมาปาดคอขณะที่ภรรยานั่งอยูที่โซฟาภายในหองรับแขก พอภรรยาไดมีสติกลับมาอีกครั้ง ไดเกิดอาการ
ตกใจกลัว จึงว่ิงหนีออกจากบาน  

เปนจุดเริ่มตนของเรื่อง Fear of the dark สามีไดเดินมาระหวางหิมะตกไดมาเจอบานอีกหลังหน่ึงเกิด
ความคิดโดยเกิดภาพซอนที่วาบานน้ีเหมือนบานที่ตัวเองอยู ไดเขาไปหวังจะขออาศัย เพราะอากาศหนาวมาก ปรากฏวา
ไมมีคนอยู สามีไดพังประตูเพ่ือที่จะเขาไปหลบหิมะแตหลังจากเขาไปภายในบานปรากฏวาเปนบานที่ตัวเองอยูกอน
หนาน้ัน ไดเกิดความคิดวาตัวเองไดตาย จากการสูญเสียดวงตาดวยอาการจิต จึงหันไปพ่ึงศาสนา ระหวางน้ันไดยอน
ความคิดที่เปนอดีตในระหวางน้ัน คิดไปตอนที่อยูกับภรรยาอยางมีความสุข ระหวางน้ันไดยินเสียงของภรรยาจึงไดเดิน
เขาไปในหองที่ปาดคอภรรยา แตกลับมามาเห็นภาพตัวเองโดนปาดคอเพราะวาเกิดจากอาการโกรธแคนของภรรยา จึง
ไดเผารูปถายของภรรยาแตกลับกลายวารูปน้ันเกิดมีชีวิต จึงสะดุงต่ืนจากความฝน ไดพยายามหาทางออกเน่ืองจากเปน
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บานที่มืด แตกลับกลายโดนหลอกหลอนตลอดเวลาสุดทายเกิดการสูญเสียดวงตาจากกระจกประตูทางออก เหมือนกับ
ตอนที่แรกที่คิดเอาไว  

3.4.2 เน่ือเรื่องที่เก่ียวกับความกลัวทั้ง 7 รูปแบบดังน้ี 
- ความกลัวที่เกิดจากดวงตา  ความกลัวที่เกิดจากการเฝามองของภรรยาภายในเรื่องดวยความ

อาฆาตแคน 

 
 

รูปท่ี 14 ความกลัวที่เกิดจากดวงตาเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากภาพซอน ความกลัวที่เกิดจากภาพซอนที่เกิดขึ้นจากการปรากฏขึ้นจริงเปล่ียน
จากภาพ Animation เปนภาพ Movie 

 

 
 

รูปท่ี 15 ความกลัวที่เกิดจากภาพซอนเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่รูจักแตเกากอน ความกลัวที่เกิดขึ้นเปนภาพที่เกิดขึ้นจากอดีต แตกลับ
กลายมามีชีวิต 

 
 

รูปท่ี 16 ความกลัวที่เกิดจากสิ่งที่รูจักแตเกากอนเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากความตาย ศาสนา เปนความตายท่ีเกิดขึ้นในเรื่องและผูชมเช่ือวาตัวละครท่ี
เกิดขึ้นไดตายไปแลว 
 

 
 

รูปท่ี 17 ความกลัวที่เกิดจากความตาย ศาสนาเรื่อง “Fear of the dark” 
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- ความกลัวที่เกิดจากความคุนเคย ปรากฏตัวในฉากกิจกรรมที่พวกเขากระทําครั้นยังมีชีวิตโดยไม
รูตัว 

 
 

รูปท่ี 18 ความกลัวที่เกิดจากความคุนเคยเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากเหตุการณซ้ําๆ เหตุการณที่เกิดจากความคิดกับเหตุการณที่เกิดขึ้น 
 

 
 

รูปท่ี 19 ความกลัวที่เกิดจากเหตุการณซ้ําๆเรื่อง “Fear of the dark” 
 

 
 

รูปท่ี 20 ความกลัวที่เกิดจากเหตุการณซ้ําๆเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากภาพหลอน ภาพสะทอนของกระจกกับเงาของวิญญาณที่เกิดขึ้นทําใหรูสึกวา
เกิดความกลัว 

 
 

รูปท่ี 21 ความกลัวที่เกิดจากภาพหลอนเรื่อง “Fear of the dark” 
 

- ความกลัวที่เกิดจากการสูญเสีย เปนความกลัวที่ทําใหคิดไปกอนวาจะเกิดความกลัว 
 

 
 

รูปท่ี 22 ความกลัวที่เกิดจากการสูญเสียเรื่อง “Fear of the dark” 
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4.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 จากการทดลองผูชมทั้งหมด 20 คน พบวาความคิดเก่ียวกับเรื่องความกลัวในสื่อมัลติมีเดียแตกตางกันออกไป
ผูชมสวนใหญจะคิดไมเหมือนกันโดยบางคนคิดไปกับความกลัวกอนที่จะมาถึงบางคนคิดหลังจากที่ความหลัวน้ัน
เกิดขึ้นแลวซึ่งแตกตางกับภาพยนตรสยองขวัญซึ่งผูชมดูไปตามเน้ือหาโดยที่ไมไดคิดและไมเขาใจวาความกลัวที่
เกิดขึ้นทําไมตองกลัว ซึ่งแตกตางกับสื่อมัลติมีเดียซึ่งเนนไปทางดานความคิดเพราะวาความคิดของแตละบุคคลคิด
ตางกันออกไปในรูปแบบของความกลัวมากกวาจะตามเน้ือหาที่จะเกิดขึ้น 
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โครงการศึกษาวิธีการสื่อความหมายของแผนท่ีรวมสมัย 
เพื่อการออกแบบชุดขอมูลของกรุงเทพมหานคร 

A Study of Meaning in Contemporary Maps for Bangkok Information Design 
 

ธนพรรธน ฟกอังกูร1 และผศ.ดร.ชัยยศ  อิษฏวรพันธุ2 
-------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

                แผนที่สมัยใหม (Modern map) น้ันเริ่มมาจากแผนที่ลอนดอนอันเดอรกราวดออกแบบโดย Harry Beck   อัน
เปนตนแบบของแผนที่รถใตดินทั่วโลก เน่ืองจากเปนรูปแบบท่ีเขาใจไดงาย ที่เหมาะสมสําหรับคนทั่วไปแมจะไมเคย
ไปลอนดอน คุนเคยกับ สไตล รูปแบบ และ ระบบ รวมท้ังสามารถอานหรือทําความเขาใจมันไดเปนอยางดี 
                แผนที่ในสมัยกอนวาดขึ้นโดยอางอิงกับสภาพของภูมิศาสตรจริง และ ภูมิศาสตรในจินตณาการ แตในแผนที่
สมัยใหมน้ัน ระยะทาง และ พ้ืนที่ ถูกลดทอน เพ่ือความสวยงาม ของรูปทรง และ ความจําเปนในการวางตัวอักษรเพ่ือ
บรรลุจุดมุงหมาย จึงตอง ละทิ้งความจริงทางภูมิศาสตร นอกจากน้ันยังละเลยความแตกตาง ระหวางสถานที่ สัญลักษณ
ที่ใชน้ัน จึงมีเพียงแต เสน กับ สี่เหล่ียม ซึ่งเปนตัวแทนของสถานี  ลักษณดังกลาวเรียกไดวาเปนงานออกแบบท่ีสามารถ
ใชไดทั่วโลก 
               วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีน้ีเพ่ือที่จะวิเคราะหรูปแบบของแผนท่ีสมัยใหมที่ใชกันจนทั่วไปวามีศักยภาพ
เพียงใด และนาํมาประยุกษใชกับการออกแบบชุดขอมูลของกรุงเทพมหานคร  
 

คําสําคัญ: แผนท่ีสมัยใหม, ออกแบบชุดขอมูล  
 

                                                                                   Abstract 
 

              Contemporary map design started from the London Underground map designed by Harry Beck. This map 
became a model for map for trains or subways around the world because it is the format that could be easily 
understood even for those who have never been to London before. 
                A map drawn up in the past is mainly based on the geographical conditions. But in the modern map, distance 
and the area was reduced to the beauty of forms and the need to place the text. This design strategy was intended to 
discard geographical facts.  It also ignored the differences of the real locations. Symbols of simply line and squares are 
used only as a representing of the station. Icons that are known as the design are available worldwide.  
                So the conclusion of this research can be used in the creation of modern map for people in the future to 
understand the content of designs. 
 

Keyword: Modern map, information design 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1. บทนํา 
        กรุงเทพมหานครยุคปจจุบัน มีการแสดงชุดขอมูลอยูมากมายมหาศาล หน่ึงในน้ันเปนการนําเอาแผนที่สมัยใหม
มาประยุกใชกับสิ่งตางๆ มากมาย โดยเริ่มศึกษาจากวิวัฒนาการของแผนที่ มีความเปนมาอยางไร และทําไม มันถึง
ประสบความสําเร็จ และถูกนํามาใชซ้ําแลวซ้ําอีก   
            จึงสนใจที่จะนําขอมูลขางตนน้ัน มานําเสนอ ในรูปแบบที่ทําความเขาใจไดงาย  เพ่ือลดทอนขอมูลที่มีมาก
จนเกินไปใหมาทําความเขาใจในประเด็นหลักที่จะบอกเลา  หรือ รับรูไดเร็วและตรงประเด็น 
            ดังน้ันบทสรุปของการศึกกษาแผนที่สมัยใหมน้ีจะถูกนําไปใชในการออกแบบแผนที่ในหัวขอตางๆ ในอนาคต 
เพ่ือที่จะใหผูคนทั่วไปรับรู และ เขาใจในเน้ือหาที่นําเสนอได อยางเขาใจลึกซึ่งสืบตอไป 
 
 2. ขั้นตอนการศึกษา 
            แผนที่สมัยใหมที่มีอยูในปจจุบันน้ันมีอยูมากมาย จึงจําเปนตองมีการจัดประเภท ของแผนที่สมัยใหมน้ัน
ออกเปนหมวดหมู โดยเริ่มจากการจําแนกขอมูลของแผนที่สมัยใหม ไดออกเปน สามประเภท คือ ประเภทบอกขอมูล
จําเพาะ ประเภทบอกเสนทาง และ ประเภทบอกสภาพภูมิศาสตร โดยแตละหัวขอ จะจําแนกออกไปเปน หาตัวอยาง
ดวยกันคือ 
          1. ประเภทบอกขอมูลจําเพาะ 
                              1.1 จํานวนประชากรท่ีติดโรคเอดสของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
                              1.2 จํานวนประชากรเด็กที่มีอัตราการเสี่ยงของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
                              1.3 จํานวนปาไมที่ถูกลักลอบตัดทั่วโลก 
                              1.4 อัตราการเสี่งของสังคมในประเทศ สหรัฐอเมริกา 
                              1.5 รายไดเฉลี่ยในแตละเมืองของประเทศ สหรัฐอเมริกา 
             2. ประเภทบอกเสนทาง 
                              2.1 แผนที่รถไฟฟาใตดินของเมืองลอนดอน 
                              2.2 แผนที่รถไฟฟาใตดินของเมือง นิวยอรก 
                              2.3 แผนที่รถไฟฟาใตดินของเมือง โตเกียว 
                              2.4 แผนที่รถไฟฟาของเมือง ปารีส 
                              2.5 แผนที่รถไฟลอยฟาของเมือง กรุงเทพมหานคร 
             3. ประเภทบอกสภาพภูมิศาสตร 
                              3.1 ขอมูลเรื่อง อายุ เพศ สถานะ ของประชากรในแตละเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
                              3.2 เรื่องสภาวะของเปลี่ยนแปลงของอากาศภายในโลกมนุตร 
                              3.3 ขอมูลเฉล่ียประเภทของอาหรที่ถูกบริโภคในแตละเมืองในประเทศสหรัฐอเมริกา 
                              3.4 ขอมูลการเกิดอาชณากรรมในแตละเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
                              3.5 ขอมูลจํานวนประชากรในแตละเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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รูปที่ 1 ตัวอยางแสดงถึงขอมูลจํานวนประชากรในประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวขอประเภทบอกขอมูลจําเพาะ 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอยางแผนที่รถไฟฟาฟาใตดินของมหานครนิวยอรกในหัวขอประเภทบอกเสนทาง 
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รูป 3 ตัวอยางสภาพภูมิอากาศท่ีแปรปรวนในหัวขอประเภทอิงกับสภาพภูมิศาสตร 
 
 
             จากตัวอยางขางตนเราจะสามารถแบงแยกประเภท ของแผนที่สมัยใหมได จึงเริ่มนํามาวิเคราะหศึกษา
วิธีการสื่อความหมายของแผนที่โดยนําเอา สวนประกอบของการทําแผนที่ และ การสื่อความของแผนที่ จากหนังสือ 
(How’s map work) และ บทความที่วาดวย การสื่อความหมายของแผนที่ ในหนังสือ ดีไซด คัลเจอร โดย ประชา สุวีรา
นนท มาวิเคราะหผนวกเขาดวยกัน จึงไดบทวิเคราะหออกมาหาหัวขอดวยกันคือ  
                    1. Iconic คือ ความเหมือนจริง เปนคุณสมบัติประการแรกของแผนท่ี เปนที่มาของสักยภาพในการ
แสดงพ้ืนที่ ทั้งในแงความสัมพันธ และ เหตุการณ ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่ แผนที่มีวิธีการแสดงภาพ หรือ ระหัสยอยๆอีก
มากมาย แตระดับของความเหมือนจริง อาจไมเทากัน จุด ที่หมายถึงเมือง กับ จุด ที่หมายถึงเมืองใหญ มีความเหมือน
จริงไมเทากัน เสน ที่หมายถึงแมนํ้า กับ เสน ที่หมายถึง ถนน มีความเหมือนจริงไมเทากัน 
                              2. Linguistic คือ ทําหนาที่ บงบอก หรือ อธิบายความหมาย หรือ หวานลอม หรือ สรางความ
นาเช่ือถือ และ ใหคําตักเตือน ในเรื่องของการบงบอกก็ไมไดเพียงบอกวาเปนอะไร แตบอกวา ช่ืออะไร เน่ืองจากผูทํา
แผนที่ตองการแยกแยะ ขอมูลที่สําคัญ ออกจากขอมูลที่ไมสําคัญ เชน บอกช่ือ แมนํ้า แตไมบอกชื่อ หนอง คลอง บึง  
                              3. Tectonic คือ แผนที่ ที่มีลักษณเชิงกราฟค ที่อิงกับลักษณะภูมิศาสตร เปนการแปลพ้ืนที่สามมิติ 
มาเปนสองมิติ นอกจากน้ันยังมีหนาที่บอกสัดสวน ซึ่งอาจจะไมตรงตามระนาบ แตก็ไมถึงกับอิสระ 
                              4. Volume คือ นํ้าเสียงแบบใดแบบหน่ึงในแผนที่ เชน ดัง คอย หรือ สงบ เคล่ือนไหว หรือ สันติ 
รุกราน แตสวนใหญ แผนที่จะมีหนาที่เปนกลาง กลอมเกลาใหอยูในระเบียบ  
                    5. Temporal คือ เวลาในแผนท่ีบอกระยะหางระหวางอดีต กับ ปจจุบัน ชวงอายุของแผนที่มีทั้งยาว 
และ สั้น เชน แผนที่การจราจร ที่มีทั้งรถติด และไมติด 
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รูปที่ 4 ตัวอยางการวิเคราะหวาหัวขอไหนมีมากหรือนอยเพียงใดเมื่อนํามาเทียบกับตัวอยาง  
 

3. ผลการวิเคราะห 
โดยเริ่มจากหัวขอของ ประเภทที่บอกขอมูลจําเพาะ จากตัวอยาง หารายการ โดยมีถึงสี่รายการที่ใช Linguistic 

มากเปนอันดับที่หน่ึง โดยใช Volume และ Iconic ตามลําดับลงมา สวนในหมวดของ ประเภทบอกเสนทาง สิ่งที่ใช
มากที่สุดก็คือ Linguistic Iconic Volume ตามลําดับ โดยประเภทสุดทาย คือ ประเภทอิงกับสภาพภูมิศาสตร จะใช 
Volume Tectonic Linguistic ตามลําดับ จะเห็นไดวาในตัวอยางจะแบงแยกการใช หัวขอไดอยางชัดเจนจึงไดผลสรุปที่
ออกมาแนนอน และนําไปปรับใชกับการออกแบบ ชุดขอมูลตามประเภทท่ีจําแนกออกไดอยางสะดวกสบาย  
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รูปที่ 5 ตารางแสดงการวิเคราะห 
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รูปที่ 6 ตารางสรุปการวิเคราะห 
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รูปที่ 7 ผลงานจริง นําเสนอเรื่องแผนที่รถไฟฟา 
 

 
 

รูปที่ 8 ผลงานจริง นําเสนอเสนทางการเดินเรือ และขอมูลสิ่งปลูกสรางทางวัฒนธรรม 
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รูปที่ 9 ผลงานจริงนําเสนอขอมูลรานคา และ ขอมูลนักทองเที่ยวในถนนขาวสาร 
 

4.บทสรุปและขอเสนอแนะ 
              4.1 จากผลงานที่นําเสนอออกมาน้ันทําใหเห็นไดวาการที่ผูคนทั่วไปสามารถดูขอมูลของแผนที่มหานครน้ัน 
ตองการเวลาที่จะทําความเขาใจในสิ่งที่จะนําเสนอจึงตองนําไปใชกับสถานที่ ที่ซึ่งสามารถยืนดูไดนานๆ เชนทางเดิน
รถไฟฟาใตดิน ทาเทียบเรือ หรือ ในถนนขาวสาร เพ่ือจะทําใหชุดขอมูลน้ันๆมีประสิทธิภาพสูงสุด 
              4.2 บทสรุป ในการออกแบบแผนที่สมัยใหมน้ันจําเปนตองมีการศึกษาวิธีการสื่อความหมายของแผนที่กอน
จนไดผลการวิเคราะหที่มีความนาเช่ือถือ เพราะการทําแผนที่น้ัน ผูทําจําเปนตองมีความรูเก่ียวกับการจัดการขอมูลที่มี
ความเที่ยงตรง สามรถนําไปออกแบบ เพ่ือออกสูสาธารณ ใหเขาใจไดอยางทั่วถึง 
             4.3 ขอเสนอแนะ ในการเลือกตัวอยางที่จะนํามาวิเคราะหจําเปนตองเลือกตัวอยางที่ดี คือ ประสบความสําเร็จ
ในช้ินงานน้ัน หรือ ถูกใชแพรหลายทั่วไป เพราะ ตัวอยางที่ดี คือ ผลสรุปที่ดี 
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     Inspired Opportunities for Neglected & Biased Materials  
                                                      Case Study : Furniture Factory 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตเกาอี้โซฟาในประเทศไทย มีการแขงขันทางธุรกิจกันอยางสูงและ มีการลอก
เลียนรูปแบบทําให บริษัทผูผลิตที่เลือกใชวัสดุอยางดีและมีคุณภาพไมสามารถทําการตลาดไดดีเทากับบริษัทที่ทํา
ลอกเลียนแบบ และจําหนายในราคาที่ตํ่ากวา ประกอบกับในประเทศไทยยังไมสามารถควบคุมเรื่องลิขสิทธิ์ไดรัดกุม
พอ อยางไรก็ตามการออกแบบท่ีนาสนใจควบคูไปกับการเลือกวัสดุที่สามารถลดตนทุนการผลิตได  นาจะเปนอีก
แนวทางหน่ึงที่ทําใหเกิดมิติใหมของวงการออกแบบและกระบวนการผลิตได 
 งานวิจัยน้ีเปนการเปดมุมมองโดยพิจารณาทบทวนเก่ียวกับระบบการทํางานของชางภายในโรงงาน ตลอดจน
วัสดุและกระบวนการผลิตเฟอรนิเจอร เพ่ือคนหาสิ่งซึ่งซอนเรนและสิ่งที่ถูกมองขาม เพ่ือเปนแรงบันดาลใจ โดยนํา
ความรูเหลาน้ันมาบูรณาการกับความคิดสรางสรรคของผูวิจัย เพ่ือคนหาความเปนไปไดของการพัฒนาเฟอรนิเจอรที่
สามารถนําเสนอมุมมองใหมจากกรอบพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตโซฟาในโรงงานของผูวิจัย โดยนิยามของคําวา
เกาอี้โซฟาในความเขาใจเบื้องตนของคนทั่วๆไปคือเกาอี้ที่บุหอหุมดวยผาหรือหนังที่น่ังแลวใหความสบาย การศึกษานี้
จะพยายามเปดมุมมองกวางออกไปเพ่ือใหเขาใจประโยชนและคุณคาของวัสดุเชนวัสดุบางประเภทท่ีถูกมองขาม ให
กลับมามีคุณคาอีกครั้งหน่ึง รวมไปถึงการไดเรียนรูกระบวนการทํางานจริงของชางที่ถูกจํากัดดวยกรอบของการทํา
เกาอี้โซฟาอยางเดียว ใหไดมีประสบการณรวมกันในการผลิต ตลอดจนการแกปญหาระหวางการทํางาน การเรียนรู
เทคนิคการทํางานของชาง ซึ่งลวนกอใหเกิดกระบวนความคิดและการทํางานท่ีไมตายตัวไดตลอดเวลา   
 
คําสําคัญ : ลิขสิทธิ์, บูรณาการ,วัสดุ 
 
       Abstract 
 

Thailand’s furniture manufacturing industry is highly competitive in the sense that plagiarism of quality 
work with cheap materials and inexpensive production methods makes it nearly impossible for a responsible 
manufacturer to compete within the market. Coupled with limited copyright  laws and a lack of  legal ramifications, 
                                                                    
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจําหลักสูตร สาขาวิชาการออกแบบ คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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this makes for difficult competition. Being able to use inexpensive and available materials, yet elevating them to a 
higher level of craft and detail seems to be a way in which we can begin to solve this problem. 
 This thesis considers the craft, lifestyle, and culture of the factory (as well as its workers) as a source of 
inspiration for design. By looking closely at often neglected spaces and objects and seeking inspiration in these 
ordinary things, new designs can emerge. The initial understanding of the word sofa was simply a cushioned and 
upholstered piece of furniture—an object of comfort. But this simple idea was challenged with new materials and 
new stories from within the factory. An intimate working relationship between the designer and the craftsmen within 
the factory-- a collaborative and integrative method of designing and building-- created new, inspired pieces that 
were fueled by these ordinary events. This method of craft, which involves many hands working with new and 
neglected materials, offers a design process that is generative and always evolving. 
 
KEYWORD: COPYRIGHT,INTEGRATION , MATERIALS 

 

1. บทนํา 
 ความสําคัญและที่มาของปญหาของงานวิจัยช้ินน้ีเกิดจากประสบการณที่ไดสัมผัสและอยูรวมกับวิถีทางธุรกิจ
โรงงานเฟอรนิเจอรระดับลาง ซึ่งผลิตโซฟาของครอบครัวผูวิจัยที่กอต้ังมา10กวาป เปนขอไดเปรียบที่สําคัญกวานัก

ออกแบบท่ัวๆ ไป ท้ังในเรื่องกระบวนการผลิต ความคุนเคยในงานชาง พ้ืนฐานการประสานงานกับชางในโรงงาน
ดังกลาว ความเขาใจที่เก่ียวกับวัสดุและกระบวนการผลิต และรายละเอียดตางๆ ที่เก่ียวของตลอดจนประสบการณตรง
ในเชิงพานิชย ลวนแตเปนองคประกอบที่เปนประโยชน หากไดนํามาพิจารณาทบทวน จะสามารถทําใหเกิดทัศนะคติ
และมุมมองใหมๆตอการพัฒนาออกแบบเกาอี้โซฟาในอนาคตไดดี 
 จากการศึกษาเบื้องตนพบวา ในวงการอุตสาหกรรมการผลิตเกาอี้โซฟาในประเทศเราน้ัน มีการแขงขันทาง
ธุรกิจกันอยางสูง มีการลอกเลียนแบบทั้งรูปลักษณ และรูปทรง บริษัทผูผลิตที่เลือกใชวัสดุอยางดีสินคาก็จะมีราคาแพง
แตอาจจะไมสามารถทําการตลาดไดดีเทากับบริษัทที่จําหนายสินคาที่ทําลอกเลียนแบบ ในเร่ืองราคา ประกอบกับเรื่อง
ลิขสิทธิ์สินคาในประเทศไทยเรายังไมสามารถควบคุมไดรัดกุมพอ อยางไรก็ตามในสวนหน่ึงของกระบวนการผลิตเพ่ือ
ลดตนทุนน้ัน วัสดุที่เลือกนํามาใชเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญอยางมาก  โดยหากเราสามารถลดตนทุนทางวัสดุ โดย
เปดมุมมองใหมในการใชวัสดุ เชนการนําวัสดุมาสรางคุณคาดวยวิธีการออกแบบท่ีนาสนใจ  นาจะเปนอีกแนวทางหน่ึง
ที่ทําใหเกิดมิติใหมของวงการออกแบบและกระบวนการผลิตไดไมมากก็นอย 

โซฟา ( sofa ) เปนเฟอรนิเจอร สําหรับน่ังไดมากกวาหน่ึงคน โดยทั่วไปจะเปนที่น่ังสําหรับ 2-3 คน มักพบได
ตามหองรับแขก ที่หุมโซฟามักจะทําจากหนังหรือผา โซฟาในช่ืออื่นไดแก เคาช ( couch ), เลานจ ( lounge) หรือ เลิฟ
ซีท  ( loveseat ( สําหรับโซฟาน่ังสองคน) หรือ โซฟากลุม (Sectional sofa) ซึ่งเปนโซฟาที่แบงเปนสวนและนํามา
ประกบกันอาจจะประกบเปนมุม 90 องศา หรือ โซฟาเตียง (sofa-bed) ซึ่งเปนโซฟาดึงออกมาเปนเตียงไดเพ่ือใชเปน
เตียงเสริมสําหรับแขกในท่ีพํานักอาศัยที่มีเน้ือที่นอย โซฟา เปนเกาอี้ยาวสําหรับ 3 ที่น่ัง มักใชรวมกับโตะกลาง และ
อารมแชร (เกาอี้น่ังเด่ียวแบบมีเทาแขน) 2 ตัว หรืออาจจะมีโตะขางที่ต้ังสองขางโซฟาหลัก หรือ โตะกาแฟที่ต้ังหนา
โซฟาหลักรวมดวย ที่เรียกรวมกันวาชุดรับแขกก็ได 
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2. โรงงานโซฟาระดับลางท่ีนํามาเปนกรณีศึกษา 
โรงงานโซฟา  ส.สหรัฐเฟอรนิเจอร เปนโรงงานที่ต้ังอยูบนเน้ือที่ ประมาณ 2 ไร มีจํานวนคนงานประมาณ 30 

คนประกอบดวยชางเย็บผา  ชางไม ชางหุมเบาะ พนักงานออฟฟศ  ชางตรวจงานและบรรจุหีบหอ พนักงานขับรถสง
ของ   ประกอบกิจการและดําเนินธุรกิจโซฟามาเปนเวลาประมาณ10ป เปนผูผลิตและจําหนายโซฟา และสงเอเยนตตาม
ตางจังหวัด ออกงานขายหนารานตามงานแสดงสินคาเมืองทองธานีและศูนยสิริกิต์ิเปนสวนใหญ  ลักษณะงานเปนงาน
หุมผาและหนังแทและเทียม ขนาดของโซฟาเปนขนาดตัวเดียวที่น่ังเด่ียวไปจนถึงโซฟาชุด  ที่มีที่น่ัง3ที่น่ังเปนตนไป 
และงานโซฟานอกแบบตามท่ีไดรับการสั่งทํา ซึ่งกลุมเปาหมายของลูกคาจะครอบคลุมจากระดับลางไปจนถึงงานนอก
สถานที่ระดับโรงแรม คอนโดมิเนียมและสํานักงานขนาดใหญ  ถึงแมมาตรฐานและระบบการจัดการอาจจะยังไม
เทียบเทากับบริษัทโซฟาใหญๆที่มีแบรนดที่ไดการยอมรับ ซึ่งถาเทียบราคาตัวตอตัวกับโซฟาแบรนดดังๆ  โซฟาของ
ทาง ส.สหรัฐเฟอรนิเจอรก็จะมีราคาที่ถูกกวาอยางเห็นไดชัด แตคุณภาพและอายุการใชงานน้ันใกลเคียงกัน  อัน
เน่ืองมาจากทางโรงงาน เลือกใชวัสดุที่มีราคาที่ถูกและยังคงคุณภาพของวัสดุที่ไมดอยไปกวาที่อื่น   
 ลักษณะการจัดจางคนงานและชางถาไมนับรวมพนักงานออฟฟศที่เปนอัตราเงินเดือน ก็จะเปนงานเหมา คือ
ไดคาแรงงานตองาน ไดมากไดนอยขึ้นอยูกับความขยันและความอดทน ซึ่งเปรียบเสมือนเปนการเรงเราใหชางไดมี
ความปราณีตและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับ ชางคนไหนทํางานออกมาไดดีตรงกับแบบที่ไดรับมอบหมายก็จะ
ไดรับการไวใจจากฝายจัดจายงานอยางตอเน่ือง ซึ่งตรงกันขามถาผลิตงานออกมาไมดี มีตําหนิหรือผิดสเปคอยูบอยครั้ง
ก็จะไดรับงานที่นอยลง ซึ่งทางโรงงานไมมีสัญญาหรือขอผูกมัดที่เขมงวดตอคนงานแตยังคงยึดมั่นในเรื่องของการตรง
ตอเวลาและคุณภาพงานเปนหลัก และทางโรงงานก็ไมไดออกกฎระเบียบที่เครงครัดมากจนเกินควร เวนเสียจาก
กฎระเบียบความปลอดภัยในโรงงานและคุณภาพของงานเพียงเทาน้ัน อีกทั้งการกินการอยูอาศัยและบริเวณพ้ืนที่ใน
การทํางานของชางแตละคนก็เปนไปอยางเรียบงาย แตก็ควบคุมใหอยูอยางถูกสุขลักษณะ คนงานแทบท้ังหมดมีพ้ืนเพ
ที่มาจากครอบครัวในชนบทตางจังหวัด บางคนมีภาระที่ตองใชจายวันตอวัน ซึ่งสวัสดิการของทางโรงงานเปนไปใน
ลักษณะเก้ือกูลตอกัน  มีการเบิกคาใชจายลวงหนา และชวยเหลือดานสุขภาพในกรณีที่เดือดรอนคาใชจาย  ดังที่กลาว
มาทั้งหมดจัดไดวาเปนการอยูรวมกันระหวางนายจางและลูกจาง ที่เปนไปดวยความถอยทีถอยอาศัยตอกัน เสมือนเปน
ด่ังครอบครัวเดียวกันน่ันเอง 
 
3. กระบวนการผลิตโซฟาของทางโรงงาน 

 การผลิตโซฟาของทางโรงงาน ส.สหรัฐเฟอรนิเจอรกอนที่จะจดทะเบียนในรูปแบบพาณิชยเต็มตัวน้ัน ถูก
ผลิตตามความพึงพอใจของชางเปนหลักยังไมไดแบงสัดสวนแตละแผนกอยางชัดเจนเทาที่ควร กลาวคือ ชางเพียงคนๆ
เดียวก็สามารถรับงานไปทําที่บาน ทั้งตอโครงไม เย็บผาจนไปถึงหุมเบาะ ซึ่งในการผลิตโซฟาแตละตัวน้ันมักจะเกิด
ปญหาในระหวางขั้นตอนการผลิตอยูบอยครั้ง แตเมื่อความตองการของลูกคา การสั่งซื้อที่เพ่ิมจํานวน และความ
ตองการคุณภาพของตัวสินคา การจัดต้ังโรงงานอยางเต็มรูปแบบ และการแบงสัดสวนของการผลิตจึงเปนหนทางที่
เล่ียงไมได 
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                   รูปที่ 5  แสดงการลําดับช้ันของโซฟา 

 

4. วิเคราะหกระบวนการเพ่ือหาแนวทางการออกแบบ 
   การผลิตที่น่ังโซฟาในปจจุบันมีหลากหลายแนวทาง ทั้งอุตสาหกรรม และในเชิงหัตถกรรม ซึ่งมีเง่ือนไข

ของการบริโภคในสังคมแบบใหมเปนตัวกําหนด มีการแขงขันในตลาดสูง ซึ่งผลิตภัณฑที่ใชวัสดุที่มีคุณภาพยอม
ไดเปรียบในเชิงพาณิชย แตรูปแบบที่ซ้ํากันในตลาดเปนความเบื่อหนาย ทั้งราคาที่แตกตางกันแตรูปแบบของผลิตภัณฑ
ลวนไมแตกตาง ซึ่งนํามาสูความสับสนตอผูบริโภค  การพัฒนาผลิตภัณฑใหมีเอกลักษณก็เพ่ือสรางความแตกตาง
ทางดานมุมมองตอผูพบเห็น แตการพัฒนาผลิตภัณฑใหไดดีและคุมคานําไปสูมาตรฐานของผลิตภัณฑ จะตองทําความ
เขาใจศักยภาพของวัสดุน้ันๆอยางถองแท ซึ่งการศึกษาโดยการเขาไปคลุกคลีขั้นตอนและกระบวนการผลิตที่น่ังโซฟา 
ทําใหไดพิจารณาถึงสังคมภายในโรงงานโซฟาซึ่งมีบางอยางแอบแฝงและเปดเผยอยูภายในอยางเงียบๆ เชน  เกาอี้บุผา
อยางงายๆ  กลองลังไมที่เกิดจากการประดิษฐในระยะเวลาอันรวดเร็ว ,กองงานไมที่วางอยางไมต้ังใจ, การใชชีวิตอยาง
ไมยึดติดกรอบ  เหลาน้ีลวนเปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดความนาสนใจและตองหยุดใหพิจารณาตอผูศึกษาทั้งสิ้น 
 4.1 ขั้นตอนท่ี 1 ผลิตงานตนแบบ ท่ีออกแบบในขนาดท่ีใชงานไดจริง (full scale) 

ขั้นแรก เปนการพิจารณาและเลือกนําวัสดุและอุปกรณที่มีอยูเดิมเพ่ือคนหาและพลิกแพลงความเปน
เอกลักษณในตัวของวัสดุเอง เชน ทดลองเปล่ียนหนาที่ของวัสดุ, ทดลองทดแทนวัสดุ, ทดลองการใชวัสดุใหมๆ,
ทดลองใชเทคโนโลยีมาผสมผสาน, ทดลองการเพ่ิมฟงกช่ันของตัวผลิตภัณฑ  ซึ่งทั้งน้ีทางผูศึกษาเลือกที่จะนําแรง
บันดาลใจจากสิ่งเล็กๆ นอยที่พบเห็นภายในโรงงานมาผสมกับแนวทางการออกแบบใหเปนไปตามความเหมาะสมอีก
ดวย 
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  รูปที่ 1  บริบทภายในและรอบขางโรงงาน 
 

1) เปลเลี้ยงเด็กที่ผูกบนขื่อ  2) ลูกๆ คนงานว่ิงเลนหลังเลิกงาน  3) กลองพัดลมท่ีเอามาประยุกตกับโครงไม  
4) เกาอี้บุหนังอยางเรียบงาย 5) กองไมที่วางเรียง 6) กองฟางทางเขาโรงงาน 7) ปลาที่ตากแหงบนแผนไม  8) กระสอบ
ที่เหลือทิ้งจากใสของในโรงงาน  9) สุมไกที่ริมบอเล้ียงปลาขางโรงงาน  10) กลองไมที่นํามาทําตูใสอุปกรณชาง             
11) เกาอี้บุจากเศษผา  12) กองไมที่เรียงกันอยางเปนระเบียบหยาบๆ 

ภาพที่ไดเห็นทั้งหมดน้ีเปนสวนหน่ึงที่ผูศึกษาไดพบเห็นภายในโรงงาน สื่อถึงความเรียบงาย สมถะ เปน
ความจริงใจและตรงไปตรงมา  เปลเลี้ยงเด็กแสดงใหเห็นถึงประโยชนใชสอยทั้งวัสดุและการใชพ้ืนที่ที่มีอยู  ลูกๆ
คนงานที่เลนตรงชวงทางเดินในชวงพักงาน แสดงใหถึงสภาพแวดลอม ที่ไมควรมีความตึงเครียดซึ่งก็จะสงผลดีตองาน
ดวย  กลองไม เศษลังเอามาประกอบเปนตู  เศษหนังที่เหลือจากการหุมโซฟา กลองพัดลมท่ีเอามาประยุกตกับโครงไม  
ลวนแตเปนสิ่งประดิษฐที่ทําออกมาอยางเรียบงายแตแฝงไปดวยความจริงใจตอผูพบเห็น 
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        ภาพท่ี 2 ตนแบบที่ตัวที่ 1 – 6 

 
  4.1.1 ตนแบบตัวที่ 1   ทดลองหาความเหมาะสมของวัสดุดวยการจัดวางและทดแทนวัสดุ :  

แผนไมอัดที่ใชสําหรับขึ้นโครงสรางราคาถูก ซึ่งเปนเศษวัสดุที่รื้อจากกลองลังถายสินคา  นําเสนอ text screen  ที่มีอยู
เดิมของแผนไมดวยการเรียงประดับลงไปบนตัวงาน  ผสมกับการหุมดวยวัสดุคือกระสอบขาว ซึ่งเปนสิ่งที่เหลือใชจาก
การใสอุปกรณภายในโรงงาน ที่จากเดิมเปนผาหรือหนัง  เพ่ือคนหาเอกลักษณใหมๆ  และคนหาความสมดุลระหวาง
ความหยาบของเน้ือผากระสอบ กับลวดลายที่มีอยูเดิมของแผนไมที่มักจะมองขาม 
  4.1.2 ตนแบบตัวที่ 2 ทดลองหาความเหมาะสมดวยการเพ่ิมมุมมองใหมและโอกาส
ทางการเปดเผยวัสดุ : โดยเลือกจากรูปทรง ( Form ) ที่มอียูแลวของการขึ้นรูปโซฟานํามาผสมกับการเรียงตอของทอน
ไมดวยการเปดเผยพ้ืนผิว (Surface) ของเน้ือไมอยางตรงไปตรงมา  

4.1.3 ตนแบบตัวที่ 3 ทดลองดวยการคนหาวัสดุที่นํามาทดแทนวัสดุเดิมที่มีอยู : โดยการ
เลือกใชกอนฟางขาวที่สามารถหาไดบริเวณโรงงาน นํามาเปดเผยคุณสมบัติอยางตรงไปตรงมา ดวยการหุมดวยวัสดุ
แบบใหมเพ่ือหาความสมดุลระหวางวัสดุสังเคราะหกับวัสดุทางธรรมชาติ 

4.1.4 ตนแบบตัวที่ 4 ทดลองการใชวัสดุใหมที่ใชเทคนิคทางเทคโนโลยี : โดยการใชการ
พิมพ Ink Jet Print  ลงบนแผนผาใบ ที่ไดภาพแรงบันดาลใจจากการพบเห็นภายในโรงงาน คือ กองไมที่วางเรียงอยาง
เปนระเบียบ  เปล่ียนความรูสึกทางการมองใหเปนสัมผัสทางการน่ัง 
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4.1.5 ตนแบบตัวที่ 5  ทดลองการเพิ่มประโยชนใชสอยของตัวอุปกรณ : โดยการนําเกียร
ปรับนอนมาตอยอดคุณสมบัติ ในการปรับเอนใหเกิดความหลากหลายของตัวผลิตภัณฑ 

4.1.6 ตนแบบตัวที่ 6 ทดลองการเพิ่มประโยชนใชสอยของเฟอรนิเจอร : ดวยการสรางที่น่ัง 
3 แบบ ภายในตัวเดียว โดยที่ไมตองใชกลไกใดๆ 

 

  
รูปที่ 3 ตนแบบที่ 7 – 11 

 

 
          รูปที่ 4  ยางในรถมอเตอรไซค 
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 แตเดิมแลวยางในรถมอเตอรไซคเปนวัสดุที่ทางโรงงานนํามาเปนสวนประกอบใชในการทําโซฟา โดย
คุณสมบัติเปนตัวรัดยึดติดกันระหวางสปริงใหเกิดพ้ืนที่ในแนวระนาบ และเพ่ือความแข็งแรงของสปริง โดยวิธีการตัด
แนวขวาง ใหมีความหนาประมาณ 1 เซนติเมตร แลวดึงรัดเขากันระหวางสปริงกับสปริง 

4.1.7 ตนแบบตัวที่ 7 ทดลองการใชวัสดุใหม  : ยางในมอเตอรไซคที่หาไดตามรานซอมรถ
มอเตอรไซคทั่วไป เปนวัสดุที่ทางโรงงานนํามาใชในการยึดติดกันของช้ันสปริงภายในโซฟา  นํามาสานเขาหากัน บน
ฟองน้ํา เพ่ือทดลองการทดแทนของวัสดุผาและหนังเทียม และเพ่ือคนหาแนวทางการใชวัสดุในแบบใหม   

4.1.8 ตนแบบตัวที่ 8 ทดลองการใชวัสดุใหมกับโครงสรางโซฟาที่มีอยูเดิม  :  โดยการ
ทดลองสานยางใน มอเตอรไซค ในสวนที่รับหนักหนักตรงจุดอื่น เชนพนักพิง เทาแขน เพ่ือหาศักยภาพของวัสดุให
ใกลเคียงกับความเปนที่น่ังโซฟาและมุมมองแบบใหม 

4.1.9 ตนแบบตัวที่ 9 ทดลองการใชวัสดุกับโครงสรางที่คิดขึ้นมาใหม  : โดยการทดลอง
สานยางมอเตอรไซค บนโครงสรางที่ทดลองทําขึ้นมา ในรูปแบบของมาน่ังเพ่ือหาความเรียบงายและมุมมองแบบใหม 

4.1.10 ตนแบบตัวที่ 10 ทดลองการใชวัสดุกับโครงสรางที่คิดขึ้นมาใหม : โดยการทดลอง
สานยางมอเตอรไซคบนโครงสรางที่ทดลองทําขึ้นมา ในรูปแบบของมาน่ังแบบเขามุม 90 องศา เพ่ือหาความเรียบงาย
และมุมมองแบบใหม 

4.1.11 ตนแบบตัวที่ 11 ทดลองการใชวัสดุกับโครงสรางที่คิดขึ้นมาใหม : โดยการทดลอง
สานยางในมอเตอรไซคบนโครงสรางที่ทดลองทําขึ้นมา ในรูปแบบของมาน่ังแบบเขามุม 45 องศา เพ่ือหาความเรียบ
งายและมุมมองแบบใหม 

 
4.2 ขั้นตอนท่ี 2 วิเคราะหงานออกแบบจากขั้นตอนท่ี 1 แลวสรุปแนวทางการออกแบบ 
จากการที่ไดผลิตตนแบบขึ้นมาทั้งหมด ผูศึกษาไดพิจารณาถึงในเรื่องกระบวนการผลิตในแตละช้ินงานมีขอ

แตกตางกันอยางเห็นไดชัดเจนวา การข้ึนโครงสรางแลวหุมดวยการสานยางในรถมอเตอรไซค จะมีความสะดวกและ
รวดเร็วกวาอยางเห็นไดชัด ซึ่งการสานเปนความถนัดพ้ืนฐานของชางที่มีพ้ืนเพจากสังคมชนบท เปนสวนที่มีโอกาสใน
การเปดเผยมุมมองในเรื่องหัตถกรรมไดอีกดวย  สวนในเรื่องคุณสมบัติที่มีอยูในตัวของยาง คือมีความคงทนตอ
ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกรอน ทนตออุณหภูมิ สามารถต้ังอยูในที่ลางแจงไดเปนอยางดี  และมีความเหนียวยืดหยุน จึงมี
ความเปนไปไดในการนํามาเปนสวนหน่ึงของเกาอี้พักผอน หรืออาจผลิตไดใกลเคียงกับการทําเกาอี้โซฟา ซึ่งไม
จําเปนตองใช สปริง ฟองน้ํา หนังหุม ในการผลิตเลย อีกทั้งในแงของการใชวัสดุคือการใชซ้ํา (Reuse)  การนํากลับมา
ใชใหม (Recycle) สามารถนําไปมีสวนรวมตอกระแสความสนใจกับการออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Economic & 
Ecological Design ; Eco Designer Green Design )ซึ่งเปนแนวทางหน่ึงของการจัดการเชิงรุก กลาวคือ เปนการ
ออกแบบผลิตภัณฑและบริการใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนการลดกากของเสีย ยืดระยะเวลาการใชงาน และเพ่ิม
ปริมาณการนํากลับมาใชใหม ทั้งน้ีเพ่ือหลีกเล่ียงผลเสียที่จะตามมาภายหลังตลอดชวงชีวิตของผลิตภัณฑ   

หลักการพ้ืนฐานของการทํา Eco Design คือ การนําหลัก 4R ไดแก การลด (Reduce) การใชซ้ํา (Reuse) การ
นํากลับมาใชใหม (Recycle) และการซอมบํารุง (Repair) มาประยุกตใชในทุกชวงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ คือต้ังแต
การวางแผนผลิตภัณฑ การออกแบบ การผลิต การนําไปใช และการทําลายหลังการใชเสร็จ 
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5. การออกแบบ 
 จากการสรุปแนวทางการออกแบบ ไดขอสรุปในเรื่องของการนําวัสดุจากการใชแลวหรือเหลือใชโดยนํา

กลับมาใชใหมเปนความจําเปนในการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญยิ่ง ในขณะเดียวกันแนวทางการออกแบบที่
นาสนใจตอผูพบเห็น ก็เปนสิ่งจําเปนเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงออกแบบโดยยึดหลักการน่ังใหมีความแตกตางกันออกไป 
เชน การน่ัง การน่ังกับพ้ืน และการน่ังก่ึงน่ังก่ึงนอน เปนตน  

5.1 งานออกแบบท่ี 1  ออกแบบใหมีความสําคัญในการสรางโครงสรางเฉพาะ ใหมีความโดดเดนในเรื่องของ
รูปทรง เพ่ือเนนรูปลักษณของการใชวัสดุยาง และใหมีความสะดวกสบายในการน่ังมากที่สุด 

                               
 

                   รูปที่ 6  งานออกแบบที่ 1 
 
5.2 งานออกแบบท่ี 2   ออกแบบใหมีลักษณะที่สามารถน่ังได 2 คนในตัวเดียว 

                            
 

                รูปที่ 7  งานออกแบบที่ 2 
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5.3 งานออกแบบท่ี 3  ออกแบบใหมีลักษณะที่สามารถน่ังได 2 แบบ คือน่ังพิงเรียบกับพ้ืน และก่ึงน่ังก่ึงนอน 

                         
 

                               รูปที่ 8  งานออกแบบที่ 3 
 

5.4  งานออกแบบท่ี 4  ออกแบบใหมีลักษณะน่ังได 2 คนในตัวเดียว โดยเลียนแบบรูปทรงของที่น่ังโซฟา คือ
มีพนักพิง ที่เทาแขน 

       
 

                                                             รูปที่ 9  งานออกแบบที่ 4 
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5.5 งานออกแบบท่ี 5  ออกแบบใหมีลักษณะการใชไมและวัสดุยางอยางเรียบงาย ในรูปแบบที่น่ังแบบมีที่วางเทา 

          
 

            รูปที่  10  งานออกแบบที่ 5 
 
6. บทสรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษา การหาโอกาสในการออกแบบเฟอรนิเจอรจากสิ่งที่มนุษยมองขาม ในครั้งน้ี ผลของการศึกษา
พบวาการเขาไปมีสวนรวมในการทํางานกับชางในโรงงานผลิต ทําใหทราบถึงวิธีการแกปญหาระหวางการทํางานและ 
การเรียนรูเทคนิคการทํางานของชางเปนสิ่งที่มีประโยชนมากกวาการเปนฝายออกแบบดานเดียว   เพราะทําใหเกิด
กระบวนความคิดและการทํางานในทัศนะคติใหมๆ  ในสวนปญหาท่ีพบในขั้นตอนการผลิตเปนทางเทคนิคเปนสวน
ใหญ เชนการสื่อสารงานกันระหวางชาง การตอโครงสรางไม ที่ควรมีการกําหนดแบบใหละเอียดกอนสั่งงานเน่ืองจาก
ชางจะไมคุนเคยตอการทํางานท่ีนอกเหนือจากงานปกติ  การใหความสนิทสนมและการเรียนรูนิสัยของชางลวนเปน
รายละเอียดที่นักออกแบบตองใสและไมควรมองขาม  
                         
7. กิตติกรรมประกาศ 
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โครงการศึกษาการถายทอดอารมณผานอวัจนภาษาเพื่อการออกแบบตวัละคร 
AN EMOTIONAL EXPRESSION THROUGH NON-VERBAL LANGUAGE FOR 

CHARACTER DESIGN 
 

ชมพูนุช  ชูประเทศ1, รองศาสตราจารยพิศประไพ  สาระศาลิน2  และ ชัยพร  พานิชรุทติวงศ3 

_______________________________ 
 

บทคัดยอ 
 

 อวัจนภาษาเปนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการถายทอดอารมณของตัวละคร และเรื่องราว  โดย
ขั้นตอนการออกแบบตัวละคร และการออกแบบอวัจนภาษาของตัวละคร เปนปจจัยสําคัญในการออกแบบเร่ืองราว  
การออกแบบท่ีแตกตางกันไปก็จะสงผลตอการรับรูของผูรับชม  จึงตองมีการออกแบบใหเกิดความเหมาะสมกับ
เรื่องราว   ตลอดจนใหผลงานมีความนาสนใจ สมจริง และงายตอความเขาใจของผูชมมากที่สุด 
 ดังน้ัน โครงการศึกษาการถายทอดอารมณผานอวัจนภาษาเพ่ือการออกแบบตัวละคร  จึงมีวัตถุประสงค
เพ่ือที่จะศึกษาคนควาวิธีออกแบบตัวละคร  ตลอดจนการถายทอดอารมณผานทางอวัจนภาษา(ภาษาทาทาง และ สี
หนา)  โดยนําเสนอ ในรูปแบบภาพยนตรสั้นแอนิเมช่ัน 
 
คําสําคัญ :  การถายทอดอารมณ, อวัจนภาษา, การออกแบบตัวละคร 
 

Abstract 
 

 Non-Verbal language is the most efficient communication for expressing a character’s emotion and telling a 
whole story. In a character design, non-verbal language design process is the essential factor to create a story. The 
different designs affect the viewer’s response; thus, characters should be designed appropriately for the story. As a 
result, the design is made to be interesting, reasonable, and simple. 

This research aims to study the design of characters and non-verbal language (body language and facial 
expressions) for each characters by presenting in a short animation. 
 
KEY WORD :  EMOTIONAL  EXPRESSION  , NON-VERBAL LANGUAGE  , CHARACTER  DESIGN 
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3 อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยารังสิต 



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    409 

1. บทนํา 
การออกแบบตัวละคร  มีความสําคัญอยางมากในการสื่อสารเรื่องราว  การออกแบบตัวละครประกอบไปดวย

องคประกอบภายนอก(กายภาพ)  ภายใน(อุปนิสัยของตัวละคร)  และจิตวิญญาณ(ดานจิตใจ ความดี ความช่ัว)    ซึ่งสวน
ตางๆดังน้ีจะสงผลตอการกระทําของตัวละครท่ีมีตอเหตุการณ  ไดทาง วัจนภาษา (คําพูด) และอวัจนภาษา (ภาษา
ทาทาง สีหนา)  
 การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพน้ัน  ไมจําเปนตองแสดงออกมาเปนคําพูด เพราะตามความเห็นของ  อัลเบิรต  เมห
ราเบี้ยน(Albert Mehrabian :1971) นักพฤติกรรมศาตร พบวาในการสื่อสารที่ดีน้ัน  เปนการสื่อสาร โดยอวัจนภาษา
(ภาษาทาทาง สีหนา)  ที่สามารถถายทอดมากถึงรอยละ 93 และการใชคําพูดสามารถถายทอดเพียงแค รอยละ  3 เทาน้ัน         
อวันจนภาษาจึงสามารถถายทอดอารมณ  เรื่องราว และตัวละครไดดี งายตอการทําความเขาใจมากกวา 
 ในการผลิตแอนิเมช่ันน้ัน  ตัวละครท้ังหมดในเรื่อง เปนตัวละครท่ีถูกสรางขึ้นมาจากการปนโมเดล 3 มิติ  ซึ่งมี
ความแตกตางอยางมากกับภาพยนตรทั่วไป  ที่สามารถใชนักแสดงเปนผูสวมบทบาท สื่อสารเรื่องราว อารมณ 
ความรูสึก  แตตัวละครในแอนิเมช่ันจะถูกใสบทบาทโดยนักจัดทาทางโมเดล (Animator)  จึงเปนเรื่องยากในการศึกษา 
การขยับทาทาง สีหนา เคล่ือนไหวของรางกาย  ที่จะเลียนแบบธรรมชาติการแสดงออกของตัวละครน้ันๆ ไมวาจะเปน
มนุษย สัตว หรือสิ่งมีชีวิตในจินตนาการ 
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษา คนควาเก่ียวกับการออกแบบตัวละคร และการออกแบบการ
แสดงออกทางอวัจนภาษาของตัวละคร  ผานการผลิตภาพยนตรสั้นแอนิเมช่ัน  ใหผูรับชมสามารถเขาใจเรื่องราว และ
ตัวละครโดยไมใชถอยคํา  แตผานการแสดงออกดวยทาทาง การแสดงออกทางสีหนาและแววตา 
  
2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 การศึกษาการส่ือสารเชิงอวัจนภาษา 
 การสื่อสารเชิงอวัจนภาษา (Non-Verbal Language)  หมายถึง  การสื่อสารหลายมิติอันเกิดจากการใชสื่อหลาย
รูปแบบประกอบกัน  โดยท่ีไมใชถอยคํา แตเนนการแสดงออกดวยทาทาง  การแสดงออกทางสีหนา  แววตา การ
เปล่ียนระดับเสียง  ความตอเน่ือง และลีลา  โดยเน้ือหาสารท่ีมนุษยสื่อสารโดยสวนใหญอยูในรูปของการสื่อสารที่ตอง
อาศัยสัญลักษณตางๆ  ซึ่งจะแสดงออกโดยธรรมชาติของแตละบุคคล  เปนปฏิกิริยาที่ถูกกระตุนจากอารมณ และ
ความรูสึก 
 การแสดงออกทางรางกาย (Physical Appearance)  ประกอบไปดวย รูปราง เสื้อผา เครื่องแตงกาย การแสดง
อารมณ  อวัจนภาษาเหลาน้ีถือวาเปนดานแรกที่ทําใหผูพบเห็นเกิดความประทับใจ  รวมถึงการแสดงออกทางสีหนา 
ทางตา ทาทางของรางกาย หรือที่เรียกวา อาการภาษา โดยแบงตามประเภท ดังน้ี  (กาญจนา : 2550,15) 

1. การแสดงออกทางใบหนา  ซึ่งมีพ้ืนฐานทั้งหมด 6 แบบ คือ ความสุข  ความกลัว  ความขยะแขยง  ความ
เศรา ความโกรธ และความแปลกใจ โดยการแสดงออกทางสีหนาสวนมากมักจะเกิดมีปฏิสัมพันธกับ
บุคคลอื่นมากกวาอยูคนเดียว 

2. การแสดงออกทางมือ  เปนการแสดงออกถึงความตองการภายใน  Ekman and Friesen (1996) ไดแบง
พฤติกรรมมือเปน 3 ลักษณะ คือ  การสัมผัสตัวเอง (เชน การเกา)  การสัมผัสสิ่งของ  และการสัมผัสผูอื่น 

3. การแสดงออกทางตา  ใชในการส่ือสารระหวางบุคคล  เพ่ือศึกษาปฎิกิริยาฝายตรงขาม  ในการปรับตัวให
ถูกตอง ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ การสบตา เบิ่งตา(การหดขยายของรูมานตา และการเคล่ือนไหวของดวงตา  
โดยแตละรูปแบบสามารถแสดงออกถึงความรูสึกภายในของตัวละคร 
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4. ระยะหาง  คือ ระยะหางระหวางผูทําการสื่อสาร  ซึ่งบงบอกถึงปฎิสัมพันธ  ไดแก เขตใกลชิด         เขต
สวนบุคคล เขตทางสังคม และระยะสาธารณะ 

5. การสัมผัส  สามารถแสดงความสัมพันธ และสถานภาพผูสื่อสารฝายตรงขามได  สามารถแบงตามหนาที่ 
ไดแก การทํางาน มารยาททางสังคม มิตรภาพ เสนหา และอารมณทางเพศ 

 
รูปท่ี 1  Emotional model (Pulkkinen :1995) 

 
2.2 การศึกษาการออกแบบตัวละคร 
 การออกแบบตัวละครเปนสวนสําคัญ  ที่เปนพ้ืนฐานของกระบวนการผลิตแอนิเมช่ัน  เพราะตัวละครมีหนาที่
ในการขับเคล่ือนเรื่องราว  ผานสถานการณขัดแยงตางๆ   การออกแบบเรื่องราวจึงเปนสวนที่ควบคูกันไป  การวางตัว
ละครเบื้องตน  และการคิดเรื่องราวตอโดยใหความคิด และอารมณของตัวละครดําเนินเรื่องตอไป  โดยที่เลือกปฎิกิริยา
ของตัวละครในสถานการณที่จะสามารถใหความบันเทิงกับผูรับชมมากที่สุด  โดยหลักในการออกแบบตัวละคร  แบง
ออกเปน 2  ดาน (Sullivan,Schumer and Alexander :2008, Beiman :2007) คือ 

1. ลักษณะภายนอก คือ  ลักษณะที่สามารถมองเห็นไดจากสายตา  ไดแก ลักษณะทางกายวิภาค รูปราง
หนาตา  สถานะ การแตงกาย   รวมถึงการแสดงทาทาง การเคล่ือนรางกาย   

2.  ลักษณะภายในของตัวละคร  คือการออกแบบความคิดของตัวละคร ที่สงผลทําใหเกิดอารมณ  ผนวกกับ 
ความรูสึกภายใน และวัตถุประสงคของตัวละครในเรื่องราว  ทําใหตัวละครเกิดการเลือกเทคนิคการรับมือ
กับสถานการณ ( หลีกเล่ียง ยอมรับ ควบคุม เจรจา หรือ ตอสู )  และ สงผลตอทาทาง       การเคล่ือนไหวที่
เห็นไดจากภายนอก  รวมถึงขับเคล่ือนเรื่องราว 

โดยการออกแบบตัวละครท่ีดีน้ัน  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี (Sullivan,Schumer and Alexander :2008, Beiman : 2007) 
1.    นาสนใจ นาเช่ือถือ และนาจดจํา 
2.    รูปราง และลักษณะภาพเงาดําพ้ืนขาว (Silhouette)   เปนที่นาจดจํา   
3.    สามารถสะทอนบุคลิกของตัวละครได 
4.    เหมาะสมกับเรื่องราว 
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2.3 การศึกษางานแอนิเมชั่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา 
 2.3.1 ผลงานภาพยนตรชุดแอนิเมช่ัน Minuscule 
 

 
 

รูปท่ี 2  ผลงานภาพยนตรชุดแอนิเมช่ัน Minuscule 
(อางอิง : www.minuscule.tv/) 

 

 ภาพยนตรชุด Minuscule เปนภาพยนตรแอนิเมช่ันชุดสําหรับฉายทางโทรทัศน ของประเทศฝรั่งเศส  ซึ่งจะ
ดําเนินเรื่องโดยแมลงชนิดตางๆ ทํากิจกรรมประจําวันในบริเวณฟารมชนบทในรูปแบบสามมิติ ซอนกับบรรยากาศจริง 
 การออกแบบตัวละครแมลงเนนลักษณะทางกายภาพเกือบเสมือนจริง  ผสมผสานกับความเปนการตูน  โดยใช
สีสันตัวละครท่ีสดใส  บุคลิกลักษณะนิสัยเนนตามสัญลักษณจําเพาะตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตน้ันๆ  เชน ตัวละครมด  
จะมีบุคลิกที่ทํางานเปนกลุม  สามัคคี  โดยการสื่อสารเรื่องราวเปนการแสดงออกทางอวัจนภาษาลวน  ปราศจากคําพูด 
 2.3.2 ผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ัน  A Bug’s Life 
 

 
 

รูปท่ี 3  ผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ัน  A Bug’s Life 
(อางอิง : http://www.pixar.com/featurefilms/abl/) 
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 ภาพยนตรแอนิเมช่ัน   ผลิตโดยสตูดิโอ PIXAR  เรื่องราวดําเนินเรื่องในรูปแบบของโลกแมลง  การออกแบบ
ตัวละครแมลง  ในลักษณะการตูนที่โดดเดนทางดานบุคลิก  โดยตัวละครสื่อสารออกมาในรูปแบบของมนุษย  แตถูก
ออกแบบลักษณะภายใน  นิสัย  และความคิดความอานของตัวละคร  ใหมีทั้งการคิดแบบมนุษย  และแบบแมลง
ผสมผสานกันไป  รวมถึงเรื่องยังดึงทั้งสองความคิด  นํามาขัดแยงกันเอง  ทําใหเรื่องราวและการแสดงออกน้ันมีความ
นาสนใจ  ถึงแมวาเรื่องน้ีจะมีการใชคําพูด  แตก็สามารถสื่ออวัจนภาษาไดอยางดีเยี่ยมชัดเจน 
 2.3.3 ผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ัน  The Antbully 
 

 
รูปท่ี 4 ผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ัน  The Antbully 
(อางอิง : http://www.warnerbros.com/antbully/) 

 
 ภาพยนตรแอนิเมช่ัน The Antbully ผลิตโดยสตูดิโอ Warner Bros. Picture    เปนเรื่องราวอางอิงมาจากหนังสือ
นิทานเด็กในเรื่องเดียวกัน  เรื่องราวดําเนินโดยตัวละครมนุษยเด็กผูชาย  ที่ถูกดึงเขาไปพัวพันในโลกของมด 
 นอกจากน้ัน การออกแบบตัวละคร  มีลักษณะที่โดดเดน สดใส  ซึ่งผูออกแบบไดใสใจในรายละเอียดในการ
ออกแบบทั้งภายนอก และภายใน    ภายนอกแมลงไดถูกออกแบบมาใหผสมผสานระหวาง มนุษยและมด  โดยท่ี
ออกแบบลวดลายบนตัวใหเหมือนมดเปนชนเผาหน่ึง  และภายในมีความคิดความอานเหมือนมนุษย  แตมีความ
แตกตางเพียงแครูปรางเทาน้ัน  รวมถึงตัวเอกเด็กชาย  ที่ถูกออกแบบใหมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆไปจนจบเรื่อง และ
ถายทอดออกมาทางการแสดงออก  ทาทาง และการเคล่ือนไหว  ที่ในตอนทายตัวเอกมีการยอมรับชุมชนมด        และ
แสดงอวัจนภาษากลมกลืนกับมดมากขึ้น 
 
2.4  ขั้นตอนการผลิตแอนิเมชั่น 
 2.4.1  การออกแบบเร่ืองราว 
 แนวคิดในการออกแบบแอนิเมช่ัน จากการศึกษาอวัจนภาษาเพ่ือการออกแบบตัวละครนี้  มีลักษณะเรื่องราวที่
แสดงปฏิสัมพันธระหวางตัวละคร สองตัวขึ้นไป  เพ่ือเนนการแสดงออกทางอวัจนภาษาไดอยางเต็มที่  เน้ือหาของการ
ออกแบบแอนิเมช่ันเปนเรื่องเก่ียวกับการหาโอกาสใหตัวเอง  โดยที่ไมตองรอโชคชะตา  
 การออกแบบเน้ือเรื่อง  โดยการนําเรื่องราวของแมลงที่แตกตางกันอยางสุดขั้วอยาง แมลงสาป และ หิ่งหอย  มา
พบกัน  และจบดวยการมีความรักตอกัน  โดยดําเนินเรื่องไปขางหนาโดยที่สถานการณ ทุกอยางเปนใจ  และสุดทายก็
เหมือนจะจบอยาง  Happy Ending  แตในทายที่สุดจะแสดงใหเห็นวา ความรักของแมลงสาปซึ่งเปนตัวเอก  ประสบ
ความสําเร็จ เพราะโอกาสที่สรางใหกับตัวเอง  ในรูปแบบเสียดสี เพราะสุดทายทั้งหมดเกิดจากการวาจาง จากแมงมุม
แมมายดําที่รับจางหาคูเดทดวน 
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 2.4.2 การออกแบบตัวละคร 

 
รูปท่ี 5 การออกแบบตัวละคร 

 
 ในการออกแบบตัวละคร  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองจบการออกแบบเร่ืองราวโดยคราวๆกอน  เพ่ือที่จะ
สามารถรูวาตัวละครจะตองทํากิจกรรมอะไร เคล่ือนไหวรางกายอยางไร  และเพ่ือที่จะสามารถออกแบบตัวละครให
สนับสนุนการเคล่ือนไหวนั้น 
 ในงานวิจัยน้ี  ผูวิจัยไดกําหนด ตัวละครเปนแมลง โดยออกแบบใหเปนลักษณะการตูน  มีการตัดทอนแขนขา
ไปบางสวน  เพ่ือใหตัวละครสื่ออวัจนภาษาในรูปแบบมนุษยออกมาไดงายตอการเขาใจของผูชม   เหตุผลที่ไดเลือก
แมลงเปนตัวละคร  เน่ืองจากจากการศึกษาการออกแบบทาทางอวัจนภาษาของมนุษยถือวามีความยากที่สุด  เพราะผูชม
จะมีความคุนเคยมากกวาตัวละครชนิดอื่นๆ  รวมถึงงายตอการจับผิด  อีกทั้งแมลงเปนสิ่งมีชีวิตที่มีการใชชีวิตอยางมี
เอกลักษณ  จึงไดนําเอาเอกลักษณของแมลงแตละชนิด  มาเปนเสมือนตัวแทนของมนุษยในประเภทตางๆไดอยางดี    

ดังเชน ในงานวิจัยน้ี  ไดออกแบบตัวเอกคือ แมลงสาป ซึ่งเปนแมลงที่สกปรก และเปนตัวแทนของ ผูชายท่ีไม
นาคบ  ปลอยตัวเอง สกปรก  สวนหิ่งหอย แมลงที่เปลงแสงสวาง และอยูแตในที่สะอาด  เปนตัวแทน ผูหญิงที่เหมือน
นกนอยในกรงทอง สะอาด บริสุทธิ์ และกลัวโลกภายนอก  และสุดทาย แมงมุมแมมายดํา เปนสัตวที่กินตัวผูหลังผสม
พันธุ แทน ผูหญิงที่ราย เจาเลห คอยชักใยอยูเบื้องหลัง  

โดยในการออกแบบตัวละครแตละตัว  นอกจากการออกแบบตัวละครภายนอก ในดานรูปราง และสี อันเปน
ลักษณะทางกายวิภาค  จําเปนจะตองมีการออกแบบประวัติตัวละครอีกดวย  เพ่ือที่สามารถออกแบบการแสดงปฎิกิริยา
เชิงอวัจนภาษาออกมาอยางมีเอกลักษณ  โดยการสรางละครภายใน ดังเชน  เพศ  วัย  การใชชีวิต  ตลอดจนเปาหมาย
ของชีวิต  การเห็นวาตัวละครเห็นตัวเองเปนอยางไร  การเห็นตัวละครถูกผูอื่นมองวาเปนอยางไร  และความสัมพันธ
ของตัวละคร แตละตัว 

2.4.3 การออกแบบการแสดงออกทางอวัจนภาษา 
 สวนน้ีเปนการผลจากการผสมผสาน การสื่อสารทางอวัจนภาษา และการออกแบบตัวละครเขาดวยกัน แตละตัว
ละคร จําเปนตองมีลักษณะเฉพาะ  โดยมีพ้ืนฐานมากจากการออกแบบประวัติ  ดังที่กลาวไปแลว  และนํามาจัดแบง
อารมณตางๆของแตละตัวที่เกิดขึ้นในเหตุการณตางๆ  เชน อารมณโกรธ   ดีใจ   เสียใจ  ตกใจ ฯลฯ  วาแตละอารมณจะ
มีการตอบสนองทางรางกายอยางไร  โดยในทีน้ีจะเสนอในรูปแบบตาราง เรียงลําดับตามเหตุการณของเรื่อง และแบง
ออกเปน 3 ตารางตามจํานวนตัวละคร 
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2.4.4 ผลการทดลองขยับสีหนาและ ทาทางรางกายโมเดล 
 การผลิตแอนิเมช่ันดวยโปรแกรมMaya  สามารถเซทอัพการเปล่ียนสีหนาตัวละครไดดวยเทคนิค Blend Shape  
คือ การกําหนดใหวัตถุช้ินหน่ึง เปล่ียนสภาพไปเปนอีกช้ินหน่ึง  เพราะฉะนั้นจึงสามารถเปล่ียนสีหนาดวยการทําโมเดล
เดียวกัน ไดหลายสีหนา หลายอารมณ  และ สามารถBlend Shapeทุกหนาดวยโมเดลหลักที่จะใช  โปรแกรมในทํา
หนาที่เช่ือมตออารมณของสีหนา รวมถึงกําหนด ความมากนอยของการแสดงออกของอารมณได  เมื่อปรับในหนาตาง 
Blend Shape  โดยการใชเทคนิคน้ีตองใสใจรายละเอียดในการต้ังคานํ้าหนักใหผิวหนา เมื่อขยับสีหนาแตละสีหนา 
เพ่ือที่ตัวละครจะเปล่ียนสีหนาไดอยางล่ืนไหล  รวมท้ังการปนสีหนาอารมณน้ัน ควรกําหนดใหสีหนาแสดงอารมณให
มากเกินจริง  เพ่ือจะที่สามารถลด เพ่ิมอารมณไดมากนอยตามสถานการณตางๆ 
 การเซทอัพการเคลื่อนไหวรางกายดวยการสรางจอยท (Joint) ซึ่งมีหนาที่ และลักษณะเหมือนกระดูก และมี 
Invert Kinematic (IK) เปนตัวควบคุมกระดูก และการเคล่ือนไหวของโมเดล  หลังจากการต้ังคา และการแบงนํ้าหนัก
ใหผิวหนังโมเดล (Skin)  วิธีน้ีใชเวลานาน และมีความซับซอนสูง  จึงสามารถสรางความผิดพลาดเล็กๆ นอยๆ ที่อาจ
สงผลใหเกิดความเสียหายขนาดใหญได จึงควรที่จะใสใจในรายละเอียดขณะเซทอัพจะทําใหสามารถควบคุมการ
เคล่ือนไหวโมเดลไดดี และตอเน่ือง 
 
3.  ผลการวิจัย 
 เพ่ือใหผลงานวิจัยมีประโยชนตอการ ศึกษาตอสําหรับผูสนใจในการออกแบบ และผลิตภาพยนตรแอนิเมช่ัน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการออกแบบตัวละคร และการถายทางอวัจนภาษา  ที่จะสามารถใชเปนแนวทางเพื่อพัฒนาวง
การศึกษาดานแอนิเมช่ันตอไปในอนาคต  ผูวิจัยไดศึกษา และคนพบแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนการแกไขปญหา
ตางๆดังน้ี 
 3.1  ไดพัฒนาการออกแบบ และการผลิตภาพยนตรแอนิเมช่ันสามมิติ  ในรูปแบบมัลติมีเด่ีย 
 3.2  ไดศึกษา  และออกแบบการออกแบบตัวละคร อยางมีมิติ ทั้งภายใน และภายนอก 
 3.3  ไดศึกษา รวบรวมขอมูล และออกแบบการแสดงออกทางอวัจนภาษา ทั้งภาษากายและการแสดงสีหนา 
 3.4 ไดศึกษา ฝกฝนสรางความชํานาญในการปนสีหนา  และ การต้ังคากระดูกของโมเดล ตลอดจนการ
เคล่ือนไหวตางๆ ใหสะทอนความคิด และบุคลิกของตัวละครท่ีออกแบบไว 
 
4. บทสรุป 
 การศึกษาทางดานการถายทอดอารมณผานอวัจนภาษาเพ่ือการออกแบบตัวละคร  เปนโครงการที่ผูสนใจ
สามารถนําไปประยุกตใชไดหลายรูปแบบ เน่ืองจากมีการกําหนดใหตัวละครเปนผูดําเนินเรื่องราว และมีการออกแบบ
อยางถูกขั้นตอน มีความประณีต และมีความคิด โดยผูวิจัยไดพยายามพัฒนางาน สรางสรรคใหมีคุณภาพ และมีเน้ือ
เรื่องที่นาสนใจ อยางไรก็ตาม ในการออกแบบภาพยนตรน้ัน แมผลงานจะมีเทคนิคสูง หรือต่ืนเตนเพียงไร  แตหากขาด
การดําเนินเรื่องที่ดี  หรือตัวละครขาดความนาสนใจแลว  ผลตอบรับตอผลงานจะต่ํามาก      ไมคุมคาการลงทุน เวลา 
และทรัพยากรในการผลิต   

นอกจากน้ันการศึกษาครั้งน้ียังเปนการขยายความคิดทางดานจิตวิทยาในการสังเกตุ และการอานอวัจนภาษา
ของมนุษย อันเปนสิ่งที่เราทุกคนทําเปนธรรมชาติตลอดเวลาโดยไมรูตัว  นอกจากน้ัน ยังทําใหเขาใจวาสิ่งน้ันเกิด และ
ถูกกระตุนมาจากสวนใด  และสามารถนํามาประยุกตกับการผลิตแอนิเมช่ัน  โดยการสราง และกําหนดบทบาทใหตัว
ละคร 
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 ในปจจุบันแมวาผลงานแอนิเมช่ันในประเทศไทย จะมีความกาวหนาไปมากทางดานเทคนิค  แตกลับไมคอย
ไดผลตอบรับดีนัก  ซึ่งสงผลทําใหอุตสาหกรรมแอนิเมช่ันหยุดชะงัก  เน่ืองจากการลงทุนที่ไมคุมทุน  โดยเมื่อ
ภาพยนตร   แอนิเมช่ันที่ผลิตในประเทศไทยเขาฉาย  ประชาชนมักใหการตอบรับที่ดีในเบื้องตน  และช่ืนชมใน
ความสามารถ และเทคนิคที่เทียบเทาระดับนานาชาติของคนไทย  อยางไรก็ตาม ธุรกิจภาพยนตรแอนิเมช่ันมักจะซบ
เซาลงอยางรวดเร็ว  เน่ืองจากคนไทยมักจะติดคานิยมวาแอนิเมช่ันคือการตูน  เพ่ือใหเด็กดู  และบริษัทผูผลิตก็มักจะ
ออกแบบเรื่องราว และตัวละคร  ที่เจาะกลุมผูชมวัยเด็กเปนหลัก นอกจากน้ันปจจัยดานลงทุนเปนอีกปจจัยหน่ึง ที่ทําให
การออกแบบเรื่องราวและตัวละครภาพยนตรแอนิเมช่ันในประเทศไทย มักจะไมหลุดจากกรอบความคิดเดิมๆ  ทําให
ยากตอการพัฒนา  หากวงการแอนิเมช่ันในประเทศไทยไดรับการสนับสนุนการศึกษาพ้ืนฐาน การออกแบบเรื่องราว 
และตัวละคร รวมถึงการออกแบบทาทางอวัจนภาษามากขึ้น การสงเสริมการคิด และการสังเกตุมากกวาการจดจํา  ก็จะ
สงผลตอการพัฒนาวงการน้ีมากขึ้นได 
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โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชั่นหุนละครเล็ก 
HOON LAKHON LEK ANIMATION DESIGN 

 
ลักขณา เที่ยงดี1 , รองศาสตราจารยพิศประไพ สาระศาลิน2  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ3 

--------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ผลอันเน่ืองมาจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมโทรทัศนและภาพยนตรของชาติตะวันตก 
ที่เขามามีอิทธิผลตอวงการบันเทิงในประเทศไทย  โดยเฉพาะผูผลิตภาพยนตร และผูผลิตรายการโทรทัศนสวนใหญ 
ของไทยหันไปสรางผลงานที่เปนสากลเหมือนกับชาติตะวันตกมากขึ้น รวมถึงผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภคสื่อ
หลายรูปแบบ จึงเปนผลทําใหศิลปะการแสดงหุนละครเล็กอันเปนมรดกของไทยเสื่อมความนิยมไป  

งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษาคนควาและทําการทดลองนําหุนละครเล็ก“โจหลุยส”มาสรางสรรค
และนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน (animation) 3 มิติ โดยเนนการสรางคาแรคเตอร (character) ตัวละครใน
รูปแบบด้ังเดิมและการจําลองลักษณะทาทางการเคล่ือนไหวแบบเสมือนจริง เพ่ือเปนการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
การละเลนหุนละครเล็กของไทยในรูปแบบใหม 

ผลการวิจัยสรุปไดวาการนําเทคโนโลยีสรางภาพ 3 มิติในการจําลองการเคล่ือนไหวของหุนละครเล็กใน
รูปแบบของภาพยนตรแอนิเมช่ัน  เพ่ือเปนการนําเสนอ  เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุนละครเล็กของไทย 
สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถนําเสนอในรูปแบบซีดี ไฟลภาพเคล่ือนไหวเผยแพรทาง 
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรได 
 

คําสําคัญ : โจหลุยส หุนละครเล็ก , ศิลปะการแสดงหุน, แอนิเมช่ัน 
 

Abstract 
 

The result both of Western film industries and television technological progress have been impacted on Thai 
entertainment industry, and also on Thai people’s behaviors. Accordingly, this impact decreases the popularity of 
Thai’s aesthetics and arts, of which Joe Louis’ Hun Lakorn Lek is included, for many decades. 

The purpose of this thesis is to promote the aesthetics of “Hun Lakorn Lek” on the new media.  The emphasis 
of the study is to transform the reality of Hun Lakorn lek’s characters and its performance into 3Ds animation 
techniques.  

The research results showed that using the 3Ds animation techniques can provide Hun Lakorn Lek’  easier 
access to the viewers. It can also enlarge the presenting of the Thai’s cultural performing, “Hun Lakorn Lek” in 
more various accessible media forms, such as VCD, DVD, or the Internet. 
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KEY WORD : JOE LOUIS HUN LAKORN LEK, THE ART OF HUN LAKORN’S PERFORMANCE,  

ANIMATION 
 

1. บทนํา 
การแสดงหุนละครเล็กเปนศิลปะการแสดงของไทยท่ีทรงคุณคาที่รวมงานประณีตศิลปอันวิจิตรหลายประเภท

ไวดวยกันเชน จิตรกรรม ประติมากรรม มัณฑนศิลป วรรณศิลป นาฏดุริยางคศิลป และ นาฏศิลปไดเปนอยางดี  ซึ่งใน
ปจจุบันน้ีศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของไทยไมไดรับความนิยมอยางแพรหลาย และเหลือผูที่มีความสามารถในการ
แสดงประเภทน้ีอยูไมมากนัก  เน่ืองจากการแสดงหุนละครเล็กน้ันตองอาศัยผูเชิดที่มีทักษะในการเชิดหุนแลวผูเชิดเอง
ยังตองมีความรูความสามารถทางดานนาฏศิลปอีกดวย  

ในการแสดงละครเล็กน้ันจําเปนตองแสดงในโรงละครหรือสถานที่ใดสถานที่หน่ึงและในระหวางการแสดงจะ
มีการบรรเลงดนตรีไทยจากวงปพาทยควบคูกันไป อีกทั้งในยุคสมัยปจจุบัน ความเจริญกาวหนา 
ทางเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมทีวีและภาพยนตรของชาติตะวันตก ที่เขามามีอิทธิผลตอวงการบันเทิง 
ในประเทศไทยทําใหผูบริโภคหันไปบริโภคสื่อบันเทิงดานอื่นมากขึ้น  จึงนับไดวาขอจํากัดเหลาน้ีเปนปจจัยที่สงผลให
ความนิยมในการชมการแสดงหุนละครเล็กลดลงไป 

ในยุคปจจุบันน้ีเทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรไดถูกพัฒนาขึ้นมาเปนอยางมาก เทคนิคการสรางภาพ 3 มิติได
ถูกพัฒนาและนําไปใชในการผลิตสื่อแบบตางๆอยางแพรหลาย  ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา สามารถนําเทคนิคการสรางภาพ 
3 มิติมาประยุกตใชในการจําลองการเคล่ือนไหวของหุนละครเล็ก เพ่ือนําไปผลิตผลงานในรูปแบบของภาพยนตรแอนิ
เมช่ัน  เพ่ือเปนการนําเสนอ  เผยแพร ศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุนละครเล็กของไทย ในรูปแบบของสื่อภาพยนตรแอนิ
เมช่ัน 3 มิติ ที่สามารถเขาถึงผูบริโภคไดมากยิ่งขึ้น  และเหมาะสมกับยุคสมัยปจจุบัน 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
2.1 ศึกษาถึงรูปแบบศิลปะการแสดงหุนละครเล็กของโรงละครนาฏยศาลา หุนละครเล็ก (โจหลุยส) 
 โจหลุยส หรอื นาฏยศาลาหุนละครเล็ก เปนคณะการแสดงละครเล็ก หรือหุนกระบอก  
ของอาจารยสาคร ยังเขียวสด หรือ "โจหลุยส" และครอบครัว ไดจัดใหมีการแสดงตอสาธารณะ ครั้งแรกเมื่อ ป พ.ศ. 
2528 เพ่ือเปนการอนุรักษศิลปะการแสดงและการทําหุนของไทย 

2.1.1 ลักษณะของตัวละคร 
            ละครเล็กเปนหุนที่มีแขน ขา มือ เทาแบบหุนหลวง สูงประมาณ 1 เมตร ขางในกลวงเปนโพรง โครงหุนทอน
บนทําดวยกระดาษขอย ทอนลางทําดวยโครงลวดวงไว 2 - 3 เสน มีสายใยอยูภายในลําตัว 

2.1.2 ลักษณะการเคลื่อนไหว 
หุนละครเล็กเคล่ือนไหวไดเพราะอาศัยคนเชิดซึ่งตองมีความชํานาญมากในการเชิดหุนตัวหน่ึงผูเชิดจะตองแบง

หนาที่กัน และจะตองรวมงานกันอยางดีเยี่ยม คนที่หน่ึงจะเปนหลักในการเชิด โดยสอดมือขางซายเขาไปอยูในลําตัว
ละครเล็กเพ่ือจับเดือยซึ่งเปนกานคอใหตัวหุนกลอกหนาหรือยักคอได สวนมือขวาตองจับกานเหล็ก  (มือขวาของตัว
หุน) ซึ่งมีลูกรอกติดอยูเพ่ือบังคับใหมือหุนเคล่ือนไหวได คนที่สองตองใชมือขวาของตนจับกานเหล็กมือซายของหุน 
เวลาเชิดก็ตองทําทาทางสัมพันธกับมือขวาดวย สวนคนที่สามตองใชมือสองขางจับเดือยที่อยูใตฝาเทาของตัวหุน เพ่ือ
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คอยยกเทา เปล่ียนเทา ซอยเทา โดยตองใหสัมพันธกับทารําเทคนิคการเชิด เชน การกมตัว จังหวะ ฯลฯ ตองใชความ
ชํานาญ และประสบการณของผูเชิด 

2.1.3 การออกแบบฉาก 
 ฉากของละครเล็กแบงเปน 3 ตอน ตรงกลางทําเปนฉากทองฟาหรือทิวทัศน สวนซายและขวาหักมุมเขาไปทาง
ขางหลังโรง ทางซายมือผูชมทําเปนฉากปา ขวามือเปนฉากปราสาทราชมณเฑียร ฉากแตละสวนมีประตู 2 ประตูรวม
ทั้งหมดมี 6 ประตูสําหรับใหหุนเขาออก 

2.1.4 เน้ือเรื่อง 
 ละครเล็กมักเปนเรื่องจักรๆวงศๆ เชน พระอภัยมณี สังขทอง ลักษณาวงศ แกวหนามา โสนนอยเรือนงามฯลฯ 
และแสดงเรื่องรามเกียรต์ิดวย เรื่องที่นิยมที่สุดคือเรื่องพระอภัยมณี เรื่องอื่นๆก็เลนบางแตนอย บางทีเลนเปนตอนสั้นๆ 
เชน สังขทอง จับตอนเจาเงาะกับนางรจนา มีการบอกบทเชนเดียวกับละครนอก เครื่องดนตรีใชวงปพาทยเครื่องหา
หรือเครื่องคูก็ได ใชเพลงสองช้ัน และรายเปนพ้ืน คนเชิดเปนคนเจรจา ถาหุนน้ันมีคนเชิดหลายคนก็ผลัดกันเจรจาก็ได 
 
2.2 การวิเคราะหหุนละครเล็กเพ่ือนําไปออกแบบตัวละคร 
 2.2.1 สวนใบหนา 
 สวนใบหนาของหุนทําขึ้นจากปูนปนประกอบดวยสวนผสมพิเศษ ซึ่งสามารถปนไดเหมือนดินนํ้ามัน ทาสีแตง
ลงดินสอพอง ขัดกระดาษทรายจนเรียบ ใชสีประเภทสีโปสเตอรและสีฝุนในการแตงหนาเขียนคิ้ว 
 2.2.2 คอของหุน 

โดยทั่วไปทําขึ้นจากปูนปนเปนลําคอแข็งตรงตอออกมาจากสวนศรีษะ 
2.2.3 สวนที่เปนลําตัว 

 สวนที่เปนลําตัว แขนและขาของหุนทําดวยผา ขางในยัดนุน ใชไมเช่ือมบริเวณขอพับตางๆ เพ่ือใหขยับไดคลาย
คนจริง 

2.2.4 เครื่องแตงกาย 
 หุนละครเล็กแตงกายแบบโขนละคร เสื้อผาปกดวยลูกปด และดิ้นเล่ือม มีความประณีตพอสมควร 
เครื่องประดับมีครบครันแบบโขนละครจริง สวนกําไลทําดวยรักปนเปนวงแลวปดทอง 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 รูปที่ 1 หุนละครเล็ก (ตัวนาง) 
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2.3. การวิเคราะหเน้ือเร่ือง ศิลปะการรายรําและการเชิดหุนละครเล็ก ในตอนกําเนิดพระพิฆเนศ 
 ผูวิจัยเลือกศึกษาการแสดงศิลปะหุนละครเล็กจากเทปบันทึกการแสดงสดของคณะสาครศิลป  ในตอนกําเนิด
พระพิฆเนศซึ่งการแสดงในตอนน้ีจะกลาวถึงการกําเนิดและที่มาของพระพิฆเนศ ซึ่งตัวหุนละครหลักๆ จะมี พระอิศวร 
พระแมอุมา อสูรตารกา และ พระคเณศ เรื่องราวแหงการตอสูเพ่ือความผาสุกของสามโลก ที่มีทั้ง ความรัก เศรา โกรธ 
และความสําเร็จ   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. ขั้นตอนการออกแบบและผลิตผลงานแอนิเมชั่น 
3.1 การเขียนโครงเร่ือง 
 3.1.1 เน้ือเรื่อง 
 ในการดําเนินเรื่องภาพยนตรแอนิเมช่ัน  3 มิติ เปนการผสมผสานระหวางการแสดงหุนละครเล็กในอดีต
เช่ือมโยงกับเหตุการณในปจจุบันโดยการดําเนินเรื่องแสดงใหเห็น ถึงความเจริญรุงเรื่องของศิลปะการแสดงหุนเปน
ลักษณะการจําลองบรรยากาศในโรงละคร หลังจากน้ันกลองจึงตัดมาที่ฉากซึ่งเปนบรรยากาศภายในหองมีพอแมและ
ลูกกําลังน่ังดูทีวีโดยในขั้นตอนน้ี กลองจะขยายภาพไปยังหุนละครเล็กที่เสื่อมสภาพภายในตูหลังจากนั้นกลองจึงคอย
ทําภาพใหมืดไปเพ่ือสื่อวา โทรทัศนไดเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ความนิยมในการชมการแสดงหุนไดลดนอยลง
ไปจนผูคนหลงลืมการแสดงชนิดน้ีไป โดยภาพยนตรน้ีจะใชระยะเวลาดําเนินเรื่องประมาณ 2.30 นาที 
 

3.1.2 ภาพราง Storyboard 

 
ฉากที่ 1  มานคอยเปดออก 

 
ฉากที่ 2  ภาพระยะใกล 

 
ฉากที่ 3  ซูมกลองออกมาระยะกลาง 

 

รูปที่ 2 การเชิดหุนละครเล็กโดยคณะโจหลุยส 
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ฉากที่ 4 ตัดกลอมมาท่ีทีวี 

ซูมกลองออก 

 
ฉากที่ 5 กลองซูมระยะกลาง 

เห็นคนกําลังดูทีว ี

 
ฉากที่ 6 ตัดภาพมาที่ตูซูม 

ไปที่หุนในตู 

 
ฉากที่ 7 ภาพคอยๆมืดลง 

  

 
3.2 การออกแบบตัวละคร (character design) 
 เพ่ือเปนการอนุรักษหุนละครเล็กจึงเนนลักษณะใบหนา รูปทรงและสัดสวน ตลอดจนเครื่องแตงกายแบบโขน
ละครมีลักษณะเปนพวกผาเล่ือม ผาตวน ด้ินเงิน ด้ินทอง ผายกและผานุงทําจากผาตาด เครื่องศรีษะ 
ประเภทชฎาเปนเครื่องโขนประดับเพชร 
  
3.3 การทดลองสรางตัวละครจากโปรแกรมมายา (3d modeling) 
 ผูวิจัยไดทดลองสรางโมเดลหุนละครเล็กดวยโปรแกรมมายาโดยข้ึนโมเดลแบบโพลีกอน (polygon) แลวนํา
ภาพถายมาแมป (map) เขากับตัวโมเดลแลวสรางพ้ืนผิว (texture) และเฉด (shade) ใหใกลเคียงสภาพความเปนจริงของ
หุนละครเล็ก จากโปรแกรมมายา 

 

 

รูปที่ 3 โมเดลหุน3มิติที่สรางจากโปรแกรมมายา 
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3.4 การประยุกตการออกแบบฉากและสภาพแวดลอม 
 3.4.1 การออกแบบฉากในโรงละคร 
 จากรูปแบบด้ังเดิมโรงละครเล็กของคณะสาครนาฏศิลป สวนหนามานแดง ยาวประมาณ 3-4 เมตร  
สูงประมาณ 1.50 เมตร ผูวิจัยไดประยุกตการออกแบบโรงละครใหมใหเปนสไตลไทยบาร็อก  ซึ่งมีขนาด  
เวทีกวาง 18 เมตร ลึก 12 เมตร และสูง 8 เมตร พรอมฉากประกอบเวที จะเปนลายไทยประยุกต โดยออกแบบ 
ใหมีความหรูหราแบบบาร็อก ใชฉากหลังเปนลักษณะปาไม  

 

  

รูปที่ 4 โรงละครแบบดั้งเดิม (ซาย) รูปท่ี 5 โรงละครที่ออกแบบขึ้นใหม (ขวา) 

  
 3.4.2 การออกแบบฉากภายในบาน 
 การออกแบบฉากภายในหองน้ีออกแบบในรูปแบบ (style) บานไทยสมัยโบราณโดยการสรางโมเดลจาก
โปรแกรมมายา 

 

  
รูปที่ 6 บานสไตลไทยตนแบบ (ซาย) รูปที่ 7 ภาพสเก็ตซที่ใชในฉาก (ขวา) 

 
3.5 การทดลองสรางภาพเคลื่อนไหวของหุนละครเล็กจากโปรแกรมมายา 
 การผลิตแอนิเมช่ัน จากโปรแกรมมายาในลักษณะเสมือนจริงน้ันตองทํางานรวมกันในสวนตางๆดังตอไปน้ี 

1. การเซทอัพโมเดล (Setup) 
 เพ่ือใชในการเคล่ือนไหวตัวละคร จําเปนตองใชสรางดวยจอยท  (joint) ที่ทําหนาที่คลายกระดูก และใช Invert 
Kinematic (IK) เปนตัวควบคุมกระดูอีกที   

2. การกําหนดผิวหนัง (Bind Skin) 
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 เปนการกําหนดใหกระดูกที่สรางขึ้นมามีผลไปควบคุมการเคล่ือนที่หรือ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปทรงของพ้ืนผิว
วัตถุ ผูวิจัยเลือกใชการกําหนดผิวหนังแบบ Smooth Bind เพราะสามารถไลนํ้าหนักแรงดึงผิวไดอยางอิสระ จึงทําให
การเคล่ือนไหวของโมเดลเกิดความนุมนวลดูเปนธรรมชาติ 

3. การสรางภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
 ผูวิจัยสรางความเคล่ือนไหวใหกับโมเดลโดยอาศัยการสรางเฟรมพิเศษขึ้นมาซึ่งเรียกวา Key  frame ซึ่งทําหนาที่
ในการระบุคาความเปล่ียนแปลงของภาพ  ซึ่งการทําภาพเคล่ือนไหวจําลองแบบเสมือนจริงน้ันตองอาศัยความสัมพันธ
ของเวลาและความเร็วที่เหมาะสมใกลเคียงธรรมชาติ และตองกําหนดคาความเร็วที่ใชในการเลน Animation (FPS) ใน
ระบบ PAL ซึ่งเปนระบบโทรทัศนที่ฉายบนจอทางประเทศฝงเอเชีย เพ่ือใหงานภาพยนตรดูเปนธรรมชาติเสมือนจริง 
 
3.6 การทดลองสรางแหลงกําเนิดแสงและการประมวลผล (Lighting & Rendering) 
 แสงในโปรแกรมมายามีหลักการทํางานที่เลียนแบบแสงในธรรมชาติ ผูวิจัยไดทําการทดลองสรางแหลงกําเนิด
แสงโดยจําลองมาจากสภาพแวดลอมจริง เชน เลียนแบบการจัดแสงที่ใชในโรงละคร และเลือกใช 
การประมวลผลแบบ Mental Ray ซึ่งการประมวลผลลักษณะน้ีจะทําใหเกิดความสวยงามมากกวา เพราะมี 
การคํานวณแสงในพื้นที่ทํางานที่ละเอียดกวาการใชการประมวลผลแบบ Maya Software  
 
3.7 การทดลองแปลงไฟลภาพยนตร 3 มิติเพ่ือเผยแพรทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) 
 การเผยแพรทางระบบเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) เปนอีกหน่ึงชองทางการเผยแพรผลงาน ซึ่งในปจจุบันมี
กลุมผูบริโภคจํานวนไมนอยในการใชงาน แตการเผยแพรทางดานน้ีมักมีขอจํากัดในเรื่องประเภทและขนาดของไฟล
ถามีขนาดใหญมากทําใหการแสดงผลชาเกินไปและสงผลใหผูใชงานยกเลิกการใชงานกอนที่จะแสดงผลแลวเสร็จ เชน
ไฟล.flv, .mp4, .mov  
 
4. ผลการวิเคราะหและทดลอง 
 ผลจากการวิเคราะหและทดลองสรางผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติในรูปแบบเสมือนจริงโดยไดจําลองการ
เคล่ือนไหวของหุนละครเล็กจากโปรแกรมมายาสรุปไดดังน้ี 

1. การสรางโมเดลเสมือนจริงในรูปแบบด้ังเดิม 
 ผลจากการทดลองทําใหผูวิจัยพบวาการเน่ืองจากการข้ึนโมเดลใหรูปทรงใกลเคียงกับของจริงน้ันขั้นตอนใน
การใสพ้ืนผิวและการต้ังคาลักษณะวัตถุน้ันมีความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการนําภาพถายมาใชแมปเขากับตัว
โมเดลมีสวนชวยใหโมเดลมีความเสมือนจริงมากย่ิงขึ้น 

2. การจําลองรูปแบบความเคล่ือนไหวของหุนละครเล็ก 
 ผลจากการทดลองสรางความเคลื่อนไหวของตัวละครจากโปรแกรมมายา ทําใหผูวิจัยพบวาการกําหนด  
key frame ในแตละชวงเวลาตองมีความละเอียดโดยคาความสัมพันธระหวางความเร็วและเวลาตองสัมพันธกันจึงจะทํา
ใหการเคล่ือนไหวน้ันออกมาดูสมจริง 

3. การทดลองสรางแหลงกําเนิดแสงและการประมวลผล 
 ผลจากการทดลองจําลองแสงใหใกลเคียงบรรยากาศจริงและเลือกการประมวลผลแบบ Mental Ray ทําใหผูวิจัย
พบวาภาพที่ออกมาน้ันมีความสมจริงในการหักเหของแสงที่ไปกระทบกับวัตถุและเกิดความสวยงามมากขึ้น แต
ระยะเวลาที่ใชประมวลผลก็มากขึ้นไปดวยเชนเดียวกัน 
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 4.  การทดลองแปลงไฟลภาพยนตร 3 มิติเพ่ือเผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
 ผลการทดลองแปลงไฟลในรูปแบบตางพบวาการแปลงไฟลใหเปน .flv จะสามารถใหความคมชัด สวยงาม 
และมีขนาดเล็กสามารถแสดงผลไดรวดเร็วเมื่อใชงานบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร มากกวาไฟลประเภทอื่นๆ 
 
5. บทสรุปและขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาตอ 
   ผลงานวิจัย “โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน “หุนละครเล็ก” เปนแนวทางในการศึกษาประยุกตใช
เทคโนโลยี 3 มิติในการจําลองการเคล่ือนไหวของศิลปะการแสดงหุนละครเล็กในลักษณะเสมือนจริง เพ่ือนําเสนอ
เผยแพรศิลปวัฒนธรรมการแสดงหุนละครเล็กของไทยในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
 การแสดงหุนละครเล็กเปนศิลปะการแสดงของไทยท่ีทรงคุณคาที่รวมงานประณีตศิลปอันวิจิตรทั้งหลายเขา
ดวยกัน ในขั้นตอนการผลิตไมวาจะเปนขั้นตอนการสรางโมเดลเสมือนจริง การใสพ้ืนผิว การจัดแสงและ  
การรวมองคประกอบของภาพยนตร มีความจําเปนตองทําอยางละเอียดในทุกขั้นตอนเพ่ือใหงานออกมามีความ
ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด จําเปนตองใชทรพัยากรเชน เครื่องคอมพิวเตอรที่มีคุณภาพสูงและตองใชระยะเวลา
คอนขางมากในการประมวลผล 
 ดังน้ันการในกระบวนการผลิตผลงานแอนิเมช่ันการนําขอมูลจริงมาวิเคราะหประกอบกับการวางแผนการ
ทํางานอยางเปนขั้นเปนตอนจึงมีความสําคัญ รวมถึงการนําเทคนิคบางอยางในโปรแกรมมายามาชวยในการทํางาน 
เชนการใชการ Bump Map เพ่ือใหเกิดลวดลายแทนการสราง surface จะชวยใหประมวลผลไดเร็วขึ้น 
 และสุดทายการเรนเดอรผลงานและการแปลงไฟลเพ่ือใหสามารถรองรับตัวผลงานตองเหมาะสมกับวิธีการและ
ชองทางการนําเสนอเผยแพร 
 การทํางานวิจัยน้ีผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจและเปนแนวทางในการศึกษา
คนควาตอไป 
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โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติเร่ือง “เทคนิคของเลนสังกะสี” 
TIN TOYS ANIMATION PROJECT 

 

อริศา  พิทยายนFF

1
FF  รองศาสตราจารยพิศประไพ สาระศาลินFF

2
FF และ ชัยพร พานิชรุทติวงศFF3 

----------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

           ปจจุบัน ของเลนสังกะสีเปนของเลนสําหรับผูใหญมีไวเพ่ือสะสม มีราคาแพงและหาซื้อไดยาก แตกตางจาก
สมัยกอนที่ของเลนสังกะสีเปนของเลนที่เด็กหาซื้อไดงาย ของเลนสังกะสีเปนของเลนที่ทํามาจากแผนเหล็กเคลือบดวย
ดีบุกและลงสีเปนรูปตางๆ มีกลไกการเคลื่อนไหวหลากหลายแบบ แตละตัวมีเอกลักษณเปนของตัวเอง ทําใหเปนของ
เลนที่เด็กๆ ทั้งในและตางประเทศช่ืนชอบและไดรับความนิยมอยางสูง รวมทั้งเปนการกระตุนใหเกิดความคิด
สรางสรรค แตเน่ืองจากวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ของเลนสังกะสีที่นํามาแทนที่ของเลนไม
ก็ถูกของเลนพลาสติกเขามาแทนที่เชนกัน ของเลนสังกะสีจึงคอยๆ หายไปจากสังคม  
           ดังน้ัน โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติเรื่องน้ี จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษาเก่ียวกับของเลน
สังกะสีตลอดจนกลไกการเคล่ือนไหว เพ่ือใหผูชมไดรูจักกับของเลนสังกะสีและกลไกการเคล่ือนไหวที่แตกตางกัน 
โดยนําเสนอดวยเทคนิคแอนิเมช่ัน 3 มิติ  

ผลการวิจัยพบวาในแตละขั้นตอนของการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันเทคนิค 3 มิติ สามารถสรางโมเดล การ
ใสสี ลักษณะพ้ืนผิวใหใกลเคียงเหมือนของเลนสังกะสี การศึกษาการเคล่ือนไหวและกลไกของของเลนแตละช้ิน การอ
นิเมทใหใกลเคียงกับจังหวะการเคล่ือนไหวของจริง การจัดแสงและการรวมองคประกอบของภาพยนตร ตองทําทุก
ขั้นตอนอยางละเอียดเพ่ือใหงานมีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 
UUคําสําคัญ :UU ของเลนสังกะสี, กลไกของของเลนสังกะสี 

 
Abstract 

 
Nowadays, tin toys are collected by adults; they are collectibles which are expensive and hard to find. 

Unlike the old time, children could afford to buy toys for fun. Tin toys were made from thin sheet of steel plated 
with tin and then printed with colours. With many kinds of techniques inside the toys and their own characteristic, 
tin toys were popular among children not only in Thailand but around the world.  However, technology has 
continuously been developed since the industrialization age, and wooden toys and tin toys were replaced by plastic 
toys.  Therefore, tin toys are slowly disappeared. 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิตอลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 คณบดีคณะศิลปะและการออกแบบ, อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิตอลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรอารต คณะดิจิตอลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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For these reasons, the researcher would like to study tin toys and theirs mechanism and movements, and then 
transform them into a short film animation.  

The result of this research showed that, in order to achieve such realistic appearance of tin toys, the animator 
must understand their mechanism and movement during the production process, modeling, texturing, lighting, and 
animating. And composing must be carefully done in detail 
      
UUKEYWORDUU :  TIN TOYS, MECHANICS IN TIN TOYS 

 
1. บทนํา 

หลังจากการปฎิวัติทางวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 16 และการปฎิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 การผลิต
สิ่งของตางๆ จากเหล็ก สังกะสีเพ่ือทําเปนของใชในชีวิตประจําวัน รวมท้ังของเลนสังกะสีเปนที่นิยมและคนทุกชนช้ัน
สามารถหาซื้อไดไมยาก 

สังกะสีที่ผลิตเปนของเลนเริ่มมีในชวงศตวรรษที่ 18  สังกะสีที่ไดมาจากการขุดเหมืองแรสังกะสี ในชวงแรก
ไดนําของเลนสังกะสีมาชวยในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาโดยจําลองความรูทางวิทยาศาสตรใหนักเรียนได
เรียนรู ช้ินงานทําดวยมือโดยชนช้ันแรงงาน หลังจากน้ัน จึงไดนําสังกะสีมาผลิตเปนของเลนโดยใชกระบวนการผลิต
แบบอุตสาหกรรมทําใหของเลนสังกะสีหาซื้อไดในราคาไมแพง แตเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ความตองการ
สังกะสีเพ่ือนําไปผลิตยุทธโทปกรณการรบมากขึ้น ของเลนสังกะสีจึงหายไปชวงหน่ึง ภายหลังจากหลังจากนีล เอ 
อารมสตรอง (Neil A. Armstrong) ไดขึ้นยานอพอลโล 11 ไปเหยียบดวงจันทรไดสําเร็จในปค.ศ. 1969 ของเลนสังกะสี
จึงกลับมาแพรหลายอีกครั้งและเปนที่นิยมเปนอยางมาก   

ของเลนสังกะสีนอกจากจะเปนที่ช่ืนชอบของเด็กๆ แลว ยังเปนที่นิยมสะสมของผูใหญ ของเลนสังกะสีเปน
ของเลนที่ใหความเพลิดเพลินแกเด็กๆ ทั้งยังกระตุนจินตนาการและความคิดสรางสรรค ใหเด็กไดเห็นของยอสวนที่
สวยงามเสมือนจริง การสะสมของผูใหญทําใหไดยอนนึกถึงความทรงจําในวัยเด็ก บรรยากาศ ความรูสึกที่ไดเลนของ
เลนที่ไดสะสม นอกจากน้ี ของเลนสังกะสียังสะทอนใหเห็นถึงความคิด ภูมิปญญา ทัศนคติ คานิยม รสนิยม ความเจริญ
ของสังคม ประวัติศาสตร วิวัฒนาการของยานพาหนะ ความเจริญของเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรในชวงเวลาน้ันๆ ได
อีกดวย เชน รถจักรไอนํ้าของเลนสังกะสี (Locomotive) รถยนตฟอรด โมเดล ที (Ford, Model T) 

ของเลนสังกะสีมีรูปรางรูปลักษณภายนอกหลากหลาย สีสันที่สวยงาม เทคนิคและกลไกมากมายหลากหลาย
แตกตางกันไปในแตละช้ิน ทําใหดึงดูดความสนใจท้ังเด็กและผูใหญวาของเลนช้ินน้ันๆ จะมีกลไกอะไรภายในหรือจะ
ปรากฎออกมาในลักษณะเชนใด เชน ตีลังกา ประกายไฟ ควันและเสียงเลียนแบบวัตถุจริงๆ ในของเลนช้ินน้ันๆ หรือ
สามารถเคล่ือนที่โดยไมตกจากโตะ กลไกที่มีเสนหอันหลากหลายน้ีทําใหผูศึกษาสนใจท่ีจะศึกษากลไกลักษณะการ
เคล่ือนไหวที่แตกตางกัน  

ดังน้ัน โครงการวิจัย จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษา คนควากลไกของของเลนสังกะสีและนําเสนอผาน
ภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่องสั้น  
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2. ขั้นตอนการศึกษา, อุปกรณและวิธีการวิจัย 
2.1. ประวัติความเปนมาของของเลนสังกะสี 
      2.1.1 ในตางประเทศ 
             ของเลนสังกะสีเริ่มมีขึ้นเมื่อประมาณป ค.ศ. 1800 (พ.ศ. 2343) ในอุตสาหกรรมของเลน ทํามาจากเหล็กวิลาส 
หรือแผนเหล็กบางเคลือบดวยสังกะสี เพราะมีตนทุน ราคา ความทนทานกวาของเลนไม รวมทั้งมีนํ้าหนักเบาทําใหลด
คาขนสงไดมาก แรกเริ่มของเลนสังกะสีลงสีแผนเหล็กดวยมือชนช้ันแรงงาน ตอมาในประมาณป ค.ศ. 1850 (พ.ศ. 
2393) ประเทศเยอรมันไดเริ่มทําของเลนเปนอุตสาหกรรม หลังจากน้ันประเทศเยอรมันไดพัฒนาวิธีการผลิตขึ้นป ค.ศ. 
1880 (พ.ศ. 2423) เปนการพิมพสีบนแผนเหล็ก (Offset Lithography) ขึ้น ซึ่งเลียนแบบการทําภาพพิมพ Woodcut ทํา
ใหไดสีสันที่สวยงามมากขึ้นและใชวิธีการอัดสังกะสีใหเปนรูป และประมาณป ค.ศ. 1900 (พ.ศ. 2443) ประเทศ
เยอรมันไดเปนผูผลิตของเลนสังกะสีสงออกไปทั่วโลกถึง 90 เปอรเซ็นต  (แปลและเรียบเรียงจาก Vintage BargainHH, 2009) 

            ปค.ศ. 1920 (พ.ศ. 2463) ประเทศอังกฤษและฝรั่งเศสไดเริ่มผลิตของเลนสังกะสีขึ้นบาง รวมท้ังประเทศอเมริกา
เริ่มผลิตของเลนสังกะสีเพ่ือการสงออกมากขึ้นเน่ืองจากมีการทําเหมืองสังกะสีในรัฐอิลินอยส ทําใหวัตถุดิบคือสังกะสี
หางายและมีราคาถูก จํานวนโรงงานเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆ แตก็ไมมากเทากับตอนตนศตวรรษที่ 20 ป ค.ศ. 1919 (พ.ศ. 
2462) ความตองการของเลนอเมริกันก็มากขึ้น บริษัทยักษใหญของอเมริกาก็ไดเปนสวนผูครองสวนแบงตลาดไดมาก
ที่สุดต้ังแตป ค.ศ. 1919-1960s (พ.ศ. 2462-2503) บริษัทที่มีช่ือเสียงช่ือหลุยส มารคแอนดคอมปานี (Louis Marx and 
Company) ผลิตของเลนจํานวนมาก มีการออกแบบสวยและราคาถูก นอกจากน้ันในแถบเอเชีย เชน ประเทศญี่ปุนก็มี
การผลิตของเลนชนิดน้ีเชนกัน (แปลและเรียบเรียงจาก Vintage Bargain,2009.) 

ในปค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) ประเทศตางๆ ไดใชเครื่องจักรอุตสาหกรรม พิมพภาพลงบนแผนเหล็ก ทําให
ผลิตไดมากขึ้นและของเลนมีราคาถูกลง เริ่มมีการใชแบตเตอรี่กับของเลนแตคุณภาพของแบตเตอร่ีประจุไฟไดนอยจึง
ไมนิยมมากนัก (แปลและเรียบเรียงจาก Vintage Bargain,2009.) 

ปค.ศ. 1939-1945 (พ.ศ. 2482-2488) เกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 การผลิตของเลนสังกะสีลดลงอยางมาก 
เน่ืองจากมีการนําสังกะสีไปเปนวัตถุดิบในการผลิตอาวุธสงครามในสงครามโลกครั้งที่ 2 ป ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) 
ภายหลังที่ญี่ปุนแพสงคราม อเมริกาไดใชขอบังคับ Marshall Plan ใหญี่ปุนผลิตของเลนสังกะสีเพ่ือสงออกไปยัง
อเมริกาโดยใหคาแรงตํ่า ทําใหอเมริกาไดกําไรมากโดยบังคับใหผลิตจนถึงป ค.ศ. 1950s (พ.ศ. 2493-2592) และในชวง
น้ัน คุณภาพของแบตเตอรี่ที่ใสในของเลนไดมีการพัฒนาขึ้น ทําใหของเลนสังกะสีที่ใชแบตเตอรี่เปนที่นิยมมากข้ึน 
โดยเฉพาะแบตเตอรี่ทําใหของเลนสังกะสีมีแสงไฟกระพริบ (Flash) นาสนใจ สามารถเคล่ือนที่ถอยหลัง สามารถหมุน
ตัว 360 องศา รวมท้ังมีเสียงในตัวของเลน (แปลและเรียบเรียงจาก Vintage Bargain,2009.) 

ปค.ศ. 1956 (พ.ศ. 2499) ภาพยนตที่โดงดังเรื่อง The Forbidden Planet เรื่องไซไฟแฟนตาซี (Science-fiction 
fantasy) เก่ียวกับหุนยนตก็ทําใหเกิดของเลนสังกะสีที่ช่ือรอบบี้ (Robby) เปนที่นิยมแพรหลาย โดยมีของเลนรอบบี้
หลายรุนหลายแบบ เชน Merchandized Robby, Ribbon Robby, the Robby Astronaut เปนตน 

ปค.ศ. 1960 (พ.ศ. 2503) ของเลนพลาสติกคอยๆ เริ่มเขามาแทนที่ของเลนสังกะสี เน่ืองจากมีราคาที่ถูกและ
ใหความปลอดภัยมากกวา รวมท้ังมีการใชกฎหมายเรื่องของความปลอดภัยของของเลน (แปลและเรียบเรียงจาก Vintage 

Bargain,2009.) 
ปค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) นีล เอ อารมสตรองค (Neil A. Armstrong) นักบินอวกาศชาวอเมริกันไดขึ้นยาน 

อพลอโล 11 ไปรอนลงบนดวงจันทรและลงไปเหยียบผิวดวงจันทรไดเปนที่สําเร็จ ทําใหเกิดความสนใจในเรื่องอวกาศ
และไดมีของเลนสังกะสีเก่ียวกับอวกาศ นักบินอวกาศ ยานอวกาศจํานวนมาก (Teruhisa Kitahara and Yukio Shimizu, 
2001)  
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              ในปจจุบัน ประเทศจีนไดผลิตของเลนสังกะสีขึ้นมาใหมอีกครั้ง โดยลอกเลียนกลไกรูปแบบจากของเกา 
คุณภาพอาจลดลงไปบางแตผูซื้อสามารถซื้อไดราคาถูกกวาของเลนที่เปนของเกา  
(แปลและเรียบเรียงจาก Harmjan and MathildeHH, 2009) 

บริษัทที่เปนผูผลิตของเลนสังกะสีที่มีช่ือเสียงที่ยังคงผลิตมานาน ต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน เชน บริษัท Ernst 
Paul Lehmann (Fr), Bing(Fr), Gunthermann (Fr), Louis Marx and Company (US), Marusan (Jap), Masudaya-MT 
(Jap), Nomura (Jap), Yosiya or Kobe Yoko-KO (Jap) เปนตน (Vintage Bargain,2009.) 

 
 

รูปที่ 1 ภาพโลโกของบริษัทผลิตของเลนสังกะสีในปจจุบัน (Harmjan and Mathilde,2009.) 
 

      2.1.2 ประวัติของเลนสังกะสีในประเทศไทย 
                 ของเลนสังกะสีที่มีกลไกการไขลานถูกนําเขามาในประเทศไทยโดยนําเขาจากประเทศจีนต้ังแตสมัยสมเด็จ

พระนารายณมหาราช (เอนก นาวิกมูล. แรกมีในสยาม เรื่องของเลนไขลาน, 2534) ในป พ.ศ. 2230 แตเปนของเลนของ
ชนช้ันสูงเทาน้ัน ตัวของเลนมีความซับซอนในตัวและราคาแพง สมเด็จพระนารายณทรงสงของเลนไขลานเปนเครื่อง

บรรณาการแกพระเจาหลุยสที่ 14 ของฝรั่งเศส หลังจากน้ันของเลนสังกะสีที่มีกลไกการไขลานและกลไกอื่นๆ ถูก

นําเขามาในประเทศไทยจากประเทศญี่ปุนในป พ.ศ. 2460 (ประยูร สวงน, 2549) และเริ่มเปนที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ 
โรงงานผลิตของเลนสังกะสีในประเทศไทยช่ือโรงงานเนรมิต (ไมพบขอมูลรายละเอียดเก่ียวกับผูผลิตบริษัท

ดังกลาว) (เกริก ยุนพันธ, 2553) 
 

2.2. ประเภทของของเลนสังกะสี 
2.2.1. ยานพาหนะ  
ก) ทางบก รถมา รถลาก จักรยาน มอเตอรไซด รถยนตประเภทตางๆ (รถเกงยี่หอตางๆ รถบรรทุก รถ 

แทรคเตอร รถตํารวจ รถพยาบาล รถดับเพลิง รถถัง) รถไฟ ขบวนรถไฟ สถานีรถไฟ เครื่องหมายจราจร 
               ข) ทางอากาศ เครื่องบินประเภทตางๆ (เครื่องบินโดยสาร เครื่องบินรบ) เฮลิคอปเตอร ยานอวกาศตางๆ (ยา
นอพอลโล ยานสํารวจ) บอลลูน (Balloon, Zeppelin)  
               ค) ทางนํ้า เรือประเภทตางๆ (เรือโดยสาร เรือรบ เรือขนสง เรือเล็ก)  
                2.2.2.  คน ไมวาจะเปน เด็ก ผูใหญ ที่กําลังทํากิจกรรมตางๆ หรือแสดงอาชีพ เชน เด็กเลนกับสุนัข 
 2.2.3. สัตว เชน นก ไก เปด กระตาย กระรอก กบ เตา ชาง มา หมู แพนดา จระเข แมว สุนัข ปลา แมวนํ้า 
เพนกวิน ลิง หอยทาก 
 2.2.4. หุนยนต เชน หุนยนตมนุษยอวกาศ หุนยนตโทรทัศน หุนยนตรอบบี้ 
               2.2.5. ของใชในชีวิตประจําวัน เชน เตารีด ตูเย็น โทรทัศน โทรศัพท เครื่องเสียง เครื่องลางจาน เครื่องซักผา 
กระปุกออมสิน 
               2.2.6. เคร่ืองเลนท่ีสนามเด็กเลน เชน มาหมุน จานบินหมุน ชิงชาสวรรค 
 2.2.7. ตัวการตูนจากเร่ืองตางๆ เชน Robby, The forbidden Planet, Toonerville Trolley, Popeye, Mickey 
Mouse, Betty Boop, Superman, Astroboy, Flintstone เปนตน 
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2.3. เทคนิคของของเลนสังกะสี 
 

2.3.1. ประเภทของกลไกของเลนสังกะสี 
ก) ไมมีกลไกเทคนิค 
เปนของเลนสังกะสีในยุคแรกๆ ที่ผลิตเพ่ือการศึกษาและยังไมมีกระบวนการผลิตที่เปนอุตสาหกรรม การเลน

จึงใชการลาก การดึง การผลักเพ่ือใหของเลนเกิดการเคล่ือนไหว 
ข) ประเภทไขลาน 

               ภายในของเลนสังกะสีจะมีองคประกอบสามสวนที่สําคัญ คือ เฟอง ลาน และ กุญแจที่ไขลาน เมื่อไขกุญแจ 
ลานสปริงที่อยูในของเลนจะถูกหมุนใหแนนขึ้น เมื่อลานสปริงคลายตัว จะทําใหเฟองหมุนและทําใหของเลนเคล่ือนที่ 

เฟองแตละตัวมีหนาที่ในการสงพลังงานจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึง ซึ่งของเลนไขลานใชหลักการน้ีเปนหลัก  
(Wulffson, Don, 2000.) 
 

 
รูปที่ 2 แสดงกลไกของลาน และเฟองหมุนภายในของเลนสังกะสี (Wulffson, 2000) 

 
                 ค) ประเภทแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีไดถูกนําไปใสที่ของเลนโดยตรง เชน ที่ขา ที่หลัง ดานลางของของเลน 
แบตเตอร่ีที่ใชในของเลนสังกะสีมีหลายขนาดแตสวนใหญที่ใชคือขนาด 2A 1.5v แตจํานวนปริมาณของแบตเตอรี่จะ
ไมเทากัน ตางกันไปตามกลไกการใชงานในของเลนแตละช้ิน 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงตัวอยางที่ใสแบตเตอรี่ ดานหลัง ขา และดานลาง 
 

 ง) ประเภทรีโมทคอนโทรลมีสายตอกับของเลน ของเลนบางตัวมีการควบคุมโดยใชรีโมทคอนโทรลที่มี
สายไฟเช่ือมตอกับตัวของเลน โดยใสแบตเตอร่ีไวที่ตัวรีโมทแทนที่จะใสที่ตัวของเลนโดยตรง 
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รูปที่ 4 แสดงตัวอยางหุนยนตที่ใชรีโมทคอนโทรล กลองรีโมทคอนโทรลและดานในของรีโมทที่ตองใสแบตเตอร่ี 
 

 จ) ประเภทอ่ืนๆ เชน ใชเทียน เชน เรือปอกแปก  
 

2.3.2. ผลท่ีเกิดจากกลไกของของเลนสังกะสี ถึงแมวาของเลนสังกะสีจะมีรูปแบบที่หลากหลาย แตกลไก
ภายในก็มีลักษณะที่เหมือนกันในหลายๆ รูปแบบ คือ 
                    ก) การเคล่ือนท่ี เคล่ือนที่ไปขางหนา ตีลังกา หมุน เปล่ียนทิศทางเม่ือเคล่ือนที่ไปชนสิ่งกีดขวาง เคล่ือนที่
ไดโดยไมตกจากโตะหรือที่วาง กระโดด หมุนศีรษะหรือตัวดานบน 360 องศา 
                    ข) เอฟเฟคเม่ือเคล่ือนท่ีไปแลว มีควัน ประกายไฟ ไฟกระพริบ มีลม (ทําใหลูกบอลลอยขึ้น)  
                    ค) เสียงเม่ือของเลนเคลื่อนท่ี เชน เสียงปน เสียงพูด เสียงไซเรน เสียงเพลง เสียงปอกแปก เสียงกระดิ่ง 
                    ง) อ่ืนๆ เชน ใบพัดหมุน ปกขยับขึ้นลง มีฟองน้ํา (Bubble)               

 
2.4. การศึกษางานแอนิเมชั่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับโครงการ  

2.4.1. ภาพยนตรแอนิเมชั่นขนาดส้ัน เร่ือง Tin Toy ของ Pixar animation (1983) 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 5 ภาพจากภาพยนตรแอนิเมช่ันขนาดสั้นเรื่อง Tin Toy 
ตัวละครหลักเปนของเลนสังกะสีที่หนีเด็กทารก ในขณะที่ว่ิงกลไกที่มีคือ เลนหีบเพลง ตีกลองและมีเสียง

ของเครื่องดนตรีพรอมๆ กับการเคล่ือนที่ไปขางหนา สามารถศึกษาพ้ืนผิวของของเลนสังกะสี ลักษณะการเคล่ือนที่ทั้ง
ของตัวของเลน และตัวกลไกของมัน 
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2.4.2. ภาพยนตรแอนิเมชั่น เร่ือง Robots ของ DreamWorks animation (2005)     
   
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 6 ภาพจากภาพยนตรแอนิเมช่ันเรือง Robots 
 

ตัวละครหลักเปนหุนยนตรเกา ซึ่งสามารถศึกษาพื้นผิวของตัวละครที่เปนสนิมนํามาประยุกตใชกับลักษณะ
ของพื้นผิวของตัวละครในเรื่องเพ่ือใหดูสมจริง 

 

2.4.3. ภาพยนตรแอนิเมชั่น 2 มิติ เร่ือง Robots and Donuts ของ Eric Joyner    
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่  7 ภาพจากภาพยนตรแอนิเมช่ัน เรื่อง Robots and Donuts 
 

ตัวละครหลักเปนหุนยนตรเกา ซึ่งสามารถศึกษาพื้นผิวของตัวละครที่เปนสนิมนํามาประยุกตใชกับลักษณะ
ของพื้นผิวของตัวละครในเรื่องเพ่ือใหดูสมจริง 

 

2.4.4. ภาพยนตรแอนิเมชั่นเร่ือง Toccata ของ Charles and Ray Eames      

 
 

รูปที่ 8 ภาพผูกํากับของเรื่องและภาพจากภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่อง Toccata 
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 ตัวละครเปนของเลนสังกะสีจริงทั้งหมด ไมวาจะเปนฉากหรือตัวละคร สามารถศึกษาลักษณะการเคล่ือนไหวของของ
เลนแตละตัว รวมท้ังมุมกลองได  
 
2.5. ศึกษาลักษณะการเคลื่อนไหวและกลไกของเลนสังกะสี  

2.5.1. ศึกษาจากของเลนจริง 
การศึกษาจากของเลนสังกะสีจริง สามารถศึกษาพ้ืนผิวของของเลนวามีความมันวาว ความดานอยางไร 

รวมท้ังการลงสีหรือรายละเอียดของของเลนแตละตัว  
นอกจากน้ี การศึกษาการเคล่ือนไหวจากของเลนสังกะสีจริงน้ันสามารถเห็นจังหวะ การเคล่ือนไหว กลไกได

อยางชัดเจน สามารถศึกษาไดหลายรอบจนเกิดความเขาใจถึงความคิดสรางสรรคที่แตกตางกันออกไปในของเลนแตละ
ตัว เชน การเดินที่ของหุนยนต การกระโดดของสัตว เปนตน เพ่ือเปนประโยชนในการแอนิเมช่ัน ใหไดเสมือนจริงมาก
ที่สุด 

2.5.2. ศึกษาจากเว็บไซด 
 

 
 

รูปที่ 10 ภาพของเลนสังกะสีจากเว็บไซดตางๆ 
 

การศึกษาจากเว็บไซดตางๆ ไมวาจะเปนเวบไซดที่เก่ียวกับของเลนสังกะสีโดยตรง เว็บไซดขายของเลน
สังกะสี เชน เวบเวอรชัวลบารเกนส (www.virtualbargains.com) เวบทอยไซน ( HHwww.toyzine.com) เว HHบทอยเตนท 
(www.toytent.com) เวบเมทเทิลเฮาส (www.metalhouse.com) หรือยูทิวป (www.youtube.com) ทําใหเห็นสีรายละเอียด 
การเคล่ือนไหวและกลไกตางๆ ของของเลนสังกะสีทั้งใหม เกา หรือของเลนสังกะสีที่พบไดยาก 
 
3. การวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางและขั้นตอนการออกแบบ  

3.1 แนวคิดในการออกแบบ  
               เน่ืองจากผูศึกษาไดนําของเลนสังกะสีซึ่งเปนสิ่งที่ชอบมาศึกษา จึงนําความชอบสวนตัวอีกสิ่งหน่ึงคือ มนุษย
ตางดาว นํามาผูกเปนเรื่องดวยกัน โดยนําความเช่ือของคนบางกลุมที่เช่ือวามนุษยตางดาวชอบลักพาตัวคนไปศึกษากาย
วิภาคมาเปนแนวคิด  
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โดยใหมนุษยตางดาวปลอมตัวมาเปนมนุษยมาลักพาตัวคน สัตว สิ่งของบนโลกใหกลายเปนของเลนสังกะสี
และเก็บสะสมเรื่อยมา โดยใชรานของเลนสังกะสีเปนรานปดบังความเปนจริงและเพ่ือใหงายตอการลักพาตัวโดยไม
เปนที่สงสัย 

3.2 การออกแบบเน้ือเร่ือง บทภาพยนตร 
เริ่มตนเมื่อเด็กชายคนหน่ึงว่ิงผานหนารานของเลนสังกะสี เห็นของเลนตัวใหญหนารานจึงว่ิงเขาไปดูอยาง

ต่ืนเตน และไดเห็นของเลนดานในรานอีกจํานวนมากจึงว่ิงเขาไปในรานอยางต่ืนตาต่ืนใจ พรอมๆ กันน้ันก็ขออนุญาต
เจาของราน (ที่เปนมนุษยตางดาวปลอมตัวมา) เพ่ือขอใหไดเลนของเลนสังกะสี เจาของรานอนุญาต เด็กชายจึงเลนของ
เลนสังกะสีอยางสนุกสนาน โดยไดเห็นกลไกของของเลนสังกะสี ไมวาจะเปนหุนยนตที่มีประกายไฟ มีฟนเฟองหมุน
อยูดานหนา มีควันออกมาจากปากหุนยนต มีการยิงกันรวมทั้งเสียงปนที่เหมือนจริง ยูเอฟโอที่มีลูกบอลเล็กๆ ลอยอยู 
นอกจากน้ัน ก็มีชิงชาสวรรค มาหมุน กระรอกว่ิงตามราง รถยนตตํารวจที่มีเสียงไซเรน ซูเปอรแมนที่ชวยเหลือ
เครื่องบินหัวกลับใหกลับมาดังเดิม รอกยกเก็บรถยนต คนที่เดินไปมา รถไฟเสียงหวูดเหมือนจริง เมื่อเจาของรานเห็น
เด็กเลนสักพักจึงนําลูกโปงไปใหเด็กแปรงสภาพ “แกรง” เสียงของเลนตกกระทบพื้น เจาของรานเก็บของเลนสังกะสีที่
เด็กชายไดถูกแปลสภาพไปไวบนช้ันพรอมๆ กับยิ้มอยางเจาเลหวาไดของสะสมอีกช้ินแลว 

 
 

รูปที่ 8 ภาพ Story board ที่ออกแบบไวเปนแนวทาง 
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3.3 การออกแบบตัวละครและออกแบบฉาก  
การออกแบบตัวละครเจาของราน เน่ืองจากเปนมนุษยตางดาวปลอมตัวมา จึงยังคงหลงเหลือความเปนมนุษย

ตางดาวอยู คือ ลูกตายาวกวาคนทั่วไป 
 

 
 

รูปที่ 9 ภาพเอเลี่ยนที่มีลักษณะคลายมนุษย (Alien and UFO research, 2010) และภาพตัวละคร 
 

เด็กชาย เปนเด็กทั่วไปท่ีชอบเลนของเลน ราเริง อยากรูอยากเห็น 

 
 

รูปที่ 10 ภาพตัวละครเด็ก 
 
ฉากของเรื่องเปนรานของเลนสังกะสีของมนุษยตางดาวในชวงเวลาบายแกๆ 

 
3.4 การสรางตัวละครและการทดลองการเคลื่อนไหวดวยโปรแกรมมายา 

3.4.1. การสรางตัวละครจากโปรแกรมมายา 
 ผูศึกษาไดสรางโมเดลของเจาของราน เด็กชายดวยโปรแกรมมายาโดยใชโพลีกอน (Polygon) ปนเปนรูปตาม
แบบราง ใหเจาของรานมีดวงตายาวรี ต้ังคาลักษณะวัตถุ (Material) เปน Lambert พ้ืนผิวไมมันวาว 
 ของเลนสังกะสีสรางดวยโปรแกรมมายา โดยใชโพลีกอน (Polygon) ปนเปนรูปของเลนสังกะสีจากแบบท่ีมี
อยูจริง ต้ังคาลักษณะวัตถุ (Material) เปน Blinn หรือ Phong ที่ทํามีเงาและการสะทองของแสง และบางตัวไดใสพ้ืนผิว
มีลักษณะเรียบหรือขรุขระ (Texture) ใหมีลักษณะเหมือนสังกะสีที่มีสนิมเหมือนของเลนที่ถูกใชมานานโดยใช Bump 
ชวย เพ่ือใหดูวาพ้ืนผิวมีลักษณะเกาเปนรอยลึกลงไป 
 3.4.2. การเซทอัพโมเดล (Model Setup) 
 การควบคุมการเคล่ือนไหวตัวละครหลักสองตัว เจาของรานและเด็กใชปล๊ักอินเซ็ทอัพแมทชีน (Set up 
Machine) ของเลนสังกะสีใชเสน Curve ควบคุมทั้งตัว เล่ือนจุด Pivot ตามขอแขน ขอขาเพ่ือหมุน (Rotation)  
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 ของเลนสังกะสีบางช้ินตองใชการเซทที่ตางไป เชน ชิงชาสวรรค ตองใชการควบคุมโดยใชการคอนสเตนท 
(Constrain Aim, Constrain Point) เพ่ือควบคุมใหเปนไปในทิศที่ตองการ บางช้ินตองใชเสนพาท (Motion Path) เพ่ือนํา
ทางใหของเลนเปนไปตามทิศที่ตองการ รวมท้ังใชสคริปตเพ่ือควบคุม 
 3.4.3. การสรางภาพเคล่ือนไหว (Animation) 
 ผูวิจัยศึกษาลักษณะการเคล่ือนไหวและกลไกตางๆ ของตัวของเลนสังกะสีที่ใชในเรื่องจากของเลนสังกะสี
จริงและจากในเว็บไซดที่เก่ียวของเพ่ือสื่อใหการเคลื่อนไหวของตัวละครออกมาไดเหมือนจริง โดยสังเกตการ
เคล่ือนไหว กลไกและจังหวะเวลาในการเคล่ือนไหวของของเลนที่แตกตางกันไปในแตละตัว ซึ่งตองใชความละเอียด
ในการสังเกตมาก 
 
4. ผลการทดลองสรางผลงานภาพยนตรแอนิเมชั่น 3 มิติ 

4.1. การสรางโมเดลใหเหมือนของเลนสังกะสี ท่ีใชงานมาแลว 
 ผลจากการทดลองพบวา นอกจากจะตองขึ้นโมเดลใหรูปทรงมีความใกลเคียงกับของจริงอยางมากที่สุดแลว 
ยังตองใหความสําคัญในการใสพ้ืนผิวและการต้ังคาลักษณะวัตถุอีกดวย เน่ืองจากของเลนสังกะสีมีความมันวาว
สะทอนแสง จึงตองต้ังคาลักษณะวัตถุโดยใช Blinn, Phong หรือ Phong E รวมท้ังต้ังคา Specular ใหเหมาะสมเพ่ือที่จะ
ทําใหเหมือนเปนสังกะสี และนอกจากน้ันของเลนบางตัวยังตองใสพ้ืนผิวใหของเลนดูเกามีและมีสนิม เพ่ือทําใหดู
เหมือนของเลนที่ใชงานโดยการใส Bump 

4.2. การเคล่ือนไหวและกลไกของของเลนสังกะสี 
 ผลจากการทดลองการเคล่ือนไหวและกลไกตางๆ ของตัวละครจากโปรแกรมมายา พบวาการเซ็ทคา Key 
Frame ในแตละชวงเวลาตองมีความละเอียดซึ่งของเลนแตละตัวมีลักษณะเฉพาะแตกตางกันไป ดังน้ันความเร็วและ
เวลาตองสัมพันธกันจึงจะทําใหการเคล่ือนไหวนั้นสอดคลองกัน รวมท้ังตองแอนิเมทใหมีการเดิน การเคล่ือนไหว
รวมท้ังมีกลไกใหเหมือนกับของเลนที่มีอยูจริง  
 นอกจากน้ี การควบคุมใหของเลนแสดงออกมาใหเสมือนจริงน้ัน ตองใชการเซทอัพของตัวโมเดลที่ดี โดยใช
เสน Curve ควบคุมตัวช้ินสวนทั้งหมดของโมเดลกอนเพ่ือใหงายตอการเคล่ือนที่ทั้งหมด ตามขอตอตางๆ ใชการหมุน 
(Rotate W, E, R) แบบงายๆ แตตองเซทคา Pivot ใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสม รวมท้ังการใชการ Constrain Aim, 
Constrain Point, Motion Path เขียน Script กับองคประกอบของของเลนเพ่ือควบคุมใหของเลนแสดงออกมาไดเหมือน
จริง 
 นอกจากน้ี ของเลนสังกะสีบางช้ินมีเอฟเฟคพิเศษ เชน มีควัน มีประกายไฟ มีแสงไฟกระพริบ การทําอนุภาค 
(Particle) ของสิ่งเหลาน้ี ตองควบคุมจํานวน ขนาด เวลา สี ระยะ ใหเหมาะสม ตองใชการเรนเดอรตรวจสอบเพ่ือให
เหมือนจริงมากที่สุด 

4.3. การใสและการจัดแสง 
 ผลจากการทดลองจําลองแสงใหใกลเคียงบรรยากาศยามกลางวัน รวมท้ังตองมีแสงเพ่ือใหเกิดการหักเหของ
แสงที่ไปกระทบกับพ้ืนผิวของตัวละคร ทําใหตัวละครมีมิติคือ ความลึก ความหนา ไมแบน และทําใหเกิดความ
สวยงามยิ่งขึ้น  
 นอกจากตองใสไฟบรรยากาศรวมแลว การใสไฟเจาะจงใหกับตัวละครแตละตัวก็มีความสําคัญไมแพกัน 
เพราะตัวละครมีสีที่หลากหลายดังน้ันสีของไฟที่ใชจึงตองแตกตางกันไปดวย 
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5. บทสรุป 
   ผลงานวิจัย “โครงการออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน เทคนิคของเลนสังกะสี” เปนแนวทางในการศึกษา
ประยุกตใชเทคโนโลยี 3 มิติในการจําลองการเคล่ือนไหวของของเลนสังสะสีในลักษณะเสมือนจริง เพ่ือนําเสนอของ
เลนเกาที่เปนที่นิยมของเด็กสมัยกอนในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
 ของเลนสังกะสีเปนของเลนที่มีกลไกหลากหลาย มีความนาสนใจท่ีเปนเอกลักษณะในแตละตัว เปนของเลน
ที่ชวยใหเด็กๆ มีความคิดสรางสรรค ในขั้นตอนการผลิตโครงการน้ีไมวาจะเปนขั้นตอนการสรางโมเดลใหสมจริง การ
ใสพ้ืนผิวใหตัวละครใหดูเกาและมีความมันวาวสะทอนแสง การอนิเมทเพ่ือแสดงใหเห็นกลไลการเคล่ือนไหวของของ
เลน การจัดแสงใหเขากับบรรยากาศของกลางวันเวลาบายและการจัดองคประกอบภาพยนตรน้ันจะตองใชความ
ละเอียดในการสรางแตละขั้นตอนเพ่ือใหงานออกมามีความใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด 
 การทํางานวิจัยน้ีผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจและเปนแนวทางในการศึกษา
คนควาตอไป 
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การศึกษาการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครอยางสมจริง 
The Study of Convincing Characters’ Movement Creation 
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------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การเคล่ือนไหวที่สมจริงของตัวละครเปนเครื่องมือสําคัญอยางหน่ึงของภาพยนตรแอนิเมช่ันในการสื่อสารกับ
ผูชม ตัวละครที่เคล่ือนไหวสมจริงสามารถถายทอดอารมณ บรรยากาศ และเรื่องราวของภาพยนตรถึงผูชมได ในขณะ
ที่การเคล่ือนไหวที่แข็งกระดางนอกจากจะไมสามารถถายทอดอารมณถึงผูชมไดแลว ยังสามารถทําลายบรรยากาศ
โดยรวมของภาพยนตรไดอีกดวย ภาพยนตรแอนิเมช่ันจํานวนหน่ึงมีปญหาในการถายทอดอารมณผานการเคล่ือนไหว
ของตัวละคร การเคล่ือนไหวของตัวละครจึงดูแข็งกระดางเหมือนไมมีชีวิตและขาดความสมจริง ซึ่งแตกตางจาก
ภาพยนตรแอนิเมช่ันของพิกซารสตูดิโออยางสิ้นเชิง ผูวิจัยจึงไดศึกษาถึงกระบวนการท่ีพิกซารสตูดิโอใชสรางการ
เคล่ือนไหวของตัวละคร พบวาการสรางการเคล่ือนไหวที่สมจริงของตัวละครเหลาน้ัน มาจากทฤษฎีที่คิดคนโดย วอลท 
ดิสนีย (Walt Disney) 

ผูวิจัยจึงไดทดลองนําทฤษฎีเหลาน้ีมาทดลองสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันขนาดสั้นหน่ึงเรื่องพบวา ทฤษฎีเหลาน้ี
ชวยสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครไดดีในระดับหน่ึง นักสรางภาพเคลื่อนไหวสามารถนําทฤษฎีเหลาน้ีไปใชเปน
แนวทางในการทํางาน แตตองฝกฝนใหเกิดความชํานาญ เพราะการสรางการเคล่ือนไหวเหลาน้ีตองการ “ความชํานาญ” 
มากกวา “ความรู”  
 
คําสําคัญ : ทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมช่ัน  
 

Abstract 
 

A character movement is one of the most important tools for animation films to communicate with the 
audience. Natural movements can easily express mood, feeling, and atmosphere of the scene while unnatural 
movements may destroy the mood of the whole scene. 

Many of animation films have problems with expressions through character movements. Characters have 
very solid and lifeless movements which are absolutely different from Pixar's animation films. 

This research was aimed to study the processes that are used by Pixar Studio to create character movements. 
The research result showed that those basic animation processes were used by Pixar Studio, and its theories were 
discovered by Walt Disney Studio.  
                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอร อารต คณะดิจิตอล อารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร อารต คณะดิจิตอล อารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอร อารต คณะดิจิตอล อารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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For the experiment, many theories were used as a guideline to create a short animation film. They are very 
functional and effective, but for new animators, besides these basic animation theories, advanced training skill is 
necessary in order to achieve the best character’s movements. 
  
KEY WORD: BASIC ANIMATION THEORY 
 
1. บทนํา 

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเราเห็นในภาพยนตรน้ัน เกิดจากการนําภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพมาฉายตอเน่ืองกันอยางรวดเร็ว 
ภาพยนตรแอนิเมช่ันไดอาศัยหลักการเดียวกัน ตางกันตรงที่ภาพที่นํามาฉายตอเน่ืองกันน้ันเปนภาพวาดไมใชภาพถาย
อยางภาพยนตรทั่ว ๆ ไป ผูที่วาดภาพเหลาน้ีนอกจากตองคํานึงถึงหลักความสวยงามแลว  ยังตองมีความรูเรื่องการ
เคล่ือนไหวของสิ่งมีชีวิตตาง ๆ อีกดวย เพ่ือที่จะวาดภาพในแตละเฟรมใหเกิดการเคล่ือนไหวท่ีตอเน่ือง สวยงาม และ
สมจริง การเคล่ือนไหวที่สมจริงของตัวละครสามารถถายทอดอารมณ บรรยากาศ และเรื่องราวของภาพยนตรถึงผูชม
ได ในขณะท่ีการเคล่ือนไหวที่แข็งกระดางนอกจากไมสามารถถายทอดอารมณถึงผูชมได และอาจทําลายบรรยากาศ
โดยรวมของภาพยนตรไดอีกดวย 

ปจจุบันคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทสําคัญอยางมากในกระบวนการผลิตภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบสามมิติ 
ภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบสองมิติที่เปนภาพเขียนมือแบบด้ังเดิมน้ันแทบจะไมมีการผลิตออกมาฉายกัน อยางไรก็ตาม
ไมวาเทคโนโลยีจะกาวหนาเพียงใด ความรูเรื่องการเคล่ือนไหวของตัวละครตาง ๆ ก็ยังคงใชหลักการเดียวกัน  

ภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบสามมิติหลายเรื่องมีปญหาในการถายทอดอารมณผานการเคล่ือนไหวของตัวละคร
คอนขางมาก การเคล่ือนไหวที่แข็งกระดาง และขาดความสมจริงของตัวละครทําใหผูชมไมสามารถรับรูอารมณและ
บรรยากาศของเรื่องได และอาจทําใหรูสึกวาภาพยนตรเรื่องน้ันไมสนุกไปดวย ซึ่งแตกตางจากภาพยนตรแอนิเมช่ัน
ของวอลท ดิสนีย และพิกซารสตูดิโออยางสิ้นเชิง อารมณหรือความตองการของตัวละครจะถูกถายทอดออกมาอยาง
ชัดเจนผานการเคล่ือนไหวของตัวละคร จนผูชมรูสึกวาตัวละครเหลาน้ันมีชีวิตจริง ๆ  

งานวิจยัช้ินน้ีจึงมุงศึกษาเทคนิค วิธีที่ วอลท ดิสนีย และพิกซาร สตูดิโอ ใชในการสรางการเคล่ือนไหวตัวละคร 
วามีเทคนิคและกระบวนการอยางไรในการทําใหตัวละครเกิดการเคล่ือนไหวที่มีชีวิตชีวา สมจริง และนาเช่ือถือได 

 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

2.1 ศึกษากายวิภาค 

 รางกายของคนเรา ประกอบขึ้นดวยกระดูกหลาย ๆ ช้ินตอกัน ทําใหเกิดเปนขอตอ (Joints) เพ่ือชวยในการ
เคล่ือนไหว (ศักดา ประจุศิลป และสุกัญญา แสงมุกข, 2530: 13) ดังน้ันการที่จะสรางการเคล่ือนไหวที่สมจริงไดน้ัน 
จําเปนตองเขาใจเรื่องโครงสรางกระดูก และขอตอของมนุษยเสียกอน 
ลักษณะการเคล่ือนไหวของขอตอ 

การแบงชนิดของขอตอน้ันไดแบงตามลักษณะการเคล่ือนไหวของขอตอน้ัน ๆ ดังตอไปน้ี 
1. ขอตอชนิดเคล่ือนไหวไดมาก (Freely movable joint หรือ Diarthroses joint) เปนขอตอชนิดที่มีอยู 

เกือบทั่วรางกาย ซึ่งตรงสวนปลายของกระดูกที่มาติดตอกันน้ันจะมีกระดูกออนใสเหมือนแกว (Hyaline cartilage) หุม
อยู และถูกลอมรอบดวยเสนใยหุม (Fibrous capsule) มี Synovial membrane ยึดติดกันดวยเอ็นยึด (Ligament) ขอตอ
ชนิดน้ีแยกออกเปน 6 ชนิด คือ 
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ขอตอชนิดกระดูกที่มาตอกันและเคล่ือนไหวไดเพียงเคล่ือนไหวไปบนอีกอันหน่ึงเทาน้ัน (Gliding joint) ขอ
ตอชนิดที่เคล่ือนไหวทํามุมไดเพียงทางเดียว เหมือนบานพับของประตู (Hinge joint)  
ขอตอชนิดที่เคล่ือนไหวทํามุมไดสองทาง (Condyloid joint)  
ขอตอชนิดทํามุมไดสองทาง (Saddle joint) ขอตอชนิดน้ีคลายกับขอตอชนิด Condyloid joint ผิดกันที่สวน

ของขอตอ ขอตอชนิด Saddle joint น้ี ปลายกระดูกอันหน่ึงจะเปนรูปนูน อีกอันหน่ึงจะเปนรูปเวาสัมผัสกัน เชน ขอตอ
ของกระดูกฝามือ ของนิ้วหัวแมมือกับกระดูกขอมือ 

ขอตอชนิดมีเดือย (Pivot joint) ขอตอชนิดน้ีสามารถหมุนไปไดรอบ ๆ เดือย  
ขอตอชนิดหมุนไดรอบตัว (Ball-Socket joint) ขอตอชนิดน้ีทํามุมไดรอบตัวและหมุนเปนวงกลม  
2. ขอตอชนิดเคล่ือนไหวไดเล็กนอย (Slightly movable joint) แบงเปน 2 ชนิด ไดแก 

ชนิดที่สวนที่มาตอกันเปนพ้ืนที่มีสวนแบนกวาง (Symphysis) เชน ที่สวนตอของ Boodiys of  
the Vertebral กับ Intervertebral disk และที่ขอตอของ Symphysis pubis 

ชนิดที่รอยตอของกระดูกที่มี Ligament คั่นกลาง เชน ตรงที่ปลายกระดูก Fibula ตอกับกระดูก Tibia  
3. ขอตอชนิดเคล่ือนไหวไมไดเลย (Immovable joint) ขอตอชนิดน้ีจะเคล่ือนไหวไมไดเลย กระดูกแต 

ละช้ินจะถูกตอหรือเช่ือมโยงกันดวย Fibrous tissue, Cartilage หรือกระดูกของมันเอง เชน กะโหลกศีรษะตอนบนซึ่ง
กระดูกแตละช้ินเช่ือมตอกัน มีรอยตอแบบซิกแซก  
 

2.2 ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมชั่น 

แมวาพิกซาส สตูดิโอ จะเปนผูสรางที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในอุตสาหกรรมภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบ

สามมิติ แตในสวนหลักการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครน้ัน ยังใชหลักการเดียวกับการตูนแอนิเมช่ันแบบสองมิติ

อยู ซึ่งหลักการดังกลาวถูกคนพบ ปรับปรุง และพัฒนาโดยแอนิเมเตอรของวอลท ดิสนียสตูดิโอ  

หลักการดังกลาวมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

หลักการยืดตัวและหดตัว (Squash and Stretch) 

สิ่งสําคัญที่สุดอยางหน่ึงที่คนพบ คือสิ่งที่แอนิเมเตอรของ วอลท ดิสนีย เรียกวา "การหดตัวและการยืดตัว"  
(Squash and stretch) เมื่อรูปรางที่คงตัวเคล่ือนไหวไปมาบนหนากระดาษจากภาพหน่ึงไปสูอีกภาพหน่ึงจะเกิด
ความรูสึกที่แข็งกระดาง ในชีวิตจริงสิ่งน้ีจะเกิดขึ้นกับรูปทรงที่เปนของแข็งเทาน้ัน เชน เกาอี้ จาน หรือกระทะ แต
สิ่งมีชีวิตที่มีกลามเนื้อจะเกิดการเปล่ียนแปลงรูปรางตลอดการเคล่ือนไหว (Thomas Frank and Johnston Ollie, 1995: 
47-48) 

หลักการการเตรียมการกอนการกระทํา (Anticipation) 
ผูชมจะไมเขาใจเหตุการณที่เกิดขึ้นบนจอเลย นอกจากจะมีลําดับของการกระทําที่ถูกวางแผนไวแลวซึ่งนํา 

ผูชมจากการกระทําหน่ึงไปสูอีกการกระทําหน่ึงอยางชัดเจน ผูชมตองไดรับการเตรียมตัวสําหรับการเคล่ือนไหวตอไป
และคาดหวังกับมันกอนที่จะเกิดขึ้นจริง  สิ่งน้ีทําไดโดยการเตรียมการกอนการกระทํา (Anticipation) กอนการ
เคล่ือนไหวหรือการกระทําที่สําคัญ เพ่ือใหผูชมเขาใจวากําลังจะเกิดอะไรขึ้น เชน เมื่อตัวละครจะออกว่ิง ตัวละครจะ
เตรียมตัวโดยการถอยตัวเองไปขางหลัง ยกใหลขึ้น และยกขาขึ้นขางหน่ึง เตรียมพรอมที่จะพุงไปขางหนา (Thomas 
Frank and Johnston Ollie, 1995: 51-52) 

หลักการการเคล่ือนไหวตามและการเคล่ือนไหวแบบเหล่ือมลํ้า (Follow Through and Overlapping) 



440  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

การเคล่ือนไหวของสิ่งมีชีวิต จะเริ่มจากสวนใดสวนหน่ึงเคล่ือนไหวกอนเสมอ การเคล่ือนไหวน้ันกอใหเกิด
พลังงานสําหรับสวนอื่น ๆ ใหเคล่ือนไหวตาม ซึ่งเรียกวา "Follow through" เมื่อตัวละครเคลื่อนที่จากจุดหน่ึงไปยังจุด
หน่ึง หลายสิ่งหลายอยางที่เกิดขึ้นน้ันไมไดเกิดขึ้นพรอมกัน ไมไดเริ่มตนและไมไดจบพรอมกัน หลาย ๆ สวนของ
รางกายเคล่ือนไหวในเวลาที่เหล่ือมลํ้ากัน หรือซอนทับกันเสมอ ซึ่งเรียกวา "Overlapping Action” (Thomas Frank and 
Johnston Ollie, 1995: 59) 

หลักการการเคล่ือนไหวแบบเขาชา ออกชา (Slow in and Slow Out) 
การเคล่ือนไหวของสวนตาง ๆ ในรางกายของสิ่งมีชีวิต จะคอนขางชาในตอนเริ่มออกจากจุดเริ่มตน เร็วขึ้น

เรื่อย ๆ และชาลงอีกครั้งเมื่อใกลจุดหมายปลายทาง เชนเดียวกับการออกตัวของรถยนตจะชากอน เร็วขึ้น ๆ และคอย ๆ 
ชาลงเมื่อใกลจอด แอนิเมเตอรก็ใชหลักการเดียวกันน้ีเพ่ือสรางการเคล่ือนไหวที่ดูมีชีวิตใหกับตัวละคร (Thomas Frank 
and Johnston Ollie, 1995: 62)  

หลักการการเคล่ือนที่แนวโคง (Arcs) 
สิ่งมีชีวิตสวนใหญเคล่ือนไหวในลักษณะเสนโคง เชน การแกวงแขน การกาวขา (Thomas Frank and Johnston 

Ollie, 1995: 62)  
หลักการการเคล่ือนไหวรองหรือการกระทํารอง (Secondary Action) 
บอยครั้งที่การนําเสนอแนวความคิดในฉากสามารถเติมเต็มไดดวยการกระทําที่รองลงมา เชน ตัวละครท่ีกําลัง

เศราเช็ดนํ้าตาในขณะที่เดินจากไป แตการแสดงทั้งสวนหลักและสวนรองตองไมขัดแยงกัน การกระทํารองจึงจะ
สามารถเพิ่มนํ้าหนักใหกับการกระทําหลักได ถาใชการกระทํารองไดอยางถูกตองจะชวยเพ่ิมการสรางอารมณในฉาก 
เพ่ิมความเปนธรรมชาติของการแสดง และชวยใหบุคลิกของตัวละครมีความชัดเจนขึ้นดวย (Thomas Frank and 
Johnston Ollie, 1995: 63-64) 

หลักการการกระทําเกินจริง (Exaggeration) 
การกระทําที่ เกินจริงชวยเนนการแสดงของตัวละครใหชัดเจนขึ้น การกระทําที่ เกินจริงตองใชรวมกับ

องคประกอบอื่น ๆ เชน การยืดตัวและการหดตัว (Squash and Stretch) การใชการกระทําที่เกินจริงตองระวังเรื่องความ
สมดุลยดวย การใสความเกินจริงใหกับทุกอยางในฉากอาจทําใหผูชมรูสึกไมเปนธรรมชาติได ดังน้ันองคประกอบ
บางอยางตองทําใหเปนปกติหรือใกลเคียงกับธรรมชาติในชีวิตจริงมากที่สุด เพ่ือที่ผูชมจะรูสึกคุนเคยกับความเปนปกติ 
และเกิดการเปรียบเทียบกับองคประกอบที่ถูกทําใหเกินจริง ดวยวิธีน้ีผูชมจะรูสึกวาภาพรวมของฉากทั้งหมดยังเปน
ปกติหรือเปนธรรมชาติอยู (Thomas Frank and Johnston Ollie, 1995: 65-66) 

 
2.3 ศึกษาผลงานแอนิเมชั่นท่ีเก่ียวของกับหัวขอการศึกษา  

หลังจากทราบวามีทฤษฎีใดบางที่สามารถใชเปนแนวทางในการสรางการเคล่ือนไหวแกตัวละคร ตอมาก็ศึกษา
การนําทฤษฎีเหลาน้ันมาประยุกตใชจริงในภาพยนตรแอนิเมช่ันสามมิติของพิกซาร สตูดิโอ ซึ่งอาจเรียกไดวาเปน
บริษัทผูผลิตภาพยนตรแอนิเมช่ันสามมิติที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดรายหน่ึงของโลกเลยทีเดียว ภาพยนตรที่ผูวิจัย
เลือกมาศึกษา คือเรื่อง ทอย สตอรี่ (Toy Story) เปนภาพยนตรแอนิเมช่ันสามมิติขนาดยาวเรื่องแรกของพิกซาร สตูดิโอ  
เน่ืองจากเทคโนโลยีในขณะนั้นมีขอจํากัดเรื่องการประมวลผลภาพ (Rendering) คอนขางมาก ความสวยงามของภาพ
จึงอาจดูดอยลงไปเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับภาพยนตรแอนิเมช่ันสามมิติในปจจุบันซึ่งมีเทคโนโลยีในการประมวลผล
ภาพที่ดีกวา แตสิ่งที่ ทอย สตอรี่ ยังโดดเดนอยูจนกระท่ังปจจุบันน้ีไดแก การเคล่ือนไหวของตัวละคร การสรางการ
เคล่ือนไหวของพิกซารสามารถทําใหผูชมเช่ือไดวาตัวละครเหลาน้ันมีชีวิต นอกจากน้ันตัวละครในภาพยนตร ยังมี
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ลักษณะกายภาพแบบมนุษย คือ มีสองแขน สองขา ซึ่งเหมาะในการใชเปนตนแบบศึกษาการเคลื่อนไหวตามทฤษฎีแอ
นิเมช่ัน   

 
รูปที่ 1 ภาพยนตรแอนิเมช่ันของพิกซาร สตูดิโอเรื่อง Toy Story 

 

3. ขั้นตอนและแนวทางการออกแบบ 

3.1 แนวคิดในการออกแบบเน้ือเร่ือง 
เน่ืองจากงานวิจัยช้ินน้ี เนนการศึกษาการเคล่ือนไหวของตัวละคร แนวคิดจึงพยายามใหเกิดการเคล่ือนไหวของ

ตัวละครมากที่สุด โดยเน้ือเรื่องเก่ียวกับเด็กชายคนหน่ึง ฝนวาตนเองเปนนักยิมนาสติกที่เกงกาจ สามารถกระโดด โลด
เตน เคล่ือนไหวไดอยางคลองแคลว แตพอต่ืนขึ้นมากลับพบวา ตนเองพิการที่ขาขางขวา ไมสามารถทําอยางที่ฝนได 
ในชวงความฝนของตัวละครน้ันเปนโอกาสที่จะไดทดลองสรางการเคล่ือนไหวที่หลากหลายใหแกตัวละคร เปน
ชวงเวลาที่ตัวละครตองแสดงความดีใจ ความสดใส และความสุข สวนโลกความจริงเปนชวงเวลาที่ตัวละครตองเศรา 
หดหู และโดดเด่ียว การกําหนดใหตัวละครเปนนักยิมนาสติกเพราะยิมนาสติกเปนกีฬาที่ตองใชการเคล่ือนไหว
ตลอดเวลา และตองการความสามารถเฉพาะตัวสูงอันจะทําใหสามารถสรางภาพเปรียบและภาพขัดแยงระหวางความ
ฝนกับความจริงไดอยางชัดเจน  

 
3.2 แนวคิดในการออกแบบตัวละคร 

การศึกษาการเคลื่อนไหวของตัวละคร ควรเริ่มศึกษาจาก การเคล่ือนไหวของมนุษย เพ่ือใหเขาใจธรรมชาติของ
การเคล่ือนไหวของอวัยวะ และขอตอตาง ๆ ของรางการมุนษยอยางชัดเจน เพ่ือนํามาเปนขอมูลอางอิงในการออกแบบ 
โดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกตุการเคล่ือนไหวของตนเอง และบุคคลรอบขาง และทําการบันทึกขอมูลดวยวิธีการถายภาพ
แลวจึงนําไปสูการออกแบบ หลังจากน้ันจึงนําทฤษฎีแอนิเมช่ันเขามาปรับการเคล่ือนไหวเหลาน้ันใหเปนการตูนมาก
ขึ้น ดังน้ันในการออกแบบตัวละคร จึงยังคงใหมีลักษณะเหมือนมนุษยธรรมดา ในสวนความฝน กําหนดใหตัวละคร
สวมชุดยิมนาสติกเปนเด็กชายที่มีบุคลิกราเริง สดใส และกลาหาญ ในขณะที่ในความเปนจริงตัวละครจะเปนเด็กชายที่
พิการขาขางขวา มีสภาพจิตใจหดหู และมีอาการซึมเศรา เพราะปมในใจท่ีคิดวาตนเองเปนเด็กพิการ 
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รูปที่ 2 การออกแบบตัวละครในโลกของความฝน 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3 การออกแบบตัวละครในโลกของความจริง 

 

3.3 การนําทฤษฎีไปทดลองสรางการเคล่ือนไหว 

ทฤษฎีแอนิเมช่ันถูกนําไปประยุกตใชในการสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันขนาดสั้นดังตอไปน้ี  

การว่ิง ใชหลักการ Overlapping โดยอวัยวะตาง ๆ ในรางกายจะเคล่ือนไหวไมพรอมกันในขณะที่ว่ิง แขนและ

ขา จะเริ่มตนและสิ้นสุดไมพรอมกัน ในขณะเดียวกัน การเคล่ือนไหวของหัวไหล ขอศอก และขอมือ ก็ไมพรอมกัน  

หากอวัยวะทุกสวนเคล่ือนไหวพรอม ๆ กัน การเคล่ือนไหวของตัวละครจะดูแข็งกระดางเหมือนหุนยนต หรือ

รูสึกวาตัวละครไมมีชีวิต หลักการน้ีจะชวยใหตัวละครเคล่ือนไหวดูมีชีวิตชีวาและสมจริงมากขึ้น อีกหลักการท่ีถูก

นํามาใช คือหลักการ Slow in and slow out ถูกนํามาใชเพ่ือสรางจังหวะในการเคล่ือนไหว ขณะที่ตัวละครลอยตัวอยู

กลางอากาศ การเคล่ือนไหวจะชา แตพอเทาแตะพ้ืนจนถึงจังหวะที่ตัวละครงอเขาเพ่ือรับนํ้าหนัก การเคล่ือนไหวจะ

เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การเคล่ือนไหวชา เร็ว สลับกันเชนน้ีจะทําใหการเคล่ือนไหวมีจังหวะ หากการเคล่ือนไหว

ราบเรียบเสมอกันไปหมด ผูชมจะรูสึกวาการเคล่ือนไหวน้ันแข็งกระดางและไมมีชีวิต อีกหลักการหน่ึง คือ Squash and 

stretch  ขณะที่ตัวละครยอเขาลงเพ่ือเตรียมตัวจะกระโดดน้ัน ตัวละครจะถูกกําหนดทาทางหรือโพส (Pose) ใหหอตัว

หรือบีบตัวลงเพ่ือเตรียมสงตัวออกไป หลังจากสงตัวออกไปแลวตัวละครจะคอย ๆ ยืดตัวออก เปนจังหวะสลับกันไป

อยางน้ี  
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รูปที่ 4   ตัวอยางการเคล่ือนไหวท่ีสรางจากทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมช่ัน 

 

การแกวงมือหรือเทา   ใชหลักการ Slow in and slow out คือตอนที่มือเริ่มเคลื่อนที่จากจุดเริ่มตน การ

เคล่ือนไหวจะชาแลวเร็วขึ้นและชาลงอีกทีตอนที่มือถึงจุดสุดทาย การเคล่ือนไหวของเทาจากจุดหน่ึงไปอีกจุดหน่ึงก็ใช

หลักการเดียวกัน อีกหลักการหน่ึงที่นํ้ามาใชในการเคล่ือนไหวมือหรือเทาก็คือ Overlapping คือ การเคล่ือนไหวของ

สิ่งมีชีวิตจะเริ่มตนและสิ้นสุดไมพรอมกัน การแกวงมือหรือเทาก็เชนกัน การเคล่ือนไหวจะเริ่มจากหัวไหลแลวสงแรง

ไปสูขอศอกและขอมือตามลําดับ สวนของเทาก็เชนกัน เริ่มเคล่ือนไหวจากสะโพก ไปที่หัวเขาและขอเทาตามลําดับ 

การเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นไมพรอมกันเชนน้ีจะทําใหการเคลื่อนไหวของตัวละครดูมีชีวิตมากขึ้น ไมแข็งกระดาง 

หลักการสําคัญอีกขอหน่ึงสําหรับการเคล่ือนไหวของสิ่งมีชีวิต คือ Arcs คือ อวัยวะตาง ๆ ของสิ่งมีชีวิตเคล่ือนที่เปน

เสนโคงเสมอ เชน มือ เทา การแกวงมือ หรือเทา จากจุดหน่ึงไปจุดหน่ึงตองเปนเสนโคงเสมอ  
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รูปที่ 5   ตัวอยางการเคล่ือนไหวท่ีสรางจากทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมช่ัน 

 

การกระโดด หลักการ Squash and stretch สําคัญมากสําหรับการกระโดด กอนกระโดดน้ันตัวละครตองยอตัว

ลงเพ่ือสรางแรงสงในการกระโดด ขณะยอตัวโพสของตัวละครตองบีบลงหรือยอลง จากน้ันก็ยืดตัวออกอยางรวดเร็ว

เพ่ือสงตัวขึ้นไปบนอากาศ ขณะที่จะลงสูพ้ืนตัวละครจะยืดปลายเทาออกมาแตะพื้นแลวยอตัวลงเพ่ือเตรียมกระโดดใน

ครั้งตอไป การยอตัวเตรียมกระโดดน้ันก็ตรงกับหลักการ Anticipation คือการเตรียมพรอมกอนการกระทําเชนกัน 

หลักการ Overlapping ก็ถูกนํามาใชเชนกัน เพราะขณะที่สงตัวขึ้นไปบนอากาศตัวจะเคล่ือนที่ไปกอนเทาทั้งสอง หรือ

ตอนที่ตัวละครกลับลงสูพ้ืนอีกครั้งน้ันก็ตองคอย ๆ รับนํ้าหนักจากเทาแลวไลขึ้นไปจนถึงสวนหัวของตัวละคร และ

แนนอนวาหลักการ Slow in and slow out ก็ตองถูกนํามาใชดวย เพ่ือสรางจังหวะของการเคล่ือนไหว ไมใหเกิดการ

เคล่ือนไหวที่เทากันจนเกินไป 

การเคล่ือนไหวอื่น ๆ ของตัวละครตลอดทั้งเรื่องก็ไดนําเอาทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมช่ันเหลาน้ีมาใชเปนแนวทาง

ในการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละคร ทําใหการเคล่ือนไหวของตัวละครน้ันล่ืนไหล สมจริงมากขึ้น รูสึกมีชีวิตมาก

ขึ้น และสวยงามมากข้ึนอีกดวย ซึ่งแตกตางจากตัวละครที่ไมไดใชหลักการเหลาน้ีที่การเคล่ือนไหวจะรูแข็งกระดาง 

ขาดความสมจริงและขาดชีวิต  
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รูปที่ 6   ตัวอยางการเคล่ือนไหวท่ีสรางจากทฤษฎีพ้ืนฐานแอนิเมช่ัน 

 

4.บทสรุป 

 แอนิเมเตอรของ วอลท ดิสนีย สตูดิโอ ไดศึกษา คนควา และพัฒนาความรูเพ่ือสรางการเคล่ือนไหวของตัว

ละครใหสมจริงไดอยางนาอัศจรรย ความรูเหลาน้ันไดถูกนําไปใชในภาพยนตรของ วอลท ดิสนีย หลายตอหลายเรื่อง 

แมกระทั่ง พิกซาร สตูดิโอ ซึ่งเปนผูสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันแบบสามมิติที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดรายหนึ่งของ

โลกก็ยังใชความรูเหลาน้ีเปนพ้ืนฐานในการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละคร ตลอดเวลาหลายสิบปที่ผานมาความรู

เหลาน้ีไดรับการพิสูจนแลววาสามารถสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครไดอยางสมจริง จนกระท่ังไดกลายเปนทฏษฎี

พ้ืนฐานของการสรางการเคล่ือนไหวของตัวละคร  

ผูวิจัยเองไดทดลองสรางภาพยนตรแอนิเมช่ันขนาดสั้นหน่ึงเรื่อง โดยใชทฤษฎีดังกลาวเปนแนวทางสรางการ

เคล่ือนไหว พบวาสามารถสรางการเคล่ือนไหวของตัวละครสมจริงไดในระดับหน่ึง อยางไรก็ตามผูวิจัยยังไมสามารถ

สรางการเคล่ือนไหวใหสมจริงไดในระดับเดียวกับพิกซารสตูดิโอ แมวาจะใชทฤษฎีพ้ืนฐานเดียวกันก็ตาม เพราะวาการ

นําทฏษฎีเหลาน้ีไปใชตองการ "ความชํานาญ" มากกวา "ความรู" การเรียนรูภาคทฤษฎีมากมายอยางไร หากไมไดฝก

ปฏิบัติบอย ๆ จนเกิดความชํานาญแลว จะไมสามารถประยุกตใชทฏษฎีแอนิเมช่ันเหลาน้ีไดอยางถูกตองและเหมาะสม 

การไดรับคําแนะนําและการถายทอดประสบการณจากแอนิเมเตอรผูเช่ียวชาญ จะเปนวิธีหน่ึงที่สามารถพัฒนาใหผู

เริ่มตนศึกษางานดานน้ีเกิดความรูและความชํานาญไดตอไป 
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การออกแบบตวัละครและบรรยากาศของภาพยนตรการตนูแนวเหนือจริง 
The Study of Surrealism Character Design and Environment 

 

สัญญา จงเสถียร1  รองศาสตราจารยพิศประไพ สารศาลิน2  และ ชัยพร พานิชรุทติวงศ3 
------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
ผลงานภาพยนตรแอนิเมช่ันของ ทิม เบอรตัน, เฮนร่ี เซลิค และ ฮายาโอะ มิยาซากิ เปนที่รูจักในฐานะ

ผูออกแบบตัวละครและบรรยากาศที่แปลกประหลาดท่ีมีเอกลักษณพิเศษเฉพาะตัว จนกลายเปนภาพยนตรแอนิเมช่ัน
แนวจินตนาการเหนือจริง ตลอดจนเปนที่ยอมรับของผูชม 

โครงการศึกษาการออกแบบตัวละครและบรรยากาศของภาพยนตรการตูนแนวเหนือจริง มีวัตถุประสงค
เพ่ือที่จะศึกษาคนควาการสรางภาพยนตรแนวจินตนาการเหนือจริง โดยการศึกษาเนนการคนหาบุคลิคลักษณะของตัว
ละครที่มีความพิเศษ ตลอดจนการออกแบบฉาก การใหแสงที่สามารถควบคุมบรรยากาศใหผูชมสามารถรับรูถึง
อารมณและความรูสึกตามเน้ือเรื่องที่ตองการจะสื่อ 

ผลการทดลองพบวา การออกแบบลักษณะตัวละครใหมีเอกลักษณพิเศษที่ผูดูสามารถจดจําไดเมื่อนึกถึง
ภาพยนตรที่เราสรางเปนสิ่งสําคัญ ตลอดจนการออกแบบฉากและการใหแสงแบบเนน (Focus) ในแตละตอนควบคูไป
กับการใหสีและการลงในรายละเอียดของพื้นผิว อยางไรก็ตามจากการวิจัยพบวา นอกจากเอกลักษณพิเศษของตัวละคร
และความประสานกลมกลืนกันในทุกองคประกอบเหลาน้ันแลวการวางโครงสรางของเนื้อเรื่องที่สามารถสื่อสารกับ
ผูชมใหเขาใจก็เปนสิ่งสําคัญ 

 
คําสําคัญ: แอนิเมช่ัน, ตัวละคร, บรรยกาศ, ทิม เบอรตัน, เฮนรี่ เซลิค, ฮายาโอะ มิยาซากิ, จินตนาการเหนือจริง 

 
Abstract 

 
Animation movies of Tim Burton, Henry Selick, and Hayao Miyazaki have a very unique identity which is 

known for their strange characters and setting design. Its identity was well-accepted by the audience as imagination 
and surreal movie. 

This study has an objective to study surreal animation movies. The study emphasized the design of 
characters, scenes, and lighting which can convey the emotions and mood of the audiences. 

The result of the study showed that creating a unique character design in order to be remembered by the 
audience is very important. Moreover, scene design and lighting design should be focused in each part along with 
color and details of the work surface. However, the result also showed that besides the identity of character design 
                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปะมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะดิจิตอลอารต มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยารังสิต 
3 อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพวิเตอรอารต คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยารังสิต 
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and the harmony of composition, the structure of contents which can convey the message to the audience are 
important as well. 
 
Keyword: Animation, Character, Environment, Tim Burton, Hayao Miyazaki, Surrealism 
 
1. แนวทางการศึกษา 
 ภาพยนตรแอนิเมช่ันเปนสื่อที่สามารถรับชมไดทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะกับเยาวชน เพราะนอกจากจะไดรับ
ความสนุกสนานในการชมแลว ยังเปนการเปดรับจินตนาการและความรูที่แอบแฝงเอาไวอยางแยบยลจากผูสรางอีก
ดวย ผูวิจัยไดเลือกภาพยนตรแอนิเมช่ันของ ทิม เบอรตัน, เฮนรี่ เซลิค (ผลงานฝงตะวันตก) และฮายาโอะ มิยาซากิ 
(ผลงานฝงตะวันออก) ทั้งหมด 5 เรื่องกับหนังสืออีกหน่ึงเลม มาใชเปนกรณีศึกษา จากน้ันจึงรวบรวมขอมูลที่ได
ทั้งหมดมาสรางเปนชุดความรูหน่ึงชุดเพ่ือใชในการออกแบบลักษณะรูปลักษณของตัวละคร รวมถึงการออกแบบฉาก
และสรางบรรยากาศ เพ่ือใหเกิดรูปแบบการออกแบบที่มีเอกลักษณะเฉพาะตน 
1.1 วัตถุประสงค  
- เพ่ือหาแนวทางในการทําภาพยนตรอนิเมช่ันที่มีเอกลักษณและสรางความแตกตาง 
- ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เพ่ือนําแนวทางมาออกแบบตัวละครและบรรยากาศใน 
 งานแอนิเมช่ันสามมิติ 
- เพ่ือเปนการจุดประกายความคิดสรางสรรคของผูผลิตภาพยนตรอนิเมช่ัน และผูที่สนใจ 
1.2 แนวคิดเรื่ององคประกอบการนําเสนอในภาพยนตร 
 การวิเคราะหองคประกอบการนําเสนอในภาพยนตร อาศัยแนวคิด ๒ ประการ ประกอบดวย 
- แนวคิดเก่ียวกับโครงสรางการเลาเรื่อง (Narratology) 
- แนวคิดเก่ียวกับภาษาของภาพยนตรแอนิเมช่ัน (Film Language) 
1.3 แนวคิดเก่ียวกับโครงสรางการเลาเรื่อง (Narratology) 
 เอเดรียน ทิลลี อธิบายการศึกษาเก่ียวกับการเลาเรื่องไววา เปนการกาวขามจากการศึกษาเน้ือหาไปสูความ
สนใจในโครงสรางของการเลาเรื่อง (Structure) และวิธีการเลาเรื่อง (Process) ของสื่อแตละชนิด ซึ่งประเภทของการ
เลาเรื่องที่ไดรับการนํามาศึกษามีอยูหลายชนิด ทั้งนวนิยาย ขาว รวมท้ังภาพยนตร โดย หลุยส จิอันเน็ตต้ีไดกําหนด
วิธีการวิเคราะหการเลาเรื่องในภาพยนนตร ดังน้ี 
- โครงเรื่อง (Plot) : ประกอบไปดวยการเปดเรื่อง แบงได ๓ แบบ คือ 

ก. เปดดวยการบรรยาย เปดเรียบ ๆ แลวคอย ๆ เพ่ิมสีสันรสชาติของเรื่อง 
ข. เปดดวยฉาก 
ค. เปดดวยการกระทําที่นาสนใจของตัวละคร 

- พัฒนาเรื่อง (การดําเนินเรื่อง) : แบงได ๓ แบบ คือ 
ก. ดําเนินเรื่องตามปฏิทิน 
ข. ดําเนินเรื่องแบบเลายอนกลับ 
ค. ดําเนินเหตุการณและสถานที่สลับกันไปมา  

- ความขัดแยง (Conflict) : แบงออกเปน 
ก. ความขัดแยงระหวางมนุษยกับมนุษย คือ ตัวละครสองฝายไมลงรอยกัน 
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ข. ความขัดแยงภายในจิตใจ เปนความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในตัวละคร 
ค. ขัดแยงกับพลังภายนอก ทั้งระหวางมนุษยกับระบบสังคม หรือมนุษยกับธรรมชาติ 

- ตัวละคร (Character) 
พิจารณาลักษณะตัวละครในแงความคิด พฤติกรรม และบทสนทนา เพ่ือดูวาแตละตัวมีลักษณะแบน กลม ลึกซึ้ง 

หรือต้ืนเขิน 
- แกนเรื่อง (Theme) 

การแยกยอยความคิด จะทาํใหสามารถเขาใจเรื่องราวไดชัดเจนยิ่งขน โดยแกนความคิดแบงออกเปน 
ก. แกนเรื่องเก่ียวกับศีลธรรม 
ข. แกนเรื่องเก่ียวกับชีวิต วิพากษ และประเมินสภาพของมนุษย 
ค. แกนเรื่องเก่ียวกับธรรมชาติของมนุษย พฤติกรรมของมนุษย โดยนําเสนอผานมนุษยคนหน่ึงแทน 
ง. แกนเรื่องเก่ียวกับการวิพากษสังคม เสียดสี เพ่ือตองการปฏิรูปสังคม 
จ. แกนเรื่องเชิงปรัชญา ดวยการต้ังคําถาม และคําตอบ 

- ฉาก (Setting) 
เปนองคประกอบสําคัญในการเลาเรื่อง ฉากสามารถบงบอกความหมายบางอยางของเรื่อง มีอิทธิพลตอความคิด 

หรือการกระทําของตัวละคร 
- สัญลักษณพิเศษ (Symbol) 

สัญลักษณที่สื่อความหมายพิเศษอาจเปนไดทั้งภาพและเสียง โดยสัญลักษณดานภาพอาจเปนภาพที่เสนอซ้ําๆ 
รวมท้ังการลําดับหรือตัดตอภาพก็เปนสัญลักษณไดเหมือนกัน 
- มุมมองในการเลาเรื่อง (Point of View) 
         มุมมองในการเลาเรื่องมีสวนทําใหอารมณ ความรูสึกแกผูชมแตกตางกัน 
1.4 แนวคิดเก่ียวกับภาษาของภาพยนตรแอนิเมช่ัน (Film Language) 
 ภาพยนตรจําเปนตองใชภาษาเฉพาะตัวของภาพยนตรเปนตัวสื่อความหมายระหวางผูผลิตกับผูชม ซึ่งทั้งสอง
ฝายตองเขาใจ และควบคุมภาษาเหลาน้ีไดอยางมีประสิทธิภาพ โดย แฮนเซน และคณะไดสรุปถึงองคประกอบที่เปน
ความหมายของภาษาโดยรวมในสื่อภาพเคลื่อนไหว วาแบงออกเปน ๒ สวน คือ องคประกอบดานเทคนิค (Technical 
Elements) และองคประกอบดานสัญลักษณ (Symbolic Elements) 
 
2. กรณีศึกษา 
2.1 การวิเคราะหผลงานออกแบบภาพยนตรจํานวน 3 เร่ืองและหนังสือ 1 เลมของ ทิม  เบอรตัน และเฮนร่ี เซลิค  
 
   
 
 
 

 
ภาพท่ี 1 ภาพยนตรเร่ือง Coraline 
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- ภาพยนตรเร่ือง Coraline 
กํากับโดย: Henry Selick เขาฉายเมื่อ: ค.ศ. 2009 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2 ภาพยนตรเร่ือง Corpse Bride 

- ภาพยนตรเร่ือง Corpse Bride 
กํากับโดย: Tim Burton บทภาพยนตรโดย: John August, Caroline Thompson, Pamela Pettler, Tim Burton 
เขาฉายเมื่อ: ค.ศ. 2005 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ภาพยนตรเร่ือง The Nightmare Before Christmas 

- ภาพยนตรเร่ือง The Nightmare Before Christmas 
กํากับโดย: Henry Selick ผูอํานวยการสราง: Tim Burton บทภาพยนตรโดย: Tim Burton เขาฉายเมื่อ: ค.ศ. 1993 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 หนังสือรวมบทกวีและภาพประกอบ The Melancholy Death of Oyster Boy 

 
- หนังสือรวมบทกวีและภาพประกอบ The Melancholy Death of Oyster Boy  
ผูแตงและภาพประกอบ: Tim Burton วางจําหนาย: ค.ศ. 1996 
 
ก. การวิเคราะหเน้ือเร่ือง มีประเด็นสําคัญสรุปไดดังน้ี 

- การใชวิธีการเลาที่ดูลึกลับ แลวคอยๆ คล่ีคลาย ทําใหผูชมเกิดความอยากรู วาความจริงเปนเชนไร 
ตัวอยางเชน ครอบครัวของ Coraline ยายมาอยูในบานหลังใหม ภายในบานมีประตูลับซึ่งใชเปนสิ่งเช่ือมโยงเด็กสาวไป
ยังอีกโลกหน่ึง ซึ่งเต็มไปดวยปริศนาที่รอการคนพบ 

- การใชวิธีการสรางเรื่องราวที่ซับซอนและทําใหเขาใจผิด โดยพอถึงจุดคล่ีคลายจึงพบความจริงวาตัวละคร
กลายเปนคนซื่อและบริสุทธิ์ เชนภาพยนตรเรื่อง The Nightmare Before Christmas ไดกําหนดใหตัวเอกของเรื่องไป
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กอกวนในเทศกาลวัน Christmas ดวยความหวังดีที่อยากใหเด็กๆ มีความสุขแตกับกลายเปนเรื่องเลวรายโดยไมไดต้ังใจ
ใหเปนแบบน้ัน 

- การสรางจุดรวมในภาพยนตร ที่หลุดจากโลกเดิมๆ และใชกลวิธีนําเรื่องราวในชีวิตประจําวันของคนใน
โลกแหงความเปนจริงที่ดูเรียบงายมาเปนฉากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครในโลกแหงจินตนาการ เพ่ือสรางอารมณ
รวมจากความคุนเคยของคนดู เชนภาพยนตรเรื่อง Corpse Bride ตัวละครเอกของเรื่องเขาไปอยูในโลกของวิญญาณที่
เสียชีวิตไปแลวในโลกแหงความจริง จากสังคมท่ีผูคนเหลาน้ันอาจจะมีความแคนความผิดหวังมาเปนการอยูรวมกัน
อยางเรียบงายและจริงใจ และยังมีคนที่ตัวเอกรูจักอยูดวยทําใหผูชมเกิดความรูสึกผูกพันและอบอุน 

- การสรางเรื่องราวใหดูเสมือนมีปมขัดแยง แตสุดทายกลับไมมีปมขัดแยงใดๆ เลย เชนภาพยนตรเรื่อง The 
Nightmare Before Christmas คือฉากที่เปดมาในเมือง Halloween ผูคนอยูในหมูบานมีบุคลิคนากลัว ไมจริงใจ เมื่อเรื่อง
ดําเนินไปจนคอยๆ คล่ีคลายจึงพบวาผูคนเหลาน้ันเต็มไปดวยความนารักจริงใจและซื่อตรง 
 
ข.การวิเคราะหการออกแบบตัวละคร 

- การเนนทางดานอารมณ เชนการสรางใหตัวละครมีบุคลิกเปนคนมีอารมณขันและมีจินตนาการ เปนตัว
ละครที่ไมธรรมดา แมวาตัวละครรูปลักษณภายนอกจะดูนาเกลียดอยางไร แตภายในหัวใจมีความสวยงามทําใหตัว
ละครมีเสนห เปนการซอนตัวตนที่แทจริงภายใตความขัดแยง เชนภาพยนตรเรื่อง The Melancholy Death of Oyster 
Boy มีการออกแบบใหตัวเอกทุกตัวในเรื่องสั้นมีหนาตาอัปลักษณถูกสังคมรังเกียจ ที่ไมใชเปนความผิดของเขา เปนตน 

- การกําหนดบทบาทของตัวรายที่ชัดเจน โดยเนนถึงความเปนคนไมดีและไมมีคุณธรรม ตัวอยางเชนในเรื่อง 
Corpse Bride กําหนดใหตัวรายเต็มไปดวยความเห็นแกตัวและจองแตจะเอาเปรียบคนอื่น จึงทําทุกวิถีทางเพ่ือใหสําเร็จ
ดวยวิถีที่ช่ัวราย 

- การซอนตัวละครที่แทจริงของตัวละครเชนการแสดงอารมณและทาทางดูโหดราย แตก็มิใชวาจะโหดราย
จริงๆ กลับกลายเปนวาความรายน้ันมาจากสิ่งที่สังคมกระทําตอพวกเขา ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง The Nightmare 
Before Christmas ตัวละครเอกมีความเบื่อหนายตอแรงกดดันของสังคมจนทําใหเขาไดกระทําในสิ่งที่ไมถูกตอง โดย
ไมไดต้ังใจ 

- การสรางตัวละครใหมีเอกลักษณไมปกติ ตัวอยางเชนในหนังสือเรื่อง The Melancholy Death of Oyster 
Boy เปนเรื่องของเด็กชายหอยนางลม มีหัวเปนเปลือกหอยกาบ มักถูกคนแกลงจนกลายเปนเด็กที่มีนิสัยเก็บตัวเงียบ
และไมยุงกับใคร 

- การนําตัวละครในเรื่องเกามาใชในเร่ืองใหม ตัวละครในแตละเรื่องดูมีความเช่ือมโยงกันในบุคลิกลักษณะ 
ซึ่งทําใหคนดูรูสึกมีความผูกพัน ตัวอยางเชนเจาสุนัขสัตวเล้ียงของตัวละครเอกในเรื่อง The Nightmare Before 
Christmas กับ Corpse Bride 
 
ค.การวิเคราะหการออกแบบฉาก 

- การสรางฉากใหดูนากลัวลึกลับ ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง  The Nightmare Before Christmas ทุกๆฉาก
จะเริ่มดวยบรรยากาศนากลัว เมื่อดูไปสักระยะจะพบวากลายเปนความงดงามโดยไมรูตัว 

- การสรางฉากและเร่ืองราวเหตุการณใหดูแปลกและเหนือจริงและมีความงดงามเพื่อการจดจํา  ตัวอยางเชน
ในภาพยนตรเรื่อง The Nightmare Before Christmas มีการกําหนดใหตัวละครเอกยืนรองเพลงในปา และกลายเปนภาพ
ที่ผูคนช่ืนชอบและจดจําไดเมื่อนึกถึงหนังเรื่องน้ี 
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- การสื่อความหมายที่ชัดเจน โดยฉากทุกฉากไดมีการคิดแลวสรางอยางต้ังใจดวยความประนีต ทําใหผูดูมี
ความเช่ือวา ทุกอยางเปนของจริง 
 
ง.การวิเคราะหการออกแบบMood and Tone และชุดสี 

- การใชสีโทนเย็นที่ใหความรูสึกหมนหมองโดยเม่ือตัดกับแสงสีในโทนรอนที่พอเหมาะทําใหภาพมีความ
นาสนใจ ซึ่งเปนเทคนิคเฉพาะตัวของผูสรางเพ่ือใหตัวละครดูมีความลึกลับซับซอนนาสนใจ 
 
จ. การวิเคราะหระดับโครงสราง (Structure) 

- การเนนความเปนจริงที่เห็นไดชัดทางสังคม ผลงานแทบทุกเรื่องมีเคาโครงมาจากความจริงทางสังคมอยาง
เห็นไดชัดเชน การสื่อถึงความไมยุติธรรม การเอาลัดเอาเปรียบ ความไมเทาเทียม เพ่ือเตือนสติสังคม 
 
2.2 เอกลักษณงานภาพยนตรอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยาซากิ ท่ีสงผลตอการออกแบบตัวละคร และบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5 ภาพยนตรเร่ือง Spirited Away 

- ภาพยนตรเร่ือง Spirited Away 
กํากับโดยและบทภาพยนตรโดย: ฮายาโอะ มิยาซากิ อํานวยการสรางโดย: ซูซึกิ โทชิโอะ เขาฉายเมื่อ: ค.ศ. 2001  
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 ภาพยนตรเร่ือง My Neighbor Totoro 

- ภาพยนตรเร่ือง My Neighbor Totoro 
กํากับโดยและบทภาพยนตรโดย: ฮายาโอะ มิยาซากิ เขาฉายเมื่อ: ค.ศ. 2001 
 
ก. การวิเคราะหเน้ือเร่ือง 

- การสรางความหลุดพนจากความเคยชินของคนดวยการปนคําพูดในตํานานใหเปนภาพ เทคนิคแอนิ-เมช่ัน
จึงแคมารองรับเรื่องราว การสรางเรื่องราวที่คิดขึ้นเอง ทําใหผลงานนาต่ืนเตน และยากท่ีจะคาดเดา 

- การเลาโครงเรื่องหลักตามลําดับขั้นตอน และสอดแทรกโครงเรื่องรองในบางจังหวะ ตัวอยางเชนใน
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ภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro มีโครงเรื่องหลักเก่ียวกับเด็กสองคน ที่ตองยายไปอยูบานใหมในชนบทและ
คอยๆเรียนรูถึงคําวามิตรภาพกับวิญญาณปา ซึ่งเปนประเด็นการสานสัมพันธระหวางมนุษยและธรรมชาติ และถูก
ขัดจังหวะดวยโครงเรื่องรอง คือความสัมพันธระหวางแมที่นอนปวยและลูกสาว 

- การสรางเรื่องราวที่ซับซอน สงผลใหจุดวิกฤติหรือการคล่ีคลายเร่ืองแตกตางออกไป ไมมีจุดวิกฤติที่ชัดเจน 
หรือมีจุดวิกฤติซอนจุดวิกฤติ ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro คืนที่วิญญาณปาและสองหนูนอย
ชวยกันทําพิธีออนวอนตอแปลงเมล็ดพืชกลับมีปาฏิหารย ตนไมเติบโตสูงเสียดฟา เนนการสือถึงความรวมมือกัน
ระหวางมนุษยกับธรรมชาติ ทําใหเกิดสิ่งมหัศจรรยอันเปนหัวใจสําคัญของเรื่อง จุดวิกฤติเริ่มที่การเปลี่ยนแปลงของ
ตนไม และทันใดก็เกิดเหตุการณที่ตัวละครเอกหายไป ทําใหวิญญาณปาตองชวยตามหาจนเจอ ถือเปนจุดวิกฤติอีกจุด
หน่ึง แตในขณะเดียวกัน ชวงของจุดวิกฤติไมไดเราอารมณจนถึงขีดสุด ทําใหดูเหมือนวาเรื่องไมมีจุดวิกฤติ 

- การสรางจุดรวมในภาพยนตร ที่หลุดจากโลกเดิมๆ เขาสูโลกสมมติ และใชกลวิธีนําเรื่องราวใน
ชีวิตประจําวันของคนในโลกแหงความเปนจริงที่ดูเรียบงายมาเปนฉากเหตุการณที่เกิดขึ้นกับตัวละครในโลกแหง
จินตนาการ เพ่ือสรางอารมณรวมจากความคุนเคยของคนดู ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro ตัว
ละครเอกที่ช่ือวาเมยเจอโพรงตนไมโดยบังเอิญ จนไดพบวิญญาณปา และการท่ีหนูนอยซัทสึกิพบกับวิญญาณปาที่ปาย
รถเมล ซึ่งเปนการสรางบรรยากาศในฉากนี้ไดอยางนาฉงนวาวิญญาณปามายืนขางๆ โดยไมพูดจา ไมทําราย ทั้งที่
บรรยากาศโดยรอบเอื้ออํานวย ฉากน้ีนอกจากสรางความรูสึกประหลาดใจในขั้นแรกแลว ยังสรางความประหลาดใจ
ขึ้นไปอีกขั้น เมื่อมีรถประจําทางรูปรางเปนแมวว่ิงมาจอดที่ปายกอนแลววิญญาณปาก็ขึ้นรถไป คนดูไดคําตอบที่ทั้งขํา
และเหนือความคาดหมาย 

- การสรางเรื่องราวใหดูเสมือนมีปมขัดแยง แตในความเปนจริงไมมีปมขัดแยงใดๆ  ตัวอยางเชนในภาพยนตร
เรื่อง My Neighbor Totoro ในฉากที่หนูนอยเผชญกับวิญญาณปา ซึ่งตองการใหขัดแยงกับความเช่ือของคนที่มักจะคิด
วาผีตองหลอกคน สวนคนก็ตองกลัวผี แตเด็กนอยทั้งสองและวิญญาณปากลับทําในสิ่งตรงกันขาม คือว่ิงเขาหาผี สวน
ผีก็เลนกับคน ซึ่งทําใหโทนของการนําเสนอของงานเปนความเรียบงาย ใสบริสุทธิ์ 
 
ข.การวิเคราะหการออกแบบตัวละคร 

- การสรางตัวละครเอก เปนผูหญิง ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro ตัวละครเอกเปนหนู
นอยเมยวัย ๔ ขวบ กับพ่ีสาวซัทสึกิวัย ๑๑ ป และ Spirited Away ชิฮิโรเด็กหญิงวัย ๑o ขวบ การนําเสนอตัวเอกเปนเด็ก
สาว นอกจากจะเปนการฉีกแนวทางของตัวละครเพ่ือสรางความโดดเดนแลว ยังเปดโอกาสใหเกิดการนําเสนอมายา
ภาพ (illution) หรือความเพอฝนแบบเด็กสาวและเปดโอกาสใหคนดูไดจินตนาการ ในขณะเดียวกันชวงวัยของตัวละคร
เปนวัยแหงการเปล่ียนแปลง ซึ่งชวงเวลาที่ซับซอนและตองด้ินรนเพ่ือกาวขามจากความเปนเด็กไปสูวัยรุนมากกวา
ผูชาย การเรียกรองอารมณรวมกับผูดู ที่จะเอาใจชวยเด็กสาวจึงทําไดงายกวาเด็กผูชายหรือผูหญิงที่โตแลว นอกจากนั้น
ตัวละครของมิยาซากิเปนเด็กหญิงที่มีอารมณออนไหว จึงไดปลอยใหตัวละครระบายหยาดนํ้าตาออกมาใหพอ เพ่ือเนน
ความออนแอที่แฝงอยูในจิตใจเฉกเชนปุถุชนทั่วไป ตัวละครท่ีแมจะเปนเพียงลายเสนเคล่ือนไหว แตก็ดูเสมือนมีชีวิต
และเลือดเน้ือ สามารถเช้ือเชิญใหคนดูเขาไปสัมผัสถึงจิตใจตัวละครไดไมยาก 

- การที่ไมมีตัวละครที่เปนผูรายอยางแทจริง มิยาซากิสรางตัวละครที่ดูเสมือนจะเปนผูรายต้ังแตตนเรื่อง แต
เมื่อคนดูติดตามไปเรื่อยๆ และไดซึมซับความคิดของตัวละคร ความรูสึกตอตัวละครผูรายก็จะคอยๆ เปล่ียนแปลงตาม
ไปดวย ตัวละครผูรายมักมีสวนของความดีแฝงอยูในจิตใจเสมอ ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง Spirited Away แมมดยู
บาบะเปนตัวละครท่ีปกปองทุกชีวิตในโลกวิญญาณ ดวยการยึดช่ือมาเก็บไวเพ่ือใหลืมความทรงจําเก่ียวกับตนเอง เพ่ือ
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จะไดทุมเททํางานในโรงอาบนํ้าของเธออยางเต็มกําลัง ความรายของแมมดจึงเปนเพียงการท่ีไมยอมใหใครเอาเปรียบ 
และลุมหลงกับเงินทองนอกกายเทาน้ัน เธอไมไดรายเวทยสาปแชงใคร รวมท้ังพอและแมของชิฮิโรที่ตองกลายเปนหมู 
(เพราะการกลายเปนหมูน้ันเปนเพราะความโลภมาก ไปกินอาหารของเทพเจา) ในขณะเดียวกันแมมดยังรักษาสัญญา
และปลอยใหชิฮิโรกลับบานหลังจากจําพอแมตนเองที่กลายเปนหมูได 

- การสรางลักษณะตัวละครในแบบมิยาซากิน้ันไมมีเสนแบงของบทบาทท่ีชัดเจน ไมมีการตีกรอบตัวละคร 
จึงเปนการสรางตัวละครที่คลายมนุษยหลุดเขามาโลดแลนบนแผนฟลม ทําใหคนดูรูสึกวาตัวการตูนที่เห็นอยูน้ันมีชีวิต 
มีจิตวิญญาณเหมือนมนุษยคนหน่ึง 

- การออกแบบตัวละครทุกชีวิตใหมีคาเทาเทียมกัน ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง Spirited Away การสราง
ตัวละครไมวาจะเปนวิญญาณของตนไม แมนํ้า แมลงหรือตัวละครคลายกอนฝุนขนาดจิ๋ว แมจะเปนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก
ที่ถูกมนุษยมองขามแตยังทําตัวใหเปนประโยชนดวยการขนกอนถานหินไปเติมเช้ือไฟใหแกโรงอาบนํ้า แหงเทพเจา 
การแสดงความเคารพสิ่งมีชีวิตทุกรูปแบบเปนนัยยะที่พยายามกระตุนใหเกิดการยอมรับนับถือ ลดความขัดแยงกันใน
สังคม  

- ภาพยนตรแอนิเมช่ันสวนใหญเลือกใชมุมมองการเลาเรื่องแบบรอบดาน เพ่ือนําเสนอเหตุการณอยาง
ครอบคลุม แตมิยาซากิเลือกที่จะเลาเรื่องราวผานสายตาเด็กผูหญิง ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro 
เปนภาพยนตรแสดงใหเห็นถึงความรักระหวางพ่ีนองผานเวลาที่อยูรวมกัน นองมักเลียนแบบทาทางของพี่สาว 
ภาพยนตรติดตามตัวละครสองพี่นองไปตลอด ยิ่งสรางความผูกพันระหวางผูชมและตัวละคร  

- การสรางตัวละครหลักดวยลายเสนที่เรียบงายและมีความสมจริง รูปราง หนาตาตัวละครเอกทุกเรื่องมักมี
หนาตาสมจริง และมีสัดสวนใกลเคียงกับมนุษยจริง เชน มีดวงตาเล็ก ใบหนาเรียบงาย รูปรางผอมบาง ไมมีสวนเวา
สวนโคง และไมดูนารัก 

- การสรางตัวละครเหนือจริงแบบเรียบงายและยากที่จะคาดเดาได เชน ตัวละครเทพเจา วิญญาณที่ไมมีอยูจริง 
การออกแบบตัวละครหนาตาประหลาดที่ดูก่ึงเทพก่ึงปศาจทําใหเกิดความโดดเดนในงาน ตัวละครเหลาน้ีถูกออกแบบ
ในลักษณะเสนสายที่เรียบงาย โดยลดทอนเหล่ียมมุมของตัวละคร และเนนรูปทรงกลม เพ่ือเปดโอกาสใหคนดูได
จินตนาการตอ เพราะไมสามารถคาดเดาไดวาตัวละครเหลาน้ันจะดีหรือราย ในขณะเดียวกันทําใหคนดูผิดคาดจากที่คิด
วาตัวละครที่เปนวิญญาณและปศาจจะตองมีความมหัศจรรย 

- การนําตัวละครเกามาใชในเรื่องใหม  นอกจากลายเสนของมิยาซากิเปนที่คุนเคย โดยมักจะออกแบบตัว
ละครหลักใหมีลักษณะเหมือนกันทุกเรื่อง เชน การนําตัวละครประกอบในผลงานท่ีเคยสรางในอดีต มาสอดแทรกใน
ผลงานช้ินตอๆ มา เพ่ือทําใหคนดูสามารถจดจําและมีความผูกพันกับตัวละครน้ันๆ 
 
ค.การวิเคราะหการออกแบบฉาก 

- การออกแบบฉากของมิยาซากิมีสัญลักษณที่เปนจุดรวม นอกเหนือจากการสรางตัวละครหลักเปนเด็กผูหญิง 
และการมองโลกในแงดี แลวการออกแบบฉากของมิยาซากิจะมีการเนนสายลม และผืนฟาคลายกันเสมอ ตัวอยางเชน
ในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro เปนเรื่องราวของทองทุงในชนบท และวิญญาณปาไดนําตัวละครเอกขึ้นไปบน
ฟา เพ่ือเปดโลกทัศนใหหนูนอยทั้งสองไดพบวามุมมองจากบนฟาน้ันสามารถมองเห็นความงดงามในธรรมชาติ คือ 
ตนไมและทุงหญาบนผืนดินกวางใหญไดสุดลูกหูลูกตา  

- การสรางความแตกตางของแตละฉากจากเหตุการณในที่หน่ึงไปสูอีกที่หน่ึงที่เกิดขึ้น เชนในภาพยนตรเรื่อง 
Spirited Away การออกแบบฉากของแมมดยูบาบะ ใหเปนหองนอนสวยหรูสไตลยุโรป เครื่องประดับตกแตงเปนสี
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ทอง แตในขณะเดียวกันแมมดเซนิบะที่เปนฝาแฝดกลับอยูในโลกท่ีแตกตางกันอยางสิ้นเชิง เปนตน 
- ความประณีตในการสื่อความหมายของแตละฉาก งานของมิยาซากิมีลักษณะการออกแบบฉากท่ีมี

องคประกอบและการสื่อความหมายชัดเจน เชนบางฉากมีการศึกษาผังเมืองจากของจริง แลวจึงมีการจินตนาการเสริม 
ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro เปนฉากธรรมชาติ ที่มีกอนเมฆขยับเขย้ือนทีละนิด มีแสงแดดสอง
เปนประกาย และมีใบไมไหวออนๆ มิยาซากิสะกดอารมณผูดูใหรูสึกน่ิงสงบดวยการวาดลําธารที่มีขวดเปลาจมอยูใน
นํ้า 
ง.การวิเคราะหการออกแบบ Mood and Tone และชุดสี 

- การออกแบบคูสีที่ไมสด เพ่ือใหผูชมรูสึกถึงอารมณตามเรื่องราวนั้นๆ เชน การใชสีใกลเคียงกับสีธรรมชาติ 
และเปนการนําเสนอเรื่องราวที่จริงจัง นอกจากนั้นการใชสีในโทนหมนที่ตัวละคร เพ่ือเนนความรูสึกอีกดานหน่ึงที่
ซอนเรนอยูในใจของมนุษย 

- การออกแบบการเคล่ือนไหวอยางนุมนวล และการใสใจในรายละเอียด มิยาซากิใหความสําคัญกับการ
ออกแบบการเคล่ือนไหวที่นุมนวล คือ อัตราสวน ๑ : ๑ เพ่ือสรางอารมณตอเน่ืองและดูเหมือนอยูในโลกแหงความจริง  

- ความโดดเดนในแงการใชจังหวะแบบการชะลอภาพ (Length of Take or Duration of Shot) การปลอยใหตัว
ละครหยุดน่ิง จนแทบไมขยับเขย้ือนเพ่ือคิดทบทวนบางสิ่ง และเพ่ือใหคนดูเขาถึงอารมณของตัวละครเอง 
 
จ. การวิเคราะหระดับโครงสราง (Structure) 

- การสรางวาทะกรรมในรปูแบบที่แตกตางกับฮอลลีวูด ตัวอยางเชนในภาพยนตรเรื่อง My Neighbor Totoro 
กําหนดใหมนุษยกับธรรมชาติเปนเพ่ือนกัน หรือในภาพยนตรเรื่อง Spirited Away เนนประเด็นธรรมชาติและเสียดสี
พฤติกรรมของมนุษยที่ทํารายธรรมชาติ โดยนําเสนอผานตัวละครที่เปนเทพแหงแมนํ้า ในฉากมีตัวประหลาดที่สกปรก 
และมีกล่ินเหม็นเขามาใชบริการอาบนํ้ารอนที่โรงอาบนํ้า หลังจากชําระความสกปรก จึงพบวาแทจริงแลวน่ีคือเทพ
สูงสุดที่ดูแลแมนํ้าลําคลองบนโลกมนุษย จึงเปรียบเสมือนการต้ังคําถามเก่ียวกับพฤติกรรม การทํารายธรรมชาติของ
มนุษย 

- การหวนคืนสูรากเหงาแดนอาทิตยอุทัย ภาพยนตรของมิยาซากิ คือภาพแทนความรูสึกกังวลของคนญี่ปุนที่
มีตอการพัฒนาเทคโนโลยีที่รุกลํ้าความเปนมนุษย จนตองยอนกลับไปสูความเช่ือแบบญี่ปุน ทําใหงานมีกล่ินไอจาก
แนวคิดของศาสนาชินโตในเรื่องความเช่ือในเทพเจา 
 
3. แนวคิดในการออกแบบ 

เริ่มจากการศึกษาผลงานที่ไดกลาวมา แลวนําผลที่ไดจากการวิเคราะหมาพัฒนาเปนงานในลําดับตอไป จนได
เอกลักษณเฉพาะตัวของตัวละครและบรรยากาศ ดวยเทคนิคการเลาเรื่องเปนแอนิเมช่ันสามมิติผสมกับภาพสองมิติที่
เปนภาพน่ิง 

เน้ือหาการออกแบบแอนิเมช่ันจะเก่ียวของกับโลกความเปนจริงและการจินตนาการความฝนที่คาบเก่ียวกัน
ไปต้ังแตตนจนจบ เพ่ือตามหาสิ่งที่ขาดหายไปใหกลับมาเติมเต็มในชีวิต 
 
3.1 การออกแบบเน้ือเร่ือง 

การออกแบบเน้ือเรื่องจะเลาเรื่องในแบบจินตนาการเหนือจริง หลุดจากโลกความเปนจริงเดินทางสูโลก
สมมติ โดยใชวิธีการเลาที่ดูลึกลับแลวคอยๆ คล่ีคลาย 
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เน้ือเรื่องกลาวถึงการตามหาสิ่งที่ขาดหายไปของตัวละครสองตัวคือ แมและลูกสาว เมื่อครอบครัวตองสูญเสีย
พอผูเปนผูนําครอบครัวดวยการฆาตัวตายจากปญหาทางการเงินที่รุมเรา ทําใหแมตองทนทุกขทรมานจากการสูญเสีย
คนรักและไมสามารถทําใจได ทําใหลูกสาวจึงกลายเปนคนเก็บตัวเงียบอยูในโลกสวนตัว โดยยังมีความหวังวาสักวัน
หน่ึงครอบครัวจะกลับมามีความสุขอีกครั้งหน่ึง 

จนกระทั่งวันหน่ึงตุกตาหมีตัวโปรดของเด็กสาวไดกลับมามีชีวิตอีกครั้งหน่ึงและนําพาเธอไปชวยแมจากโลก
ที่ฝนรายในโลกแหงจินตนาการ จนไดพบกลับปศาจตนหน่ึงที่กําลังกัดกินหัวใจของแมอยู และในท่ีสุดเด็กสาวก็
สามารถทําลายปศาจไดดวยพลังความรักที่บริสุทธิ์ ทําใหแมกลับมาเปนเหมือนเดิม และใชชีวิตอยูดวยกันอยางมี
ความสุข 
 
3.2 การออกแบบตัวละคร 

การออกแบบตัวละครหลักๆมีอยูสี่ตัว ซึ่งมีแนวความคิดและที่มาดังตอไปน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ตัวละครลกูสาว 

3.2.1 ลูกสาว มีบุคลิคเปนคนเก็บกดไมพูดกับใคร และชอบเก็บตัว จึงไดออกแบบใหมีลักษณะของเด็กที่แกเกินวัย คิด
มาก หนาตานาเกลียดและขี้ตกใจ เพ่ือสื่อถึงความไมปกติไมเหมือนเด็กทั่วไปเพราะขาดความรักที่เด็กพึงจะไดรับจาก
ครอบครัว และกําหนดใหลูกสาวใสชุดนอนที่มีลายดวงดาวเล็กๆ เต็มตัวเพ่ือใหตัวละครสามารถเช่ือมโยงเขากับ
จินตนาที่จะเกิดขึ้นทับซอนระหวางความฝนกับความจริง 

 
 

ภาพท่ี 8 ตัวละครลแูม 
3.2.2 แม เน่ืองจากความทุกขทรมานที่ตองสูญเสียคนรัก ทําใหบุคลิกภายนอกของเธอดูน่ิงเฉยไรอารมณแตภายในกลับ
ซอนความทุกขไวมากมาย ในเน้ือเรื่องกําหนดใหสวมชุดสีดําเพ่ือสะทอนใหตัวละครดูเปนคนที่มีความทุกข และถูก
ความไมดีครอบงําจิตใจอยู การออกแบบจะยึดสัดสวนและโครงสรางใหใกลเคียงคนจริง เพ่ือใหผูดูมีความรูสึกวาตัว
ละครดูเปนผูใหญในโลกของความจริง 
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ภาพท่ี 9 ตัวละครตุกตาหมี 
3.2.3 ตุกตาหมี เนนรูปแบบที่เรียบงายชัดเจนตามลักษณะทั่วไปของตุกตาหมี ตรงหนาทองมีเศษผารูปหัวใจท่ีแมของ
เด็กสาวปะเอาไวปดบังรอยขาดของตุกตาหมี และเพ่ือสื่อถึงความรักที่แมมีใหเด็กสาวในอดีตที่บานหลังน้ีเต็มไปดวย
ความสุข รวมท้ังเปนตัวแทนของความหวังของลูกสาวที่คิดวาวันแหงความสุขของแมและลูกสาวจะกลับมาอีกครั้งหน่ึง 

 
 

ภาพท่ี 10 ตัวละครปศาจ 
3.3.3 ปศาจ เปนตัวแทนของความมืดและความสิ้นหวัง จึงออกแบบใหมีลักษณะที่ดูนากลัวดวยรูปรางลําตัวสีดํารวมถึง
ใหโปรงใสเพ่ือใหรูวาไมไดมีตัวตนอยูจริง แตกลับเปนเพียงมโนภาพที่แมสรางขึ้นมาใหกัดกินหัวใจแหงความรักจน
เปล่ียนเปนหัวใจที่มีแตความสิ้นหวัง รวมท้ังใหปศาจสวมหนากากที่ไรอารมณเพ่ือสื่อวาความมืดน้ันไมมีทั้งความสุข
และความรัก 
3.3 การออกแบบฉากและบรรยากาศ 

ฉาก 
ฉากโดยรวมเปนเรื่องยอนยุคไมทันสมัย จึงไดเนนที่วัสดุพวกไมในการออกแบบบานและขาวของเคร่ืองใช

เปนหลัก โดยศึกษาจากบานสไตลตะวันตกยานชานเมืองที่เงียบสงบ ฉากในหองนอนถูกออกแบบเปนพิเศษ เพราะเปน
ฉากที่ตองชวยคับเนนอารมณความรูสึกตัวละครลูกสาว รวมถึงตัวตนของเธอในปจจุบัน จึงไดออกแบบมาใหดูนารัก 
แตแทนที่จะใหหองดูสดใส ตองทําใหดูขัดแยงหมองหมนแทนดวยการทําใหดูไมสะอาด เพ่ือจะบอกวาความสุขมัน
เปนเรื่องราวของอดีตไปเสียแลว ทิ้งไวแคความเหงาและความเศรา 

สวนฉากเหน่ือจริงในโลกจินตนาการ ก็ออกแบบใหฉากดูกวางใหญไมมีที่สิ้นสุด เพ่ือสือถึงความสุขที่สูญสิ้น 
สูญหาย เหลือไวแตความอางวาง และหัวใจดวงยักษ ซึ่งเปนตัวแทนของความรักที่สูญสลาย ที่ออกแบบใหเปนหัวใจที่
แตกราวราวกับวาพรอมที่จะพังทลายไดทุกเมื่อ 

บรรยากาศ 
เน่ืองจากเรื่องโดยรวมเปนอารมณเศราและดูเหงา ภาพบรรยากาศจึงต้ังใจที่จะใชสีไปในทางมืดหมน โดยการ

ใชแสงสีที่ดูหมนหมองไมสดใสโดยใชสีโทนเย็นเปนสิ่งแวดลอม และเพ่ิมสีโทนรอนในสวนที่ตองการเนนในจุดที่
นาสนใจ ซึ่งเปนการเลือกใชชุดสีโทนรอน (แสงหลัก) จับกับโทนเย็น (Warm Versus Cold) เพ่ือสรางบรรยากาศและ
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คอนทราสตของภาพใหดูลึกลับเศราสรอยและชวยสื่ออารมณของเรื่องใหชัดเจนย่ิงขึ้น 
รวมถึงการสรางบรรยากาศในบาน (แสงรอง) ที่ตองการใหดูเกาๆ ยอนยุคลาสมัย ไมสดใส จึงไดเลือกการใช

ชุดสีขางเคียง (Analogous Color) ซึ่งเปนการใชสีที่อยูถัดกันในวงลอสี ควบคูไปกับสีโทนรอนและโทนเย็น 
เงาของภาพผสมสีนํ้าเงินเล็กนอยเพื่อไมใหสีดิบและเพิ่มความกลมกลื่นใหกับภาพมากขึ้น 

ปรับระยะภาพดวยการใชสีโทนสวางและมืด (Light and Dark) โดยจุดสนใจจะมีความสวางมากท่ีสุด และ
สิ่งแวดลอมก็จะไลสีมืดลงตามลําดับ เพ่ือชวยดึงจุดสนใจออกมาจากภาพไดชัดเจนย่ิงขึ้น 

ในสวนของภาพ Flash Back ที่ลูกสาวนึกถึงเรื่องราวในอดีต ก็เชนเดียวกันแตเพ่ือใหเพ่ิมความรูสึกของภาพ
ใหดูลางเรือง จึงไดลด Hue ของภาพลงมา และยังทําใหสีของภาพดูกลมกลืนเหมือนความฝน เพ่ิม Texture ลาย
กระดาษเกาๆ เหมืนภาพถายที่ถายมาแลวเปนสิบๆป 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางภาพฉากและบรรยากาศท่ีออกแบบ 
 

4. บทสรุป 
การออกแบบตัวละครและบรรยากาศในภาพยนตรการตูนมีความสําคัญเปนอยางมาก และการที่จะไดสิ่ง

เหลาน้ีมาก็ตองดูที่เน้ือเรื่องเปนสําคัญ เมื่อเขาใจเน้ือเรื่องที่ตองการแลว การออกแบบตัวละครก็จะงายขึ้น เพราะการที่
เขาใจบุคลิคอุปนิสัยของตัวละครจึงทําใหสามารถกําหนดทิศทางการออกแบบตัวละครไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึง
กําหนดแสงและสีเพ่ือใหสามารถที่จะสื่อความหมายของภาพไดอยางชัดเจน 

ผลการทดลองพบวา ประเด็นสําคัญของการออกแบบตัวละครและบรรยากาศ ควรจะคํานึงถึงความสัมพันธ
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ของเน้ือเรื่องและการเลาเรื่องเพื่อใหสอดคลองประสานกลมกลืนกัน เพราะไมวาตัวละครจะถูกออกแบบดีอยางไร หรือ
บรรยากาศสวยงามแคไหน หากเน้ือเรื่องไมดีก็จะทําใหภาพยนตรไมนาสนใจ 

นอกจากการเขียนบทนับเปนสิ่งสําคัญตอภาพยนตร  การออกแบบตัวละครและการสรางบรรยากาศการตูนก็
มีความสําคัญเหมือนกัน  เมื่อบทเรื่องมีความชัดเจน ทําใหการออกแบบตัวละครไดงายขึ้น เพราะการเขาใจบุคลิก
อุปนิสัยของตัวละคร ทําใหสามารถกําหนดทิศทางการออกแบบตัวละครไดอยางมีชีวิตชีวา  รวมถึงภาษาของ
ภาพยนตร หลักการใชมุมกลองเพ่ือสืออารมณและการทําภาพเคล่ือนไหวใหกลับตัวละครก็เปนสิ่งสําคัญที่ขาดไมได 
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การศึกษาการละเลนพื้นบานของเด็กไทยในลักษณะงานแอนิเมชั่น 
THE STUDY OF TRADITIONAL THAI FOLK GAMES IN ANIMATION 

 
วิสุทธิ์ โชคดํารงสุข1 รองศาสตราจารยพรรณเพ็ญ ฉายปรีชา2 และ  ชัยพร พานิชรุทติวงศ3 

------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยเปนการละเลนที่สืบทอดตอกันมาต้ังแตสมัยโบราณจนกลายเปนเอกลักษณ
และมรดกทางวัฒนธรรมของชนชาติไทย โดยเกิดจากการจินตนาการ ความสรางสรรค การสังเกตสิ่งรอบตัว การใฝรู
ใฝเรียน ฯลฯ และนํามาผสมผสานเขากับความสนุกสนานในแบบฉบับของคนสยามไดอยางลงตัวจนทําใหเกิดเปน
การละเลนชนิดตางๆขึ้นมา  อยางไรก็ตามในปจจุบัน เน่ืองจากกระแสความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและการพบกับ
วัฒนธรรมตางถ่ิน จึงทําไหการละเลนของเด็กไทยไดมีการปรับเปล่ียนไปตามยุคสมัย  

โครงการการศึกษาการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยในลักษณะงานแอนิเมช่ัน จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะศึกษา
คนควาการละเลนของเด็กไทยและหาแนวทางในการอนุรักษและสืบสานเพ่ือใหกลับมาเปนที่รูจักแกเด็กไทยในสมัย
ปจจุบัน โดยการศึกษาเนนการศึกษาจากภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเปนแหลงที่มีการบันทึกภาพการละเลนเอาไว และใน
อนาคตอาจมีการสูญหายไป การนําเสนอในรูปแบบภาพยนตรแอนิเมช่ัน จึงเปนวิธีการหน่ึงที่จะสามารถเผยแพรและ
อธิบายการละเลนของเด็กไทยใหยังคงเปนที่รูจักตอไป 

ผลการทดลองพบวา ประเด็นสําคัญในการนําเสนอแอนิเมช่ันเรื่องการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย โดยการนํา
ภาพจิตรกรรมฝาผนังมาเช่ือมโยงเวลา คือ เวลาในอดีต กับเวลาในปจจุบัน โดยกระบวนการออกแบบตองคํานึงถึง การ
เช่ือมโยงของเน้ือหา  การใช Special Effect และเทคนิคการใชภาพแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยทั้ง 3 กระบวนการน้ีตองมี
ความสัมพันธกันอยางประสานกลมกลืน 
 
คําสําคัญ : แอนิเมช่ัน, การละเลนเด็กไทย 
  

Abstract 
The traditional Thai folk games which have been passing down from ancient time has nowadays become 

important cultural heritage of the Thais. The games were derived from imagination, observation, learning and 
mixing with the playful characteristic of the Siamese people. However, at the present time, due to the trend of 
technological advancement and the mix of foreign culture, Thai children’s games changed over the time.  

The objectives of the Thai Games in animation project were to investigate the traditional Thai children’s 
games and to set up guidelines of how to preserve and introduce the traditional games to the children at present. The 
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study put focus on studying the mural paintings (which are prone to more future damages) as its source. Then 3D 
animation was developed to explain the Thai children’s games in a new way in order to make known in the future. 

The result of using animation technique to present the traditional Thai folk games is the connection 
between the past and the present through mural paintings. However, the design process requires the relationship of 
the content, special effect, and 2D / 3D animation. In conclusion, all processes must be linked and connected 
together.  
 
KEY WORD: ANIMANTION, TRADITIONAL THAI FOLK GAMES 
 
1. บทนํา 

การละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยเปนวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาต้ังแตสมัยโบราณ เปนการเรียนรูสิ่งตางๆจาก
ธรรมชาติโดยการนําวัตถุดิบที่ไดจากสิ่งรอบๆ ตัวมาประยุกตเขากับจินตนาการเพ่ือใชใหเกิดประโยชนและสรางเปน
การละเลนตางๆ และถือเปนสวนหน่ึงในการสงเสริมใหเด็กไดใชเวลาวางใหเปนประโยชน ทั้งทางสมรรถภาพรางกาย 
ทางอารมณ ทางสังคม ทางสติปญญา และเปนกิจกรรมท่ีแฝงไวดวยสัญลักษณที่แสดงอยูในวัฒนธรรมของชาติ หาก
ศึกษาการละเลนของเด็กในสังคมเทากับไดศึกษาวัฒนธรรมของสังคมน้ันดวย 
 จากปจจุบัน เทคโนโลยีมีบทบาทสําคัญตอพฤติกรรมของเด็กไทยในยุคปจจุบัน โดยจะเห็นไดจากพฤติกรรม
ที่มีความรุนแรงและกาวราวมากขึ้นนอกจากนั้นยังสงผลตอการสรางพฤติกรรมความฟุมเฟอยแกเด็กอีกดวยซึ่งไดรับ
ผลกระทบมาจากส่ือเทคโนโลยีที่สอดแทรกมากับการละเลนในรูปแบบเกมสคอมพิวเตอรตางๆ โดยในอดีตจะเห็นได
วาการละเลนของเด็กไทยใชอุปกรณในการละเลนที่ประดิษฐขึ้นมาจากวัสดุธรรมชาติ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบ
งาย  
 ดังน้ันจึงไดศึกษารูปแบบการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทย และนําเสนอในรูปแบบผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติ 
เพ่ือเปนสื่อใหเด็กไทยในปจจุบันไดเรียนรูการละเลนของเด็กไทยในอดีต 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
2.1 การศึกษาประวัติและการละเลนพ้ืนบานตางๆ ของเด็กไทย 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ใหความหมายของการละเลน ไวดังน้ีวา  มหรสพหมายถึงการ
แสดงตางๆ เพ่ือความสนุกสนานรื่นเริง การละเลนของเด็ก หมายถึง การกระทําของเด็กที่ทําไปเพ่ือความสนุกสนาน
หรือผอนคลายอารมณใหเพลิดเพลิน การละเลนของเด็กไทยน้ันมีประวัติความเปนมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพกอน
ประวัติศาสตรแลวกลาวคือ เม่ือมนุษยรูจักเอาดินมาปนเปนภาชนะสิ่งของเครื่องใชในครั้งแรกแลวจึงเจริญพัฒนามา
เปนลําดับเด็กๆเห็นผูใหญทําก็เลียนแบบนําดินมาปนเลนบาง ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงก็กลาวถึงคนในสมัย
น้ันวาอยูเย็นเปนสุข อยากเลนก็เลน ดังที่กลาวไววา ใครจักเลน เลน ใครจักมักหัว หัว ใครจักมักเล่ือน เล่ือน แตไมมี
รายละเอียดกลาวไววาคนสมัยน้ันมีการเลนอะไรบาง ในสมัยอยุธยาไดกลาวถึงการละเลนบางอยางไวในบทละครครั้ง
กรุงเกา เรื่องนางมโนหรา   ซึ่งเรื่องน้ี สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา บทละครเรื่องน้ีแตงกอน
สมัยสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ การละเลนที่ปรากฏในบทละครเรื่องน้ี คือ ลิงชิงหลักและการเลนปลาลงอวน 
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทรก็ปรากฏช่ือการละเลนหลายอยาง เชน ตะกรอ จองเต ขี่มาสงเมือง ในเร่ืองขุนแผนก็
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กลาวถึงการละเลน เชน ไมหึ่ง  วารเรน อี.โรเบิรตส แบงประเภทการละเลนเปน 11 ประเภทใหญๆ แตจะนํามากลาวถึง
เฉพาะประเภทท่ีตรงกับการละเลนของเด็กไทย ดังน้ี คือ 

1. การเลนทาย เชน ทายหัวกอย โพงพาง คลุมไก 
2. การกระโดด เชน กระโดดเชือกเด่ียว กระโดดเชือกคู ต้ังเต 
3. ประเภทซอนหา เชน ซอนหา กาฟกไข 
4. ประเภทปรับ ไดแก การเลนที่ผูแพตองรํา รองเพลง เขกเขา กินนํ้า ฯลฯ    เชน ชวงชัย หรือ ชวงเชลย  
5. ประเภทไล-จับ เชน มอญซอนผา งูกินหาง  
6. ประเภทคัดออก เชน รีรีขาวสาร ลิงชิงหลัก 
7. ประเภทกระโดดขาม เชน เสือขามหวย 
8. ประเภทที่มีการใชกระดาษหรือดินสอ หรือการวาดรูป เชน เสือตกถัง จูงนางเขาหอง 
9. ประเภทความแมนยํา เชน หมากเก็บ อีตัก ดีดลูกหิน เปายาง หรือเปากบ 
10. ประเภทไม เชน ไมหึ่ง 
11. ประเภทสําหรับเด็กเล็ก เชน ตบแผละ จ้ําจี้ แมงมุมขยุมหลังคา ตีไก ขี้ตูกลางนา เปายิ้งฉุบ จับปูดํา   จีจอ

เจี๊ยบ ( วิราภรณ ปนาทกูล, 2531 ) 
 
2.2 การศึกษาความสําคัญและประโยชนของการละเลน 
 การเลนน้ันเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับเด็กมาก ทั้งน้ีเพราะการเลนเปนวิธีการท่ีเด็กจะตอบสนองตอความสนใจ
ใครรูของตัวเอง และสรางประสบการณในดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และสติปญญาใหกับตนเอง ในขณะที่เด็ก
กําลังเลนน้ันก็จะแสดงพฤติกรรมตางๆ ซึ่งเปนความสามารถสวนรวมท่ีมีอยูในตัวเองออกมา เชน ความสามารถในการ
ใชรางกาย ภาษา การแสดงออกทางอารมณและความสัมพันธกับผูอื่น แตผูใหญบางคนคิดวา การเลนของเด็กเปนสิ่งที่
เด็กทําไปเพราะไมรูจะทําอะไร ซึ่งแทที่จริงแลว การเลนก็คือการทํางานในชีวิตเด็ก และเปนกิจกรรมที่เด็กทุกคน
จะตองทํา นักจิตวิทยาและนักการศึกษาที่สําคัญๆ เชน ปอาเจท ( Piaget ) ไดใหความเห็นเก่ียวกับการเลนของเด็กไววา 
การเลนเปนสิ่งที่สําคัญในการพัฒนาทางดานสติปญญาใหแกเด็ก และการเลนจะพัฒนาไปตามลําดับขั้นของพัฒนาการ
ทางสติปญญา ต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยเด็กตอนปลาย ซัททัน-สมิทธ ( Sutton-Smith ) มีความเห็นวา พฤติกรรมการเลน
ของเด็กน้ันเปนพฤติกรรมที่มีความซับซอน และมีความตอเน่ืองของการใชทักษะทางกายและทางความคิดซึ่งจะ
เปล่ียนไปตามพัฒนาการการของเด็ก  การเลนจึงเปนเครื่องช้ีวุฒิภาวะทางรางกาย  สมอง บุคลิกภาพ และสังคมของเด็ก
ได  สคารฟ ( Scarf ) ใหแนวความคิดวา การเลนของเด็ก คือ วิธีการคนพบโลกใหมเปนการทดลองใหเด็กสราง
ความสัมพันธของตนเองกับโลกโดยรอบ  การเลนทําใหเด็กเรียนรูวิธีเรียน  ชวยใหเด็กปรับตัวกับโลก  กับชีวิตการงาน
และฝกทักษะที่จําเปนของชีวิต  โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลนทําใหเด็กมีความมั่นใจและคนพบตัวเองทีละนอย ประโยชน
ของการละเลนของเด็กน้ันพอจะสรุปไดดังน้ี 

1. การละเลนชวยสงเสริมพัฒนาการทางดานตางๆเชนสงเสริมพัฒนาการทางกายในดานการฝกฝน การใช
กลามเน้ือสวนตางๆ ทางอารมณในแงทําใหเด็กรูสึกราเริงแจมใส ปรับตัวเขากับสิ่งแวดลอมตางๆ ไดดี ชวยสงเสริม
พัฒนาการทางสังคม ทําใหรูจักการเอื้อเฟอเผ่ือแผและสรางมิตรภาพในหมูเพ่ือน 

2. การละเลนชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก 
3. การละเลนชวยสนองตอบความตองการของเด็ก เมื่อเด็กไดเลนก็จะไดแสดงออก ไดระบายอารมณและ

ความตองการตางๆ อันเปนการผอนคลายทําใหไมเกิดความตึงเครียด 
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4. การชวยฝกฝนมารยาทท่ีดีใหแกเด็ก ซึ่งเปนประโยชนที่สําคัญอีกอยางหน่ึงในการเลน ทําใหเด็กรูจักผิด
ถูก รูจักการแพชนะ การละเลนบางประเภทฝกใหเด็กเปนคนอดทน เสียสละและสรางความเห็นอกเห็นใจผูอื่น 
( วิราภรณ ปนาทกูล, 2531 )  
 
2.3 การศึกษาภาพจิตรกรรมไทยในรูปแบบการละเลนของเด็กไทย 

การศึกษาภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถวัดหัวลําโพง พระอารามหลวง ศิลปนอาจารยสาคร โสภา ซึ่ง
เปนภาพจิตรกรรมไทย ประเพณีไทย เปนเรื่องราวของวิถีชีวิตชาวบานรวมไปถึงการละเลนของเด็กไทย โดยในตัว
ผลงานเปนงานจิตรกรรมไทยประยุกต  สังเกตไดจากเครื่องแตงกายของเด็กที่มีการใสเสื้อและผานุงที่มีสีสันสวยงาม 

        
                     1. การละเลนมากานกลวยและเดินกะลา           2. การละเลนกระโดดกบ 
                                            ที่มา วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง 

 
  ภาพจิตรกรรมไทย ของ อาจารย วิโรจน กลอมมานพ  อาจารยวิทยาลัยชางศิลป ลักษณะผลงานในภาพเปน
ประเภทจิตรกรรมไทยประยุกตโดยสังเกตไดจากเครื่องแตงกายของตัวละคร เน่ืองดวยศิลปนผูสรางไดรับแรงบันดาล
ใจมาจากความทรงจําในวัยเด็กและนํามาประยุกตใชเขากับผลงานจิตรกรรมไทย  
 
 

        
                         3.การละเลนงูกินหาง                                                     4.การละเลนปนกานกลวย 
                                                                  ที่มา อาจารย วิโรจน กลอมมานพ   
 
 
 
 
 



 

464  <<< บณัฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

2.4 การวิเคราะหผลงานแอนิเมชั่นท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับการศึกษา 
 2.4.1 ผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติ เก่ียวกับจิตรกรรมและตัวอักษรจีน 

             
                                        5.รูปผลงานแอนิเมช่ัน Chinese Painting and Calligraphy in 3D 
                                                                   ที่มา www.youtube.com 

 
คือผลงานที่เผยแพรอยูใน www.youtube.com ซึ่งมีแนวความคิดและรูปแบบใกลเคียงกับเรื่องที่ศึกษาโดย 

เน้ือเรื่องเปนรูปแบบภาพจิตรกรรมในศิลปะแบบจีน และภาพเริ่มมีชีวิตเมื่อมีแมลงปอบินมาเกาะ ใชเทคนิคแอนิเมช่ัน 
3 มิติในการนําเสนอ โดยจุดเดนในผลงานแอนิเมช่ันช้ินน้ีคือการสรางงาน 3 มิติใหมีลักษณะคลายคลึงกับภาพวาด
ศิลปะแบบจีนโดยใชเทคนิคการใสพ้ืนผิวในโปรแกรมมายาในลักษณะ 2 มิติ หรือ toon shade เพ่ือใหการประมวลผล
ของภาพในโปรแกรมมายามีผลออกมาเปนรูปแบบ 2 มิติ ซึ่งการใชเทคนิคภาพในลักษณะน้ีผูศึกษาสามารถนํามา
ประยุกตใชในการทํางานแอนิเมช่ันเรื่องการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยได 
 
2.4.2 การวิเคราะหผลงานแอนิเมช่ันโฆษณาประชาสัมพันธการประชุมอาเซียนซัมมิท 

  
                                                        6. รูปผลงานแอนิเมช่ันโฆษณาการจัดประชุมอาเซียนซัมมิท 
                                                                    ที่มา www.youtube.com 
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คือผลงานโฆษณาประชาสัมพันธการเปนเจาภาพการจัดการประชุมผูนําอาเซียน อาเซียนซัมมิท ครั้งที่14 
จัดทําโดย บริษัท บานอิทธิฤทธิ์ จํากัด ผลงานช้ินน้ีไดใชเทคนิคแอนิเมช่ัน 3 มิติ ในรูปแบบของภาพจิตรกรรมไทย 
รูปแบบของฉากมีการเคล่ือนไหวของรูปทรงและสีสันที่หลากหลาย มีการใชแสงและสีมาชวยสงเสริมบรรยากาศใน
แตละฉากไดนาสนใจ รวมท้ังมีการใชเทคนิคการเคล่ือนกลองและมุมกลองชวยในการเลาเรื่องเพ่ือสงเสริมอารมณของ
ภาพใหดูนาสนใจและสอดคลองกับจังหวะดนตรี โดยจุดเดนของตัวผลงานคือการนําลักษณะความเปนไทยในลักษณะ
จิตรกรรมไทยเขามาใชในงานและใชเทคนิคการใสเทกเจอรในโปรแกรมมายาในลักษณะ 2 มิติหรือ toon shade เพ่ือให
การประมวลผลของภาพในโปรแกรมมายามีผลออกมาเปนรูปแบบ 2 มิติ โดยตัวผลงานโฆษณาช้ินน้ีมีลักษณะ
ใกลเคียงกับผลงานของผูศึกษาโดยที่ผูศึกษาเองสามารถนําเทคนิคและวิธีการเรื่องเทกเจอรรูปแบบการประมวลผลของ
ภาพรวมไปถึงรูปแบบบรรยากาศและโทนสีของแสงไปประยุกตใชในตัวผลงานได 
 
2.5 การศึกษาออกแบบแคแรคเตอร และเคร่ืองแตงกายของตัวละคร 
2.5.1 ลักษณะแคแรคเตอรตัวละครเด็กไทยในรูปแบบงานจิตรกรรม 

ผลงานจิตรกรรม อาจารย เฉลิม นาคีรักษ  ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป ( จิตรกรรม ) 

              
                              7. รูปลักษณะแคแรคเตอรจากงานจิตรกรรมไทย 
                                                                 ที่มา วิวัฒน กุลจันทร, 2543  
 
 รูปแบบงานจิตรกรรมในลักษณะการละเลนเด็กไทยของ อาจารย เฉลิม นาคีรักษ เปนงานจิตรกรรมไทย
ประยุกตโดยจะสังเกตไดชัดจากลักษณะใบหนาของตัวละครในภาพ มีลักษณะใกลเคียงกับคนปกติและสวมเครื่องแตง
กายท่ีทันสมัย อีกทั้งยังมีความออนชอยในตัวผลงาน จึงเหมาะในการนํามาประยุกต ใชในการสรางลักษณะตัวละคร
ในผลงานแอนิเมช่ัน 
 
2.5.2 การศึกษาลักษณะตัวละครเด็กไทยในยุคปจจุบัน 

              
                                                                 8. รูปลักษณะเด็กในยุคปจจุบัน 
                                                                    ที่มา www.bloggang.com 
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ตัวละครเด็กผูชายในยุคปจจุบันมีลักษณะหนาตานารักแตงกายทันสมัยเพ่ือใหเกิดความแตกตางใน    บุคลิก
ของตัวละครและบงบอกถึงยุคสมัยเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจใหกับตัวผลงาน 
 
2.6 การศึกษาและออกแบบฉาก 
 1.การศึกษาสรางบรรยากาศและฉากตางๆ ภายในเรื่อง 

             
                                      8.ภาพตัวอยางโบสถที่เด็กปจจุบันเดินเขาไปดูภาพจิตกรรมฝาผนัง 
                                                                     ที่มา www.thaimtb.com 
 

              
                                      9.ภาพตัวอยางบานเรือนไทยที่เปนฉากที่เด็กหลงไปในภาพจิตรกรรม 
                                                            ที่มา วัดหัวลําโพง พระอารามหลวง 
 
2.7 การศึกษาทาทางการละเลนของเด็กเพ่ือใชในการทําแอนิเมทตัวละคร 
 โดยศึกษาจากวีดีโอซีดี ชุด การละเลนเด็กไทย 30 แบบ โดยบริษัท โฟโตเฮาส คาเมรา วีดีโอ จํากัด 
เพ่ือใหการเคล่ือนไหวของตัวละครท่ีสรางขึ้นมีทาทางการเคล่ือนไหวที่ถูกตองและสมจริง 
 

 
10. ภาพตัวอยางทาทางการละเลนของเด็ก 

                                                                       ที่มา www.teenee.com  
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3.การวิเคราะหเพ่ือหาแนวทางและขั้นตอนการออกแบบ 
3.1 แนวคิดในการออกแบบ 
 การออกแบบภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่องการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยมีจุดประสงคเพ่ือสืบสานวัฒนธรรม
การละเลนพ้ืนบานในรูปแบบแอนิเมช่ันโดยนําเสนอใหเห็นถึงวิธีการเลนและวิธีทําอุปกรณของการละเลนของเด็กไทย
ในอดีต เพ่ือใหเปนที่รูจักกับเด็กในยุคปจจุบัน 
 เน้ือหาของการออกแบบแอนิเมช่ันเปนเรื่องของเด็กในยุคปจจุบันคนหน่ึงที่หลงยุคเขาไปในภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ซึ่งวาดเรื่องราวเก่ียวกับการละเลนของเด็กไทยในอดีตอันนําไปสูการเรียนรูและการทดลองเลนการละเลนตางๆ ที่
เด็กไทยในภาพจิตรกรรมเปนผูสอนให 

จุดเดนของเน้ือหาในผลงานช้ินน้ีคือการแบงยุคสมัยของตัวละครอยางชัดเจนโดยมีเด็กในยุคปจจุบันเปน
ตัวแทนของผูชมไดเขาไปเรียนรูการละเลนตางๆ จากเด็กไทยในอดีตท่ีเปนผูอธิบายการทําของเลนรวมถึงวิธีการเลน
และการลงมือเลนโดยเปนการเพ่ิมพูนความรูและความเขาใจใหกับผูชม ผานตัวละครเด็กในยุคปจจุบัน 
 
3.2 การออกแบบเน้ือเร่ือง 
 เน้ือเรื่องที่นําเสนอเปนการนําเรื่องราวของเด็กในยุคปจจุบันคนหน่ึงที่หลงยุคเขาไปในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
โดยนํามาเรียงรอยเปนเรื่องราว  เพ่ือใหเกิดความแตกตางระหวางยุคและเพื่อบงบอกการละเลนดังกลาววาเปน
เอกลักษณของชนชาติไทยมาแตยาวนานและเพ่ือใหงายตอการรับรูและการเขาใจของผูชม จึงใชแอนิเมช่ันเปนเทคนิค
หลักในการนําเสนอ การออกแบบเน้ือเรื่องจะเริ่มดวยเด็กชายในยุคปจจุบันคนหน่ึงที่แมพามาวัดแลวหลงเขามาใน
โบสถ และไดพบกับภาพภายในผนังโบสถที่วาดเรื่องราวเก่ียวกับการละเลนของเด็กไทย เด็กชายดังกลาวไดพัดหลงเขา
ไปในภาพจิตรกรรมขณะที่ยืนดู และไดเขาไปรูจักกับเด็กไทยที่อยูในภาพ และไดเรียนรูการละเลนตางๆ ที่เด็กไทยใน
อดีตเปนผูสอนทําใหไดรูจักสิ่งที่ไมเคยรูจักมากอน 
 
3.3 การออกแบบตัวละครและการออกแบบฉาก 
 1. ตัวละครเมื่อผานขั้นตอนการศึกษาและประยกุตแลวมีลักษณะดังน้ี 

            
                                                          11. รูปหุนจําลองลักษณะเด็กในยุคปจจุบัน 

 
ผลจากการวิเคราะหขอมูลผูศึกษาไดทดลองสรางโมเดลตัวละครดวยโปรแกรมมายาและข้ึนหุนจําลองจากโพ

ลีกอน (Polygon) โดยมีรูปถายเด็กจริงดานหนาและดานขางเปนแมแบบเพื่อความถูกตองของสัดสวนใบหนาและ
รูปราง หลังจากน้ันทําการกางยูวีโดยนําช้ินสวนตางๆ ของตัวหุนจําลอง เชน ใบหนา ผม เครื่องแตงกายไปทําการลงสี
พ้ืนผิวดวยโปรแกรมโฟโตชอป (Photoshop) และนําผลที่ไดมาแมป (map) เขากับตัวหุนจําลองที่สรางไวและเสริมดวย
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การเสริมมิติพ้ืนผิวของ ( bump ) ผิวหนังหุนจําลองใหมีลักษณะขรุขระคลายรูขุมขนของผิวหนังคน โดยผลที่ไดจะทํา
ใหตัวหุนจําลองมีความสมจริงและเหมือนคนมากขึ้น 
 

         
                               12. รูปหุนจําลองแสดงลักษณะเด็กชายไทยในอดีตนิยมไวผมทรงกะลาครอบ 
                

          
                               13.รูปหุนจําลองแสดงลักษณะ เด็กชายไทยไวผมจุก 

          
                               14. รูปหุนจําลองแสดงลักษณะเด็กชายไทยไวผมแกละ 

          
                              15. รูปหุนจําลองแสดงลักษณะเด็กหญิงไทยไวผมรวบตึงและขมวดเปนจุก 
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ผลการวิเคราะหขอมูลรูปแบบตัวละครในลักษณะจิตรกรรมไทยโดยผูศึกษาไดทําการทดลองสรางหุนจําลอง
ตัวละครดวยโปรแกรมมายาโดยขึ้นรูปดวยโพลีกอน(polygon)โดยมีการศึกษาจากรูปถายเด็กจริงดานหนาและดานขาง
เปนแมแบบเพ่ือความถูกตองของสัดสวนใบหนาและรูปรางโดยทําหุนจําลองมาประยุกตและสรางทรงผมของตัวละคร
ตามแบบของงานจิตรกรรมไทยเพ่ือทําใหตัวละครมีลักษณะและรูปแบบแตกตางกันโดยจะเปรียบเทียบไดจากงาน
จิตรกรรมไทยที่ทําการศึกษา จะเห็นไดวาลักษณะรูปรางหนาตาของตัวละครในงานจิตรกรรมจะมีความคลายคลึงกัน
แตจะมีความแตกตางกันในสวนของลักษณะทรงผมและเคร่ืองแตงกาย เมื่อเสร็จขั้นตอนในการสรางหุนจําลองไดมี
การทดลองการทําพ้ืนผิวโดยวิธีการกางยูวีช้ินสวนตางๆของโมเดล เชน ใบหนา ผม เครื่องแตงกายและนําไปลงสี
พ้ืนผิวดวยโปรแกรมโฟโตชอป( Photoshop )ในสวนของเครื่องแตงกายไดมีการลอกแบบสีสัน ลวดลายผาจากผลงาน
จิตรกรรมไทยเพ่ือคงความถูกตองตามหลักรูปแบบศิลปะไทย และนําผลที่ไดมาแมป( map )เขากับตัวหุนจําลองที่สราง
ไว 
 
2. การออกแบบของสองยุค ฉากมีลักษณะดังน้ี 

          
                                             16. ฉากบานเรือนไทยที่เด็กปจจุบันหลงยุคเขาไป 
              

          
                                             17. ฉากโบสถและภายในโบสถที่เด็กเดินเขาไป 
   
3.5 ขั้นตอนการผลิต 

เมื่อดําเนินการสืบคนขอมูลเปนที่เรียบรอยแลว ทําการตรวจสอบความพรอมของซอรฟแวร( Maya, After 
Effect, Photoshop ) ที่ตองใชในงานออกแบบแอนิเมช่ันโดยมีขั้นตอนการผลิตดังน้ี 

1. ทําการทดสอบใหโมเดลแตละตัวสามารถเคล่ือนไหวทาทางไดตามตองการ โดยการใชโปรแกรมมายา
สรางตัวเช่ือม( joint )และใสกระดูกใหกับหุนจําลองโดยและใช IK ( Invert Kinematic ) เปนตัวควบคุมกระดูกและ
เสริมดวยการเขียนสคริป( Script )ใสในหมวด Expression ในตัวโปรแกรมเพื่อชวยในการควบคุมกระดูกให
เคล่ือนไหวไดสมจริงมากขึ้น 
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2. ทําการทดสอบอารมณใบหนา โดยวิธี ( Blend Shape ) เพ่ือประโยชนในการสรางอารมณและการพูดที่
แสดงออกทางใบหนาของตัวละครเพื่อใหมีความสมจริงและเพ่ิมความนาสนใจใหตัวผลงานมากยิ่งขึ้น รวมถึง
ประโยชนในการทําการบันทึกเสียงพากษ 

3.  การกําหนดผิวหนัง ( Bind Skin ) เปนการกําหนดใหกระดูกที่สรางขึ้นมามีผลตอการควบคุมการเคล่ือนที่
หรือ เกิดการเปล่ียนแปลงรูปทรง  และพื้นผิววัตถุ ผูวิจัยเลือกใชการกําหนดผิวหนังแบบเรียบ ( Smooth Bind ) เพราะ
สามารถไลนํ้าหนักและทําพ้ืนผิวไดอยางอิสระ ทําใหการเคล่ือนไหวของหุนจําลองความนุมนวลดูเปนธรรมชาติ 

4. ใสลักษณะพ้ืนผิวใหกับหุนจําลอง และทําการจัดแสง 
5. จัดการเคล่ือนไหวใหกับตัวละคร และเดินกลองเพ่ือถายทํา 
6. ทําการซอนภาพดวยเทคนิคช้ันสูงดวยโปรแกรม After Effect 
7. ทําการบันทึกเสียงและบีบอัดไฟลใหไดนามสกุลที่ตองการนําเสนอ เปนอันเสร็จขั้นตอน 

 
4.สรุปงานออกแบบและขอเสนอแนะ 
 ผลจากการวิเคราะหและทดลองสรางผลงานแอนิเมช่ัน 3 มิติการละเลนพ้ืนบานของเด็กไทยจากโปรแกรม
มายาสรุปไดดังน้ี 

1. การสรางหุนจําลองลักษณะของเด็กในยุคปจจุบันใหมีความสมจริงน้ันขั้นตอนในการใสพ้ืนผิวใหกับ
ผิวหนังคนหรือการลงสีดวยโปรแกรมโฟโตชอป การเสริมมิติของพ้ืนผิวและการต้ังคาลักษณะวัตถุ น้ันมีความสําคัญ
และมีสวนชวยใหหุนจําลองมีความสมจริงยิ่งขึ้น 

2. การสรางหุนจําลองลักษณะของเด็กในยุคโบราณรวมถึงฉากบานเรือนไทยจากภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ันถึง
จะผานการประยุกตใหเขากับตัวผลงานแลวก็ตามควรจะตองคํานึงถึงความถูกตองตามหลักสัดสวนรวมถึงลวดลายท่ีใช
ตามรูปแบบของศิลปะไทยไวอีกดวย 

3. การเคล่ือนไหวของตัวละครขณะแสดงการละเลนและการอธิบายตองอางอิงจากขอมูลจริงเพ่ือใหผูชม
ไดรับขอมูลที่ถูกตอง ผลจากการทดลองสรางการเคล่ือนไหวทําใหผูศึกษาพบวาการสรางกระดูกเพ่ือควบคุมการ
เคล่ือนไหวของโมเดลและสราง Script รวมไปถึงการกําหนด key frame ในแตละชวงเวลาตองมีความละเอียดโดยคา
ความสัมพันธระหวางความเร็วและเวลาตองสัมพันธกันจึงจะทําใหการเคล่ือนไหวน้ันออกมาดูสมจริง 
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ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา นนทบุรี เขต 1 

THE  ADMINISTRATORS’  AND  TEACHERS’  OPINIONS  ON PARTICIPATIVE  
EDUCATIONAL  MANAGEMENT  IN  SCHOOLS UNDER THE OFFICE OF 

NONTHABURI  EDUCATIONAL  SERVICE AREA  1 
 

สุวิมล  มาสุข1 รศ.ประทุม  แปนสุวรรณ2 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยเชิงสํารวจ ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการ
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี   ป
การศึกษา 2551 ในดาน 1) การบริหารวิชาการ  2) การบริหารบุคคล  3) การบริหารงบประมาณ และ  4) การบริหาร
ทั่วไป  จํานวน 346 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีมีคาความเช่ือมั่น 0.96  สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบคาเฉล่ียของความคิดเห็นใชคา t-
Test 

ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงาน
บุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไป 
 2. ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อ
พิจารณารายดานพบวา ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป มีความคิดเห็น
ของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไมแตกตางกัน ยกเวน ดานการบริหารงบประมาณ มีความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
คําสําคัญ  :  ความคิดเห็นของผูบริหารและครู, การจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม 
 

Abstract 
 

 The  purposes  of  this  survey  research  were  to  study  and compare  the  opinions  of  administrators  
and  teachers  towards participative  educational  management  in  schools under the office of Nonthaburi  

                                                        
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา    มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Educational  Service Area 1 in  academic year 2008, in terms of (1) Academic  Administration  Affairs, (2)  
Personnel  Administration Affairs, (3)  Budget  Administration  Affairs,  and  (4)  General Administration  Affairs.  
The subjects of the study were 346 administrators and teachers in schools under the office of Nonthaburi Educational 
Service Area 1. The data were analyzed through frequency, percentage, means, standard deviation, and t – test. 
 The results showed that: 

(1) The  administrators’  and  teachers’  opinions  towards participative  educational  management  in  
schools  under the office of Nonthaburi Educational Service Area 1 were generally in a “high” level in all four 
aspects: Academic  Administration  Affairs,  Personnel Administration  Affairs,  Budget  Administration  Affairs, 

and  General  Administration  Affairs.  It was also found that the  opinions  towards  General  Administration  

Affairs was in the “highest” level, followed  by  Personnel  Administration  Affairs, Academic  Administration  
Affairs,  and  Budget Administration  Affairs,  respectively. 
 (2)  The administrators’ and teachers’ opinions in overall aspects were not different.  When  considering  
each  aspect:  Academic  Administration  Affairs, Personnel  Administration  Affairs,  and  General Administration  
Affairs, they  were not  different. But in terms of Budget Administration Affairs, it was significantly different at 0.05. 
 
KEY WORD :  THE  ADMINISTRATORS’  AND  TEACHERS’  OPINIONS,   PARTICIPATIVE  

EDUCATIONAL  MANAGEMENT  
 
1.  บทนํา 
 การศึกษาเปนกระบวนการพัฒนาคนใหมีความรูความสามารถ มีบุคลิกภาพ มีคุณธรรม คานิยม มีเจตคติที่ดี 
ตลอดจนการถายทอดทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี เพ่ือใหบุคคลน้ันเปนสมาชิกที่ดี เปนที่ยอมรับของสังคม
และสามารถนําความรูมาพัฒนาสังคมได การศึกษาจึงเปนพ้ืนฐานของการพัฒนาคนใหเปนไปตามที่สังคมตองการ การ
จัดการศึกษาตามที่สังคมตองการน้ันประชาชนทุกคนควรมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษา  รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540   ซึ่งเปนกฎหมายสูงสุดของประเทศ  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดใหประชาชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบใน  วิถีชีวิตของตนเองมาก
ขึ้น โดยการมีสวนรวมจัดการศึกษาของชุมชน โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  โรงเรียนเปนหนวยหน่ึงของชุมชนที่ทํา
หนาที่หลักในการใหการศึกษา อบรมอยางเปนระบบ เพ่ือใหคนในชุมชนนําความรูมาพัฒนาตนเอง สังคมและ
ประเทศชาติ ดังน้ัน ชุมชนจึงมีบทบาทในการจัดการศึกษาและถือวาเปนหนาที่ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
ที่จะตองใหความสนใจและ  มีสวนรวมดูแลและการจัดการศึกษาของโรงเรียน และจากงานวิจัยหลายเรื่องที่ระบุ
ตรงกันวา      เมื่อชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน จะเกิดผลลัพธทางบวกหลายประการ เปนตน
วา ระดับคะแนนเฉล่ียของนักเรียนเพ่ิมขึ้น อัตราการขาดเรียนลดลง ทัศนคติตอโรงเรียนและความประพฤติของ
นักเรียนดีขึ้น (นงรัตน ศรีพรหม, 2544 : 22) และสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540 : 25) กลาวถึงผูบริหารโรงเรียนเปน
บุคคลสําคัญในการสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน ในการจัดการศึกษาและตองอาศัยความรวมมือกับ
ชุมชนรวมวางแผนและรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ เต็มความสามารถรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหชุมชนไดเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาความสามารถของตนอยางเต็มศักยภาพ 
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 โรงเรียนเปนสถานศึกษาที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือสนองความตองการทางการศึกษาของสังคม ชุมชนโรงเรียนจะทํา
หนาที่พัฒนาเด็กและเยาวชน รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาสังคม คุณภาพของโรงเรียนมีความสําคัญใน          การ
พัฒนาเด็กและเยาวชน โรงเรียนมีคุณภาพจะพัฒนาเด็กใหมีคุณภาพดวย ดังน้ัน กระทรวงศึกษาธิการจึงพยายามหา
แนวทางและวิธีการสงเสริมคุณภาพโรงเรียน โดยเฉพาะองคประกอบที่สําคัญที่สงผลตอคุณภาพโรงเรียน 
องคประกอบของความรวมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาเปนองคประกอบที่มีความสําคัญประกอบหน่ึง และมี
ความสําคัญเทา ๆ กับองคประกอบในโรงเรียน ไดแก บทบาทของผูบริหารและครูอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกดานอยางเต็มที่ 
  ในงานวิจัยพบวา ผูบริหารมีความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในทุก ๆ ดาน อยูในระดับ
นอยถึงปานกลาง ซึ่งไมสอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  ตามหลักการบริหารแบบโรงเรียน (School –based Management)  โดยใชโรงเรียนเปนศูนยกลางในการ
บริหาร  บุคคล หรือองคกรในชุมชน     จึงมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบใหกับโรงเรียน 
ในขณะเดียวกันถาผูบริหารและครูเขาใจ  และยอมรับบทบาทของบุคคล องคกรตางๆในชุมชนกอใหเกิดความรวมมือ
กัน ผลักดันใหเกิดการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษานั้น  อีกทั้งเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เปนชุมชนที่มี
ความพรอมและศักยภาพสูง พรอมที่จะใหการสนับสนุนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาความคิดเห็นของผูบริหาร และครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 เพ่ือนําขอมูลดังกลาวมาเปนแนวทางในการบริหารและจัดการศึกษารวมกับชุมชนไดอยางมี
ประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ในดาน 1) การบริหารวิชาการ  2) การบริหารบุคคล  3) การบริหาร
งบประมาณ และ4) การบริหารท่ัวไป 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 ในดาน 1) การบริหารวิชาการ  2) การบริหารบุคคล  3) การบริหาร
งบประมาณ และ4) การบริหารท่ัวไป 
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ  เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมี
สวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1 
 2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

2.1.1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี  ไดแกผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นนทบุรี  เขต 1   จังหวัดนนทบุรี  จํานวน  105 คน  จาก  105  โรงเรียน  จํานวนครูทั้งหมด  3,274  คน 

2.1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแกผูบริหารจํานวน  75  คนและครูจํานวน  271  คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  
346  คน  โดยการสุมตัวอยางแบบช้ันภูมิ (Stratified Random Sampling)  
 2.2  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ขั้นตอนการสรางและทดสอบเครื่องมือ 
 ผูวิจัยเปนผูสรางเครื่องมือดังกลาวขึ้นเอง  โดยมีลักษณะของแบบสอบถาม  แบงเปน 3  ตอน 
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 ตอนที่ 1  สถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 
 ตอนที่ 3  แบบแสดงความคิดเห็นแบบปลายเปด  ซึ่งแบงเปน  4  งาน  ดังน้ี 

1. การบริหารงานวิชาการ 
2. การบริหารงานงบประมาณ 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารงานทั่วไป 

2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการขอหนังสือจากมหาวิยาลัยรังสิต  ขอความอนุเคราะหผูบริหารโรงเรียนในการเก็บ
ขอมูล  นําแบบสอบถามไปสงและรับแบบสอบถามดวยตนเอง  หลังจากสงไปแลวภายใน 2  สัปดาหไดรับ
แบบสอบถามกลับคืนซึ่งเปนแบบที่สมบูรณจํานวน  246  ฉบับ  คือเปนรอยละ  100  จัดเรียงลําคับ  แยกขอมูลและ
ดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
 2.4    การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS for Window 

1. วิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามในตอนท่ี 1  โดยหาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ 
(Percent) 

2. วิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  เขต 1  ในตอนที่ 2  โดยวิเคราะหหาคาเฉล่ีย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของแตละขอ 

3. เปรียบเทยีบคาเฉล่ียของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผูบริหารและครูผูสอน โดยใชสถิติทดสอบ t-test 
 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี จากการวิจัยสรุปผลได ดังน้ี 
 3.1  ขอมูลโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง ผูบริหาร  
 ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 75 คน ผูบริหารสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 
55 คน คิดเปนรอยละ 73.3 และเพศชาย จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 26.7  มีอายุมากกวา 49 ป จํานวน  43 คน คิดเปน
รอยละ 57.3  วุฒิการศึกษาสูงสุดอยูในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 43 คน คิดเปน รอยละ 57.3 และ
ตําแหนงหนาที่ปจจุบันเปนรองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 80.0  และผูอํานวยการ
สถานศึกษา จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 20.0 
 3.2  ขอมูลโดยทั่วไปของกลุมตัวอยาง ครู  
  ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น จํานวน 271 คน ครูสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 216 
คน คิดเปนรอยละ 79.7 และเพศชาย จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 20.3 มีอายุ 40-49 ป จํานวน 99 คน คิดเปนรอยละ 
36.5 วุฒิการศึกษาสูงสดุ อยูในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 85.6 และตําแหนงหนาที่
ปจจุบัน เปนครู จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 100 
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 3.3  ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน 
  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมี
สวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอแลว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการบริหารท่ัวไป รองลงมา 
คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ และนอยที่สุดดานการบริหารงบประมาณ  
  (1) ดานการบริหารวิชาการ ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ขอแลว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ชวยดูแลเอาใจใสเก่ียวกับผลการเรียนของนักเรียน รองลงมา คือ เปน
กรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน ใหขอมูลขาวสารดานวิชาการท่ีทันสมัยแก
โรงเรียน สนับสนุนใหมีการจัดหาหรือรวมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เปนกรรมการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประจําป ติดตามการดําเนินงานดานวิชาการของโรงเรียน รวมจัดทําหรือพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน เสนอแนะผูบริหารให
ใชภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือฝกอาชีพใหแกนักเรียน เปนกรรมการเยี่ยมเยียน สอบถามความคิดเห็นของครูเพ่ือเปนขอมูล
ในการประเมินผลในการศึกษา และนอยที่สุด สนับสนุนหนังสือ เอกสารประกอบทางวิชาการใหโรงเรียน  
  (2) ดานการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอแลว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี เปนกรรมการนิเทศการสอนของครู รองลงมา คือ มีสวนรวมพัฒนา
ครูใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน สงเสริมใหครูไดรับการพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ ดูแลเกี่ยวกับความ
ประพฤติของครู สงเสริมการใหขวัญ กําลังใจยกยองเชิดชูเกียรติแกครู เปนกรรมการสรรหาครูใหกับโรงเรียน เปน
วิทยากรใหความรูเก่ียวกับภูมิปญญาทองถ่ินแกครู เปนกรรมการพิจารณาความดีความชอบของครู เปนกรรมการ
สอบสวนความผิดวินัยของครู และนอยที่สุด เปนกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของครู  
  (3) ดานการบริหารงบประมาณ ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายขอแลว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี เปนกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใชจายเงินที่ชุมชนไดบริจาคแก
โรงเรียน รองลงมา คือ สนับสนุนการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน เปนกรรมการดูแล บํารุงรักษาพัสดุของ
โรงเรียน เปนกรรมการเก็บรักษาเงินบริจาคจากชุมชนใหกับโรงเรียน เปนกรรมการจัดหางบประมาณชวยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลน เปนกรรมการจัดหารายไดแกโรงเรียน เปนกรรมการการวางแผนการรับ-จายงบประมาณของ
โรงเรียน เปนกรรมการตรวจสอบการใชงบประมาณของโรงเรียน เปนกรรมการกําหนดรูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางใหกับโรงเรียน และนอยที่สุด อนุมัติการเบิก-จาย เงินบริจาคจากประชาชน  
 (4) ดานการบริหารท่ัวไป ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมาก พิจารณารายขอแลว 
โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี สงเสริมการจัดกิจกรรมงานวันสําคัญและประเพณีในโรงเรียน รองลงมา คือ 
ประชาสมัพันธหรือแจงขาวความเคล่ือนไหวของโรงเรียนใหประชาชนรับทราบ ใหขอมูลขาวสารแกโรงเรียนเก่ียวกับ
ความประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักเรียน มีสวนรวมในการจัดกิจกรรมวันสําคัญกับโรงเรียน จัดหาเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคใหแกโรงเรียน ใหความรวมมือเก่ียวกับการเกณฑเด็กเขาเรียนตามกฎหมายการศึกษาภาคบังคับแกโรงเรียน 
จัดหาวัสดุสิ่งของเพื่ออาหารกลางวันใหแกนักเรียนที่ขาดแคลน รวมวางแผนการทําแผนปฏิบัติกิจกรรมประจําปของ
โรงเรียน ประสานงานกับชุมชนเพ่ือใหเขามาสนับสนุน พัฒนากิจกรรมของโรงเรียน และนอยที่สุด แนะนําปรับปรุง
บริเวณโรงเรียนใหมสีภาพแวดลอมที่สวยงามรมรื่น 
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 3.4  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวม
ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี ทั้ง 4 ดาน   

 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในภาพรวมไม
แตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานการบริหารงบประมาณ มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัด
การศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 (1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารวิชาการใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยสนับสนุนหนังสือ เอกสารประกอบทางวิชาการให
โรงเรียน มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

 (2) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารงานบุคคลใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยเปนกรรมการนิเทศการสอนของครู ปจจัยดูแลเก่ียวกับ
ความประพฤติของครู และปจจัยเปนกรรมการสอบสวนความผิดวินัยของครู มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการ
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 (3) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารงบประมาณ
ในภาพรวมและรายขอแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวน ปจจัยอนุมัติการเบิก-จาย เงินบริจาคจาก
ประชาชน ปจจัยเปนกรรมการกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางใหกับโรงเรียน ปจจัย
เปนกรรมการจดัหารายไดแกโรงเรียน ปจจัยเปนกรรมการการวางแผนการรับ-จายงบประมาณของโรงเรียน ปจจัยเปน
กรรมการจัดหางบประมาณชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และปจจัยเปนกรรมการตรวจสอบการใชงบประมาณของ
โรงเรียน มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไมแตกตางกัน  

 (4) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารท่ัวไปใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยจัดหาเพื่อการอุปโภค บริโภคใหแกโรงเรียน มีความ
คิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
4.  บทสรุป / สรุปผลการวิจัย  

 4.1 การศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน 
  ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงานบุคคล ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารทั่วไป พบวา ในภาพรวมมีความคิดเห็นวาควรมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาระดับมาก เมื่อพิจารณารายขอแลว โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย ดังน้ี ดานการบริหาร
ทั่วไป รองลงมา คือ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารวิชาการ และนอยที่สุดดานการบริหารงบประมาณ และ
เมื่อวิเคราะหเปนรายดานมีรายละเอียด ดังน้ี 
 (1) ดานการบริหารวิชาการ  

จากผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมากในเรื่องชวยดูแลเอาใจ
ใสเก่ียวกับผลการเรียนของนักเรียนเปนอันดับที่ 1 รองลงมา คือ เปนกรรมการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให
สอดคลองกับสภาพทองถ่ิน และใหขอมูลขาวสารดานวิชาการท่ีทันสมัยแกโรงเรียนเปนอันดับที่ 2 และ 3 ซึ่ง
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สอดคลองกับงานวิจัยของพิมพพรรณ เทพสุเมธานนท (2527: 60) กลาววา โดยปกติการมีความรวมมืออันดีระหวาง
โรงเรียนกับผูปกครอง นอกเหนือจากการแลกเปล่ียนขอมูล ขาวสารซึ่งกันและกันแลว ยังทําใหผูปกครองมีโอกาส
ใกลชิดกับทางโรงเรียนมากขึ้น รวมทั้งการใหความรวมมือกับทางโรงเรียน ในการแกปญหาตางๆ ที่เก่ียวกับเด็ก
นักเรียน และเก่ียวกับความกาวหนาทางการศึกษา ซึ่งไมมีอะไรทําไดดีไปกวาการทําใหผูปกครองเขาใจโรงเรียนไดดี 
และมีความรูสึกรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

(2) ดานการบริหารงานบุคคล  
จากผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมากในเรื่องกรรมการนิเทศ

การสอนของครูเปนอันดับที่ 1 รองลงมา คือ มีสวนรวมพัฒนาครูใหเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการสอน และสงเสริมให
ครูไดรับการพัฒนาใหมีความกาวหนาในวิชาชีพ เปนอันดับที่ 2 และ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ (2540: 
บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ การมีสวนรวมของชุมชน   กรรมการศึกษาของ
โรงเรียนตองมีความเขาใจ สามารถเสนอแนะ และใหขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนได   และครูจะตองเขารวม
กิจกรรมของชุมชน และการมีสวนรวมกันอยางนอยปละ 2– 3 ครั้ง  
 (3) ดานการบริหารงบประมาณ  

จากผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมากในเรื่องเปนกรรมการ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจายเงินที่ชุมชนไดบริจาคแกโรงเรียนเปนอันดับที่ 1  รองลงมา  คือ  สนับสนุนการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาในโรงเรียน และเปนกรรมการดูแล บํารุงรักษาพัสดุของโรงเรียนเปนอันดับที่ 2 และ3 ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546: 39)        ไดใหแนวคิดไววา การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน
ผลสัมฤทธิ์ และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้ง
จัดหารายไดจากการบริหารจัดการ เพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีขึ้นตอผูเรียน 
 (4) ดานการบริหารท่ัวไป  

จากผลการศึกษา พบวา ผูบริหารและครูมีความคิดเห็นวาควรมีสวนรวมในระดับมาก ในเรื่องสงเสริมการจัด
กิจกรรมงานวันสําคัญและประเพณีในโรงเรียนเปนอันดับที่ 1  รองลงมา คือ ประชาสัมพันธหรือแจงขาวความ
เคล่ือนไหวของโรงเรียนใหประชาชนรับทราบ และใหขอมูลขาวสารแกโรงเรียนเก่ียวกับความประพฤติที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนเปนอันดับที่ 2 และ 3 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมศักด์ิ (2543 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กระบี่ พบวาในการประชาสัมพันธโรงเรียน การเขารวมกิจกรรมชุมชน การใหชุมชนเขามา มีสวนรวมในกิจกรรมของ
โรงเรียน ผูบริหารปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สวนในดานการใหบริการชุมชนปฏิบัติอยูในระดับมาก นอกจากน้ันได
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน คือ ควรดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง โดย
ใชรูปแบบที่หลากหลาย ควรใหความรวมมือกับชุมชนที่มาขอใชบริการกับโรงเรียนและควรมีการประชาสัมพันธให
ชุมชนไดทราบถึงการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนเพ่ือเปนแนวทางใหชุมชนมีสวนรวมใหมากขึ้นในโอกาส
ตอไป 

4.2  ผลการเปรียบเทียบคาเฉล่ียของความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมใน
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จังหวัดนนทบุรี  ทั้ง 4  ดาน   
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 (1) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารวิชาการใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยสนับสนุนหนังสือ เอกสารประกอบทางวิชาการให
โรงเรียน มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของกระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 33) ไดใหแนวคิดวา งานวิชาการเปนงานหลักหรือภารกิจ
ของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)          พ.ศ. 2545 มุง
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดย
อิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถ่ิน และการมีสวนรวมจากผูที่มี
สวนไดเสียทุกฝาย   และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2550  หมวดที่ 4      มาตรา 29  ใหสถานศึกษารวมกับ
บคุคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคการชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน 
 องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคมอื่นสงเสริมความ
เขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม  มีการแสวงหา
ความรู  ขอมูล  ขาวสารและรูจักเลือกสรร  ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพ่ือพัฒนาชุมชนสอดคลองกับสภาพปญหา
และความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน   ซึ่งจะเปน
ปจจัยที่สําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหาร และการจัดการสามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ
เรียนรู ตลอดจนการวัดผล ประเมินผล รวมท้ังการวัดปจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถ่ิน ไดอยาง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

(2) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารงานบุคคลใน
ภาพรวมไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยเปนกรรมการนิเทศการสอนของครู ปจจัยดูแลเก่ียวกับ
ความประพฤติของครู และปจจัยเปนกรรมการสอบสวนความผิดวินัยของครู มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการ
จัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการครู (2537: 3) ไดใหความหมายการบริหารงาน หมายถึง การดําเนินงานทุกอยางเก่ียวกับ
บคุลากรในโรงเรียนนับต้ังแต การสรรหา มอบหมายงาน การพัฒนา การบํารุงขวัญ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษ และการใหออกจากงาน 

(3) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารงบประมาณใน
ภาพรวมและรายขอแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ยกเวน ปจจัยอนุมัติการเบิก-จาย เงินบริจาคจาก
ประชาชน ปจจัยเปนกรรมการกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะของครุภัณฑ สิ่งกอสรางใหกับโรงเรียน ปจจัย
เปนกรรมการจัดหารายไดแกโรงเรียน ปจจัยเปนกรรมการการวางแผนการรับ-จายงบประมาณของโรงเรียน ปจจัยเปน
กรรมการจัดหางบประมาณชวยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน และปจจัยเปนกรรมการตรวจสอบการใชงบประมาณของ
โรงเรียน มีความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัย
ของสมนึก  นนธิจันทร (2538 : 105) ไดกลาววา งบประมาณ คือ เงิน หรือทรัพยสิน สิ่งของท่ีใชในการดําเนินงาน เปน
ปจจัย การบริหารหรือจะเรียกวาทรัพยากรท่ีใชในการบริหารก็วาได แตโดยอีกนัยหน่ึง การงบประมาณน้ัน เรามองกันที่
การจัดหา จัดทํา และการบริหารงบประมาณเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกรน่ันเอง 

(4) ความคิดเห็นของผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในดานการบริหารท่ัวไปในภาพรวม
ไมแตกตางกัน และเมื่อพิจารณารายขอ พบวา ปจจัยจัดหาเพ่ือการอุปโภค บริโภคใหแกโรงเรียน มีความคิดเห็นของ
ผูบริหารและครูตอการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัย
ของเมธี  ปลันธนานนท (2525: 267-268) ไดสรุปตัวอยางกิจกรรมที่โรงเรียนใชกันมาก และไดผลดีในการ
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ประชาสัมพันธโรงเรียน ไดแก การแขงขันการประกวดการแสดงตางๆ การจัดทําวารสารของนักเรียนหรือโรงเรียน 
โดยใหผูปกครองมีสวนรวมชมหรือแสดงความคิดเห็น การจัดต้ังสภานักเรียน โดยมีครูเปนที่ปรึกษา โรงเรียนควรจัด
ประชุมนักเรียนอยางนอยเดือนละครั้ง และใหผูปกครองรวมใหความรู ทําใหครู นักเรียน และผูปกครองมีความใกลชิด
กันยิ่งขึ้น ประชาชนในทองถ่ินไดมีการรูจักโรงเรียน 
 ประโยชนท่ีไดรับ 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดรวบรวมขอเสนอแนะของผูบริหารและครูและของผูวิจัย  เพ่ือเปนประโยชนตอ
ผูบริหารและครูที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี  
เขต 1  จังหวัดนนทบุรี  นําไปประยุกตใชและพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
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การศึกษาสภาพและปญหาการติดตอส่ือสารภายในสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
  THE STATE AND PROBLEM  ON THE  INTERNAL COMMUNICATION  

CONDITIONS IN SCHOOLS UNDER JURISDICTION  
OF MUANG CHAIYAPHUM MUNICIPALITY 

 

อภิรมย  ชัยประทุม1  ดร.สมภาร ศิโล2  ดร.ธีรพนธ คงนาวัง3  

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1) ศึกษาสภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
เมืองชัยภูมิ    2) ศึกษาระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ   ประชากรใน
การวิจัย คือ ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปการศึกษา 2552  
จํานวน 150 คน  เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม แบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่น 0.90  สถิติที่ใชใน
การวิเคราะหขอมูลไดแก  คาเฉล่ีย (μ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ )   ผลการวิจัยพบวา  
 1. สภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาความคิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน ดานที่มีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การติดตอสื่อสาร
ในแนวนอน รองลงมา คือ การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง การติดตอสื่อสารในแนวไขว และการสื่อสารจากลางขึ้นบน
ตามลําดับ   
 2. ระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยภาพรวมมีปญหาอยู
ในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน มีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากที่สุด  รองลงมา
คือการติดตอสื่อสารในแนวไขว  การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง การสื่อสารในแนวนอน ตามลําดับ 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this research were 1) to study the internal communication conditions in schools under 

Muang Chaiyaphum Municipality, and 2) to study the levels of problem on the internal communication conditions in 

schools under Muang Chaiyaphum Municipality.  The subjects of this research were 150 administrators, 

teachers, and educational personnel, Academic Year 2009 in schools under Muang Chaiyaphum Municipality. The 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 อาจารยพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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instrument used was five-rating scaled questionnaire with the confidence levels at 0.90. The data were analyzed 
through mean (μ ) and standard deviation (σ ).  

The results showed that: 
 1. The internal communication conditions in schools under Muang Chaiyaphum Municipality in overall 
aspects were at a “high” level.  When considerations each aspect, it was found that horizontal communication was at 
the “highest” mean, followed by the upward, cross channel communication, and downward communication, 
respectively.  
 2. The levels of problem on the internal communication conditions in schools under Muang Chaiyaphum 
Municipality were at a “low” level. When considering each aspect, it was found that the mean of opinions towards 
downward communication were at the “highest” level, followed by cross channel communication, upward and, 
horizontal communication, respectively. 
 

KEY WORD:   Communication, Educational Administration 

 
1. บทนํา 
 การติดตอสื่อสารเปนเครื่องมือสําคัญที่ทําใหคนเขาใจกันและสามารถปฏิบัติงานรวมกันได คนทุกคนจําเปน
จะตองปรับปรุงความรูความสามารถในการติดตอสื่อสารไมวาบุคคลน้ันจะอยูในอาชีพใด สังคมระดับใด การมีความ
เขาใจในแนวความคิด ของการติดตอสื่อสารแชรม  (Schram,1974 : 13) กลาววา การติดตอสื่อสาร   คือการมีความ
เขาใจในเครื่องหมายที่แสดงขาวสารรวมกัน น่ันคือในระหวางที่สื่อสาร ผูสื่อสารตองมีบางสิ่งบางอยางเหมือนกัน ทั้ง
การติดตอสื่อสารที่เปนคําพูดหรือไมเปนคําพูดเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลปรับปรุงประสิทธิภาพในการสื่อสารใหดีขึ้น 
เพราะระบบการติดตอสื่อสารตาง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วที่ทําใหตองติดตามระบบเหลาน้ี ซึ่งจะสามารถ
นํามาใชไดอยางเหมาะสม กระบวนการติดตอสื่อสารเปนกระบวนการที่ซับซอนและแทรกอยูในการดําเนินงานตางๆ 
ทุกขั้นตอนก( เสนาะ  ติเยาว, 2541 :  115 - 118) 
 การติดตอสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญในการบริหารงานที่จะทําใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงค ความสําเร็จของ
องคการข้ึนอยูกับความสําเร็จของการติดตอสื่อสาร  การสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ  ผูบริหาร
และบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการดําเนินงานใหการบริหารองคการมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคหรือนโยบายที่กําหนดไว   จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา สถานศึกษา
ภายในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิก(เทศบาลเมืองชัยภูมิ,  2552 : 113)  สื่อใหเห็นถึงระดับการบริหารจัดการใน
สถานศึกษาวายังตองไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองและยังเปนสิ่งบงช้ีใหเห็นถึงกระบวน         การสื่อสารยังไมเปนไป
ตามเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยวัดไดจากรายงานคุณภาพการศึกษา เน่ืองจากกระบวน      การติดตอสื่อสารเปน
กระบวนการท่ีซับซอนและแทรกอยูในกระบวนการดําเนินงานตางๆ ทุกขั้นตอน  และเปนปจจัยสําคัญในการ
บริหารงานที่จะทําใหองคการบรรลุตามวัตถุประสงค ความสําเร็จขององคการข้ึนอยูกับความสําเร็จของการ
ติดตอสื่อสารหากการสื่อสารที่ไมมีประสิทธิภาพแลวจะกอใหเกิดปญหาอื่นๆ ตามมาเปนอยางมาก  ดังน้ัน ผูบริหาร
และบุคลากรทุกคนภายในสถานศึกษาจึงเปนบุคคลสําคัญยิ่งในการดําเนินงานให การบริหารองคการมีประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคหรือนโยบายท่ีกําหนดไว ดวยเหตุผลดังกลาว  ผูวิจัยไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของการติดตอสื่อสารในองคการ และปญหา การติดตอสื่อสารของสถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยมี
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วัตถุประสงคของการวิจัยคือ 1) เพ่ือศึกษาสภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมือง
ชัยภูมิ  และ 2) เพ่ือศึกษาระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ซึ่ง
ประโยชนที่ไดรับคือเปนสารสนเทศสําหรับสถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ในการปรับปรุงพัฒนาการ
ติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 แนวคิดทฤษฎีแนวคิดที่เก่ียวของ ไดแก ทฤษฎีการติดตอสื่อสาร โดย เดวิด เค.  เบอรโล  (David K.Berlo)  ได
พัฒนาทฤษฎีที่ผูสงจะสงสารอยางไร  และผูรับจะรับสารอยางไร การแปลความหมาย  และมีการโตตอบกับ สารน้ัน
อยางไร  ทฤษฏี   S M C R ประกอบดวย ผูสง ขอมูลขาวสาร ชองทางการสงและผูรับสาร , สภาพการติดตอสื่อสาร ซึ่ง 
ภารดี  อนันตนาวี (2551 :  142-144) กลาวถึง สภาพการติดตอสื่อสารมีการจําแนกโดยอาศัยบุคคลผูทําการ
ติดตอสื่อสารหรือดําเนินกิจกรรมการติดตอสื่อสารเปนเกณฑ , ทฤษฎีความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารสมยศ นาวี
การ (2546 : 103) ใหทัศนะวา ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารขึ้นอยูกับสิ่งที่บุคคลไดมา เปรียบเทียบกับสิ่งที่บุคคล
ตองการ ความพึงพอใจไมควรผูกอยูกับความมีประสิทธิภาพของขาวสารใด ๆ ถาหากวาการติดตอสื่อสารเปนไปตาม
ความตองการ ความพึงพอใจในการติดตอสื่อสารจะเกิดขึ้น เชนเมื่อเราตองการขาวสารบางอยางหรือเสนอขาวสารตาม
แนวทางของเรา  เราก็จะมีความพึงพอใจในการติดตอสื่อสาร, การบริหารการศึกษากับการติดตอสื่อสารและการ
สื่อสารของสถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ   โดยผลที่คาดวาจะไดรับก็คือเปนขอมูลสารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร และบุคลากรในสถานศึกษาภายในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ใชเปนแนวทางในการพัฒนาการติดตอสื่อสาร
ภายใน ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น อีกทั้งยัง เปนแนวทางสําหรับผูสนใจในการศึกษาคนควาเรื่องการติดตอสื่อสารใน
หนวยงานอื่น ๆ ที่จะชวยพัฒนาการติดตอสื่อสารใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ขอบเขตเน้ือหา คือ  การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง,  การติดตอสื่อสาร
จากลางขึ้นบน, การติดตอสื่อสารในแนวนอน และ การติดตอสื่อสารในแนวไขว   กลุมเปาหมายรในการวิจัย คือ
ผูบริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 150  คน ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปการศึกษา 
2552  ประกอบดวย  โรงเรียนเทศบาล จํานวน 4 โรงเรียนและ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  2  แหง เครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถามสําหรับถามความคิดเห็นของ ผูบริหาร ครู และบุคลากรในสถานศึกษา มี 3 ตอน  คือ  ตอนท่ี 1 
สอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม,   ตอนที่ 2 สอบถามเก่ียวกับสภาพการติดตอสื่อสารภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ และ ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  
 2.1 ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ  ศึกษาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของเพ่ือกําหนด
กรอบแนวคิดเปนโครงสรางของเครื่องมือและขอบเขตเน้ือหา  สรางเคร่ืองมือในการวิจัยโดยยึดวัตถุประสงค และ
นิยามศัพทเปนหลัก (บุญชม ศรีสะอาด, 2543 : 61)   เสนอเครื่องมือตออาจารยที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณาความชัดเจน 
ความถูกตองและความเหมาะสมของภาษาที่ใช ในแบบสอบถาม  และ นําแบบสอบถามที่ไดรับการปรับปรุงแลว ไป
เสนอผูเช่ียวชาญ  
 2.2 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ จากการนําผลความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้ง 5 มาวิเคราะหและสรุปผล ความ
ตรงเชิงเน้ือหา โดยการคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) พบวา แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพ 
การติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  = 0.91 สามารถนําไปใชได  และ- แบบสอบถาม
เก่ียวกับระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ   = 0.92  สามารถนําไปใชได   
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 2.3 การทดลองนําเคร่ืองมือไปใช  นําเครื่องมือที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับกลุมทดลอง ไดแก 
ผูบริหาร ครู และบุคลากรสังกัดเทศบาลเมืองบัวใหญ   อําเภอบัวใหญ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีบริบททางการบริหาร
การศึกษาใกลเคียงกับเทศบาลเมืองชัยภูมิ  จํานวน 30 คน  นําผลการใชเครื่องมือของกลุมทดลองมาวิเคราะหและ
สรุปผลดวยการคํานวณคาสหสัมพันธ (Item Total Correlation) หา ความตรงเชิงโครงสราง พบวา แบบสอบถาม
เก่ียวกับสภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ   มีคาอยูระหวาง 0.42 – 0.74  และ 
แบบสอบถามเก่ียวกับระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ มีคาอยู
ระหวาง  0.41 - 0.87 นําผลการใชเครื่องมือของกลุมทดลองมาวิเคราะหและสรุปผลดวยการคํานวณโดยใชสัมประสิทธิ์
อัลฟา (Alpha-Coefficient) หาความเช่ือมั่นพบวา แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปญหาการติดตอสื่อสารภายในของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ   = 0.90   
 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  จัดทําหนังสือจากสํานักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ ถึงผูอํานวยการ
กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล จากผูบริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ สําหรับการดําเนินการวิจัย นําแบบสอบถามพรอมหนังสือขอความรวมมือในการวิจัยจาก
ผูอํานวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ ถึงกลุมเปาหมาย และรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง  รวบรวม
แบบสอบถาม  ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ และจํานวนของแบบสอบถามทุกชุด ภายหลังจากการเก็บ
รวบรวมขอมูล  
 2.5 การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามตอนท่ี 1 โดยการแจกแจง
คาความถ่ี  แลวนําเสนอเปนความเรียง  แปลผลการวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 โดยใช

คาเฉล่ีย  (mu) ของชวงคะแนนและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานσ (sigma) รายดานและรายขอ โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูป 
 2.6. สถิติท่ีใชในการวิจัย    
  1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ 
   2.1 ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) โดย การคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC)   (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552 : 60)  
   2.2 ความตรงเชิงโครงสราง (Item Total Correlation) โดยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552 : 65-66)  
   2.3.ความเช่ือมั่น(Reliability) โดยใชสัมประสทิธิ์อัลฟา (Alpha-Coefficient )ตามวิธีการ
ของ ครอนบาค ((ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552 : 84)  

  2. สถิติพ้ืนฐาน 

  คาเฉล่ีย μ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ  
   
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 3.1 ผลการวิเคราะห 
 3.1.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสอบถามเก่ียวกับ ตําแหนง และสถานศึกษาที่สังกัด  รวมจํานวน 

150 คน แบงเปน  ผูบริหารจํานวน 6 คน ครู จํานวน 127 คน และบุคลากรจํานวน 17 คน  

 3.2.2   การวิเคราะหสภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

 



486  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหสภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
ระดับการปฏิบัติ สภาพการติดตอสื่อสารภายในของ

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แปลความหมาย  

1. การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง 4.03 0.66 มาก 

2. การติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน 3.85 0.72 มาก 

3. การติดตอสื่อสารในแนวนอน 4.04 0.81 มาก 

4. การติดตอสื่อสารในแนวไขว 3.95 0.77 มาก 

รวม 3.69 0.67 มาก 

 
 สภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยภาพรวมมี การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารในแนวนอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือการ
ติดตอสื่อสารจากบนลงลาง และแนวไขวตามลําดับ ในขณะที่การสื่อสารจากลางขึ้นบน มีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอยที่สุด  
  3.3.3 การวิเคราะหระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 
 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะหระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ 

ระดับปญหา ระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของ 
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

แปลความหมาย 

1. การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง  2.12 0.91 นอย 

2. การติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน  2.24 0.90 นอย 

3. การติดตอสื่อสารในแนวนอน  2.11 0.94 นอย 

4. การติดตอสื่อสารในแนวไขว  2.16 0.90 นอย 

รวม 2.16 0.84 นอย 

 
 ระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยภาพรวมมีปญหาอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารลางขึ้นบนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือการ
ติดตอสื่อสารในแนวไขว และการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง ตามลําดับ  ในขณะที่การสื่อสารในแนวนอนมีคาเฉล่ีย
ความคิดเห็นนอยที่สุด 
 3.2 การอภิปรายผล  
 สภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  การติดตอสื่อสารในแนวนอน มี
คาเฉล่ียมากที่สุดทั้งน้ีเพราะการสื่อสารในแนวนอนเปนการสื่อสารที่เกิดขึ้นระหวางบุคคลที่ดํารงตําแหนงในระดับ
เดียวกัน เปนการแลกเปล่ียนขอมูลของบุคลากรท่ีอยูหนวยงานเดียวกัน มีผูบังคับบัญชาคนเดียวกัน มีหนาที่ในลักษณะ
เดียวกัน และเปนการติดตอที่ไมขึ้นกับสายบังคับบัญชา เปนการสื่อสารเพ่ือขอคําแนะนําและขอมูล การประสานงาน 
การแลกเปล่ียนความคิดเห็น เพ่ือแกปญหา เพ่ือลดความขัดแยง ซึ่ง ฟาโยล (Fayol,1949 อางถึงในภารดี อนันตนาวี 
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2551: 148) ไดเสนอทฤษฎี  การติดตอสื่อสารในแนวนอน ที่เรียกวา “ Gangplank Theory” โดยอนุญาตใหพนักงานที่มี
ระดับอํานาจหนาที่ใกลเคียงกันสามารถติดตอกันไดโดยตรง แตละคนตองไดรับอนุญาตจากหัวหนางานที่อยูถัดขึ้นไป
เสียกอนซึ่งไมสอดคลองกับ ชวัช ศรีบานเย็น (2550:94)พบวา ระบบการสื่อสารของสถานศึกษาภายในสังกัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาราชบุรี เขต 2 สวนใหญสถานศึกษามีระบบการสื่อสารในแนวดิ่ง(บนลงลาง)มากที่สุด และวนิดา นามบุตร 
(2543:บทคัดยอ)  พบวา การติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนระหวางผูบริหารกับครูอาจารยโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
ขอนแกนที่ใชมากที่สุดคือ การติดตอสื่อสารจากบนลงลาง  
 ระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ  โดยภาพรวมมีปญหาอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบนมีคาเฉล่ียความคิดเห็นมากที่สุด  อาจเปนเพราะ 
ไมมีชองทางในการสื่อสารอยางเพียงพอ การใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับปญหาในการปฏิบัติงาน ซึ่งในระบบราชการ 
การสื่อสารจากลางขึ้นบนจะไมไดรับการพัฒนาและเปดกวาง ทําใหเกิดปญหาการติดตอสื่อสารภายในองคกร 
สอดคลองกับ ภารดี  อนันตนาวี  (2551 : 151) กลาววา ความไววางใจของผูใตบังคับบัญชา ระยะหางไกลของการ
ติดตอสื่อสาร การถายทอดขอความหลายครั้งทําใหเน้ือหาสาระเดิมแตกตางไป ทําใหการดตอสื่อสารในองคกร
บิดเบือนอาจกอใหเกิดปญหาได 
   
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 4.1.บทสรุป 
 สภาพการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ โดยภาพรวมมี การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารในแนวนอนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือการ
ติดตอสื่อสารจากบนลงลาง และแนวไขวตามลําดับ ในขณะท่ีการสื่อสารจากลางขึ้นบน มีคาเฉล่ียความคิดเห็นนอย
ที่สุด สวนระดับปญหาการติดตอสื่อสารภายในของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิโดยภาพรวมมีปญหาอยูใน
ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดาน พบวาการติดตอสื่อสารลางขึ้นบนมีคาเฉล่ีย ความคิดเห็นมากที่สุด รองลงมาคือการ
ติดตอสื่อสารในแนวไขว และการติดตอสื่อสารจากบนลงลาง ในขณะที่การสื่อสารในแนวนอนมีคาเฉล่ียความคิดเห็น
นอยที่สุด 
 4.2 ขอเสนอแนะ  
 4.2.1 ขอเสนอแนะตอสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาควรใชระบบขอมูลสารสนเทศดานทรัพยากรมนุษย 
มาใชในการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการติดตอสื่อสารจากลางขึ้นบน  ควรจัดใหมี การฝกอบรม
บุคลากรใหสามารถใชระบบการติดตอสื่อสารในทุกรูปแบบรวม ทั้งการติดตอสื่อสารโดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย   
ควรจัดใหมีการดูแล รักษา ซอมบํารุง เครื่องมือเครื่องใชในการติดตอสื่อสาร การสงขาว ใหมีสภาพสมบูรณและใชงาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการประยุกตใชระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารทรัพยากรซึ่งเปนพ้ืนฐานหลักที่จะ
เขามาชวยในการวางแผนและการจัดการดานทรัพยากร  การปฏิบัติการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา หากมีการ
ติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษานอยก็จะยิ่งพบปญหาในการทํางานอยูในระดับมาก ดังน้ัน ผูบริหารควรตระหนักเปน
อยางยิ่งในเรื่องการติดตอสื่อสารภายในสถานศึกษา 
  4.2.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการติดตอสื่อสารภายในองคการใหมี
ประสิทธิภาพ เชน การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีสําหรับการสื่อสาร , ความรวมมือกันในการติดตอสื่อสารภายในองคกร
และ ควรศึกษาวิจัยเรื่องเดียวกันน้ีในสถานศึกษาตางขนาด ตางสังกัด เพ่ือเปรียบเทียบกับการวิจัยในครั้งน้ี อาจทําให
ทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับทิศทางการติดตอสื่อสารมากขึ้น ซึ่งจะกอประโยชนตอหนวยงานทางการศึกษาตอไป 
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การศึกษาสภาพปญหาการดาํเนินงานดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภมิู เขต 3 

THE STUDY OF THE PROBLEM CONDITIONS ON THE IMPLEMENTATION OF BASIC 
SCHOOL INTERNAL QUALITY ASSURANCE UNDER THE JURISDICTION OF 

CHAIYAPHUM EDUCATIONAL SERVICE AREA OFFICE 3 
 

ประมวล วันวาน1  ดร.สมภาร ศิโล2  ดร.ธีรพนธ คงนาวัง3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน
และเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เก่ียวกับปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนระหวาง
ขนาดเล็กและขนาดกลาง กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร และครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชัยภูมิ  เขต 3  ปการศึกษา 2552  จํานวน 1956 คน การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ที่ผูวิจัยสรางขึ้น การ
วิเคราะหขอมูล ใชสถิติ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการวิเคราะหคา t เปรียบเทียบคาเฉล่ีย (t-test)  
 ผลการวิจัยสรุปได ดังน้ี 

1. การศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัย เขต 3  ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( X =2.80, S.D.=0.88) ดานที่มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุด คือ ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ( X =2.93, S.D.=0.82) รองลงมาคือ 
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษาอยูในระดับปานกลาง ( X =2.89, S.D.=0.97) และดานการรายงานคุณภาพ
การศึกษาประจําปอยูในระดับปานกลาง ( X =2.70, S.D.=0.86) 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เก่ียวกับปญหาของการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จําแนกตามขนาดของ
โรงเรียนระหวางขนาดเล็กและขนาดกลางโดยรวมและรายดานทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 
คําสําคัญ :  สภาพปญหา, ประกันคุณภาพ 

 
 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 อาจารยพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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ABSTRACT 
 
 This research aimed at study an implementation of the internal quality assurance’s problem conditions in 
basic educational Institutes under the office of Chaiyaphum Educational Service Area 3. The subjects of this 
research were 315 school administrators and teachers under the office of Chaiyaphum Educational Service Area 3, 
Academic Year 2009. The instrument used was the five-rating scaled questionnaire, constructed by the researcher 
with the reliability value. The data were analyzed through frequency, mean, standard deviation, and t-test. 
 The results showed that: 
 1. The study of an implementation of the internal quality assurance’s problem conditions in basic 
educational Institutes under the office of Chaiyaphum Educational Service Area 3 in overall aspects was at a 
‘moderate’ level. In terms of educational quality check and review, it was at the “highest” mean and at a ‘moderate’ 
level, followed by the educational quality assurance support system was at a ‘moderate’ level, and yearly educational 
quality was at a ‘moderate’ level. 
 2. When compare the opinions of the school administrators and teachers towards an implementation of the 
internal quality assurance’s problem conditions in basic educational Institutes under the office of Chaiyaphum 
Educational Service Area 3, classified by the small and large school size in overall and each aspect, they were 
significantly different at .05.  
 
KEY WORD :  Problem conditions, Quality Assurance 
 
1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พุทธศักราช 2545 หมวดที่ 6  วา
ดวยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการ ศึกษาและมาตรฐานคุณภาพของการศึกษาทุกระดับ และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารและการจัดการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545 : 3) การ
พัฒนาการศึกษาไทย ในระยะที่ผานมาตองถือวาประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจในระดับหน่ึง แตยังไมเปนที่เพียงพอ
สําหรับปจจุบันและอนาคตที่มีการเปล่ียนแปลงอยางมากมาย การศึกษาไทยจึงตองเปนกระบวนการที่เตรียมและนําคน
ไทย สังคมไทยใหกาวสูอนาคตอยางมั่นคงและรูทันโลก ดวยเหตุน้ีการพัฒนาการศึกษาสําหรับอนาคต จึงตองมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งในสวนที่เปนปจจัย กระบวนการและผลผลิต ซึ่งสถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของตอง
รวมมือกันจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพทัดเทยีมกันทั่วประเทศ (กรมสามัญศึกษา, 2542 : 1)  
 ปญหาและอุปสรรคสําคัญในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประการหน่ึง
นอกเหนือ จากขาดความรู ความเขาใจในการดําเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เก่ียวของ คือ การขาด
ทักษะการมีสวนรวม การรวมคิดรวมทํา ของครู และบุคลากรในสถานศึกษาอยางทั่วถึงเก่ียวกับกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2545 : 21)
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สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ซึ่งเปนสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีบทบาทใน
การจัดการศึกษาระดับปฏิบัติ ไดดําเนินงานตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษาจึงมีความ
จําเปนอยางยิ่ง ในการติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ 
ถึงปญหาในการดําเนินการดานประกันคุณภาพดานใดบาง และสถานศึกษามีแนวทางในการแก ปญหาน้ันอยางไร จึง
จะเปนหลักประกันใหผูที่เก่ียวของทราบ และมีความมั่นใจวาสถานศึกษาสามารถดําเนินการไดอยางมีคุณภาพ ตอเน่ือง
และเปนระบบ   
 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาสภาพปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  เพ่ือนําผลการวิจัยในครั้งน้ี
ไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป โดยมีวัตถุประสงคของ
การวิจัยคือ  1) เพ่ือศึกษาสภาพปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน   2) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน เก่ียวกับปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จําแนกตามขนาดของโรงเรียนระหวางขนาด
เล็กและขนาดกลาง 

 แนวคิดทฤษฎีที่สําคัญ ไดแก 1) แนวคิดเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  การจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพไดมาตรฐานที่สอดคลองกับความตองการของบุคคล และสังคม  จึงเปนสิ่งจําเปนและมีความสําคัญอยางย่ิงใน

การพัฒนาคนซึ่งเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดของประเทศ  ในปจจุบันการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่

จะตองบริหารจัดการในเชิงคุณภาพโดยมีการประกันคุณภาพเปนกลไกลสําคัญที่เสริมและผลักดันใหกระบวนการ

ทํางานทุกระดับและบุคลากรท่ีเก่ียวของดําเนินไปอยางสอดรับกันเปนระบบ มุงหนาไปใน ทิศทางที่ไดรวมกันกําหนด

ไวเพ่ือบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยหลักการ วิธีการ บริหาร และการจัดการคุณภาพ สมัยใหม (Quality 

Management) ที่เนนการสรางความม่ันใจใหกับทุกฝายที่เก่ียวของโดยความมั่นใจน้ีตองต้ังอยูบนรากฐานของหลักวิชา 

ขอเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษและความสมเหตุสมผลเปน สําคัญ (กรมวิชาการ, 2544 : 2) และ   2)  แนวคิดเก่ียวกับ

การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ,2544 : 7-11) กําหนด โครงสรางองคกรและการแบงสวนงาน

ของกระทรวงศึกษาธิการ มี 2 สวนหลัก คือสวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแยกหนาที่สําคัญคือ หนาที่ดาน

นโยบายกับหนาที่ปฏิบัติการออกจากกัน สวนกลางรับผิดชอบการกําหนดนโยบาย แผน มาตรฐาน กํากับติดตาม 

สงเสริมสนับสนุน การดําเนินการภาคปฏิบัติเกือบทั้งหมดอยูในแตละเขตพ้ืนที่การศึกษา  เขตพ้ืนที่การศึกษาบริหาร

โดยผูอํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษา กํากับโดย คณะกรรมการเขตพ้ืนที่ มีหนาที่ในการกํากับดูแล  สงเสริมสนับสนุน

และประสานสงเสริม โดยมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งมีกลุ มงานตางๆ เปนผูสนับสนุนการทํางาน กระจาย

อํานาจหนาที่และบทบาทการดําเนินการใหแกสถานศึกษา   สถานศึกษาบริหารงานโดยผูอํานวยการสถานศึกษา กํากับ

โดยคณะกรรมการ สถานศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ ทําหนาที่ใหบริการดานการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและจัดการ

สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
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 กรอบแนวคิดการวิจัย 

1. ตัวแปรตน                      
กกกกกกก   ผูบริหาร และครูโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขนาดกลาง     
                2. ตัวแปรที่ศึกษา  การดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
2.4 2.4.2       1) การเตรียมการกอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 2) การพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา 3) การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4) การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา  6) การประเมินคุณภาพการศึกษา 7) การรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8) การผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 - ประชากร/กลุมตัวอยาง 
  ประชากร ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร และครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิเขต 3  จํานวน 1,956 คน  
3.              กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางสําเร็จรูปของ เครซซี และมอรแกน (บุญ
ชม  ศรีสะอาด, 2545 : 43) และใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยใชวิธีสุมแบบแบงช้ัน(Stratified Random Sampling) โดย
การกําหนดขนาดดวยการใชจํานวนนักเรียนกําหนดเกณฑขนาดของสถาน ศึกษา ซึ่งโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 แบงเปน 3 ขนาด ไดแก ขนาดเล็ก มีจํานวนนักเรียนไมเกิน 499 คน ขนาดกลาง มีจํานวน
นักเรียนต้ังแต 500 -1,499 คน และขนาดใหญมีจํานวนนักเรียนต้ังแต 1,500 คนขึ้นไป ดังน้ันจํานวนประชากรท้ังสิ้น 
1,956 คน ไดกลุมตัวอยาง 315 คน ดังน้ี สถานศึกษาขนาดเล็กจากจํานวนประชากร 611 คน ไดกลุมตัวอยาง 104 คน 
สถานศึกษาขนาดกลางจากจํานวนประชากร 1,345 คน ไดกลุมตัวอยาง 211 คน รวมท้ังสิ้น 315 คน 
 - เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 2 ตอน ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม ตอนที่ 2 เปนสอบถามเก่ียวกับปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
 - การสรางเครื่องมือและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
  ศึกษาวิธีสรางแบบสอบถามจากหนังสือและเอกสารตาง ๆ รวมท้ังศึกษารายละเอียดเก่ียวกับปญหา
และแนวทางการปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวของ แลวนํามาประมวลสรางแบบ สอบถามใหครอบคลุมตามกรอบแนวคิด หลักการดําเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน 8 ดาน คือ ดานการเตรียม การกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับ
สถานศึกษา ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการ
ตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการรายงานคุณภาพการศึกษา
ประจําป และดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา   
  สรางแบบสอบถาม เสนออาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไขปรับปรุงแลวนําไปใหผูเช่ียวชาญ
จํานวน 5 คนตรวจสอบความถูกตองและครอบคลุมเน้ือหา เสร็จแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งหน่ึงเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอย กอนนําไปทดลองใช นําแบบสอบถามไปทดลองใช (Try-Out) กับกลุมผูบริหาร
สถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 โดยแบงเปน
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 10 คน และครูผูสอน จํานวน 20 คน รวม 30 คน  นําเครื่องมือจากการไป Try-Out  มา
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คํานวณหาความเช่ือมั่นตามวิธีของ Cronbachโดยใชสัมประสิทธิ์อัลฟาคาความเช่ือมั่น (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 45) 
ไดคา 0.891นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปจัดพิมพฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  
 - การเก็บรวบรวมขอมูล 
  ผูวิจัยขอความอนุเคราะหจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  จัดทําหนังสือ 
ขอความรวมมือตอบแบบสอบถามสงไปยังโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในสังกัดโดยใสชองรับ-สงหนังสือที่สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 และขอความอนุเคราะหใหกลุมตัวอยางสงแบบสอบถามที่ตอบแลวสงคืนเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิเขต 3 ภายในเวลาที่แจงไวในแบบสอบถาม ผูวิจัยจะเก็บแบบสอบถามจากชองรับ-สงหนังสือคืนดวย
ตนเอง 
 - การวิเคราะหขอมูล  

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ไดแก คาคะแนนเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางจําแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยใช
การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (t-test) แลวทําการแปลผลและนําเสนอขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยายความ
เรียง 
 - สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
  1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพเครื่องมือ   

2  1.1 หาคาความสอดคลอง IOC = 
R

N
∑ ...................................................................................(1) 

  1.2 หาคาสัมประสิทธสหสัมพันธระหวางคะแนนของแตละขอกับคะแนนรวม (Item-total 
correlation) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2541) 
 
                      xyr    =   

( )( ) ( )( )2 22 2

n xy x y

n x x n y y

−

− −

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

.................................................(2) 

 
  1.3 การวิเคราะหหาคาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามและแบบวัดโดยวิธีการคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค โดยมีสูตรการคํานวณ ดังน้ี (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535) 

          α   =   

2

21
1

i

t

sk
k s

⎡ ⎤
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− ⎢ ⎥⎣ ⎦

∑
.....................................................................(3) 

  1.4 สถิติทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาที (t - test) (ชัชวาลย  เรืองประพันธ, 2542) 
3.6 กรณีที่  2 2

1 2σ σ=  
   

( ) ( )
1 2

2 2
1 1 2 2

1 2 1 2

1 1 1 1
2

x xt
n s n s

n n n n

−
=

− + − ⎡ ⎤
+⎢ ⎥+ − ⎣ ⎦

.....................................................................(4) 

             1 2 2df n n= + −  
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3.6กรณีที่  2 2
1 2σ σ≠  1 2

2 2
1 2

1 2

x xt
s s
n n

−
=

−
+

.........................................................................(5) 

          22 2
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⎝ ⎠=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠+
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  2. สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ,คาเฉล่ียและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3. ผลการวิเคราะห /ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 3.1 ผลการวิเคราะห 
 
ตารางท่ี 1  คะแนนเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน ปญหาการดําเนินงานดาน  การประกันคุณภาพภายใน
 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  

    สภาพปญหา ปญหาการดําเนินงาน 
ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน X  S.D. 

การแปลผล 
ระดับปญหา 

1. ดานการเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
2. ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
3. ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
5. ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
8. ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2.72 
2.82 
2.71 
2.86 
2.93 
2.79 
2.70 
2.89 

0.99 
0.83 
0.87 
0.87 
0.82 
0.80 
0.86 
0.97 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 2.80 0.88 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1  พบวาสภาพปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  ในภาพรวมมีสภาพปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับปานกลาง ดานที่มีคะแนนเฉล่ียสูงสุด คือ ดานการตรวจสอบและทบทวน
คุณภาพการศึกษามีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง รองลงมาคือ ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษามี
สภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง และดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําปมีสภาพปญหาอยูในระดับปานกลาง 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบสภาพปญหาการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน
ขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยใช การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉล่ีย (t-test)  

X  ปญหาการดําเนินงาน 
ดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

t p-value 

ดานการเตรียมการกอนดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
ดานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพ 
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

3.94 
3.95 
4.10 
4.26 
3.86 
4.02 

2.12 
2.26 
2.02 
2.17 
2.47 
2.18 

26.206* 
29.735* 
37.357* 
22.958* 
23.924* 
27.628* 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
ดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป 
ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

3.06 
3.88 

2.40 
2.40 

25.396* 
23.884* 

.000 

.000 

รวม 3.99 2.19 35.805* .000 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
กกกจากตารางที่ 2  แสดงวาสภาพปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยรวม สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X  = 3.99)  
และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X  = 2.19) โดยรวม ไดคา t = 35.805  ซึ่งมีสภาพปญหาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 และรายดานการเตรียมการกอนดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X  = 3.94) 
และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X  = 2.12)  ไดคา t = 26.206  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ดานการ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษาใน สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X = 3.95) และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X  = 
2.26) ไดคา t = 29.735  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใน สถานศึกษาขนาดเล็ก ( X  = 3.88)  และสถานศึกษาขนาดกลาง ( X  = 2.40) ไดคา  t = 23.884  แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ตามลําดับ 
 
4. บทสรุป/ผลการวิจัย 
 1 1) การศึกษาปญหาของการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงอันดับแตละดานตามคะแนนเฉล่ีย
จากมากไปหานอยไดดังน้ี คือ ดานการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ดานการผดุงระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ดานการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดานการพัฒนามาตรฐานการศึกษาระดับสถานศึกษา 
ดานการประเมินคุณภาพการศึกษา ดานการเตรียมการกอนดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ดานการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และดานการรายงานคุณภาพการศึกษาประจําป  
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  2) การเปรียบเทียบปญหาการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัย เขต 3 จําแนกตามขนาดของโดยรวมและรายดาน มีสภาพปญหาแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ 
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การศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
THE STUDY ON THE SATISFACTION LEVELS IN THE WELFARE PROMOTION

 MANAGEMENT IN CHAIYAPHUM PROVINCE WELFARE AND SECURITY 
PROMOTION OFFICE OF THE TEACHERS AND EDUCATIONAL PERSONNEL UNDER 

THE JURISDICTION OF CHAIYAPHUM EDUCATIONAL   
SERVICE AREA OFFICE 1 

 

กานดา สูรยราช1   ดร.สุรินทร ภูสิงห2  ดร. ธีรพนธ คงนาวัง3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และ 2) เปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของ
สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและรายได  กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยคือครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 341 คน   
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม   แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับมีคาความเช่ือมั่น 0.93  
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกตางโดย
ใชการทดสอบคาที (t-test) แบบ Independent Samples 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 1 ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาอยูในระดับมากทุกดาน  มีคาเฉล่ียเรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยไดแกดานการจัดสวัสดิการโครงการสินเช่ือพัฒนาชีวิตครู  ดานการฌาปนกิจสงเคราะห
ชวย เพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ( ช.พ.ค.)  ดานการจัดสวัสดิการเงินกูสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู
และบุคลากรทางการศึกษา (ช.พ.ค)  ดานการจัดสวัสดิการเงินกูสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม  (ช.พ.ส)  และดานการจัดสวัสดิการ 

                                                 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 อาจารยประจําภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
3 อาจารยพิเศษวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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เงินกูสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม (ช.พ.ส)   
2. เมื่อเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จําแนกตามตําแหนงและรายได ทั้งภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน     
 
คําสําคัญ:  ความพึงพอใจใน,  การจัดสวัสดิการ,  สํานักงานสงเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 

ABSTRACT 
 

The objectives of this research were 1) to study on the satisfaction of teachers and education personnel under 
the office of Chaiyaphum Educational Service Area 1 towards the welfare promotion management of the Office of 
Welfare Promotion Commission for Teachers and Education Personnel, Chaiyaphum Province, and 2) to compare 
the satisfaction of teachers and education personnel under the office of Chaiyaphum Educational Service Area 1 
towards the welfare promotion management of the Office of Welfare Promotion Commission for Teachers and 
Education Personnel, Chaiyaphum Province, classified by positions and incomes. The subjects of the study were 341 
teachers and educational personnel under the office of Chaiyaphum Educational Service Area 1. The instrument used 
was five-rating scaled questionnaire with the confidence levels at 0.93.  The data were analyzed through percentage, 
mean, standard deviation, and t-test.  

The results showed that: 
1. The satisfaction of teachers and education personnel under the office of Chaiyaphum Educational Service 

Area 1 towards the welfare promotion management of the Office of the Welfare Promotion Commission for 
Teachers and Education Personnel, Chaiyaphum Province in overall aspects were at a “high” level. When 
considerations each aspect, it was found that every aspect was at a “high” level , ranking from sort descending of the 
mean: the welfare management for the credit project for the teacher’s life development, welfare management for the 
loan of cremation aids for teachers and educational personnel, the welfare management for the loan of cremation 
aids for teachers and educational personnel in case of the spouse die, and the cremation aids for teachers and 
educational personnel in case of the spouse die, respectively. 

2. When compare the satisfaction of teachers and education personnel under the office of Chaiyaphum 
Educational Service Area 1 towards the welfare promotion management of the Office of the Welfare Promotion 
Commission for Teachers and Education Personnel, Chaiyaphum Province, classified by positions and incomes, it 
was found that they were not different in overall and each aspect. 
 
KEY WORDS:  Satisfaction, welfare promotion, the Office of the Welfare Promotion Commission for Teachers 

and Education Personnel 
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1. บทนํา 
 นับแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 สํานักงาน สกสค.
จังหวัด เปนหนวยงานที่ต้ังอยูในภูมิภาค เพ่ือใหบริการแกครูและบุคลากรทางการศึกษาของจังหวัดน้ันๆ    ตามบทบาท
หนาที่เก่ียวของหรือไดรับมอบหมาย (สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษา, 2548 : 5  ) การดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดชัยภูมิ   มีหนาที่และความรับผิดชอบ สงเสริมดานการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ ใหแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาภายในจังหวัด   ซึ่งสังกัดหนวยงานทางการศึกษาตางๆ   ปจจุบันสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    ใหบริการจัดสวัสดิการ และสวัสดิภาพ แกครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  สถานศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนการศึกษาชัยภูมิ เขต 1 จํานวน 3103 ราย   

จากสภาพการดําเนินงานของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัด
ชัยภูมิ  (สํานักงานงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ, 2552 : 6-7)  พบวา
ระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธไมตอเน่ือง   และจํานวนผูใหบริการไมเพียงพอตอผูรับบริการ ทําใหเกิดความ
ลาชาในการประสานงาน   กอใหเกิดปญหาในการจัดสวัสดิการสงผลตอความพึงพอใจ ของครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา  จึงเปนมูลเหตุแหงปจจัยที่ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการ  และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองตรงตามความเปนจริงใหมากที่สุด   ซึ่ง
สามารถนําผลการวิจัยไปปรับปรุงระบบการจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา    สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได  ซึ่งหากครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ไดรับสวัสดิการอยางเพียงพอและเหมาะสมแลว  จะทําใหขวัญและกําลังใจดีขึ้นและรูสึกมีความม่ันคง
ในการประกอบวิชาชีพ  อันจะสงผลใหคุณภาพของ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น   เช่ือมโยงไปถึงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผูเรียนที่ดีขึ้น  

แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ สําหรับงานวิจัยในคร้ังน้ีไดแก 1) แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และการวัด
ความพึงพอใจ ซึ่ง วูรม  (1964   อางใน นําใจ  อุทรักษ, 2548 : 18) ใหทัศนะวา  ทัศนคติและความพึงพอใจในสิ่งหน่ึง
สามารถแทนกันไดเพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึง  ผลที่ไดจากการท่ีบุคคลเขาไปมีสวนรวมในสิ่งน้ัน  ทัศนคติดานบวก
จะแสดงใหเห็นสภาพความพึงพอใจในสิ่งน้ัน  และทัศนคติดานลบจะแสดงใหเห็นสภาพความไมพึงพอใจน่ันเอง  2)
กแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความตองการของมนุษยและแรงจูงใจในการทํางานกทฤษฎีแรงจูงใจที่นําไปสูความ
ตองการของ  แมคเคลลแลนด  (McClelland  S.  Learned  Needs  Theory)  (อางถึงใน  สิทธิพร  ชัยสุวรรณรัตน,  2542 
: 11)   ไดเสนอทฤษฎีแรงจูงใจโดยมีแนวคิดที่ใกลเคียงกับทฤษฎีการเรียนรูซึ่งเขาเช่ือวา  ความตองการท้ังหลาย
สามารถไดมาจากวัฒนธรรม  ความตองการของแตละบุคคลจะเปนตัวจูงใจใหบุคคลแสดงพฤติกรรมของตนเอง
ออกมา  เพ่ือที่คนจะไดมีความพึงพอใจในสิ่งน้ัน  3)กแนวคิดเก่ียวกับสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานสงเสริม
สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สถานศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 และ 4)กงานวิจัยที่เก่ียวของ  

กรอบแนวคิดวิจัย งานวิจัยน้ีกําหนดขอบเขตเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ใน 5 ดาน คือ 1) การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครู
และบุคลากรทางการศึกษา 2) การฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแก
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กรรม 3) การจัดสวัสดิการเงินกูสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การจัดสวัสดิการ
เงินกูสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม  5) โครงการ
สินเช่ือพัฒนาชีวิตครู   
 
2 . ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 มีขั้นตอนใน
การดําเนินงานวิจัยดังตอไปน้ี 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.1.1 ประชากร ไดแก ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนที่เปนสมาชิกฌาปนกิจชวยเพื่อครูและ

บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปการศึกษา 2552 
จํานวน 274 โรง รวมท้ังสิ้น 3,103 คน   

2.1.2 กลุมตัวอยาง  ไดแกครูและบุคลกรทางการศึกษาของโรงเรียนที่เปนสมาชิกฌาปนกิจชวยเพ่ือครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิเขต 1 ปการศึกษา 2552  
กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางของ เครซี่ (Krejcie) และมอรแกน (Morgan) บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 43)   
จากประชากร 3,103 คน ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 341 คน    

2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของครูและบุคลากร

ทางการศึกษา สังกัดสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 แบงออกเปน 2 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) สอบถามเกี่ยวกับ  

ตําแหนงและรายได  
ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการ ใน 5 ดาน  มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ (Rating Scale)   
2.3 การสรางเคร่ืองมือ 
ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และศึกษาอกสาร งานวิจัย ตํารา ที่เก่ียวของเพื่อกําหนดกรอบเนื้อหาของ

การศึกษา  กําหนดโครงสรางของเครื่องมือ โดยใหครอบคลุมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทั้ง 5 ดาน กําหนด
รูปแบบและลักษณะของเครื่องมือตามโครงสรางของเครื่องมือ  สรางเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตามกรอบ
ที่กําหนด. นําเคร่ืองมือเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือเสนอแนะปรับปรุงและแกไขใหถูกตองสมบูรณ  นํา
เครื่องมือเสนอผูเช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของเนื้อหา ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงวาครอบคลุมตามคุณลักษณะที่ตองการวัด โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of item objective 
congruence; IOC) พิจารณาคา IOC ต้ังแต 0.5 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบพบวามีคาระหวาง 0.60 – 1   

นําเคร่ืองมือไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยาง คือครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ที่มีลักษณะใกลเคียงกันกับกลุมตัวอยาง จํานวน 
30  คน  เพ่ือหาความเที่ยงตรงของเคร่ืองมือ   โดยหาคาคาสหสัมพันธ (Item Total Correlation) เพ่ือตรวจสอบคา
อํานาจจําแนกรายขอ โดยนําวิธีของสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) ผล
การคํานวณ คาสหสัมพันธ (Item Total Correlation) คาอํานาจําแนกรายขอ มีคาระหวาง  0.26  ถึง  0.93  และหาคา
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ความเช่ือมั่น (Reliability) ของเครื่องมือ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha – Coefficient) ตามวิธีการของครอ
นบาค (Cronbach) ผลการคํานวณคาความเช่ือมั่นเครื่องทั้งฉบับเทากับ  0.93 ปรับปรุงแกไขเครื่องมือใหเปนฉบับ
สมบูรณ 

2.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
จัดทําหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ขอความอนุเคราะห

ในการเก็บรวมรวมขอมูลจากสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1  นําแบบสอบถามไปจัดเก็บ
ขอมูลและรับคืนดวยตนเอง 

2.5กการวิเคราะหขอมูล 
  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามไดแก ตําแหนงและรายได โดยการหาคา

รอยละ (Percentage)  วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีไดรับจากการจัดสวัสดิการของสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ของครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยหา คาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ใชมาตราประเมินคา (Rating Scale)  ทดสอบขอมูลเก่ียวกับการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัด
สวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ โดยใชคาสถิติ t 
– test แบบ Independent Samples  

2.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
2.6.1 สถิติในการหาคุณภาพเครื่องมือ  
2.6.1.1 คาดัชนีความสอดคลอง(IOC) (พวงรัตน ทวีรัตน, 2531 :68-70)  ดังน้ี     

IOC   =   
N

R∑     ……………………(1) 

2.6.1.2 คาอํานาจจําแนกรายขอ คาสหสัมพันธ (Item Total Correlation) สัมประสทิธิ์สหสัมพันธแบบ 
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) (ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552 : 65-66) ดังน้ี 
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2.6.1.3 การวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามและแบบวัดโดยวิธีการคํานวณหาสัมประสิทธิ์
แอลฟา ของครอนบาค (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  : 174)    ดังน้ี 
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2.6.2 สถิติพ้ืนฐาน 
2.6.2.1 คารอยละ (Percentage)  ใชสูตร 

        P        =    100x
n
f        ……………………(4) 

2.6.2.2 คาเฉล่ีย   (Mean)    ใชสูตร 
                               X        =    

N
X∑       ……………………(5) 

2.6.2.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ใชสูตร 
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2.6.3 คาสถิติ ที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ( t – test) แบบ Independent Samples (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545  : 
115) ดังน้ี 
                                                                                                                                    

  t      =           ……………………(7)                                               
 
 
 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหขอมูลการศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 พบประเด็นนาสนใจท่ีนํามาอภิปรายผล คือ 

3.1 ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวม 
พบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุกดาน      

3.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจ จําแนกตามตําแหนง พบวาโดยภาพรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ   
เมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานไมแตกตางกัน   

3.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 1 
จาํแนกตามรายได  พบวามีความพึงพอใจในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน    
 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

4.1 สรุปผลการวิจัย 
4.1.1 ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการในของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากร

ทางการศึกษาของครูและบุคลากรทางการศึกษา ของครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 1 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก   

4.1.2 การเปรียบเทียบความพึงพอใจจําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน   
4.1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจจําแนกตามรายได โดยภาพรวมพบวา มีความพึงพอใจไมแตกตางกัน    

4.2 ขอเสนอแนะ  
4.2.1 สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาควรปรับปรุง 

เพ่ิมจํานวนเงินชวยเหลือคาจัดการศพ ใหแกสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา (ช.
พ.ค. ) และสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหชวยเพ่ือนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม  (ช.พ.ส.)  
เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  

4.2.2 สํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิควรใหมี 
การสงเสริม สนับสนุนงานประชาสัมพันธเก่ียวกับขอมูลขาวสารดานการจัดสวัสดิการอยางตอเน่ือง  เพ่ือใหสมาชิก
ไดรับรูขาวสารและทราบความเคล่ือนไหวของกิจกรรมในแตละดาน 
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4.3 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
4.3.1 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและ

บุคลากรทางการศึกษา จังหวัดชัยภูมิ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2 และเขต 3 ที่มีการจัดสวัสดิการและ
สวัสดิภาพใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา   แลวเปรียบเทียบวาไดผลเหมือนกันหรือตางกันอยางไร 

4.3.2 ควรมีการศึกษาความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการดานอื่นๆ ของสํานักงานสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิ
ภาพครูและบุคลาทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ  ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 
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การศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิานของครูโรงเรียนเทศบาล 4  (อมร สะเพียรชัย อุทิศ)  
อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

THE  STUDY ON WORK PERFORMANCE MORALE OF THE TEACHERS IN 
THETSABAN 4 SCHOOL (AMORN SAPEANCHAI UTHIT) UNDER THE JURISDICTION 

OF EDUCATIONAL DEPARTMENT OF CHAIYAPHUM CITY MUNICIPALITY, 
MUANGCHAIYAPHUM DISTRICT, CHAIYAPHUM PROVINCE 

 

ไวลิขิต ประสานเนตร1  ดร.สมภาร ศิโล2  ดร.ธีรพนธ คงนาวัง3  

-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ   

  
 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4  
(อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) )  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  และศึกษาแนว
ทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  สังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัย  คือ  ครูโรงเรียนเทศบาล  
4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) ปการศึกษา  2552  จํานวน  58  คน  เครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณ
คา  5 ระดับ  ซึ่งมีคาอํานาจจําแนกรายขอต้ังแต  0.53-0.83  และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.94  สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถ่ี  รอยละ  คาเฉล่ีย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัย  พบวา 
  1.  ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  สังกัดกอง
การศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  และเมื่อพิจารณารายดาน  
เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก  ดานหนาที่การงาน  ดานความสัมพันธภาพในการทํางาน  ดานความเจริญกาวหนา  
ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน  และดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  ตามลําดับ 
  2.  แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล 4  (อมร  สะเพียร
ชัย  อุทิศ)  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  มี 5 แนวทาง คือ แนวทางเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน  แนวทางเก่ียวกับหนาที่การงาน  แนวทางเก่ียวกับคาตอบแทนและ
สวัสดิการ  แนวทางเก่ียวกับสัมพันธภาพในการทํางาน  และแนวทางเก่ียวกับความเจริญกาวหนา 

 
คําสําคัญ : การบริหารการศึกษา, ขวัญกําลังใจ 

                                                 

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 อาจารยพิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
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Abstract 
 

The objectives of this research were 1) to study the morale in work performance of teachers at 
Thetsaban 4 School (Amorn Sapeanchai Uthit) under the Educational Department of Chaiyaphum 
Municipality, Muangchaiyaphum district, Chaiyaphum province, and 2) to study the guidelines for 
implementing the morale in work performance of teachers at Thetsaban 4 School (Amorn Sapeanchai 
Uthit) under the Educational Department of Chaiyaphum Municipality, Muangchaiyaphum district, 
Chaiyaphum province. The subjects of the study were 58 teachers at Thetsaban 4 School (Amorn 
Sapeanchai Uthit), Academic Year 2009. The instrument used was the five-rating scaled questionnaire 
with the discrimination value between 0.53 – 0.83, the confidence levels at 0.94, and the open-ended 
questionnaire. The data were analyzed through frequency, percentage, mean, and standard deviation. 

The results showed that: 

 1. The morale in work performance of teachers at Thetsaban 4 School (Amorn Sapeanchai 
Uthit) under the Educational Department of Chaiyaphum Municipality, Muangchaiyaphum district, 
Chaiyaphum province in overall aspects were at a ‘high’ level. When considering each aspect, it was 
found that working duty was at a ‘high’ level, followed by working relationship, progress, working 
environment, and the benefits and welfare, respectively. 
 2. There were five guidelines for implementing the morale in work performance of teachers 
at Thetsaban 4 School (Amorn Sapeanchai Uthit) under the Educational Department of Chaiyaphum 
Municipality, Muangchaiyaphum district, Chaiyaphum province includes working environment, 
working duty, benefits and welfare, working relationship and, progress, respectively. 
 
KEY WORD : Educational Administration, Morale 
 
1. บทนํา 
 ครูเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเรียนและพัฒนาผูเรียนทุก ๆดานซึ่งจะสงผลตอความสําคัญในการพัฒนา
ประเทศ  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  การปกครอง  วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ครูคือเมล็ดพันธุ
แหงความดี  เมื่อตก  ณ  ท่ีใดความดียอมงอกงามขึ้นโดยรอบ  ครูคือกัลยาณมิตร  การไดพบกัลยาณมิตรเปนมงคล
สูงสุด  ความปรารถนาสูงสุดของพอแมคือ  การท่ีลูกไดพบครูดี  ในขณะที่ครูจํานวนมากเปนคนดี  แตสังคมและระบบ
ไมสนับสนุนครูดี  (ประเวศ  วะสี,  2541  :  13)  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  2550  มาตรา  80(3)  กลาว
วา  รัฐตองจัดใหมีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษาใหกาวหนาทันตอการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก    
 ขวัญกําลังใจเปนองคประกอบสําคัญอยางหน่ึงใน     การบริหารและการปฏิบัติงาน  เพราะขวัญกําลังใจเปน
สิ่งสะทอนใหเห็นถึงผลรวมของการจูงใจของสมาชิกกลุม  หนวยงานจะทํางานสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ประสิทธิผลยอมขึ้นอยูกับขวัญกําลังใจ ของบุคลากรในหนวยงานเปนสําคัญ การสงเสริมใหครูมีขวัญกําลังใจท่ีดีจะ
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สงผลตอความต้ังใจในการปฏิบัติงานของครู  มีความต้ังใจท่ีจะอุทิศกําลังกายกําลังใจใหแกงานท่ีทํา มีความพรอมที่จะ
ตอสูแกไขปญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น  ในทางตรงกันขาม  หากครูมีขวัญกําลังใจไมดี ก็จะขาดความเอาใจใสและขาด
ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน หลบเล่ียงงาน หรือขาดงาน จนอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการปฏิบัติงานได  
สงผลตอนักเรียนและคุณภาพของการศึกษาโดยรวม (บดินทร  สามหมอ, 2551 : 2)   
 โรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  มีนักเรียนเขารับ
การศึกษาเปนจํานวนมาก ครู-อาจารยสวนใหญเปนครูประจําการและครูจางสอน  ซึ่งถือเปนบุคลากรท่ีมีบทบาท สําคัญ 
ที่ตองรับผิดชอบภาระงานหลายหนาที่ ไมวาจะเปนงานดานการเรียนการสอน  งานในหนาที่พิเศษ  การขาดการสนับสนุน
จากฝายตาง ๆที่เก่ียวของ จึงมีความเปนไปไดที่การปฏิบัติงานจะเกิดความบกพรองและผิดพลาด  สงผลใหครูขาดขวัญ
กําลังใจในการคิดพัฒนางานที่ไดรับมอบหมายใหผิดชอบ   จากสรุปผลการดําเนินงานของโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  
สะเพียรชัย  อุทิศ) ในปการศึกษา 2550 (โรงเรียน เทศบาล 4, 2550 : 5) โดยคณะครูผูบริหารและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดวิเคราะหสภาพ ปญหาการดําเนินงานของโรงเรียน  พบปญหาและจุดออนในการดําเนินงาน
หลายดาน  โดยเฉพาะดานที่เปนปญหาเรงดวนซึ่งจําเปน จะตองแกไขเพ่ือประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา คือ ดาน
การบริหารบุคคล อันเน่ืองมาจากบุคลากรในโรงเรียนเทศบาล 4 (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) สังกัดกองการศึกษาเทศบาล
เมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ขาดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 ดังน้ันผูศึกษา จึงไดกําหนดจุประสงคในการศึกษาคือ 1)  เพ่ือศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครูใน โรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  และ  2) เพ่ือศึกษาแนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4   (อมร  สะเพียรชัย  อุทศิ) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจะเปนแนวทางแกไขใน
การสรางเสริมขวัญกําลังใจองครูโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ   
อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวของไดแก  ทฤษฎีการจูงใจของ มาสโลว (Maslow, 1954  อางถึงใน  ราณี  อิสิชัยกุล, 2549 
: 283-285)  ทฤษฎีค้ําจุนของเฮิรซเบอรก (Herzberg, 1959  อางถึงใน  ทวีศักด์ิ  ถึกไทย, 2547 : 25-26)  ทฤษฏี  อี  อาร  จี
ของอัลเดอรเฟอร(Alderfer, 1969  อางถึงใน  ราณี  อิสิชัยกุล, 2549 : 286 - 287)  ทฤษฏีเอกซ  (X)  และทฤษฏีวาย  (Y) 
(McGregor, 1960  อางถึงใน  ทวีศักด์ิ  ถึกไทย, 2547 : 27-29)   โดยกําหนดกรอบเปน  5  ดาน  ไดแก  1)  ดาน
สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน,  2)  ดานหนาที่การงาน,  3)  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ,  4)  ดาน
ความสัมพันธภาพในการทํางาน, 5)  ดานความเจริญกาวหนา 
  กลุมเปาหมาย  ไดแก  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  สังกัดกองการศึกษา
เทศบาลเมืองชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปการศึกษา  2551  จํานวน  58  คน  
 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย  ตัวแปรตน  ไดแก  สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน หนาที่การงาน  
คาตอบแทนและสวัสดิการ  ความสัมพันธภาพในการทํางาน  ความเจริญกาวหนาของครู  ตัวแปรตาม ไดแก  ระดับ
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู 1).  การสรางเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 2) ขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 3)  สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน 4)  หนาที่การงาน  5)  คาตอบแทนและสวัสดิการ  
6)  ความสัมพันธภาพในการทํางาน 7)  ความเจริญกาวหนา 8)  ครู  9) โรงเรียน  
 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 1.  แนวคิดเก่ียวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน องคการหรือหนวยงานใดมีขวัญกําลังใจดี  จะมีผลการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง  ผูที่ปฏิบัติงานมีความกระตือรือรน  มีความยิ้มแยมแจมใส  รักและสามัคคีรวมมือรวม
ใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ผูบริหารมีความเปนกันเอง  มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา  ผูปฏิบัติงานอุทิศเวลา
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ใหกับทางราชการ  มองถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตัวแลวยอมเปนเคร่ืองช้ีถึงความมีขวัญในการ
ปฏิบัติงาน 
 2.  ปจจัยที่มีความสัมพันธตอขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  คือ  เงินเดือนสวัสดิการ  การยอมรับนับถือ  และ
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ดังน้ันผูบริหารตองปฏิบัติตนตอผูใตบังคับบัญชา อยางยุติธรรม  มอบหมายงานที่เขาชอบ
และเหมาะสม  สรางความสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นในหนวยงาน  ใหผูรวมงานมีสวนรวมออกความคิดเห็นในการทํางาน  
จัดสภาพการทํางาน ใหเหมาะสม  อปุกรณในการทํางานมีใหพรอม  ใหการชมเชย  หรือตักเตือนในโอกาสท่ีเหมาะสม   
   
 2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีศึกษา 
 2.1 ประชากรกลุมเปาหมาย  ไดแก  ครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  สังกัด
กองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  ปการศึกษา 2551  จํานวน  58  คน  
  2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  เปนแบบสอบถาม  แบงเปน  3  ตอน  คือ ตอนที่  1  
เปนแบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของประชากร  ซึ่งเปนแบบสํารวจรายการ  (Checklist)  โดยถามเกี่ยวกับ  อายุ  
เพศ  สถานภาพการสมรส  รายได  ระดับการศึกษา  และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตอนที่  2  สอบถามความคิดเห็น
และความรูสึกเก่ียวกับขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ  ตอนที่ 3  เปน
แบบสอบถามความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู (คําถามแบบ
ปลายเปด) 
 2.3  การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ   ศึกษาเอกสาร  หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เก่ียวของ  
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยและโครงสรางของเครื่องมือ   สรางแบบสอบถามตามโครงสราง นําแบบสอบถาม
เสนออาจารยที่ปรึกษา  นําแบบสอบถามพรอมแบบประเมินชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ 
(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 103)   เสนอผูเช่ียวชาญ  แลวนํามาวิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาซึ่งมีคาเทากับ  1.00  
ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ   หาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามโดยใช
สัมประสิทธิ์ สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  ตามวิธี  Item  Total  Correlation  ซึ่งมีคาต้ังแต  0.53-0.83   หาคาความ
เช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามดวยสัมประสิทธิ์แอลฟา  ซึ่งมีคาเทากับ  0.94  นําแบบสอบถามเสนออาจารยที่
ปรึกษา   นําแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมประชากร   ขอหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  ถึง
ผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาล  4 (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  นําหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ  พรอมแบบสอบถามไปยังโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ)  
 2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูศึกษาดําเนินการเก็บรวบรวม ขอมูลจากกลุมเปาหมายดวยตนเอง  ตรวจสอบ
ความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามหลังจากเก็บรวบรวมขอมูลนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดไปวิเคราะหโดยใช
คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป   
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก 
 1.1 สถิติพ้ืนฐาน    รอยละ  (Percentage), คาเฉล่ียเลขคณิต  (Mean), และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
(Standard  Deviation)  (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 105-106) 
 1.2  สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 -  การหาคาความตรงเชิงเน้ือหา  (Validity)  ของแบบสอบถาม  โดยใชสูตรดัชนีคาความสอดคลอง  IOC   
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545  :  103)   



508  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

         - การหาคาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถาม    โดยใชสัมประสิทธิ์สหสมัพันธอยางงายของเพียรสัน  
ตามวิธี   Item  Total  Correlation (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 110) 
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  - การหาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ  โดยใช สัมประสิทธิ์แอลฟา  (a - Coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค  (Cronbach) (บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 : 99)   
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1.  ผลการศึกษาระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4 (อมร สะเพียรชัย  อุทิศ) 
สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  
 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะหระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4 (อมร สะเพียรชัย  อุทิศ)  
      สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองชัยภูมิ อําเภอเมอืงชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ  

ระดับขวัญกําลังใจ ขวัญกําลังใจ 

μ  σ  

การแปลผล 

1.  ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศใน 
     การทํางาน  
2.  ดานหนาที่การงาน  
3.  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  
4.  ดานสัมพันธภาพในการทํางาน  
5.  ดานความเจริญกาวหนา  

3.48 
 

3.91 
3.34 
3.81 
3.74 

0.90 
 

0.90 
1.05 
0.87 
0.89 

ปานกลาง 
 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

เฉล่ียรวม 3.65 0.92 มาก 

 
 จากตารางที่  1  พบวา  ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย 

อุทิศ)  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  (μ=3.65, σ=0.92)  และเมื่อพิจารณารายดาน   เรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอย  

ไดแก  ดานหนาที่การงาน  อยูในระดับมาก  (μ=3.91, σ=0.90) รองลงมาคือ ดานสัมพันธภาพในการทํางาน  อยูใน

ระดับมาก  (μ=3.81, σ=0.87)  และดานคาตอบแทน และสวัสดิการอยูในระดับปานกลาง  (μ=3.34, σ=1.05)  
ตามลําดับ 
 2. ผลการศึกษาแนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะ
เพียรชัย  อุทิศ)  ทั้ง  5  ดาน  พบวา 
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 2.1 ดาน สภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน   
ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
1) ฝายธุรการ  การเงิน  และพัสดุ   - ควรจัดซื้อวัสดุอุปกรณชวยทํางานและเสริมกระบวนการเรียนรู  

ตามลําดับตามความจําเปน   
2) ฝายบริหารท่ัวไป   -ควรปรับภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่น 

-ควรจัดนํ้าด่ืม  และโตะน่ังรับประทานอาหารท่ีแข็งแรงและเพียงพอ 
-ใหมีหองนํ้าสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอนักเรียนและบุคลากร 
- ใหมีหองปฏิบัติการคหกรรมสําหรับนักเรียนไดฝกอาชีพ 

 
 2.2 ดาน หนาที่การงาน 
ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
1) ฝายธุรการ  การเงิน  และพัสดุ   - ควรสนับสนุนงบประมาณของแตละโครงการอยางตอเน่ือง 
2) ฝายบุคคลฝายบริหารท่ัวไป   -ผูบริหารควรเปดใจกวางยอมรับฟงขอเสนอแนะและความคิดเห็นของ

บุคลากร 
- ควรใหความสําคัญกับการทํางานเปนทีม  และความสามัคคี   
-การพิจารณาความดีความชอบ  ตองเปดเผยและมีเกณฑที่ชัดเจน   

   
2.3  ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  
ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
1) ฝายธุรการ  การเงิน  และพัสดุ   - ควรจัดสวัสดิการอาหารกลางวัน ใหกับครู 

-นํารายไดบางสวนมาจัดสรรคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
-สนับสนุนคาใชจายใน การฝกซอมกิจกรรมตาง ๆ ใหกับนักเรียน 

2)  ฝายบุคคล   - ควรพิจารณาความดีความชอบดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรม   
-ควรปรับเปลี่ยนคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเปนป ๆ ไป   

 
2.4  ดานสัมพันธภาพในการทํางาน  
ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
1)  ฝายวิชาการ   - มีการประชุมรายงานผลการปฏิบัติงานทุกเดือน   

- มีการประเมินการปฏิบัติงานของทุกฝายเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางาน 
2)  ฝายบริหาร - ใหผูบริหารวางตัวเปนกลางกันเอง  และความเสมอภาคกับบุคลากร 

 -จัดกิจกรรมสรางเสริมสัมพันธภาพของบุคลากรในโรงเรียน   
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 2.5  ดานความเจริญกาวหนา   
ฝายที่รับผิดชอบ แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจ 
1)  ฝายวิชาการ   - สงเสริมและแนะนําการทําผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะ 

-สนับสนุนโอกาส  และความกาวหนาใหครูที่มีความต้ังใจ  เสียสละ  และ
ทุมเทเวลาใหทางราชการ   

2)  ฝายบุคคล   - ควรสนับสนุนครูเพ่ือเขารับการอบรม  และการศึกษาตออยางเพียงพอ
และทั่วถึง   
- ควรจัดใหมีทัศนศึกษาดูงานอยางนอยปการศึกษาละ  1  ครั้ง   

 
4. บทสรุป/สรุปผลการวิจัย 
 4.1 บทสรุป 
 ระดับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย อุทิศ)  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก   และเมื่อพิจารณารายดาน   เรียงลําดับคาเฉล่ียมากไปหานอย  ไดแก  ดานหนาที่การงาน  อยูในระดับมาก  
รองลงมาคือ ดานสัมพันธภาพในการทํางาน  อยูในระดับมาก    และดานคาตอบแทน และสวัสดิการอยูในระดับปาน
กลาง    
  แนวทางการเสริมสรางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ของครูในโรงเรียนเทศบาล  4  (อมร  สะเพียรชัย  อุทิศ) 
ทั้ง 5 ดาน ไดแก   1) ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศในการทํางาน  ควรปรับภูมิทัศนของโรงเรียนใหรมรื่นและนา
อยูมากกวาน้ี  ควรปลูกตนไมมาก ๆ  และควรปรับปรุงพ้ืนที่บริเวณดานหลังโรงเรียนที่เปนสนามหญา  ทําเปน
หองเรียนหรือหองรับประทานอาหาร  วัสดุอุปกรณชวยทํางานและเสริมกระบวนการเรียนรู  ควรจัดซื้อตามลําดับตาม
ความจําเปน  ใหมีโตะทํางาน  มีคอมพิวเตอรเพียงพอตอความตองการสําหรับครู  มีนํ้าด่ืม  และโตะน่ังรับประทาน
อาหารท่ีแข็งแรงและเพียงพอ ใหมีหองนํ้าสะอาดถูกสุขลักษณะและเพียงพอตอนักเรียนและบุคลากรใหมี
หองปฏิบัติการคหกรรมสําหรับนักเรียนไดฝกอาชีพ  และซอมแซมประตูหนาตางโตะ  และเกาอี้ใหอยูในสภาพปกติ  มี
สถานที่จอดรถสําหรับครู  และมีหองนอนสําหรับครูเวรกลางคืนพรอมมีสิ่งอํานวยความสะดวกครบถวน  2) ดาน
หนาที่การงาน  เชน  ผูบริหารควรเปดใจกวางยอมรับฟง     ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของบุคลากรทุกคนในทุก ๆ 
เรื่อง  3) ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ  เชน  ใหพิจารณาความดีความชอบดวยความบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยยึดการ
ปฏิบัติงานเปนหลัก ไมใชเฉล่ียหรือเวียน  และควรปรับเปล่ียนคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบเปนป ๆ ไป  4) 
ดานสัมพันธภาพในการทํางาน  เชน ใหผูบริหารสามัคคีกลมเกลียวเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน  และทํางานรวมกันไดโดย
ปราศจากอคติ  เพ่ือเปนขวัญกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา  ใหผูบริหารวางตัวเปนกลาง เอาใจใสดูแลผูใตบังคับบัญชา  
ใหความเปนกันเอง  และความเสมอภาคกับบุคลากรทุกคนในทุก ๆ  เรื่อง  5) ดานความเจริญกาวหนา  เชน  สนับสนุน
งบประมาณสําหรับครูเพ่ือ  เขารับการอบรม  และการศึกษาตออยางเพียงพอและทั่วถึง  
 4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช  
  1.  ผูบริหารควรจัดหาสวัสดิการตางๆ  เพ่ิมเติมใหครู  เพ่ือใหเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  และควร
สนับสนุนใหครูพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู  กระตุนใหเกิดแรงจูงใจ  สงเสริมใหประกอบอาชีพเสริม
นอกเวลาราชการซึ่งไมกระทบกระเทือนงานประจําเพ่ือเพ่ิมพูนรายไดอยางเหมาะสม  
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 2.  ผูบริหารควรดูแล  สงเสริมเก่ียวกับหลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบใหเปนไปดวยความบริสุทธิ์
ยุติธรรม  และพิจารณารายไดบางสวนของทางโรงเรียนมาจัดสรรเปนคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาในกรณีที่มี
ความจําเปนและเหมาะสม  เพ่ือใหครูเกิดขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 4.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  
    1.  ควรศึกษาตัวแปรดานอื่นๆ  ซึ่งอาจมีความสัมพันธกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครู  
      2.  ควรเปรียบเทียบขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของครูกับสถานภาพดานอื่น ๆ  
    3.  ควรศึกษาระดับขวัญกําลังใจเปนระยะ ๆ  เพราะระดับขวัญกําลังในการปฏิบัติงานเปนสิ่งที่ไมคงที่ 
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การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือน
วิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  

Evaluation of workshop on developing research for learning program  
to promote academic standing of basic education executives and teachers  

 

อังคณา  ชูประเสริฐ1   ดร.จิระศักด์ิ  สาระรัตน2 

---------------------------------------------------------------- 
บทคัดยอ 

 
การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และคุณภาพ (Qualirtative Research) ครั้งน้ีมี

วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับ
เล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามทฤษฎีการประยุกตรูปแบบซิปป (CIPPI Model) 
โดยใชแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 212 คน และทําการประมวลผล
โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for WINDOWS ในการ
วิเคราะหขอมูล  
 ผลการวิจัย พบวา  ผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญเปนเพศหญิง มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีตําแหนง
งานครูชํานาญการมากที่สุด สวนใหญไมมีตําแหนงทางการบริหาร สังกัดกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร มีประสบการณ
การทํางานมากกวา 20 ปขึ้นไป และยังไมมีกําหนดสง ผูเขารับการฝกอบรมมีเหตุผลที่เขารวมโครงการครั้งน้ี คือ เพ่ือ
นําความรูและทักษะไปใชในการทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการทําวิจัยในช้ันเรียน รองลงมา คือ ตองการ
ที่จะนําความรูไปใชในทําผลงานเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ และไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน  
 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ
ของครูโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจ สภาพแวดลอม/ปจจัยดาน
บริบท มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานกระบวนการ ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาลงไปใน
แตละดาน พบวา  
 1. สภาพแวดลอม/ดานบริบทโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขา
รับการอบรมเห็นวา หลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีสอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพครูมากที่สุด รองลงมา คือ วัตถุประสงค
ของโครงการมีความสอดคลองกับความตองการของครู และหลักสูตรฝกอบรมในครั้งน้ีสอดคลองพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา ตามลําดับ 

2. ดานปจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการ
อบรมเห็นวา ความพรอมของวิทยากรผูใหการฝกอบรม มากที่สุด รองลงมา คือความพรอมของคณะกรรมการดําเนิน
โครงการฝกอบรม และความเหมาะสมของหัวขอในการฝกอบรม 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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3. ดานกระบวนโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรม
เห็นวา วิทยากรมีความสามารถในการถายทอดความรูเปนอยางดีมากที่สุด รองลงมา คือ วิทยากรมีการกระตุนเราความ
สนใจของผูเขารับการฝกอบรมไดดี และวิทยากรมีความรอบรูในหัวขอการฝกอบรม ตามลําดับ 

4. ดานผลผลิตโดยรวมอยูในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา 
ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาการฝกอบรมดวยดีมากท่ีสุด รองลงมา คือ ผูเขารับการฝกอบรมมี
เจตคติที่ดีตอการทําวิจัยเพ่ือการ และผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจย่ิงขึ้นในกระบวนการทําวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
เล่ือนวทยฐานะ ตามลําดับ 
 
คําสําคัญ: การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ, หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู, สําหรับเล่ือนวิทย

ฐานะของผูบริหารและครู, ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

Abstract 
This research applies both qualitative and quantitative method in order to evaluate a workshop on 

developing research for learning program to promote academic standing of basic education executives and teachers, 
using CIPPI model. The instruments used to collect the data from 212 participants were questionnaire and interview. 
The data were analyzed by SPSS software (Statistical package for the social sciences) for Windows. 

The results showed that, most of the participants were skilled female teachers, who received a bachelor’s 
degree. Most of them were not in a position of administration department under the science instruction. They also 
had more than 20 years of working experience. They attended this workshop in order to bring knowledge and skills 
to develop their teaching and research in their class, and bring this knowledge to do a research to promote their 
academic standing and to gain assignments from school executives. 

The teachers, who attended the workshop on developing research for learning program to promote 
academic standing of basic education executives and teachers, satisfy with the workshop in overall aspects at a 
“high” level. When considering each aspect, it was found that all participants satisfy with environment/context 
factors at the “highest” level, followed by the workshop procedure, input and output factor, respectively. Details of 
each aspect were as follows: 

1. The environment / context were the most satisfied by participants. When considering in details, it was 
found that participants agree that this workshop was in line with teacher development program at the “highest” level, 
followed by the objective of this project is in line with teachers need, this workshop is in line with national education 
act B.E. 2542, and school policies, respectively. 

2. The input factor was the most satisfied by participants. When considering in details, it was found that 
readiness of the expert on this workshop was satisfied at the “highest” level, followed by readiness of the committee 
who perform this workshop, and the workshop’s topic, respectively.  

3. The workshop procedure was the most satisfied by participants. When considering in details, it was 
found that participants agree that the expert had an ability to communicate and transfer knowledge to participants at 
the “highest” level, followed by, the expert had a good way to encourage participants, and the expert had a good 
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knowledge on the training topic, respectively. 
4. The output factor was satisfied by participants at a “high” level. When considering in details, it was 

found that participants agree that they understand the content of training at the “highest” level, followed by 
participants had positive attitude towards doing a research, and participants had more confident to do their research 
to promote their academic standing, respectively. 
 
KEY WORD:  Evaluation of workshop, developing research for learning program, to promote academic standing of 

executives and teachers, basic education 
 
1. บทนํา 

 สถานศึกษาทุก ๆ แหงและหนวยงานที่เก่ียวของทั้งหลายจะตองสนับสนุนสงเสริม กํากับดูแลใหครูผูสอน
ทําการวิจัยกันทุกระดับอยางแพรหลาย โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของการวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยและการพัฒนา และ
การประเมินโครงการ เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนและการพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในทุกระดับ 
ทุกเพศ ทุกวัย ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 24 ขอ 5 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 ที่ไดกําหนดวา “ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของ สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและมีความรอบรู รวมท้ัง
สามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู” และตามความในมาตรา 30 ไดกําหนดอีกดวยวา “ให
สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ ซึ่งหมายถึง (พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ, 2542) ดังน้ันการพัฒนาครูหรืออาจารยใหเปนผูที่มีความรูความสามารถในดานการจัดการเรียนการสอนแก
นักเรียนน้ัน สิ่งสําคัญประการหน่ึง คือ การวิจัย เน่ืองจากการศึกษาวิจัยน้ันจะเปนพ้ืนฐานสําคัญที่จําทําใหครูหรือ
อาจารยมีการจัดการเรียนรูที่เหมาะสมกับนักเรียนในแตละชวงช้ันได ดังน้ันสถาบันการศึกษาจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาสมรรถนะทาวิชาชีพครู เพ่ือใหครูและอาจารยสามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรูอยางเปนระบบได 

“การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา” จึงเปนการพัฒนาทางการศึกษา ที่มีพ้ืนฐานการวิจัย (Research Based 
Education Development) เปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือพัฒนา
การศึกษา โดยเนนหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เปาหมายหลัก คือ ใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบ
คุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษา (Education Product) ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ไดกลาวถึง การวิจัยไวในมาตรา 42 และ มาตรา 81 วา บุคคลยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การวิจัยและการเผยแพร
งานวิจัยตามหลักวิชาการยอมไดรับการคุมครอง  และสนับสนุนการคนควา วิจัยในศิลปวิทยาการตาง  ๆ 
(พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542) และไดกลาวถึง ภาระหนาที่ของครูเก่ียวของกับการวิจัยซึ่งสนองตอ
บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ ฯ ในฐานะทั้งเปนผูทําการวิจัย และเปนผูใชผลการวิจัยไวในมาตรา 24 (5) สงเสริม
สนับสนุนใหครูผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียนรูและมีความรอบรู รวมทั้งสามารถใชการ
วิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกันจากการเรียนการสอนและ
แหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ มาตรา 30 สงเสริมใหผูสอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  

ประกอบกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 ไดกลาวไววา “การวิจัยในกระบวนการจัดการศึกษา
ของผูเก่ียวของ เชน การศึกษา คนควาวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนรูใหสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูของผูเรียน และ
ใหผูสอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสานหรือบูรณาการใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียนและ
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เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูสามารถใชกระบวนการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู”  นอกจากน้ีในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545-2549 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542) ไดกําหนดแนวนโยบายเพ่ือ
ดําเนินการไว 11 ขอ และในขอที่ 6 ไดระบุถึง การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและการเรียนรูของ
สังคมไทยโดยมีเปาหมาย กรอบการดําเนินงาน และยุทธศาสตรการดําเนินงานที่ชัดเจน ยุทธศาสตรหน่ึงที่กําหนดไว
สําหรับสถานศึกษา คือ ดําเนินการวิจัยและพัฒนาเชิงสรางสรรคและถือเปนพันธกิจในการชวยสรางนักวิจัยฝกหัด และ
ใชการเรียนการสอนเปนฐานของการทําการวิจัย จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา การวิจัยและพัฒนาการศึกษาจึงเปน
แนวทางดําเนินการที่สําคัญประการหน่ึงที่จะนําไปสูการสรางสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดใน
ปจจุบัน ดังน้ันในการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาจึงเปนยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งเปนสิ่งจําเปนที่ครูทุกคนควรใหความสนใจ เพราะครูมีหนาที่พัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถและมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค หากครูสามารถใชการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูใหเหมาะสมกับสภาพความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียนแลว ยอมเปนแนวทางในการนําไปสูความสําเร็จของผูเรียนในอนาคตและยังชวยพัฒนา
ความรูความสามารถดานวิชาชีพของครู ตลอดจนความกาวหนาในตําแหนงวิชาการอีกดวย  

ดังน้ันบทบาทของครูยุคใหมจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูทําความเขาใจ และตระหนักใน
ความสําคัญของการวิจัยในช้ันเรียน การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินโครงการใหมากยิ่งขึ้น 
รวมท้ังจะตองปฏิบัติการวิจัยในช้ันเรียนของตนเอง การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน และการประเมินโครงการ 
ดังที่พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2547)  กลาววาการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนการพัฒนาการศึกษาโดยพ้ืนฐานการ
วิจัยเปนกลยุทธหรือวิธีการสําคัญวิธีหน่ึงที่นิยมใชในการปรับปรุงเปล่ียนแปลง หรือพัฒนาการศึกษาโดยเนนหลัก
เหตุผลและตรรกวิทยาเปาหมายหลักคือใชเปนกระบวนการในการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทาง
การศึกษา การวิจัยและพัฒนาจะเปนรูปแบบการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยการศึกษา การวิจัยพ้ืนฐาน และการวิจัยประยุกต
ไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ
ทางการศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง ดังน้ันขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมือนขั้นตอน
การวิจัยการศึกษา และยังมีลักษณะของการวิจัยเชิงประเมินผลดวย และเพ่ือใหการขอเลื่อนวิทยฐานะทางวิชาชีพของ
ครูสูงยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยรังสิตไดเล็งเห็นถึงความสําคัญดังกลาวขางตน จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น 
ใหกับครูและผูบริหารระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยหลักการสําคัญ คือ มหาวิทยาลัยรังสิตไดเห็นความจําเปนสําหรับ
ครูและผูบริหารทุกคนที่ตองพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เพ่ือใหครูไดเขาสูตําแหนงวิทยฐานะตาง ๆ ซึ่งหน่ึงในขอกําหนด
ของกระทรวงศึกษาธิการที่ครูทุกคนจะตองถือปฏิบัติ ในการสงผลงานดานที่ 3 สําหรับเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะน้ัน คือ 
ผลงานวิชาการ ผลงานการวิจัยและพัฒนา หรือการประเมินโครงการ จํานวน 1 เรื่อง  

จากความสําคัญที่กลาวมาในขางตน ทําใหมหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นถึงความสําคัญของการผลิตผลงาน
วิชาการโดยการทําวิจัยและพัฒนา จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานขึ้น เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนการศึกษา
และพัฒนาครูและผูบริหารระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งถือเปนกําลังสําคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติใหมีคุณภาพ
และศักยภาพในการพัฒนาประเทศชาติตอไป โดยผูประเมินไดเห็นถึงความสําคัญของการประเมินโครงการ ซึ่งถือเปน
การดําเนินการที่จะตองปฏิบัติเมื่อมีการจัดโครงการอยางใดอยางหน่ึงขององคกร ทั้งน้ีผลของการประเมินน้ันจะ
นําไปใชเปนประโยชนในการวางแผน และการดําเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือ
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พัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยรังสิต
ตอไป 
 
2. วัตถุประสงคการวิจัย 
 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะ
ของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยประเมินผลรวม 4 ดาน ไดแก  
 1. เพ่ือประเมินบริบทของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับ
เล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2. เพ่ือประเมินปจจัยนําเขาของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. เพ่ือประเมินกระบวนการของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู
สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 4. เพ่ือประเมินผลผลิตของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับ
เล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
3. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการวิจัยครังน้ี  คือ ครูและผูบริหารโรงเรียนระดับมัธยมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เขารวม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครู
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 212 คน 

2.  เครื่องมือการวิจัย ไดแก  
1. แบบประเมิน เพ่ือการประเมินผลโครงการตามรูปแบบซิปป (CIPP Model) โดยแบง แบงเปน 2 ตอน ดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบประเมิน 
ตอนที่  2 การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

สําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. แบบสัมภาษณ เพ่ือประเมินผลโครงการตามรูปแบบประยุกตซิปป (CIPP Model) สําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรม 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งแจกแบบสอบถามท้ังหมดจํานวน  212ฉบับ

ไปยังกลุมประชากร ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 212 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 เปนแบบสอบถามท่ีสมบูรณ 
สามารถนํามาวิเคราะหไดทั้ง 212 ฉบับ 
   4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย (1) วิเคราะหดวยการหาคาความถ่ี (Frequency) 
และคารอยละ (Percentage) (2) การประเมินโครงการตามรูปแบบการประเมินแบบซิปป            (CIPP Model) 
วิเคราะหดวยการหาคาความถ่ี  (Frequency) คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
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 4. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
(1)  ขอมูลทั่วไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จากผู เขารับการฝกอบรมท่ีตอบแบบสอบถาม  212 คน  โดยจําแนกตามเพศหญิง  จํานวน  170 คน                 

คิดเปนรอยละ 80.19 มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ 63.21 มีตําแหนงงานครูชํานาญ
การมากที่สุด จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 59.43 สวนใหญไมมีตําแหนงทางการบริหาร จํานวน 144 คน คิดเปนรอย
ละ 67.92  สังกัดกลุมสาระวิชาวิทยาศาสตร จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 25.47 มีประสบการณการทํางานมากกวา  20 
ปขึ้นไป จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 67.92 และยังไมมีกําหนดสง จํานวน 142 คน            คิดเปนรอยละ 66.98   

เมื่อพิจารณาจากพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีเหตุผลที่เขารวมโครการนําความรูและทักษะไปใชในการผลิต
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน มากที่สุด จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 32.92 รองลงมา คือ หัวขอโครงการ
อบรมเชิงปฎิบัติการมีความนาสนใจ, นําความรูไปใชในทําผลงานเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ จํานวน 42 คน แยกเปน
เหตุผลละ 21 คน คิดเปนรอยละของแตเหตุผล เหตุผลละ 26.58 และ เพ่ือใชเวลาวางใหเกิดประโยชน จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 6.33 ตามลําดับ 

(2)  การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนณรู     สําหรับ
เล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม พบวา  ผูเขารับการอบรมจําแนกตามโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนณรูสําหรับเล่ือนวิทยฐานะของผูบริหารและครูดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก ( X = 4.37) โดยเมื่อพิจารณา พบวา ในรายดานสภาพแวดลอม/บริบท มากที่สุด 

( X = 4.61) รองลงมา คือ ดานกระบวนการ         ( X = 4.48) และดานปจจัยนําเขา ( X = 4.37) ตามลําดับ โดยการ
ประเมินแตละดานมีดังน้ี  
   1.  การประเมินผลดานสภาพแวดลอม/บริบท พบวา ผลการประเมินดานสภาพแวดลอม/บริบท

โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ( X =4.61) โดยเม่ือพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา

หลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีสอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพครู มากที่สุด ( X =4.77) รองลงมา คือ หลักสูตรฝกอบรมครั้ง

น้ีสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา ( X = 4.61) และหลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีสอดคลองกับ พรบ.การศึกษา 2542 

( X =4.58) ตามลําดับ 
   2.  การประเมินผลดานปจจัยนําเขา  ผลการประเมินดานปจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับมาก      

( X =4.37) โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา ความพรอมของวิทยากรผูใหการ

ฝกอบรม ( X =4.65) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของหัวขอในการฝกอบรม ( X = 4.46) และความพรอมของสื่อ

โสตทัศนูปกรณ สําหรับการฝกอบรม ( X =4.45) ตามลําดับ  
   3.  การประเมินผลดานกระบวนการ  ผลการประเมินดานกระบวนการเขาโดยรวมอยูในระดับมาก       

( X =4.48) โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา วิทยากร มีความสามารถในการ

ถายทอดความรูเปนอยางดี มากที่สุด ( X =4.76) รองลงมา คือ วิทยากรเปดโอกาสใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวม

และปฏิสัมพันธที่ดี ( X =4.76) และวิทยากรมีการกระตุนเราความสนใจของผูเขารับการฝกอบรมไดดี วิทยากรให

ความเปนกันเองกับผูเขารับการฝกอบรม ( X =4.87) ตามลําดับ 

   4.   การประเมินผลดานผลผลิต  ผลการประเมินดานผลผลิตโดยรวมอยูในระดับมาก       ( X =
4.03) โดยเมื่อพิจารณาลงไปในรายละเอียด พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา ผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจใน

เน้ือหาการฝกอบรมดวยดี มากที่สุด ( X =4.21) รองลงมา คือ ผูเขารับการอบรมมีเจตคติที่ดีตอการทําวิจัยเพ่ือการ
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พัฒนา ( X =4.10) และผูเขารับการอบรมมีความมั่นใจย่ิงขึ้นในกระบวนการทําวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ เล่ือนวทยฐานะ 

( X =4.04) ตามลําดับ 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูสําหรับเล่ือนวิทย
ฐานะของผูบริหารและครูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีขอสังเกต ซึ่งนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

5.1 ผูเขารับการฝกอบรมมีเหตุผลที่เขารวมโครงการครั้งน้ี  คือ  เพ่ือนําความรูและทักษะไปใชในการผลิต
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  รองลงมา  คือ  ตองการที่จะนําความรูไปใชในทําผลงานเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ 
และไดรับมอบหมายจากผูบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของนอย ศิริโชติ (2524) ที่กลาวถึง ความสําคัญ
ของการฝกอบรมไววา “การฝกอบรมเปนวิธีการพัฒนาคนใหมีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะการปฏิบัติงาน เพ่ือ
การพัฒนาการทํางานหรือการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ในหนวยงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมท้ังสนองตอบ
การทํางานบุคลากรในหนวยงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือตรงตามหนาที่ความรับผิดขอบของหนวยงานตามท่ี
กําหนดไว” และยังสอดคลองกับแนวคิด Joseph T. Klapper (1990) (อางถึงใน วิรัช  ลภิรัตนกุล, 2538) ไดเสนอ
กระบวนการในการเลือกรับสาร  (Selectivity Process) คือ การเลือกเปดรับ    (Selective Exposure) กลาวคือ  บุคคลจะ
เลือกเปดรับสื่อ  และขาวสาร  จากแหลงสารตาง  ๆ  ตามความสนใจและความตองการ  เพ่ือนํามาใชแกปญหาหรือสนอง
ความตองการ  

5.2 การประเมินผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเพ่ือขอเล่ือนวิทย
ฐานะของครูโดยรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจปจจัยดาน สภาพแวดลอม/
บริบทมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ดานกระบวนการ ดานปจจัยนําเขา และดานผลผลิต ตามลําดับ ซึ่งเมื่อพิจารณาลงไปใน
แตละดานพบวา ดาน สภาพแวดลอม/บริบทโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  โดยพบวา  ผูเขารับการอบรมเห็นวา 
หลักสูตรฝกอบรมครั้งน้ีสอดคลองกับการพัฒนาวิชาชีพครูมากที่สุดรองลงมา  คือ  วัตถุประสงคของโครงการมีความ
สอดคลองกับความตองการของครู  และหลักสูตรฝกอบรมในครั้งน้ีสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 
2542  และสอดคลองกับนโยบายของสถานศึกษา  ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของอุดม ถาวร (2547) 
ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินโครงการพัฒนาขาราชการสวนภูมิภาคดวยวิธีการฝกอบรมทางไกลในเขตพื้นที่
การศึกษาลําพูน เขต 1” ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีประเมินโดยใช CIPP Model ผลการวิจัยพบวา ดานสภาวะแวดลอมหรือ
บริบท พบวา ผูใหขอมูลเห็นดวยในระดับมากเกี่ยวกับหลักสูตรของโครงการมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
บทบาทหนาที่ของผูเขารับการฝกอบรม และตอบสนองความตองการของผูเขารับการฝกอบรม และวัตถุประสงคของ
โครงการสอดคลองกับนโยบายของหนวยงาน 

5.3 ดานปจจัยนําเขาโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยพบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา  ความพรอมของวิทยากร
ผูใหการฝกอบรมมากที่สุด  รองลงมา  คือ ความพรอมของคณะกรรมการดําเนินโครงการฝกอบรม และความเหมาะสม
ของหัวขอในการฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ดุจเดือน ศรีปากดี (2548) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง “การ
ประเมินโครงการฝกอบรมทักษะอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพ่ือพัฒนาสูความยั่งยืน” พบวา ใน
ดานปจจัยนําเขาน้ัน ผูเขารับการอบรมเห็นวาคุณภาพวิทยากรและบุคลากรประจําโครงการมีความเหมาะสมในระดับ
มากซึ่งผานเกณฑนาพอใจ และยังสอดคลองกับธิราภรณ กล่ินสุคนธ (2550) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  “การประเมิน
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทําวิจัยในช้ันเรียน โรงเรียนบานนา “นายกพิทยากร” จังหวัดนครนายก” โดยผลการวิจัย
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พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวา ความพรอมของวิทยากรผูใหการฝกอบรมมีมากที่สุด รองลงมา คือ ความพอเพียงของ
เจาหนาที่ในการใหบริการในการฝกอบรม และความพรอมของคณะกรรมการดําเนินโครงการฝกอบรม 

5.4 ดานกระบวนการเขาโดยรวมอยูในระดับมาก โดยพบวา  ผูเขารับการอบรมเห็นวาวิทยากรมีความสามารถ
ในการถายทอดความรูเปนอยางดีและใหความเปนกันเองกับผูเขารับการฝกอบรมมากที่สุด  รองลงมา  คือ วิทยากรมีการ
กระตุนเราความสนใจของผูเขารับการฝกอบรมไดดีและวิทยากรมีความรอบรูในหัวขอการฝกอบรม ตามลําดับ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของดุจเดือน ศรีปากดี (2548) ที่ไดศึกษาวิจัย เรื่อง “การประเมินโครงการฝกอบรมทักษะ
อาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นหมวดเกษตรกรรมเพื่อพัฒนาสูความย่ังยืน” พบวา ผูเขารับการอบรมเห็นวาคุณภาพ
วิทยากรและบุคลากรประจําโครงการมีความเหมาะสมในระดับมากซึ่งผานเกณฑนาพอใจ กลาวคือ วิทยากรท่ี
ฝกอบรมเปนผูเช่ียวชาญในการถายทอดความรู และเปนผูที่มีความชํานาญเฉพาะดาน และยังสอดคลองกับผลการวิจัย
ของธิราภรณ กล่ินสุคนธ (2550) ที่ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินผลโครงการอบรมภาษาวัฒนธรรมไทย และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับครูตางประเทศ จังหวัดภูเก็ต พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับ
โครงการอบรมภาษาวัฒนธรรมไทย และจรรยาบรรณวิชาชีพ” ในดานกระบวนการ โดยพบวา ผูเขารับการฝกอบรม มี
ระดับความคิดเห็นในเรื่อง วิทยากรมีความรอบรูในหัวขอการฝกอบรมมากที่สุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ 
วิทยากรใหความเปนกับเองกับผูเขารับการฝกอบรมอยูในระดับมาก 

5.5 ดานผลผลิตโดยรวมอยูในระดับมาก  โดยพบวา  ผูเขารับการอบรมเห็นวา  ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู
ความเขาใจในเน้ือหาการฝกอบรมดวยดีมากที่สุด  รองลงมา  คือ  ผูเขารับการฝกอบรมมีเจตคติที่ดีตอการทําวิจัยเพ่ือการ
พัฒนาการเรียนการสอนที่  และผูเขารับการฝกอบรมมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในกระบวนการทําวิจัยทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อุดม ถาวร (2547) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมิน
โครงการพัฒนาขาราชการสวนภูมิภาคดวยวิธีการฝกอบรมทางไกลในเขตพื้นที่การศึกษาลําพูน เขต 1” ซึ่งการศึกษา
ครั้งน้ีประเมินโดยใช CIPP Model โดยดานผลผลิต พบวา ผูใหขอมูลเห็นดวยในระดับมากเก่ียวกับผูเขารับการ
ฝกอบรมมีความรูความเขาใจในเน้ือหาสาระของชุดวิชา และสามารถประยุกตใชในการปฏิบัติงานได และยัง
สอดคลองกับผลการศึกษาวิจัยของรุงอรุณ ต้ังพรอมพันธ (2541) ที่ศึกษาเรื่อง “การประเมินโครงการอบรมของ
โรงพยาบาลเกษมราษฎรศรีบุรินทร จังหวัดเชียงใหม” โดยพบวา ผูเขารับการอบรมไดรับประโยชนอยางมากจากการ
ฝกอบรมและสามารถนําไปปฏิบัติงานไดอยางแทจริง เพราะไดรับความรูความเขาใจและปฏิบัติไดจริงอยางมีความ
มั่นใจ และถูกตองตามหลักวิชาการ  
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การพัฒนาสถานศึกษาสูองคการแหงการเรียนรู 
: กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชนประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 

A DEVELOPMENT OF EDUCACTION INSTITUTES TO LEARNING ORGANIZATION 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ี มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนา
สถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา  ประชากรในการวิจัย คือ 
ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ไดแก ผูรับใบอนุญาต  ผูจัดการ  ผูอํานวยการ และครูหัวหนาชวงช้ันที่ 1 และ 2 โรงเรียน
เอกชน ในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 47 โรงเรียน 180 คน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาที่ผูวิจัย
สรางขึ้น มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.971 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบคาที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การทดสอบสมมติฐานใชระดับความมีนัยสําคัญ .05 

ผลการวิจัย พบวา  1) ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานีมีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการ
ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2) การ
เปรียบเทียบระดับปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวคิดองคการแหง
การเรียนรู จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี พบวา ดานการสรรค
สรางวิสัยทัศนรวมกัน ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม และโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ 
.05 3) การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวคิด
องคการแหงการเรียนรู จําแนกตามตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี พบวา โดยภาพรวมและ
รายดานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 ยกเวนดานการคิดอยางมีระบบ มีความแตกตางอยาง
ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
Abstract 

 
 The purposes of this research were to study and compare the development of educational institutes to 
learning organization of private primary school in Pathumtani. The subjects of the study were 180 private school 
administrators, the person who hold the license, managers, directors, and head of teacher level 1 and 2 from 46 
private schools in Pathumtani. The instruments used was rating scale questionnaire which is conducted by the 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต 
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researcher with the confidence levels at 0.971. The data were analyzed through percentage, mean, standard 
deviation, t-test, one-way ANOVA, and hypothesis testing with significantly different at .05.   

The results showed that: 
1) The school administrators of private school in Pathumtani had an excellent performance to develop 

educational institutes by using learning organization’s concept at a “high” level in overall and each aspect.  
2) When compare the performance of school administrators of private school in Pathumtani to develop 

educational institutes by using learning organization’s concept, classified by school size, it was found that 
vision sharing and team learning were significantly different at .05.  

3) When compare the performance of school administrators of private school in Pathumtani to develop 
educational institutes by using learning organization’s concept, classified by school administrators’ 
position, it was found that in overall and each aspect were significantly different at .05. But in terms of 
systematic thinking, it was not significantly different. 

  
KEY WORDS: Learning Organization, Private School, Learning System, Creative Tension, Team Learning 
 
1. บทนํา 

 การท่ีจะบริหารโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จะตองคํานึงถึงนโยบายของรัฐบาล ไมวาจะเปนนโยบายปฏิรูปการเรียนรู หรือ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมุงเนนเพ่ือสรางสังคมแหงการเรียนรูทั้งสิ้น ดังน้ัน โรงเรียนจะตองปรับเปล่ียน
การบริหารเพ่ือพัฒนาใหเปนองคการแหงการเรียนรู (Learning Organization) โรงเรียนเปนองคการท่ีใหบริการเก่ียวกับ
การเรียนการสอนเปนหลัก เปาหมายสุดทาย (Ultimate Goal) ของโรงเรียนคือการเรียนรูของนักเรียน (Student 
Learning) โรงเรียนจึงควรเปนองคการแหงการเรียนรูมากกวาองคการประเภทใดๆ อยางไรก็ตามโรงเรียนสวนใหญยัง
มีลักษณะเปนการรับนําเอาแนวคิดองคการแหงการเรียนรูมาแลวดัดแปลงในการปฏิบัติงาน ซึ่งเปนจุดที่เรียกวา การ
เรียนรูเพ่ือการดัดแปลง (Adaptive Learning) แลวก็หยุดอยูเพียงแคน้ัน ยังไมไดใชความพยายามที่จะฟนฝาไปใหถึงจุด
ที่จะกอใหเกิดการเรียนรูใหม ๆ ขึ้นมาได  ดังน้ันเปนสิ่งผูบริหารยุคใหมจะตองสรางขึ้น ผูบริหารจะตองแสดงภาวะ
ความเปนผูนําในการจัดหาหรือการแสวงหาโอกาสเพ่ือใหการเรียนรูใหมๆ ไดเกิดขึ้นอยางตอเน่ือง ดวยความเช่ือที่วา 
“คนยิ่งเรียนรูก็จะยิ่งขยายขีดความสามารถของตนออกไป องคการที่กอใหเกิดการเรียนรูก็จะเติบโตและพัฒนาตอไป
ไดโดยไมมีที่สิ้นสุด” (Hughes, 1999) 
              การพัฒนาโรงเรียนใหเปนองคการแหงการเรียนรูจะทําให โรงเรียนเปนองคการที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และมีความเปนพลวัต(Dynamic) เปนองคการที่มุงสรางสรรคสิ่งใหมๆ โดยการจัดโครงสรางองคการ ใหสงเสริมตอ
การสอนและการเรียนรูอยางตอเน่ือง คือการพัฒนาวัฒนธรรม และบรรยากาศองคการใหเปนแบบเปด แบบมีสวนรวม 
และมีการควบคุมตนเอง การจูงใจบุคลากรใหมีความม่ันคงในอาชีพ มีความสําเร็จ และเปดกวางตอการเปล่ียนแปลง 
การปองกันรูปแบบการเมืองที่ไมถูกตองในกระบวนการเรียนรูและการสอน การมีภาวะความเปนผูนําแหงการ
เปล่ียนแปลง การมีระบบติดตอสื่อสารแบบเปด และตอเน่ือง และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เปนตน (Hoy and 
Miskel, 2008) 
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 ผูบริหารควรสนับสนุนองคการแหงการเรียนรูใหเกิดผลจริงจังในรูปของการนําไปปฏิบัติแกบุคคล ทีม   และ
องคการอยางตอเน่ืองทุกระดับ  เปนแนวทางในการพัฒนาเพ่ือการแสวงหาการเสริมสรางทักษะ หรือสมรรถนะ โดย
เพ่ิมขีดความสามารถผานการปฏิบัติ ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคเพ่ือสิ่งใหมๆ ทําใหเกิดผลลัพธที่มีคุณคาเปนอยางยิ่ง 
กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในจิตใจและเกิดการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดี คือวินัย  (Disciplines) ของการเรียนรูทั้ง 5 
ประการ โดยศาสตราจารย Peter Senge (1990)  ไดกลาวถึงองคการแหงการเรียนรูวา องคการจะขยายขีดความสามารถ
และเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือสรางผลงานและสรางอนาคตอยางตอเน่ือง โดยคนในองคการตางเรียนรูถึงวิธีที่จะเรียนรูดวยกัน
อยางตอเน่ือง มีหลักสําคัญ 5 ประการ ประกอบดวย 1) การมุงมั่นสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) 2) รูปแบบวิธีคิด
มุมมองที่เปดกวาง (Mental Models) 3) การสรรคสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) 4) การเรียนรูรวมกันเปนทีม 
(Team Learning) 5) การคิดอยางมีระบบ (Systems Thinking)  บุคลากรในองคการตองเรียนรูและพัฒนาตนเองอยูเสมอ
เพ่ือความอยูรอด (Survival Learning)  และผสมผสานการเรียนรู เพ่ือความเจริญเติบโตและกาวไปขางหนาไดอยาง
มั่นคง มีสวนรวมในการช้ีแนะ แกปญหาและพัฒนาปรับปรุงองคการไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู (จําเรียง  
วัยวัฒน และเบจมาศ  อําพันธ, 2540)  

แนวคิดองคการแหงการเรียนรูเปนแนวคิดที่นํามาใชบริหารองคการท่ีเนนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและทักษะใหแก
ทรัพยากรบุคคล  ทําใหมีความสามารถในการปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพยิ่งขึ้นมีความมุงมั่นพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองดวย
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต แนวคิดน้ีครอบคลุมต้ังแตระดับบุคคลจนถึงระดับองคการ และกําลังจะไดรับความนิยม
อยางแพรหลาย ในองคการธุรกิจตางๆไดนําแนวคิดไปใชในการบริหารองคการจนประสบความสําเร็จ อาทิ Motorola 
Shell Ford Motor Company Honda Xerox Kodak IBM เปนตน (เจริญสุข ภาวศิริพงษ, 2542)  

ในกรณีของโรงเรียนเอกชนตองพัฒนาคุณภาพใหเปนที่ยอมรับและไววางใจแกผูปกครอง ชุมชน และสังคม 
เพ่ือความอยูรอด และความสามารถในแขงขันกับโรงเรียนของรัฐ และโรงเรียนเอกชนดวยกันเอง  ผูบริหารโรงเรียนจึง
ตองมีความรูความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ในการบริหารเชิงธุรกิจ และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถ
เผชิญตอกระแสโลกาภิวัตน รวมทั้งความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน ในการพัฒนาโรงเรียนใหมี
ประสิทธิภาพน้ัน การใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู เปนแนวคิดที่จะทําใหเกิดการพัฒนาในทุกดาน โดยเริ่มจาก
ปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคล เมื่อทุกคนในองคการไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ยอมสงผลให
องคการพัฒนาขึ้นอยางยั่งยืนตามไปดวย ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเรื่องการพัฒนาสถานศึกษาสูองคการ
แหงการเรียนรู เพ่ือที่จะไดนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพ 
และดําเนินกิจการอยางมีเสถียรภาพตอไป 
 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาการใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาสถานศึกษาของผูบริหารโรงเรียนเอกชน

จังหวัดปทุมธานี 
2. เพ่ือเปรียบเทียบการใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาสถานศึกษา จําแนกตามขนาดของ

สถานศึกษา 
 

3. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี 47 โรงเรียน จํานวน 180 คน 

ประกอบดวย ผูรับใบอนุญาต จํานวน 16 คน ผูจัดการจํานวน 25 คน ผูอํานวยการ จํานวน 47 คน และ ครูหัวหนาชวง
ช้ัน จํานวน 92 คน 
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2.  เครื่องมือการวิจัย ไดแก แบบสอบถามท่ีผูวิจัยจัดทําขึ้น จํานวน 1 ฉบับ ถามเก่ียวกับระดับการปฏิบัติใน
การใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาสถานศึกษา ของโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานี ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา(Rating Scale) 5 ระดับ ตามกรอบวินัย 5 ประการ คือ การมุงมั่นสูความ
เปนเลิศ รูปแบบวิธีคิดมุมมองท่ีเปดกวาง การสรรคสรางวิสัยทัศนรวมกัน การเรียนรูรวมกันเปนทีม การคิดอยางมี
ระบบ มีขอคําถามทั้งหมด 57 ขอ โดยแบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.971 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง ซึ่งแจกแบบสอบถามทั้งหมดจํานวน  180 
ฉบับไปยังกลุมประชากร ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมา จํานวน 169 ฉบับ คิดเปนรอยละ 93.88 เปนแบบสอบถามท่ี
สมบูรณ สามารถนํามาวิเคราะหไดทั้ง 169 ฉบับ 
  4. การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดย (1) วิเคราะหสถานภาพผูตอบใชคาความถ่ี และคา
รอยละ (2) วิเคราะหระดับการปฏิบัติตามแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาสูองคการแหงการเรียนรู โดยหาคาเฉล่ีย 

( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (3) เปรียบเทียบความแตกตางของคาระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู ของศาสตราจารย Peter  Senge โดยจําแนกตามตําแหนง โดย
ใชสถิติ F-test (One Way ANOVA) ในกรณีพบความแตกตางของคาเฉล่ียจะทําการทดสอบเปนรายคูโดยใชวิธีของเชฟ
เฟ (Scheffe’) และจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ใชสถิติ t-test  
 
 4. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

(1)  ขอมูลทั่วไปและสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
จากผูตอบแบบสอบถาม 169 คน โดยจําแนกตามตําแหนง สวนใหญเปนครูหัวหนาชวงช้ัน  จํานวน 84 คน 

คิดเปนรอยละ 49.7 รองลงมาคือตําแหนงผูอํานวยการ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 27.8 ตําแหนงผูจัดการ จํานวน 25 
คน คดิเปนรอยละ 14.8  และนอยที่สุดคือ ผูรับใบอนุญาต จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 7.7 

เมื่อพิจารณาจากขนาดของโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญปฏิบัติหนาที่อยูในโรงเรียนขนาด
ใหญ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 85.2 รองลงมาโรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.8 

(2)  ระดับการปฏิบัติในการใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาสถานศึกษาจากผูบริหารระดับ
ตางๆ ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี พบวา พบวา มีระดับการปฏิบัติในระดับมากทุกดาน  เรียงลําดับจาก

คาเฉลี่ยมากไปนอย ดังน้ี การคิดอยางมีระบบ ( X = 3.79) รูปแบบวิธีคิดมุมมองที่เปดกวาง ( X = 3.78/) การเรียนรู

รวมกันเปนทีม ( X = 3.73) การสรรคสรางวิสัยทัศนรวมกัน ( X = 3.68) และการมุงมั่นสูความเปนเลิศ ( X = 3.61) 
โดยกิจกรรมที่มีการปฏิบัติในแตละดานมีดังน้ี 

1. ดานการมุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery) มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการ
พัฒนาสถานศึกษาโดยใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู ดานน้ีอยูในระดับมากโดยมีการจัดใหมีระบบการนิเทศ 

ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของครูอยางชัดเจน และตอเน่ือง ( X = 4.04) มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือใหครูมีความรูทันตอการเปล่ียนแปลงเสมอ ( X = 3.88) จัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปล่ียนความคิดกับเพ่ือนรวมงาน 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ( X = 3.81)   
2. ดานรูปแบบวิธีคิดมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models)  มีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู ดานน้ีอยูในระดับมาก โดยจัดใหมีกิจกรรม  การ

สงเสริมใหครูแสวงหาขอมูลขาวสาร  ความรูอยางกวางขวาง  รอบดาน  เพ่ือปรับปรุงการทํางาน ( X = 4.00)  ใหครูทุก
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คนมีสวนรวมในการคิด/วางแผน/ปฏิบัติงาน/ประเมินการปฏิบัติงาน ( X = 3.97)  มีการประชุมครูที่มีบรรยากาศ

กระตุนใหครูมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางและทั่วถึง ( X = 3.90)   
3. ดานการสรรคสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาในดานน้ี อยูในระดับมากโดยจัดใหมีกิจกรรม ผูบริหารมีการพบปะสนทนา เพ่ือ

ปรึกษาหารือแนวทางการทํางานรวมกับคณะครูเปนประจํา ( X = 3.94) มีการจัดทําแผนงานระยะสั้น และระยะยาว  

โดยการมีสวนรวมของครูทุกคน ( X = 3.88) มีการสรางความตระหนักใหครูและบุคลากรเช่ือวา  ความสําเร็จของ

โรงเรียน คือ ความสําเร็จของทุกคนรวมกัน ( X = 3.86)   
4. ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา ดานน้ีอยูในระดับมาก โดยมีการจัดกิจกรรมใหผูบริหารเขารวมประชุม อบรม  สัมมนา 

กับครู  เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันเปนทีม ( X = 3.98) การบริหารงานของโรงเรียน มีการแตงต้ังทีมงานใน

รูปคณะกรรมการพัฒนางานอยางสมํ่าเสมอ ( X = 3.82)  ใหครูมีการเรียนรูแลกเปล่ียนความรูรวมกัน โดยวิธีตางๆ เชน 

การประชุมกลุมยอย ( X = 3.78)   
5. ดานการคิดอยางมีระบบ (System Thinking) ผูบริหารมีระดับการปฏิบัติเก่ียวกับการ

ดําเนินการพัฒนาสถานศึกษาโดยใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรู ในดานน้ีอยูในระดับมาก โดยจัดกิจกรรมให

โรงเรียนใชแผนงาน โครงการเปนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X = 4.09) ใหครูรวมกัน

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนรอบปอยางเปนระบบ  ( X = 3.97) ใหครูรายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจําปของตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง ( X = 3.95)   
  (3)  ผลการเปรียบเทียบระดับปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู จําแนกตามขนาดสถานศึกษา ของผูบริหารโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดปทุมธานี พบวา โดยภาพรวมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 เมื่อวิเคราะหรายขอพบวา ระดับการปฏิบัติในเรื่องการสรรคสราง
วิสัยทัศนรวมกัน และการเรียนรูรวมกันเปนทีม มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  (4) ผลการเปรียบเทียบระดับปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู จําแนกตามตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 โดยผูรับใบอนุญาต และผูจัดการ มีระดับการปฏิบัติ มากกวาหัวหนาชวงช้ัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อเปรียบเทียบรายดาน พบวา มีระดับการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิตที่ 
.05 ทุกดาน ยกเวน ดานการคิดอยางมีระบบ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยเมื่อทําการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ียพบวา ผูรับใบอนุญาต และผูจัดการ มีระดับการปฏิบัติ ในดานการมุงมั่นสูความเปนเลิศ ดานรูปแบบวิธีคิดมุม
องที่เปดกวางมากกวาหัวหนาชวงช้ัน  และในดานการสรางสรรควิสัยทัศนรวมกัน ผูอํานวยการ มีระดับการปฏิบัติ 
มากกวาหัวหนาชวงช้ัน  สําหรับในดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมผูขอรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ มีระดับ
การปฏิบัติ มากกวาหัวหนาชวงช้ัน 
 
5.  สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

จากการศึกษาระดับการปฏิบัติในการพัฒนาสถานศึกษาสูองคการแหงการเรียนรู : กรณีศึกษาโรงเรียนเอกชน
ประถมศึกษา จังหวัดปทุมธานี มีขอสังเกต ซึ่งนํามาอภิปรายผล ดังน้ี 
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5.1 ระดับการปฏิบัติในการใชแนวคิดองคการแหงการเรียนรูในการพัฒนาสถานศึกษาจากผูบริหารระดับ
ตางๆ ของโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งอาจจะเปนเพราะวา แนวทางการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545) หมวด 1 บททั่วไปที่มีความมุงหมายและ
หลักการ มาตรา 6 การจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา 
ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ซึ่งนําไปสู
การปฏิรูปการศึกษาของชาติที่ตองการประสานเช่ือมโยงและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  การพัฒนาโรงเรียนให
เปนองคการแหงการเรียนรูก็เปนสวนหน่ึงของการปฏิรูปการศึกษา การดําเนินการพัฒนาการศึกษาใหเปนเลิศตามแนว
ทางการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่มุงหวังที่จะพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ 
ลักษณะองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนและแสดงใหเห็นวากระแสการปฏิรูปการศึกษาจะสงผลใหมีการพัฒนา
โรงเรียนดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ หาญขวาง  (2538:บทคัดยอ) ไดวิจัยเชิงคุณภาพเรื่อง “องคกรแหง
การเรียนรู : แนวทางพัฒนาองคกรและทรัพยากรมนุษยขององคกรในอนาคต” พบวา ในการพัฒนาคนในองคกรให
เปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาอยางตอเน่ืองน่ัน เครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือการเรียนรู การเรียนรูขององคกรและบุคคลใน
องคกร จะทําใหองคกรและบุคคลในองคกรมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองและมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

เมื่อพิจารณาสภาพการดําเนินงานเปนรายดาน มีประเด็นที่สําคัญควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
5.1.1 ดานการมุงสูความเปนเลิศ (Personal Mastery)  แมจะมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก แตเมื่อ

เปรียบเทียบทั้ง 5 ดาน จะมีคาสถิติตํ่าที่สุดซึ่งอาจจะเปนเพราะวาการดําเนินงานเพ่ือนสงเสริมดานการมุงสูคความเปน
เลิศ โรงเรียนตองคิดริเริ่มสรางสรรคดําเนินการเอง โดยโรงเรียนแตละแหงอาจจะมีการดําเนินการมากนอย แตกตางกัน 
เพราะไมมีกรอบที่ชัดเจน และเปนเรื่องที่เก่ียวของกับแตละบุคคลเปนสวนใหญ ซึ่งเมื่อพิจารณารายขอพบวา มีการจัด
ใหมีระบบการนิเทศ ติดตาม และประเมินผล การปฏิบัติงานของครูอยางชัดเจน และตอเน่ือง นอกจากน้ันยังมีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหครูมีความรูทันตอการเปล่ียนแปลงเสมอ อีกทั้งยังจัดกิจกรรมใหครูไดแลกเปล่ียนความคิด
กับเพ่ือนรวมงาน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูในสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ซึ่งการดําเนินการดังกลาว เปนประโยชนกับครู และ
โรงเรียน ดังน้ันจึงมีการดําเนินการมาก นอกจากน้ันยังรวมกันจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับใชในการพัฒนา
ตนเอง และเอื้อตอการเรียนรู โดยจัดใหมีสื่อ เทคโนโลยีที่ทันสมัย หนังสือ วารสาร ตํารา สิ่งพิมพตางๆ เพ่ือใหครูได
ศึกษาคนควาตลอดเวลา  

5.1.2 ดานรูปแบบวิธีคิดมุมมองที่เปดกวาง (Mental Models) มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก 
ซึ่งอาจจะเปนเพราะวามีการสงเสริมใหครูแสวงหาขอมูลขาวสาร  ความรูอยางกวางขวาง  รอบดาน  เพ่ือปรับปรุงการ
ทํางาน อยางสม่ําเสมอ อีกทั้งยังใหครูทุกคนมีสวนรวมในการคิด/วางแผน/ปฏิบัติงาน/ประเมินการปฏิบัติงาน  
ตลอดจนจัดมีการประชุมครูที่มีบรรยากาศกระตุนใหครูมีการแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวางและทั่วถึง ซึ่ง
สอดคลองกับ วีรวุธ มาฆะศิรานนท (2542, หนา 69) ไดกลาววา องคการแหงการเรียนรูดําเนินการในลักษณะเชิงรุก
ภายในเง่ือนไขของสภาพแวดลอมขององคการมากกวาที่จะดําเนินการในลักษณะเชิงรับเปนการตอบสนอง
สภาพแวดลอมที่มีอิทธิพลตอองคกร ไมยึดติดกับความคิดของตนเองเปนหลัก มีมุมมองที่เปดกวาง โดยที่ผูบริหารควร
มีกระบวนการสรางแรงจูงใจเชิงบวกใหมากข้ึน เชน การยกยอง ชมเชย การนําบุคลากรไปศึกษา     ดูงาน องคกรที่
ประสบความสําเร็จมาปรับใชในการทํางานใหอํานาจในการตัดสินใจการทํางานแกผูปฏิบัติเพ่ิมมากขึ้น  

5.1.3 ดานการสรรคสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่ง
อาจจะเปนเพราะวาผูบริหารมีความรูความเขาใจในกระบวนการสรางวิสัยทัศนของหนวยงานเปนอยางดี โดยผูบริหาร
มีการพบปะสนทนา เพ่ือปรึกษาหารือแนวทางการทํางานรวมกับคณะครูเปนประจํา ตลอดจนจัดใหมีการจัดทํา



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    527 

แผนงานระยะสั้น และระยะยาว  โดยการมีสวนรวมของครูทุกคน  อีกทั้งยังสงเสริมใหมีการสรางความตระหนักใหครู
และบุคลากรเช่ือวา  ความสําเร็จของโรงเรียน คือ ความสําเร็จของทุกคนรวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ  เจริญ
สุข ภาวศิริพงษ (2542:บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาแนวคิดและกิจกรรมเก่ียวกับองคกรแหงการเรียนรู ที่เนนการ
สรางปจจัยและสภาพแวดลอม เพ่ือใหสมาชิกขององคกรเกิดการเรียนรู สามารถพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา พบวา 
ปจจัยที่ทําใหองคกรประสบความสําเร็จในกาพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูคือ ความรวมมือ และความเขาใจเรื่ององคกร
แหงการเรียนรู การติดตอสื่อสารในองคกร การกําหนดวิสัยทัศน การศึกษาใหรูสภาพแวดลอมขององคกร  การกําหนด
นโยบายและกลยุทธขององคกร  การฝกอบรม การปรับเปล่ียนโครงสรางองคกรใหม การปรับปรุงกระบวนการทํางาน  
การสรางบรรยากาศ และการประเมินผล เปนวิธีการท่ีใชเพ่ือพัฒนาใหเกิดการเรียนรูในองคกร 

5.1.4 ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก  ซึ่งอาจ
เปนเพราะวา โรงเรียนสวนใหญมีบุคลการไมมาก สายการบังคับบัญชาไมซับซอน บุคลากรมีความสนิทสนมคุนเคย
กัน ผูบริหารและครูมีการรวมประชุม อบรม  สัมมนา เพ่ือสรางบรรยากาศการเรียนรูรวมกันเปนทีม  อีกท้ังยังมีการ
กระจายอํานาจการบริหารงาน โดยแตงต้ังทีมงานในรูปคณะกรรมการพัฒนางาน  ตลอดจนสนับสนุนใหครูมีการ
เรียนรูแลกเปลี่ยนความรูรวมกัน โดยวิธีตางๆ เชน การประชุมกลุมยอย สอดคลองกับงานวิจัยของ จิราภรณ โพธิเต็ง 
(2545:บทคัดยอ) ที่ศึกษาสภาวะความเปนองคการแหงการเรียนรูของโรงเรียนบานหวยหลอดูก อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม วาการสรางองคกรแหงการเรียนรูใหกาวไปสูความสําเร็จที่ยั่งยืนน้ัน ควรใหความสําคัญกับการทํางานเปน
ทีม และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในเรื่องตางๆ ไดอยางเต็มที่ และดังที่ สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษา
แหงชาติ (2545) ไดกลาวถึงวินัยประการท่ี 4 ของศาสตาราจารย  Peter Senge วาผูบริหารควรตองสงเสริมทุกคนใน
องคกรใหทํางานรวมกันเปนทีม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและทักษะ เพ่ือพัฒนาภูมิปญญาและศักยภาพ
ของทีมงานโดยรวม โรงเรียนมีการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรจากผลการทํางานเปนทีมมากขึ้น มีการนํา
บุคลากรไปศึกษาดูงานองคกรหรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จมาปรับใชในการทํางาน  

5.1.5 ดานการคิดอยางมีระบบ (System Thinking) มีระดับการปฏิบัติอยูในระดับมาก ซึ่งอาจจะ
เปนเพราะโรงเรียนใชแผนงาน โครงการเปนเครื่องมือในการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใหครูรวมกัน
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนรอบปอยางเปนระบบ  ตลอดจนใหครูรายงานผลการปฏิบัติงานประจําป
ของตนเองอยางเปนระบบและตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับ งานวิจัยของ สันติมา ศรีสังขสุวรรณ (2542: บทคัดยอ) ได
ศึ ก ษ า ก า ร พัฒน าก า ร เ รี ย น รู ด ว ย ตน เ อ ง  เ พ่ื อ ก า ว สู ก า ร เ ป น อ ง ค ก ร แห ง ก า ร เ รี ย น รู  กร ณี ศึ ก ษ า  : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช พบวา ปจจัยที่สงผลกระทบตอการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองในระดับบุคคลจะตอง
อาศัยความพรอมทั้งรางกาย อารมณ สังคม และสติปญญา ความตองการของแตละบุคคล การใหสิ่งเสริมแรง เพ่ือเปน
แรงใจใหเกิดความตองการท่ีจะเรียนรู ในระดับองคกรจะตองสนับสนุนสงเสริมบรรยากาศเพ่ือการเรียนรู เพ่ือให
บุคลากรในองคกรไดเรียนรูจากประสบการณทํางาน เรียนรูจักการแกปญหาเรียนรูจากการทํางานรวมกัน และอุปสรรค
ของการเรียนรูเกิดจากลักษณะของความเปนปจเจกบุคคลลักษณะการบริหารในระบบราชการ หลักและวิธีคิดการ
พัฒนาแบบแยกสวน และยังพบวาขอจํากัดการพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองของคนไทยสวนหน่ึงเปนผลมากจากการถูก
ปลูกฝงการพัฒนาในแตละชวงของชีวิต เชน การเล้ียงดู และระบบการจัดการศึกษาของไทย 

5.2 การเปรียบเทียบระดับปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาสถานศึกษา โดยใชแนวคิดองคการแหงการ
เรียนรู จําแนกตามตําแหนงของผูบริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดปทุมธานี โดยรวมแตกตางกันทั้งน้ีเน่ืองจาก
แรงผลักดันที่ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาในทุกระดับ กอใหเกิดแนวคิดและการเปล่ียนแปลงวิธีการคิดการ
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บริหารงานของผูบริหารเปล่ียนไป และผูบริหารในฐานะที่เปนผูผลักดันใหเกิดการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาองคการ 
ตองพยายามทําใหระบบการศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 

เมื่อพิจารณาคาเฉล่ีย พบวา ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ และผูอํานวยการ มีระดับการปฏิบัติ มากกวาหัวหนาชวง
ช้ัน  ทั้งน้ีเปนเพราะการดําเนินงานดานการจัดการสวนใหญเปนหนาที่โดยตรงของผูบริหารท่ีตองสนับสนุนการบริหาร
และการจัดการทรัพยากรทางการศึกษา การแกปญหา การตัดสินใจ การสรางความมั่นใจในเปาหมายของโรงเรียน การ
เปดโอกาสใหบุคลากรในองคกรแสดงความคิดเห็นตางๆ แตครูหัวหนาชวงช้ัน หนาที่หลักคือ การบริหารภายในชวง
ช้ันที่ตนเองรับผิดชอบ และการจัดกระบวนการเรียนการสอนมากกวาการบริหารจัดการในภาพรวม อีกทั้ง ผูบริหาร
ตองใหความสําคัญตอโครงสรางองคการ เพราะผูบริหารตองปฏิบัติหนาที่ตามโครงสราง และหนาที่ในการเอื้อ
อํานวยการปฏิบัติงานของครู โดยการกําหนดขอบเขตงาน การประสานงานที่ทําใหเกิดปฏิสัมพันธระหวางบุคลากรให
สอดคลองกับความสามารถของแตละบุคคลเพื่อใหการทํางานบรรลุเปาหมาย ซึ่งครูผูหัวหนาชวงช้ันอาจจะไมมีสวน
รวมในการกําหนดโครงการ การบริหารและจัดการอยางเต็มที่ เพราะทําหนาที่ในระดับปฏิบัติการมากกวา 
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การใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพื่อสงเสริมทักษะการแกปญหา 
ทางคณติศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนบานเชงิดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม 

USING EXPERIENCED-ENHANCING ACTIVITIES BASED ON SCHEMA THEORY TO 
PROMOTE MATHEMATICS PROBLEM-SOLVING SKILL OF PRATHOM SUKSA 6 

STUDENTS, BAN CHUENG DOI SUTHEP SCHOOL, CHIANG MAI PROVINCE 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุมเดียว ทําการทดสอบหลังการทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
พัฒนาและศึกษาผลการใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  
โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 จํานวน 19 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ 
กิจกรรมเสริมประสบการณทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 และ
แบบทดสอบกระบวนการแกปญหาดานคณิตศาสตร วิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย เและการวิเคราะหขอมูลเชิง
คุณภาพโดยการพรรณนา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนทั้งหมดไดคะแนนเกินรอยละ 60 ซึ่งสูงกวาเกณฑการประเมินของ
โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ โดยมีคาเฉล่ียคะแนนทดสอบทักษะในการแกปญหาทางคณิตศาสตร เทากับ 49.73 คิดเปน
รอยละ 82.80 ซึ่งถือวาระดับคะแนนอยูในเกณฑดีมาก 
 
คําสําคัญ : นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6, ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร, ทฤษฎีโครงความคิด 
 

 Abstract   

 The purposes of this quasi-experimental research with one-group posttest design were 1) to develop the 
Experience-Enhancing Activities based on Schema theory to enhance mathematics problem-solving skills, and 2) to 
study the outcomes.  The subjects of the study were 19 Prathom suksa 6 students from Ban Chueng Doi Suthep 
School in the first semester of Academic year 2010.  The instruments used were the Experience-Enhancing 
Activities for Prathom Suksa 6 Students and the Mathematics Problem-Solving Skills Test.  The collected data were 
analyzed by percentage, average, and descriptive methods.  The outcomes from the Mathematics Problem-Solving 
Skills test showed that all the students’ scores were above 60 percent, and the average scores of the results from the 
Mathematics Problem-Solving Skill Test was 49.73 or 82.80 percent. The student’s scores were at a “highest” level. 
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การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    531 

1.  บทนํา 
คณิตศาสตรเปนวิชาที่เก่ียวกับการแกปญหาอยางเปนลําดับขั้นตอน เด็กตองเขาใจปญหาที่โจทยกําหนด มี

การวางแผนซึ่งอาจใชการทดลอง คนหารูปแบบที่คลายกับที่เคยทํามากอน แลวจึงดําเนินการตามวิธีที่เลือกไวจนได
คําตอบที่ถูกตอง และสุดทายเปนการทบทวนวิธีการ และคําตอบ หรือเปนการตรวจสอบ เด็กตองใชความรูจากสิ่งที่เคย
เรียนมากอนและประยุกตใชความรูเดิมกับสถานการณใหมที่ยังไมคุนเคยจึงจะสามารถแกปญหาได (Polya, 1957 อาง
ถึงใน Mayer, 1992 : 234 – 327; Marshall, 1995: 64 – 67) ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ  (2551 : 1 – 7) ไดกําหนดให
ความสามารถในการแกปญหาเปนหน่ึงในสมรรถนะสําคัญของผูเรียน และกําหนดวัตถุประสงคขอหน่ึงไววา เมื่อ
ผูเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป ตองการใหมีการนําความรูทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรไปใชในการ
แกปญหา การดําเนินชีวิตและศึกษาตอ การมีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตรพัฒนาการคิดอยางเปนระบบ แตจาก
ผลสํารวจสาเหตุเด็กไทยออนคณิตศาสตรทั้งความคิดรวบยอด ทักษะการแกปญหา (สมวงษ แปลงประสพโชค และ
คณะ,  2549: 6) ที่พบวาปญหาหน่ึงในการจัดการเรียนการสอน คือ ปญหานักเรียนไมชอบคิดและขาดทักษะการ
แกปญหา ไมสามารถประยุกตความรูไปใชแกปญหาได ซึ่งกิจกรรมการเรียนรูที่จะชวยสงเสริมทักษะการแกปญหาทาง
คณิตศาสตรไดน้ัน ควรเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับกระบวนการคิดที่มีลักษณะเปนลําดับขั้น มีลักษณะเฉพาะตัว 
สงเสริมและพัฒนาใหเกิดความสามารถใหมขึ้น ซึ่งหน่ึงในแนวคิดที่เก่ียวของกับประเด็นดังกลาวไดแก  ทฤษฎีโครง
ความคิด (Schemas Theory)  ที่ใหความสําคัญกับทักษะทางความคิดที่จัดการกับความรู โดย Piaget ไดใหความหมาย
โครงความคิดไววา เปนกลไกภายในสมองของมนุษย ที่ทําหนาที่รวบรวมขอมูลและประสบการณที่คลายคลึงกันเขา
ไปจัดเก็บไวในลักษณะที่จะทําใหเก็บจําไวไดและระลึกไดอยางรวดเร็ว จากพ้ืนฐานความรูเดิมและสามารถนําความรูที่
สะสมไวในโครงความคิดน้ันมาแกปญหา (Marshall, 1995: 38; Santrock, 2008 : 37) โดยทฤษฎีโครงความคิดไดเช่ือ
วา โครงความคิดเปนเครือขายที่มีความเช่ือมโยงตอกัน มีลักษณะเปนโครงสราง จัดเรียงเปนบางเร่ืองหรือเรียงเปนหัว
เรื่อง  ซึ่งอาจเปนในรูปอักษร ภาษา ซึ่งขอมูลขาวสารท่ีมองเห็นได หรือสัมผัสไดเช่ือมโยงกัน โดยความเขาใจและมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง ตองใชระบบตางๆ ภายในสมองจัดกระทํา ไมวาจะเปนในรูปการเรียนรู การรับรูจากประสาท
สัมผัสตางๆ ความจํา การใชสติปญญาที่จะตัดสินใจคิดสรางสรรค  คิดแกปญหา  (Marshall, 1995: 33-39; Jensen, 2000 
อางถึงใน ปยะธิดา ขจรชัยกุล, 2547: 80-81) ซึ่งถาไดรับการพัฒนาต้ังแตเด็กยอมเกิดโครงสรางของความคิดที่
หลากหลาย อันจะเปนพ้ืนฐานในการแกปญหาตางๆในอนาคตของพวกเขา  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรในเด็ก
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนชวงที่นักเรียนกําลังจะจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยกิจกรรมเสริม
ประสบการณตามแนวคิดโครงความคิด ซึ่งเปดโอกาสใหเด็กไดรูจักการแกปญหา เพ่ือเปนการปูพ้ืนฐานในเพ่ือสงเสริม
ทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เมื่อมีพ้ืนฐานที่ดีแลวเด็กยอมมีทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่ดี อันจะเปน
แนวทางในการสรางพ้ืนฐานที่สําคัญใหแกการเรียนรูตลอดชีวิต 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยก่ึงทดลองแบบกลุมเดียว ซึ่งมีการทดสอบหลังการเขารวมกิจกรรมเสริม
ประสบการณ โดยมีจุดมุงหมายการวิจัยเพ่ือพัฒนาและศึกษาผลการใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครง
ความคิด เพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตรของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานเชิงดอยสุ
เทพ จังหวัดเชียงใหม มีระยะเวลาในการทดลอง 8 สัปดาห จัดกิจกรรมสัปดาหละ 2 ครั้ง  ใชเวลาคร้ังละ 1 ช่ัวโมง โดย
ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ ในภาคเรียนที่ 1 ป
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การศึกษา 2553 จํานวน 19 คน ซึ่งผูวิจัยแบงกลุมนักเรียน โดยคละความสามารถ กลุมละ 4-5 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยครั้งน้ี คือ กิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎี โครงความคิดเพ่ือสงเสริมทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตามทฤษฎีโครงความคิด (Marshall, 1995) และดัดแปลงจาก
แผนกิจกรรมของ รัชดาวรรณ กระสินธุ (2547) โดยกิจกรรมเสริมประสบการณดังกลาวประกอบดวยกิจกรรมปญหา
แบบขั้นตอนเดียว (4 กิจกรรม), กิจกรรมปญหาเชิงซอน 2 ขั้นตอน (4 กิจกรรม), กิจกรรมปญหาเชิงซอน 3 ขั้นตอน (4 
กิจกรรม) และกิจกรรมปญหาเชิงซอน 4 ขั้นตอน (4 กิจกรรม) รวมท้ังสิ้น 16  กิจกรรม ทดสอบหลังการใชกิจกรรมดวย
แบบทดสอบกระบวนการแกปญหาดานคณิตศาสตร ซึ่งดัดแปลงจากแบบทดสอบความสามารถในการแกปญหา
คณิตศาสตรของณัฐพล แยมฉิม โดยแบบทดสอบน้ีมีจํานวน 5 ขอ หาคุณภาพเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของกิจกรรมเสริมประสบการณและแบบทดสอบกระบวนการแกปญหา ทาง
คณิตศาสตร โดยมีคาดัชนีความสอดคลอง เทากับ 0.83 และหาคุณภาพของแบบทดสอบกระบวนการแกปญหาทาง
คณิตศาสตร โดยมีคาความยากงายระหวาง 0.40 – 0.72 และอํานาจจําแนกมีคาต้ังแต 0.20 -0.56 
 
3.  ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

ผลการวิจัย 
1. ผลจากการใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพ่ือสงเสริมกระบวนการ การ

แกปญหา ทั้ง 16 กิจกรรมน้ัน พบวา ในกิจกรรมชวงแรก (กิจกรรมที่ 1-4) นักเรียนสวนใหญสามารถดําเนิน

กระบวนการคิดแกปญหาในขั้นที่ 1 สํารวจและทําความเขาใจปญหา โดยนักเรียนสามารถสํารวจองคประกอบของ

ปญหาและวิเคราะหเปาหมายของปญหาไดอยางรวดเร็ว แตในขั้นที่ 2 การวางแผนแกปญหา และขั้นที่ 3  การ

ดําเนินการแกปญหาน้ัน นักเรียนใชระยะเวลาในการดําเนินกระบวนการแกปญหาคอนขางมาก และในข้ันที่ 4 

ประเมินผลการแกปญหา พบวา นักเรียนมีปญหาในการดําเนินกระบวนการแกปญหาในขั้นน้ี เน่ืองจากนักเรียน คิด

ยอนกลับไดไมมากนัก  เมื่อดําเนินกิจกรรมชวงที่ 2 (กิจกรรมที่ 5-8) พบวา นักเรียนทั้งหมดสามารถดําเนินการ

แกปญหา 4 ขั้นตอนไดดวยตนเอง และใชระยะเวลาในการทํากิจกรรมแตละขั้นของกระบวนการแกปญหาลดลง  และ

เมื่อดําเนินกิจกรรรมชวงที่ 3 (กิจกรรมที่ 9-12) พบวา นักเรียนสวนใหญสามารถดําเนินการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอนได

ดวยตนเอง โดยในการใชกิจกรรมชวงสุดทาย (กิจกรรมที่ 13-16) พบวานักเรียนสวนใหญสามารถดําเนินกระบวนการ

แกปญหาไดอยางรวดเร็ว ถูกตองและยังสามารถชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมที่ออนกวาได  ซึ่งเมื่อผูวิจัยวิเคราะหตามระดับ

ความสามารถของนักเรียน พบวานักเรียนที่มีความสามารถสูง  เปนนักเรียนที่มีพ้ืนความรูเดิมดี ทําใหนักเรียนสามารถ

ดําเนินกระบวนการแกปญหาไดดวยตนเองต้ังแตกิจกรรมชวงแรก ซึ่งสังเกตพบวา นักเรียนเลือกการวางแผนการ

แกปญหาและดําเนินการแกปญหาดวยสัญลัษณ เปนนามธรรม  เน่ืองจากนักเรียนมีความรูความเขาใจและพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตรคอนขางดี นอกจากน้ีพฤติกรรมในการทํากิจกรรมกับกลุม พบวา นักเรียนที่มีความสามารถสูงน้ีมี

พัฒนาการในการชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมดวยดี  และยอมรับฟงความคิดเห็นเพ่ือนมากขึ้นหลังจากรวมกิจกรรมไป

ระยะหน่ึง โดยสังเกตไดชัดเจนวานักเรียนมีศักยภาพในการเปนผูนําและเปนผูชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมคนอื่น

โดยเฉพาะนักเรียนที่ออนกวาได 
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ในสวนของนักเรียนที่มีความสามารถปานกลางน้ัน พบวา ในกิจกรรมชวงแรก (กิจกรรมที่ 1-4) น้ัน นักเรียน

กลุมน้ีอยูในชวงการพยายามทําความเขาใจและเรียนรูกระบวนการแกปญหา ดังน้ันนักเรียนจึงทํากิจกรรมไดคอนขาง

ชาและไมกลาแสดงความคิดเห็นมากนัก เมื่อถึงกิจกรรมชวงที่ 2 (กิจกรรมที่ 5-8) นักเรียนมีการพัฒนามากขึ้นโดย

สามารถรวมวางแผนแกปญหากับนักเรียนในกลุม โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความสามารถสูง และใชระยะเวลาในการ

ดําเนินกระบวนการแกปญหานอยลง ซึ่งในกิจกรรมชวงสุดทาย (กิจกรรมที่ 13-16) นักเรียนกลุมน้ีมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ืองสูการสามารถวางแผนแกปญหา, ดําเนินการแกปญหาตามแผน และประเมินผลการแกปญหาไดดวยตนเอง ทั้ง

ยังสามารถชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมที่ออนกวาไดอีกดวย นอกจากน้ีผูวิจัยยังพบวา นักเรียนที่มีความสามารถปานกลาง

มักเช่ือมโยงการวาดตัวแบบ (Model) กับการแกปญหา ไปสูนามธรรมโดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร สําหรับดาน

พฤติกรรมในการทํากิจกรรมกับกลุมน้ันพบวา นักเรียนมีความกลาแสดงออกเพ่ิมมากขึ้น โดยแสดงความคิดเห็นตอ

เพ่ือนรวมกลุมและการนําเสนอหนาช้ันเรียนเก่ียวกับกระบวนการแกปญหาของกลุม ตลอดจนมีสวนรวมในการ

ดําเนินการแกปญหาและประเมินผลการแกปญหาของกลุม นอกจากน้ียังสามารถพัฒนาตนเองไปสูการเปนผูใหความ

ชวยเหลือเพ่ือนรวมกลุมที่ออนกวาไดเปนอยางดี 

 สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถออนน้ัน พบวา นักเรียนกลุมน้ีสามารถพัฒนาการกระบวนการแกปญหา

ของตนเองได เพียงแตตองใชระยะเวลานานกวานักเรียนในสองระดับขางตน กลาวคือ ในกิจกรรมชวงแรก (กิจกรรมที่ 

1-4) น้ัน นักเรียนสามารถใชขั้นตอนการแกปญหาไดเพียงขั้นที่ 1 สํารวจและทําความเขาใจปญหาเทาน้ัน เน่ืองจาก

นักเรียนมีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรคอนขางออน ทําใหนักเรียนทําความเขาใจปญหาและวางแผนแกปญหาไดชากวา

นักเรียนที่มีความสามารถสูงและปานกลาง ตอมาพบวา ในกิจกรรมชวงที่ 2  (กิจกรรมที่ 5-8) นักเรียนมีการพัฒนาใน

การแกปญหาเพ่ิมมากขึ้น โดยสามารถดําเนินการวางแผนแกปญหาในขั้นที่ 2 และดําเนินการแกปญหาในขั้นที่ 3 ได

เปนอยางดี แตนักเรียนมีขอจํากัดในข้ันที่ 4 ประเมินผลการแกปญหา ซึ่งนักเรียนไมสามารถคิดยอนกลับไดเน่ืองจาก

ขอจํากัดของพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร และสังเกตไดวาระดับความซับซอนของโจทยสําหรับนักเรียนที่มีความสามารถ

ออนน้ีตองไมเกินปญหา 3 ขั้นตอน พวกเขาจึงจะสามารถทําไดดวยตนเอง โดยหากปญหามีความซับซอนมากขึ้น 

นักเรียนกลุมน้ีตองการเพ่ือนที่เกงกวาในกลุมคอยชวยเหลือ จึงทําใหพวกเขาสามารถดําเนินการกระบวนการแกปญหา

ทั้ง 4 ขั้นตอนไดดวยตนเอง  

และในสวนนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรูน้ัน เน่ืองจากนักเรียนมีขอจํากัดหลายดาน ทั้งภาวะ

บกพรองทางการเรียนรูและการอานหนังสือไมออก เขียนหนังสือไมได ทําใหนักเรียนมีอุปสรรคในการทํากิจกรรม

พรอมเพ่ือนรวมกลุม หากแตถาเพ่ือนรวมกลุมและครูเขาใจ ใหความชวยเหลือประคับประคอง นักเรียนจะสามารถทํา

กิจกรรมพรอมกับเพ่ือนนักเรียนคนอื่นไดดี โดยนักเรียนสามารถดําเนินการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอนไดดวยตนเองใน

กิจกรรมชวงที่ 1 (กิจกรรมที่ 1-4) และกิจกรรมชวงที่ 2  (กิจกรรมที่ 5-8) สวนในกิจกรรมใน 2 ชวงสุดทาย (กิจกรรมที่ 

9-16) น้ัน นักเรียนสามารถทําไดเพียงขั้นที่ 1 สํารวจและทําความเขาใจปญหาเทาน้ัน เน่ืองจากโจทยมีความซับซอน

มากขึ้น ตองแกปญหาหลายขั้นตอน นักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรูน้ีจึงตองมีเพ่ือนที่มีความสามารถสูงกวา

ชวยเหลือในการทํากิจกรรม นักเรียนจึงสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกับเพ่ือนรวมกลุมได 
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  สรุปในภาพรวมพบวา นักเรียนสวนใหญมีการพัฒนากระบวนการแกปญหา โดยเริ่มจากปญหาขั้นตอนเดียว

ที่ไมซับซอน ใชการวางแผนแกปญหาและดําเนินการแกปญหาแบบรูปธรรมผานการวาดตัวแบบ (Model) ในการ

แกปญหา จากนั้นนักเรียนจึงนําโครงความคิดของตัวแบบน้ันเช่ือมโยงสูการแกปญหาดวยวิธีนามธรรม ใชการคํานวน

ทางคณิตศาสตร โดยนักเรียนสวนใหญมีการพัฒนาจนกระทั่งสามารถดําเนินกระบวนการแกปญหาทั้ง 4 ขั้นตอนได

ดวยตนเอง โดยการที่ผูวิจัยจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุมโดยคละความสามารถของนักเรียน ทําใหนักเรียนที่มี

ความสามารถสูงและปานกลางน้ันสามารถชวยเหลือช้ีแนะเพ่ือนรวมกลุม โดยเฉพาะเพื่อนที่ออนกวาไดเปนอยางดี 

สงผลใหดําเนินกิจกรรมกลุมไดอยางราบรื่น และสงเสริมใหเกิดการพัฒนากระบวนการแกปญหาของนักเรียนที่มี

ความสามารถออนและนักเรียนที่มีภาวะบกพรองทางการเรียนรู เน่ืองจากนักเรียนไดรับความชวยเหลือ การช้ีแนะอยาง

ใกลชิดจากเพ่ือนรวมกลุมตลอดเวลา 

2. การทดสอบทักษะการแกปญหาหลังการใชกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิด

เพ่ือพัฒนาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร พบวา นักเรียนทุกคนมีคะแนนผานการเกณฑการประเมินของโรงเรียน

บานเชิงดอยสุเทพ รอยละ 60 โดยมีคาเฉล่ียคะแนนทดสอบทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร เทากับ 49.73 คิดเปน

รอยละ 82.80 ซึ่งถือวาอยูในเกณฑประเมินระดับดีมาก  

 

  อภิปรายผล 
1.  กระบวนการแกปญหาของนักเรียนน้ัน เริ่มตนจากการแกปญหาทีไมซับซอนไปสูปญหาที่มีความซับซอน

และตองแกปญหาหลายข้ันตอนมากขึ้น โดยนักเรียนวางแผนแกปญหาจากการคิดแบบรูปธรรมไปสูนามธรรม โดย
อาศัยประสบการณและพ้ืนฐานความรูเดิมในการเช่ือมโยงเขากับความรูใหม โดยนักเรียนที่มีความสามารถสูงน้ันจะมี
พ้ืนฐานในการคิดนามธรรมที่ดี มีความรูความเขาใจทางคณิตศาสตรคอนขางสูง นักเรียนจึงสามารถเช่ือมโยงโครง
ความคิดนามธรรมเพ่ือใชในการแกปญหาไดทันที ในขณะที่นักเรียนที่มีความสามารถในระดับที่ตํ่ากวามักเลือกการใช
โครงความคิดในการแกปญหาจากการประเมินผลการแกปญหาดวยวิธีรูปธรรมจากการวาดตัวแบบ โดยเลือกใชโครง
ความคิดที่ผานการประเมินของตนแลววาดีในการแกปญหาที่มีความซับซอน  ซึ่งกระบวนการแกปญหานี้ของนักเรียน
จึงเปนไปตามลักษณะของโครงความคิดที่เปนการนําเอาสิ่งที่อยูในความรูเดิม และประสบการณในอดีตมาชวยในการ
แกปญหา ใหสามารถนําไปสูการวิเคราะห สังเคราะหและวางแผนแกปญหาตางๆได  ดวยการนําขอมูลทั้งในแบบ
รูปธรรมและนามธรรมในโครงความคิด มาคัดเลือกนํากลับมาใชตามสถานการณหรือปญหาน้ันๆ (Marshall, 1995:  

viii - ix)    

2.   การท่ีผูวิจัยจัดใหนักเรียนทํากิจกรรมเปนกลุม โดยคละความสามารถของนักเรียน ทําใหนักเรียนมี

พฤติกรรมในการทํากิจกรรมกลุมรวมมือกัน โดยนักเรียนที่เกงกวาจะชวยเหลือเพ่ือนที่ออนกวาในกลุม ทําใหนักเรียน

สามารถพัฒนาการแกปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามแนวคิดเรื่อง Scaffolding ของ Vygotsky (ลิขิต 

กาญจนาภรณ, 2548:  23-24) ซึ่งเปนกระบวนการเรียนรูในชวงที่เด็กเกิดปญหา และไดรับสนับสนุนหรือสงเสริมใน

ชวงเวลาที่เรียนรูบางสิ่งบางอยางที่เด็กไมสามารถเรียนรูไดโดยลําพัง เด็กจะเรียนรูการรวมมือโดยไดรับการแนะนําจาก

ผูใหญหรือไดรับการชวยเหลือจากเพ่ือนที่มีความสามารถมากกวา  
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3.  จากผลการวิจัย นักเรียนผานการประเมินทั้ง 19 คน ซึ่งมีคาเฉล่ียคะแนนทดสอบความสามารถในการ
แกปญหาทางคณิตศาสตร เทากับ 49.73 คิดเปนรอยละ 82.80 ซึ่งอยูในเกณฑดีมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองจากลักษณะเดนของ
ทฤษฎีโครงความคิดในการแกปญหาที่มุงเนนการกระตุนใหนักเรียนไดนําประสบการณเดิมเช่ือมโยงกับความรูใหม 

ดวยแนวทางหลายๆวิธี เพ่ือวางแผนแกปญหาที่ไดรับใหบรรลุตามเปาหมาย (Marshall, 1995: 76-79) และการที่
กิจกรรมเปดโอกาสใหนักเรียนไดเปนผูปฏิบัติดวยตนเอง มีโอกาสฝกแกปญหาเปนประจํา สม่ําเสมอและนักเรียน
สามารถคนพบแนวทางแกปญหาไดดวยตนเอง ซึ่งเปนปจจัยสงเสริมใหพัฒนาความสามารถในการแกปญหาของ
นักเรียน (รัชดาวรรณ กระสินธุ, 2542:  49-50)  
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากทฤษฎีโครงความคิดในการแกปญหาท่ีมุงเนนใหนักเรียนใชประสบการณ ความรูเดิมเพ่ือเช่ือมโยงกับ
ความรูใหมน้ัน ในการพัฒนากิจกรรมเสริมประสบการณน้ีจึงควรเก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคลลวงหนากอน 
เพ่ือใหเขาใจถึงประสบการณ ความรูเดิมและความแตกตางระหวางบุคคลของนักเรียน อันจะนําไปสูการจัดกลุม
กิจกรรมของนักเรียนใหมีความเหมาะสมโดยใหนักเรียนในกลุมเปนผูชวยเหลือกันและกัน โดยมีผูวิจัยหรือครูคอย
ชวยเหลือ และไมตีกรอบแนวคิดในการแกปญหาใหนักเรียน แตควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยาง
อิสระในการวางแผนแกปญหา เพ่ือพัฒนาใหนักเรียนเกิดโครงความคิดที่หลากหลายและสรางสรรค   

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
1.  ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพ่ือสงเสริมทักษะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรใชกับนักเรียนในระดับอื่นๆ 

2.  ควรศึกษาเพ่ิมเติม โดยทําการติดตามผลหลังการใชกิจกรรมเพื่อศึกษาทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร

ของนักเรียนในระยะยาว 

3.  ควรนําแนวทางการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณตามทฤษฎีโครงความคิดเพ่ือสงเสริมทักษะการ

แกปญหาทางคณิตศาสตรไปประยุกตเพ่ือศึกษาทักษะการแกปญหาดานอื่นๆ 

 

4.  กิติกรรมประกาศ  
 วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จลงไดดวยความกรุณาอยางสูงจากผูชวยศาสตราจารย ดร. ดวงหทัย กาศวิบูลย 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  รศ.ลิขิต กาญจนาภรณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธานสอบวิทยานิพนธและ ผศ. อุมาพร 
วงษบูรณาวาทย กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ที่ใหความกรุณาช้ีแนะและตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆทั้งใหความ
เมตตาอยางสูงตอลูกศิษยคนน้ีเสมอมา 
 ขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม  สําหรับทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธระดับ
บัณฑิตศึกษา  
 ขอขอบคุณ ทานผูอํานวยการและรองผูอํานวยการ ตลอดจนครูโรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
คุณครู อารีย ทิพกนก ที่กรุณาอํานวยความสะดวก ใหคําปรึกษา คอยชวยเหลือผูวิจัยและ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2553 โรงเรียนบานเชิงดอยสุเทพ ทั้ง 19 คน ที่ใหความรวมมือในการทํากิจกรรม เปนนักเรียนที่นารักของ
ผูวิจัยตลอดระยะเวลาการเก็บขอมูล 
 ขอขอบคุณกําลังใจจาก เพ่ือนๆ พ่ีๆ นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และ
เพ่ือนสมัยเรียนศิลปากร 
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ขอบคุณนายณัฐพล ต้ังสวัสดิพงษ สําหรับภาพประกอบโจทยปญหาที่สวยงาม และการอํานวยความสะดวก
ตางๆ แกผูวิจัย  
 ขอขอบคุณครอบครัว โดยเฉพาะคุณแม พรปวีณ วันทองและนองชาย นายดิฐพล วันทองที่สนับสนุนการ
ตัดสินใจของผูวิจัย และเปนกําลังใจใหเสมอ 
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การประเมินความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
ของขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชัยภูมิ เขต 3 

THE NEEDS ASSESSMENT ON THE ACADEMIC FOR THE TEACHERS 
IN THE OFFICE OF CHAIYAPHUM EDUCATION SERVICE AREA 3. 

 

ชไมภัค  ยุพาก่ิง1  ผศ.ดร.พิชัย  ละแมนชัย2  และ  ดร.อดิศร  ศรีบุญวงษ3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาสภาพท่ีเปนจริงและสภาพที่คาดหวังเก่ียวกับการจัดทําผลงาน
ทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (2) เพ่ือศึกษาความตองการจําเปนเก่ียวกับการ
จัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 (3) เพ่ือเปรียบเทียบความตองการ
จําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตาม
สถานภาพ และ (4) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชัยภูมิ 
เขต 3 ปการศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 1,867 คน กลุมตัวอยางเลือกโดยวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Random Sampling) จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) จํานวน 50 ขอ โดยมีคาความเช่ือมั่น สภาพที่เปนจริง .97 และสภาพที่คาดหวัง .99 
วิเคราะหขอมูลโดยการใชการวิเคราะหความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ คาที (t-test) การ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’ s 
Method) และวิเคราะหคาดัชนีลําดับความตองการจําเปน (Modified Priority Needs Index) ในการจัดลําดับความสําคัญ
ความตองการจําเปน ผลการวิจัยพบวา 

1.  สภาพที่เปนจริงเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม อยูในระดับปานกลาง สวนสภาพที่
คาดหวังเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 

2.  ขาราชการครูมีความตองการจําเปนที่ควรจะไดรับการพัฒนาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ       ใน
ดานการเตรียมการและการวางแผนการจัดทําผลงานทางวิชาการ ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ อยางเรงดวน
มากกวา ดานการสงเสริมสนับสนุนและเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

 3.  ขาราชการครูที่มี เพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และตําแหนง ที่แตกตางกัน มีความตองการจําเปน
เก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนสถานภาพการสมรส และ
ระดับการศึกษา ไมพบความแตกตางกัน 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
2 อาจารยประจํา สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูม ิ
3 อาจารยประจํา สาขาวิชาวิจัยและประเมนผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูม ิ
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 4.  ขอเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการควรใหความรูเก่ียวกับการวางแผน 
การทํางานอยางเปนระบบ อบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูขั้นตอนการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง และ
ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
 
คําสําคัญ : สภาพที่เปนจริง, สภาพที่คาดหวัง, ความตองการจําเปน, ผลงานทางวิชาการ 
 

ABSTRACT 
 
 The purposes of this research were 1) to study the reality and conditions expected on the academic work for 
the teachers in the Office of Chaiyaphum Educational Service Area Three, 2) to study the needs assessment on the 
academic work for the teachers in the Office of Chaiyaphum Educational Service Area Three, 3) to compare the 
needs assessment on the academic work for the teachers in the Office of Chaiyaphum Educational Service Area 
Three, and 4) to study a guideline to develop and enhance to do academic work for the teachers in the Office of 
Chaiyaphum Educational Service Area Three. The subjects of the study were the teachers in the Office of 
Chaiyaphum Educational Service Area Three. In total, 400 out of 1,867 teachers were selected. The sample size was 
calculated using multi-stage random sampling. The instrument used was a 50-item questionnaire with a five point 
rating scale with the confidence level at 0.97. The data were analyzed by frequencies, percentage, mean, standard 
deviation, t-test, One-Way ANOVA, Scheffe' post hoc comparison, and Modified Priority Needs Index (PNI modified). 
The results showed that: 

1. The realities on doing the academic work in overall aspects were at a “moderate” level. The conditions 
expected on doing the academic work in overall aspects were at a “high” level.   

2. The teachers were needed to develop their preparation and planning of academic work, and doing it more 
urgent than asking for support and publish their work.    

3. The need assessments on the academic work of teachers with different gender, age, experience and 
position were significantly different at the 0.05. The marital status and education were not significantly different. 

4. To develop the needs assessment on the academic work, knowledge about how to plan a working system, 
workshop on learning a preparation process for the academic work should be provided. And government should 
allocate budget to support and develop academic work preparation. 
 
KEYWORD :  REALITY, CONDITIONS EXPECTED, NEEDS ASSESSMENT, ACADEMIC 
 
1.  บทนํา 

การประเมินความตองการจําเปน (Needs Assessment) เปนกระบวนการวิเคราะหความแตกตางระหวาง
สภาพที่เปนอยูจริงในปจจุบัน (What is) กับสภาพที่คาดหวัง (What should be) เปนขั้นตอนแรกและขั้นตอนหน่ึง ที่
สําคัญในวงจรของการประเมิน เน่ืองจากเปนกระบวนการที่ทําใหไดขอมูลที่ระบุสภาพปญหาและความตองการตางๆ 
ที่เกิดขึ้นในองคกร อันมีความสําคัญตอขั้นตอนการวางแผนพัฒนากิจกรรม โครงการ และ บุคลากร (สุวิมล    วอง
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วาณิช, 2542 : 14) การพัฒนาครู จึงจําเปนอยางยิ่ง เพราะครูเปนองคประกอบที่สําคัญของการพัฒนาการศึกษาและตอง
ปฏิบัติหนาที่กันอยางจริงจัง ตองเสียสละ ตองพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ (สมศักด์ิ ปริศนานันทกุล, 2543 : คํา
ปราศรัย) ผลงานทางวิชาการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพผูเรียน และการจัดการศึกษา 
เพราะนอกจากเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครูแลว วัตถุประสงคสําคัญในการสงเสริมการจัดทําผลงานทาง
วิชาการก็เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ ผลงานทางวิชาการยังนับไดวาเปนนวัตกรรมทาง
การศึกษาที่มีความสําคัญตอการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาผูเรียนของครู 
(อภิชาต หอมไกล, 2550 : 29) จากประเด็นที่กลาวมา ผูวิจัยในฐานะบุคลากรทางการศึกษา มีหนาที่ใหบริการและให
การชวยเหลือสนับสนุนทางการศึกษา และมีหนาที่ความรับผิดชอบงานดานการประเมิน        วิทยฐานะของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จึงมีความสนใจที่จะทําการศึกษาวา ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 มีความตองการจําเปนในการพัฒนาดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ   ในดานใด แตกตางกันหรือไม
อยางไร จะมีแนวทางในการพัฒนาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการอยางไร  ประกอบกับในการวางแผนการ
พัฒนา การสงเสริม และการสนับสนุนขาราชการครูเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ยังไมเคยมีการประเมินความตองการจําเปน เพ่ือการศึกษาสภาพพ้ืนฐานในขั้นตนของการ
ตัดสินใจดําเนินงานใดๆ การดําเนินงานสวนใหญหนวยงานที่เก่ียวของหรือผูบริหารหนวยงาน/องคกร จะเปนผูกําหนด
แนวทางในการพัฒนาการสงเสริมและสนับสนุนใหกับขาราชการครู โดยไมไดมีการประเมินความตองการจําเปน
ระดับบุคคลหรือกลุมบุคคลตางๆ แตประการใด ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ี สารสนเทศท่ีได จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูบริหาร หนวยงานที่เก่ียวของ สําหรับใชประกอบ การพิจารณาเพ่ือการวางแผน การกําหนดนโยบาย การกําหนด
ยุทธศาสตรการดําเนินงานในดานการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครูไดอยางสอดคลอง
เหมาะสมกับความตองการจําเปน 
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประเมิน (Evaluation Research) เพ่ือประเมินความตองการจําเปนเก่ียวกับการ
จัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ดานการเตรียมการและการ
วางแผนจัดทําผลงานทางวิชาการ ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ และดานการสงเสริมสนับสนุนและการเผยแพร
ผลงานทางวิชาการ รวม 3 ดาน ประชากรเปนขาราชการครู สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ    เขต 3 ป
การศึกษา 2552 จํานวนทั้งสิ้น 1,867 คน กลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ใชวิธีการสุมแบบหลายขั้นตอน (Multi-State 
Random Sampling) ตามสัดสวนขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล เปนแบบ สอบถาม 
(Questionnaire) จํานวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ตอนท่ี 1 เพ่ือสอบถามเก่ียวกับสถานภาพ เปนแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที่ 2 เปนขอคําถามประเมินความตองการจําเปน มีลักษณะเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา (Rating 
Scale) 5 ระดับ แบบตอบสนองคู (สภาพที่เปนจริง และสภาพที่คาดหวัง) จํานวน 50 ขอ และ ตอนที่ 3 เปนขอคําถาม
ปลายเปดเพ่ือระบุแนวทางการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบ
แบบสอบถาม วิเคราะหโดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) วิเคราะหขอมูลความคิดเห็น
เก่ียวกับสภาพที่เปนจริงและสภาพที่คาดหวังในการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 วิเคราะหขอมูลดวยการคํานวณคาเฉล่ีย (Mean Deviation) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และทําการแปลความหมายตามเกณฑการแปลความหมายคาเฉล่ียของกลุม วิเคราะหขอมูลความตองการ
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จําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 โดยใชสูตรการ
คํานวณระดับความตองการจําเปนวิธี Modified Priority Need Index (PNI Modified) (สุวิมล วองวาณิช, 2550 : 279)  
  (PNI Modified) = (I-D)/D 
 เมื่อ (PNI Modified) หมายถึง ดัชนีลําดับความสําคัญของความตองการจําเปน (Modified Priority needs index) 
  I หมายถึง คาเฉล่ียของสภาพที่คาดหวัง (Importance) 
  D หมายถึง คาเฉล่ียของสภาพที่เปนจริง (Degree of Success) 
  มีวิธีวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนดังตอไปนี้ 
  คาดัชนีความตองการจําเปนที่ไดจากเทคนิควิธี (PNI Modified) ใชวิธีการถวงนํ้าหนักดวยคา D โดยนําคา 
D ไปหารเพ่ือใหเปนคะแนนมาตรฐาน จากน้ันนําผลที่ไดของแตละคนมารวมกันและหาคาเฉล่ีย เน่ืองจากตองการให
คาดัชนีที่คํานวณไดมีคุณสมบัติเปนเลขดัชนีและสอดคลองกับสภาพความเปนจริง คาพิสัยของดัชนีจะอยูในชวง 0-5 
ตัวอยางการวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปนดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวอยางการวิเคราะหคาดัชนีความตองการจําเปน 
สภาพที่เปนจริง สภาพที่คาดหวัง 

ขอที่ 
การเตรียมการและการ

วางแผน 
มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

มาก
ที่สุด 

5 

มาก 
 

4 

ปาน
กลาง 

3 

นอย 
 

2 

นอย
ที่สุด 

1 

1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับ
ประเภทของผลงานทาง
วิชาการ 

          

2 มีผูเช่ียวชาญเพ่ือใหความรู
เก่ียวกับการจัดทําผลงาน 
ทางวิชาการ 

          

3 มีผลงานทางวิชาการ           
ที่ผานการพิจารณาแลว    
เปนตัวอยาง 

          

 

 จากตารางที่ 1 เมื่อนํามาคํานวณหาคาดัชนีความตองการจําเปนจะไดวา 
 ขอรายการท่ี 1 (PNI Modified) = (I-D)/D = (5-2)/2 = 1.5 
 ขอรายการท่ี 2 (PNI Modified) = (I-D)/D = (4-3)/3 = 0.333 
 ขอรายการท่ี 3 (PNI Modified) = (I-D)/D = (2-3)/3 = -0.333 
 และเมื่อนําผลการคํานวณมาเรียงลําดับความตองการจําเปนจะไดดังน้ี  
 อันดับที่ 1 คือ ขอรายการท่ี 1 
 อันดับที่ 2 คือ ขอรายการท่ี 2 
 อันดับที่ 3 คือ ขอรายการท่ี 3 

กรณีที่มีการกําหนดใหผูตอบแบบสอบถามหลายคน จะตองนําคาดัชนีของแตละคนมารวมกันแลวหา
คาเฉล่ีย จากน้ันจึงเรียงลําดับความตองการจําเปนในภาพรวม และเปรียบเทียบความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ กรณีการ



 

542  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใชสถิติทดสอบคาที (t-test) กรณีเปรียบเทียบความ
แตกตางของคาเฉล่ียระหวางกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way 
ANOVA) และจัดหมวดหมู สรุปประเด็น จัดลําดับแนวทางในการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ 
 
3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

 3.1 สภาพที่เปนจริงเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 อยูในระดับปานกลางทุกดาน และสภาพที่คาดหวังเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 อยูในระดับมากทุกดาน 

3.2 ความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 มีความตองการจําเปนทุกดาน สําหรับดานที่มีความตองการจําเปนสูงที่สุดในลําดับที่ 1 คือดานการ
เตรียมการและการวางแผนจัดทําผลงานทางวิชาการ รองลงมาลําดับที่ 2 คือดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ และดาน
ที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุดอยูในลําดับที่ 3 คือดานการสงเสริมสนับสนุนและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ  

3.3 ผลการเปรียบเทียบความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามสถานภาพ ไดแก เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา 
ประสบการณการทํางาน และตําแหนง 
 3.3.1 ขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มี เพศตางกัน มีความตองการจําเปน
เก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.3.2 ขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีสถานภาพการสมรสที่แตกตางกัน   มี
ความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
 3.3.3 ขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีอายุตางกัน มีความตองการจําเปน
เก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) เก่ียวกับความตองการจําเปนในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ของขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามอายุ โดยภาพรวม พบวา อายุ ตํ่ากวา 31 ป กับ 
อายุ 51 ปขึ้นไป, อายุ 31-40 ป กับ อายุ 51 ปขึ้นไป และ อายุ 41-50 ป กับ อายุ 51 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไมพบความแตกตาง 
 3.3.4 ขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีความตองการ
จําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม ไมแตกตางกัน 
 3.3.5 ขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีประสบการณการทํางานตางกัน       มี
ความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ      ที่
ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการทดสอบ
ความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) เก่ียวกับความตองการจําเปนในการจัดทําผลงานทางวิชาการ
ของขาราชการครูสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามประสบการณการทํางาน โดยภาพรวม พบวา 
ประสบการณการทํางานตํ่ากวา 15 ป กับ 25 ปขึ้นไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไม
พบความแตกตาง 
 3.3.6 ขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีตําแหนงตางกัน มีความตองการจําเปน
เก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 ผลการทดสอบความ
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แตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe’) เก่ียวกับความตองการจําเปนในการจัดทําผลงานทางวิชาการของ
ขาราชการครูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามตําแหนง โดยภาพรวม พบวา       ครูผูชวย กับ ครู 
คศ.2, ครู คศ.1 กับ ครู คศ.2 และ คร ูคศ.1 กับ ครู คศ.3 แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่นๆ ไม
พบความแตกตาง 

3.4 แนวทางการพัฒนาเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชัยภูมิ เขต 3 

3.4.1 ดานการเตรียมการและการวางแผนจัดทําผลงานทางวิชาการ ควรใหความรูเก่ียวกับการวางแผนใน
การจัดทําผลงานทางวิชาการโดยผูเช่ียวชาญ ควรจัดหาวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญมาใหความรูในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการตามกลุมสาระการเรียนรู และควรมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง 

3.4.2 ดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ ควรอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือใหความรูขั้นตอนการจัดทําผลงานทาง
วิชาการ แตงต้ังผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําระหวางจัดทําผลงานทางวิชาการแตละสาขาวิชา และควรใหความรู
เก่ียวกับการพิมพ การจัดทํารูปเลม การเขียนบรรณานุกรม ที่ถูกตอง 

3.4.3 ดานการสงเสริมสนับสนุนและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนและพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ จัดเวที/จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการอยางนอยปละครั้ง 
และควรมีการเผยแพรผลงานที่ผานแลว ฉบับสมบูรณ โดยการจัดหองไวสําหรับแสดงผลงาน หรือเผยแพรทางเว็บไซด 

 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังตอไปน้ี 
 4.1 สภาพการจัดทําผลงานทางวิชาการ อยูในระดับปานกลางทุกดาน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสวนสําคัญที่จะทําให
ขาราชการครูสามารถทําผลงานทางวิชาการไดสําเร็จก็คือ มีความรูความเขาใจหลักเกณฑและวิธีการ และการ
เตรียมการท่ีถูกวิธี จึงจําเปนตองไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับการทําผลงานทางวิชาการ มีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนในการจัดทําผลงานทางวิชาการ เปดโอกาสใหเขาอบรม ประชุม สัมมนา และคนควา
ทางดานวิชาการ สงเสริมการใชอินเตอรเน็ตหรือสารสนเทศอื่นๆ ในการศึกษาคนควาและจัดทําผลงานทางวิชาการ 
สําหรับสภาพท่ีคาดหวัง ยังคงคาดหวังที่จะมีสิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนในการจัดทํา
ผลงานทางวิชาการ ไดรับโอกาสใหเขาอบรม ประชุม สัมมนา และคนควาทางดานวิชาการ และการสนับสนุนจาก
ผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของอยูในระดับมาก ทั้งน้ี อาจเน่ืองมาจาก สภาพปจจุบันมีสิ่งอํานวยความสะดวก 
เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนในการจัดทําผลงานทางวิชาการ อยูในระดับปานกลาง ซึ่งอาจยังไมเพียงพอตอความ
ตองการหรือไมทันสมัย การไดรับโอกาสใหเขาอบรม ประชุม สัมมนา และคนควา ทางดานวิชาการ และการ
สนับสนุนจากผูบริหารและหนวยงานที่เก่ียวของทุกดาน อาจยังไมเพียงพอและขาดความตอเน่ือง นอกจากน้ี การจัดทํา
ผลงานทางวิชาการเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพของขาราชการครูใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและมีคุณคา โดยมีสิ่งตอบแทนเปนเครื่องจูงใจและมีเปาหมายสุดทายอยูที่คุณภาพการศึกษาของนักเรียน 

4.2 ขาราชการครู มีความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการในทุกดาน สําหรับดานที่มีความ
ตองการจําเปนสูงสุดในลําดับที่ 1 คือดานการเตรียมการและการวางแผนจัดทําผลงานทางวิชาการ รองลงมาลําดับที่ 2 
คือดานการจัดทําผลงานทางวิชาการ และดานที่มีความตองการจําเปนนอยที่สุดอยูในลําดับที่ 3 คือดานการสงเสริม
สนับสนุนและการเผยแพรผลงานทางวิชาการ อาจเปนเพราะวาผลงานทางวิชาการมีความสําคัญตอการแกปญหาการ
จัดการเรียนการสอน หรือการพัฒนางานในหนาที่ ผลที่ตามที่อีกประการที่สําคัญคือการไดรับความกาวหนาเปนที่
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ยอมรับนับถือในวงวิชาการ มีวิทยาฐานะสูงขึ้นไดรับคาตอบแทนและเงินประจําตําแหนงมากขึ้นดวย นอกจากน้ีทําให
เกิดความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงทั้งในหนาที่การงานและฐานะทางสังคม 

4.3 ขาราชการครู สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ที่มีเพศ อายุ ประสบการณการทํางาน และตําแหนง
ตางกัน มีความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ แตกตางกัน สวนสถานภาพการสมรส และระดับ
การศึกษา ไมแตกตางกัน  

4.4 แนวทางการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ ควรใหความรูเก่ียวกับการวางแผนในการจัดทําผลงานทาง
วิชาการโดยผูเช่ียวชาญ ควรจัดหาวิทยากรหรือผูเช่ียวชาญมาใหความรูในการจัดทําผลงานทางวิชาการตามกลุมสาระ
การเรียนรู ควรมีการจัดอบรม ประชุม สัมมนา การจัดทําผลงานทางวิชาการอยางตอเน่ือง อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให
ความรูขั้นตอนการจัดทําผลงานทางวิชาการ แตงต้ังผูเช่ียวชาญคอยใหคําแนะนําระหวางจัดทําผลงานทางวิชาการแตละ
สาขาวิชา ควรใหความรูเก่ียวกับการพิมพ การจัดทํารูปเลม การเขียนบรรณานุกรม          ที่ถูกตองตามหลักวิชาการ 
ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนและพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ        จัดเวที/จัดนิทรรศการแสดงผล
งานทางวิชาการอยางนอยปละครั้ง และควรมีการเผยแพรผลงานที่ผานแลว ฉบับสมบูรณ โดยการจัดหองไวสําหรับ
แสดงผลงาน หรือเผยแพรทางเว็บไซด 
  4.5 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  ในการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการ ควรใหความรูเก่ียวกับการวางแผนจัดทําผลงานทางวิชาการเปน
อันดับแรก เพ่ิมพูนทักษะ ประสบการณ อบรมเชิงปฏิบัติการอยางตอเน่ือง และควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
จัดทําผลงานทางวิชาการ 
  4.6 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  4.6.1 ควรศึกษาสาเหตุของความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครู 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูม ิเขต 3 
  4.6.2 ควรศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชการครูสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
  4.6.3 ควรศึกษาความพึงพอใจของขาราชการครูที่มีตอรูปแบบการพัฒนาการจัดทําผลงานทางวิชาการของ
ขาราชการครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 
  4.6.4 ควรศึกษาความตองการจําเปนเก่ียวกับการจัดทําผลงานทางวิชาการ ของขาราชการครู สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จําแนกตามกลุมสาระการเรียนรู หรือระดับชวงช้ันที่สอน 
  4.6.5 ควรศึกษาเจตคติในการจัดทําผลงานทางวิชาการของขาราชกาครู สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ 
เขต 3 
 
เอกสารอางอิง 
สุวิมล  วองวาณิช.  การสังเคราะหเทคนิคที่ใชในการประเมินความตองการจําเปนในวิทยานิพนธของนิสิตคณะครุ

ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542. 
        .  การวิจัยประเมินความตองการจําเปน.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณ 
 มหาวิทยาลัย, 2550. 
สมศักด์ิ  ปริศนานันทกุล.  คําปราศรัยเน่ืองในวันครู 16 มกราคม 2543.  กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2543. 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    545 

อภิชาติ  หอมไกล.  “การศึกษาปจจัยที่สงเสริมความสําเร็จในการจัดทําผลงานทางวิชาการของครูในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานจังหวัดรอยเอ็ด.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต, โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา, 
คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร, 2550. 

 
 

 
 
  
 

 
 



 

546  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) 
กับผลกระทบท่ีพึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย 

INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC RESOURCES FOR FOOD AND 
AGRICULTURE (ITPGR) WITH THE POSSIBLE EFFECTS TO THAILAND 

 

วันเฉลิม จันทรากุลa  รองศาสตราจารย ดร.ณรงค เพ็ชรประเสริฐb 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

              วิทยานิพนธฉบับน้ีศึกษาสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 
(ITPGR) กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย โดยเนนศึกษาผลกระทบใน 5 ประเด็นคือ สิทธิเกษตรกร ความ
มั่นคงดานอาหาร โลกรอน การแสวงหาผลประโยชนจากตางชาติ และการเขาถึงเมล็ดพันธุ รวมถึงสาเหตุที่เกิด
สนธิสัญญาฉบับน้ี การดึงภาคีสมาชิกรวม เหตุที่ไทยเรงลงนาม และกรณีศึกษา โดยผูศึกษาไดแยกคูขัดแยงออกเปน
เปน 2 กลุมคือ 1.  กลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีทรัพยากรพันธุกรรมพืช (ประเทศไทยจัดอยูในกลุมน้ี) กับ 2.ประเทศ
พัฒนาแลว ไมมีทรัพยากรฯ แตมีเสาหลักดานการเงิน ความรู จากน้ันใชแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะ Relational Power, Structural Power และ 4 เสาหลัก คือความมั่นคง การผลิต การเงิน และความรู มา
วิเคราะหถึงประเด็นปญหาที่วางไวขางตน สําหรับผลทีพึงกระทบตอไทย พบวา มีผลทางทางลบมากกวาผลดี 
โดยเฉพาะสนธิสัญญาฯเปดชองใหมีการจดสิทธิบัตรในกรณีการปรับปรุงพันธุขึ้นใหม ซึ่งเปดโอกาสใหมีการฉกฉวย
พันธุกรรมพืชของไทย โดยเฉพาะขาวและมันสําปะหลัง นอกจากน้ีความไมพรอมของไทยในดานอื่นๆ เชน บุคลากร 
เทคโนโลยี ฯลฯ ดังน้ันไทยควรชะลอการลงสัตยาบัน หากจําเปนก็ใหใชชองทางอื่นไปกอน เชน การรวมมือกับศูนย 
IRRI และควรเตรียมความพรอมหากจําเปนตองเขารวมในอนาคต 
 
คําสําคัญ :  ITPGR , พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร, สนธิสัญญาระหวางประเทศ 
 

Abstract 

        This study deals with the international treaty on planet genetic resources for food and agriculture (ITPGR) 
with its possible effects to Thailand, which was subdivided into 5 areas: 1. farmer’s rights, 2. security on food, 3. 
global warming crisis, 4. foreign exploitation, and 5. access to seeds. Also, the study focuses on the causes and 
reasons of the treaty, participating party members of the treaty, the reasons underlying the accelerated engagement in 
the treaty of Thailand and case studies. The researcher separated the opponents into 2 groups which are 1. the 
developing countries group composed of plant genetic resources (Thailand is also classified in this group) and 2. the 

                                                 
a นิสิตหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
b อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ, อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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developed countries consisting of those short of natural resources but rich in money and know-how. The concept of 
international relation and economics, especially the relational power, structural power, and the four-main aspects 
which are the stability structure, the production structure, the economic structure and know-how structure, was 
applied in  methodically analyzing the data, relating to the afore-mentioned issues. The study revealed that the treaty 
has caused negative effects on Thailand to some degrees. Additionally, the treaty has opened up the chance for a 
patent of inventing new genetic plants. On the contrary, it even allows for exploitation of others to steal Thailand’s 
original genetic plants particularly rice and cassava. Moreover, Thailand is still not ready, in some cases, for the 
ratification of the treaty, for examples people, technology, and etc. Consequently, Thailand should slow down the 
treaty ratification. In some cases, Thailand should also reconsider other possibilities, such as cooperating with IRIR 
center and should be well-prepared for the necessary future participation.  

KEYWORDS:  ITPGR , Plant Genetic , International Treaty 

 
1.  บทนํา         
            การเคล่ือนยายของทรัพยากรพันธุกรรมพืชในอดีตอยูบนหลักการเปนสมบัติรวมกันของมนุษยชาติ (common 
heritage of humanity) (GRAIN, online, 2010) ไมมีใครเปนเจาของ สามารถนําไปปลูกหรือเพาะพันธุไดอยางเสรี อยาง
กรณี ประเทศไทยนําเมล็ดยางพาราจากตางประเทศเขามาปลูก เปนตน  
            ทําใหมีทรัพยากรพันธุกรรมพืชจํานวนมากไดถูกนําไปเก็บรักษาไวในธนาคารพันธุกรรม (Genebank) ตางๆ 
ทั่วโลกจํานวน 1,308 แหง โดยอยูในอเมริกาเหนือและยุโรป 597 แหง หรือ รอยละ 46 ของจํานวนธนาคารพันธุกรรม
ทั้งหมด รองลงมาคือ เอเชีย 293 แหง ลาตินอเมริกา 227 แหง ตามลําดับ และพบวา การใชประโยชนอเมริกาเหนือและ
ยุโรปรวมกันถึง 49 % เอเชีย 28 % ลาตินอเมริกา 12 % ตามลําดับ  (FAO, online, 2009) การเปล่ียนแปลงกติกาโลกใน
เรื่องน้ีเริ่มขึ้นเมื่อมีการจัดทํา  "อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD) พ.ศ.2535" โดยอนุสัญญาน้ีไดนํา
การบริหารจัดการทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากรพันธุกรรมมาอยูภายใต“ขอบขายกฎหมายของรัฐ” (under the 
jurisdiction of national governments) โดยจะอนุญาตหรือไมอนุญาตใหใครใชประโยชน หรือแบงปนผลประโยชน
เปนหนาที่ของแตละประเทศ (GRAIN, online, 2010) ตอมาในวันที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2001 องคการอาหารและ
การเกษตรแหงองคการสหประชาชาติ หรือ FAO ไดรับรองสนธิสัญญาฉบับหน่ึงที่เรียกวาสนธิสัญญาระหวางประเทศ
วาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร(INTERNATIONAL TREATY ON PLANT GENETIC 
RESOURCES FOR FOOD AND AGRICULTURE: ITPGR)   (Moore and Tymowski, 2005: 1)  สนธิสัญญาฯ มีผล
วันที่ 29 มิถุนายน ป 2004 หลังครบ 90 วันนับจากวันที่มีรัฐเขาเปนภาคีครบ 40 ประเทศ ปจจุบัน (9 มกราคม 2553) มี
ประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันแลว 56 ประเทศ จากประเทศเขารวม 138 ประเทศ ไทยเปนหน่ึงในประเทศท่ีลงนามแลว 
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ป 2002 แตยังมิไดใหสัตยาบัน  (FAO, online, 2009) 
             วัตถุประสงคของสนธิสัญญานี้ เพ่ือการอนุรักษและการใชประโยชนทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตรอยางเปนธรรมและเทาเทียม โดยสอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ(Convention on 
Biological Diversity: CBD) เพ่ือความย่ังยืนและความมั่นคงทางอาหาร (grain legumes, online, 2009) โดยสาระสําคัญ
ของสนธิสัญญาฉบับน้ีคือ เนนการจัดการทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 รายการ ประมาณ 3,300 ชนิด 
(species) ที่แนบทายสนธิสัญญา ฯ ซึ่งเปนของหนวยงานภาครัฐของภาคีสมาชิกจะตกเปน 
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ของพหุภาคีซึ่งรวมไปถึงขอมูลตางๆที่อยูในหนวยงานของรัฐดวย  (มูลนิธิโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ, ออนไลน, 2552) โดยการตัดสินใจตางๆและการบริหารจะขึ้นอยูกับองคคณะบริหาร
(Governing Body) ที่กําหนดขึ้นตามมาตรา 19 แหงสนธิสัญญาน้ี  
             สนธิสัญญาดังกลาวมีความสําคัญตอประเทศไทยอยางมาก เน่ืองจากภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่
สําคัญของไทย  ทั้งในแงของความมั่นคงของแหลงอาหารภายในประเทศและการสรางรายไดจากการสงออก(ชยันต 
ตันติวัสดาการ และ ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ, 2551: 8) โดยภาคการเกษตรมีสัดสวนประมาณ 9-10 เปอรเซ็นต ของ
รายไดประชาชาติของไทย และเปนภาคการผลิตที่เปนแหลงการจางงานใหญถึง 36.45 เปอรเซ็นต ของการจางงาน
ทั้งหมด (ดูตารางที่ 1: มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ป  2546-2549)  นอกจากน้ีการเกษตร ยังมีความสําคัญ
ในฐานะที่เปนแหลงของปจจัยสี่ โดยเฉพาะดาน อาหาร สมุนไพรรักษาโรค (ชยันต ตันติวัสดาการ และ ปทมาวดี โพช
นุกูล ซูซูกิ, 2551: 7) 
             สําหรับกระบวนการจัดทําลงนามสนธิสัญญา ITPGR ของไทยตามรายละเอียดหนังสือดวนที่สุดที่ กษ 
0941/11847 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีดําเนินการตัดสนิใจ มีรายละเอียดสรุปความ
ไดวา  หลังจากกระทรวงเกษตรฯ ไดรับหนังสือชวนเชิญเขารวมในสนธิสัญญา ITPGR แลวไดดําเนินการจัดสัมมนา
แสดงความคิดเห็นระหวางหนวยงานตางๆที่เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีตัวแทนของเอกชน เกษตรกร  
สถาบันเกษตร และองคกรพัฒนาเอกชน จํานวน 150 คนเขารวม ซึ่งในที่ประชุมมีทั้งที่แสดงความเห็นดวยและไมเห็น
ดวย โดยมีบางสวนยังมีความของใจในสนธิสัญญาน้ี เชน มขีอสังเกตุวา การเคล่ือนยายพันธุกกรรมพืชไมไดมี
วัตถุประสงคสรางความม่ันคงทางดานอาหารแตเพ่ือผลประโยชนธุรกิจมากกวา เปนตน (กระทรวงเกษตรและสหกรณ
, 2545: 1-3) ตอมาเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2545  คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรฯ เสนอและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงตางประเทศในขณะน้ันไดมอบอํานาจเต็ม  (full powers) ใหเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโรม 
ลงนามในสนธิสัญญาดังกลาว (สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2545: 1) จะเห็นไดวากระบวนการจัดทํานโยบายใน
เรื่องการลงนามสนธิสัญญาฉบับน้ี ไมผานกระบวนการรัฐสภาหรือ การสรางการมีสวนรวมของผูสวนเก่ียวของอยาง
ครอบคลุมทุกดานหรือใหตกผลึกเสียกอน ทั้งที่เรื่องน้ีอาจจะสรางผลกระทบในวงกวางดังที่ไดกลาวมาแลว  
 
ตารางที่ 1 : มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ป  2546-2549                                      หนวย: ลานบาท 

ณ ราคาปฐาน 2531 
รายการ 

2546 2547 2548 2549 
ภาคการเกษตร 363,033 354,185 342,886 359,349 
การเกษตรกรรม การลาสัตว และการปาไม 307,619 296,747 287,987 303,036 

การประมง 55,414 57,438 54,899 56,313 
นอกภาคการเกษตร 3,105,133 3,331,759 3,508,409 3,685,266 
GDP 3,468,166 3,685,944 3,851,295 4,044,615 
สัดสวนภาคการเกษตรตอจีดีพี 10.47% 9.61% 8.90% 8.88% 

ที่มา :  ธนาคารแหงประเทศไทย www.bot.or.th อางถึงใน ชยันต ตันติวัสดาการ และ คณะ, ความพรอมของไทยในการเขารวม
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร, หนา 7 
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            ดังน้ัน การกําหนดทาทีของไทยตอสนธิสัญญาฯฉบับน้ีจึงมีความสําคัญอยางมากและควรจะศึกษาผลกระทบที่
พึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทยอยางรอบดานกอนจะลงสัตยาบัน โดยในสวนของผูศึกษาไดทําการศึกษาผลที่พึงกระทบ
ตอไทยใน 5 ประเด็นสําคัญคือ สิทธิเกษตรกร ความมั่นคงดานอาหาร ปญหาโลกรอน การแสวงหาผลประโยชนจาก
ตางชาติ และการเขาถึงเมล็ดพันธุ รวมท้ัง การศึกษาถึงสาเหตุแทจริงที่เกิดสนธิสัญญาฉบับน้ี การดึงภาคีสมาชิกรวม 
เหตุที่ไทยเรงลงนาม และกรณีศึกษา เพ่ือเช่ือมโยงใหเห็นถึงปจจัยและผลกระทบตางๆอยางรอบดานที่เก่ียวเน่ืองกับ
สนธิสัญญาฉบับน้ี เพ่ือนําไปสูแนวทางวาควรจะปองกันหรือแกไขผลกระทบจากปญหาดังกลาวอยางไร? และใครควร
เขามามีสวนรวมบาง? โดยผูศึกษาไดแยกคูขัดแยงออกเปนเปน 2 กลุมคือ 1. กลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งมีทรัพยากร
พันธุกรรมพืช (ประเทศไทยจัดอยูในกลุมน้ี) กับ 2. ประเทศพัฒนาแลว ขาดแคลนทรัพยากรพันธุกรรมพืช แตมีเสา
หลักดานการเงิน การผลิต ความรู โดยความสัมพันธตอกันของ 2 ฝายเปนไปในลักษณะที่ฝายไมมีทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ตองการไดประโยชนพันธุกรรมพืชจากฝายที่มี จึงพยายามสรางกติกาการเขาถึง ขณะที่อีกฝายพยายามปกปองเพ่ือ
รักษาผลประโยชนสูงสุดของตนเอง จากน้ันผูศึกษาจะใชแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ โดยเฉพาะ
แนวคิดอํานาจเชิงสัมพันธ (Relational Power)c  และ 4 เสาหลัก คือ ความมั่นคง การผลิต การเงิน และความรู มา
วิเคราะหถึงประเด็นที่จะศึกษาดังกลาว 
 
2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
            1.  ศึกษานัยของสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) ที่พึง 
กระทบตอไทย โดยเนนศึกษาผลกระทบใน 5 ประเด็นคือ สิทธิเกษตรกร ความม่ันคงดานอาหาร ปญหาโลกรอน การ
แสวงหาผลประโยชนจากตางชาติ และการเขาถึงเมล็ดพันธุ  
             2. นอกจากน้ีศึกษาถึงสาเหตุแทจริงที่เกิดสนธิสัญญาฉบบัน้ี การดึงภาคีสมาชิกรวม เหตุที่ไทยเรงลงนาม และ
กรณีศึกษาประเทศอินเดีย 
 
3.  ขอบเขตของการวิจัย 
            ศึกษาจากเอกสาร หนังสือ อินเตอรเนต และการสัมภาษณจากบุคคลที่เก่ียวของในประเด็นที่เก่ียวของกับ
สนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตรหรือเรื่องอื่นๆที่มีความเก่ียวของกัน เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของสนธิสัญญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมเพ่ืออาหารและการเกษตร โดยมุงเนนไปที่
ผลกระทบท่ีพึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย 
 
4.  ลําดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิจัย 
             ผูศึกษาไดวางขั้นตอนการศึกษา เพ่ือตอบโจทกดังกลาวไวดังน้ีคือ 
            1. บทนําจะช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของสนธิสัญญา ITPGR ที่พึงมีผลกระทบตอประเทศไทย รวมถึงไปถึงการ
เสนอแนวคิดทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของ 

                                                 
c อํานาจเชิงสัมพันธ (Relational Power) คือ อํานาจท่ีคูตอสูแตละฝายใชในการเปล่ียนแปลงในประเด็นใดประเด็นหนึ่งตามท่ีตนตองการ 
เชน การเจรจาเขตการคาเสรีหรือ FTA ซึ่งแตละฝายยอมพยายามเจรจาตอรองเพ่ือใหผลประโยชนทางการคาและเร่ืองอื่นๆตกอยูกับฝายตน
มากท่ีสุดเทาท่ีจะมากได การที่ฝายใดจะสามารถกุมชัยชนะในการเจรจาเหนืออีกฝายไดนั้นยอมตองพยายามสราง Relational Power ที่
เหนือกวาอีกฝายใหได เชน การทํา FTA ของสหรัฐฯท่ีใชอํานาจทางเศรษฐกิจและอํานาจทางการเมืองท่ีทรงอํานาจในเวทีโลกเปน
เคร่ืองมือในการเจรจาทํา FTA กับประเทศดอยพัฒนาและชาติมหาอํานาจดวยกัน 
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            2. เริ่มพิจารณาถึงสนธิสัญญา ITPGR เพ่ือเปนการปูพ้ืนในการพิจารณาในบทตอๆไป โดยจะเริ่มตนดวยการ
วิเคราะหถึงสาเหตุที่แทจริงในการเกิดสนธิสัญญาฉบับน้ี สาระสําคัญ วิธีการดึงภาคีสมาชิกเขารวม เหตุที่ไทยเรงลง
นาม และกรณีศึกษา โดยเนนการวิเคราะหดวยแนวคิดเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศ เชน Relational Power  
เปนตน 
             3.  หลังจากผูเขียนนําเสนอกรอบโครงรางเบ้ืองตนในการนิยามผลกระทบจากสนธิสัญญา ITPGR ดวยแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศแลว ในบทน้ีจะใชกรอบทั้งหมดขางตนมาประกอบการวิเคราะหถึง
ผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดขึ้นตอไทยตามที่ประเด็นที่วางไวขางตนตอไป 
             4.  บทที่ 5 สรุปผล อภิปราย พรอมขอเสนอแนะ 
 
5.  ผลการศึกษา 
             การศึกษาเรื่อง  “สนธิสญัญาระหวางประเทศวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) กับ 
ผลกระทบท่ีพึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย“ พบวา มีทั้งผลที่คาดวาจะเกิดในทางที่ดีและในทางลบ หรือทั้งดานที่ไทยพ่ึง
จะไดและเสีย กลาวคือ (ดูตารางที่ 2 : สรุปผลการศึกษาสนธิสัญญา ITPGR  กับผลที่คาดวาพึงจะกระทบตอประเทศ
ไทย) 
            1.  สิทธิเกษตรกร (Farmer’s Rights) (ระบุไวในมามาตรา 9 ของสนธิสัญญาITPGR) ดานดีสนธิสัญญาฉบับน้ี
เปนความตกลงระหวางประเทศที่มีผลผูกพันทางกฎหมายฉบับแรกที่ใหรายละเอียดการรับรองสิทธิของเกษตรกร 
(Farmer’s rights) ซึ่งมีความสําคัญตอเกษตรกรรมของโลก การใหการรับรองสิทธิของเกษตรกร เชนเดียวกับการ
รับรอง “สิทธิของนวัตกรสมัยใหม” (Modern innovator) ทําใหประเทศไทยและกลุมประเทศกําลังพัฒนาสามารถนํา
หลักการเรื่องสิทธิเกษตรกรไปพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายภายในประเทศของตนเพ่ือการคุมครองสิทธิเกษตรกรได
กวางขวางขึ้น โดยมีฐานกฎหมายระหวางประเทศรองรับอยู สวนผลเสียคือ 1. การท่ีสนธิสัญญาITPGR ไมไดบังคับวา
ภาคีสมาชิกจะตองนําหลักสิทธิของเกษตรกรไปบัญญัติไวในกฎหมายของรัฐ เพียงแตกําหนดใหมีการสงเสริมเทาน้ัน 
ทําใหไมมีหลักประกันวาสิทธิเกษตรจะไดรับการปกปองคุมครองจริงๆ 2. สนธิสัญญาน้ีเปดชองใหภาคีสมาชิกเขาถึง
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ภายใตระบบพหุภาคี ตามมาตรา 12.1 ซึ่งยังไมชัดเจนวาการแบงปน
ผลประโยชนจะเปนอยางไร ซึ่งประเด็นน้ี อาจจะทําใหเกษตรกรไทยเสียประโยชน เน่ืองจากพันธุกรรมพืช โดยเฉพาะ
พันธุขาว ที่มีการสั่งสมพัฒนาจากรุนตอรุน เมื่อมีการแบงปนผลประโยชนแลว เกษตรจะไดรับสวนแบงตรงน้ีดวย
หรือไม ดังน้ันประเด็นน้ีสรุปไดวา จะทําใหเกษตรกรไทยเสียประโยชนมากกวาไดประโยชนดังกลาวขางตน 
            2.  ความมั่นคงทางดานอาหาร สนธิสัญญาITPGRมีขอดีตอไทย ในดานที่มีความสอดคลองกับประเทศไทยใน
ฐานะภาคเกษตรกรรมเปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญของไทยทั้งในแงของความม่ันคงของแหลงอาหารภายในประเทศและ
จะตองดําเนินการพัฒนาปรับปรุงพันธุอยางตอเน่ืองเพ่ือดํารงความสามารถในการแขงขันกับประเทศอื่นๆ แตเมื่อ
พิจารณาอยางละเอียดแลว สนธิสัญญา ITPGR อาจจะไมไดชวยใหไทยไดประโยชนในเชิงความม่ันคงทางอาหารได
อยางวัตถุประสงคเน่ืองจาก  (1) ในจํานวนพืช 64 รายการในภาคผนวกที่ 1 ของสนธิสัญญา ITPGR น้ัน ไทยมีการ
เพาะปลูกเชิงเศรษฐกิจอยางเปนทางการในประเทศไทยเพียง 22 รายการ อาทิ ขาวบารเลย มันสําปะหลัง ฯลฯ (2) การ
เขาถึงการใชประโยชนจากพันธุกรรมพันพืช อาจจะเปนการบั่นทอนความม่ันทางดานอาหารของไทยในระยะยาว 
เน่ืองจากสนธิสัญญาฉบับน้ีอนุญาตใหมีทรัพยสินทางปญญาเหนือทรัพยากรพันธุกรรมพืช ไมหามการหาประโยชน
เชิงพาณิชยจากทรัพยากรพันธุกรรมพืช ซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม โดยเฉพาะขาว



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    551 

และมันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชเชิงพาณิชยหลักของประเทศไทย (3) ความไมพรอมของไทย อาทิ ดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ขาดแคลนนักวิทยาศาสตรรุนใหม กฎหมาย เปนตน 
            3.  การเขาถึงเมล็ดพันธุ สวนที่ไทยไดเปรียบคือเปนการเพ่ิมโอกาสของประเทศไทย ในการเขาถึงพันธุกรรม
พืชหรือเมล็ดพืชของภาคีสมาชิกอื่นๆ สวนที่ไทยเสียเปรียบคือบทบัญญัติของสนธิสัญญา ITPGR ในเรื่อง “ในรูปแบบ
ที่ไดรับ” (in the form received) ตามมาตรา 12.3 (D) ของสนธิสัญญาฯ ซึ่งยังมีปญหาในการตีความ หากมีการตีความ
วานํา ”ยีน” ของพืชไปจดสิทธิบัตรไดก็จะทําใหไทยเสียประโยชน นอกจากน้ีประเด็นทรัพยสินทางปญญญายังจะเอื้อ
ตอการผูกขาดเมล็ดพันธุและเทคโลโนยีชีวภาพของไทย ซึ่งจะสรางปญหาตอระบบการผลิตเกษตรกรรมของไทยใน
ระยะยาว 
           4. การแสวงหาผลประโยชนจากตางชาติ ในกรณีการแสวงหาผลประโยชนจากความหลากหลายทางชีวภาพของ
ไทยจากตางชาติ คาดวาจะสงผลทั้งดานดีและเสีย กลาวคือดานดีจะชวยพัฒนาพันธุกรรมพืชของไทยใหเกิดประโยชน
เชิงพาณิชย รวมท้ังประเทศไทยอาจจะไดประโยชนตามเง่ือนไขของระบบพหุภาคี ตามมาตรา 13.2 ของสนธิสัญญา
ฉบับน้ีคือ การแลกเปล่ียนขอสนเทศ การเขาถึงและถายโอนเทคโนโลยี การสรางความสามารถ และการแบงปนดาน
การเงิน และผลประโยชนอื่นดานการพาณิชย ในขณะที่ผลดานลบคือ เปนการเปดชองใหบรรษัทเหลาน้ีเขามาฉกฉวย
จดสิทธิบัตรพันธุกรรมพืชของไทยเปนของตัวเอง ซึ่งจะกระทบตอระบบการผลิตเกษตรกรรมไทยตามมาเชนเดียวกัน 
            5. การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศหรือโลกรอน จากการศึกษาพบวา จะมีผลกระทบใน 2 ดานคือ ดานที่ได
ประโยชน คือ   ชวยเพ่ิมโอกาสในการขายสินคาเกษตรของไทยเพิ่มมากขึ้นจากภาวะโลกรอนที่กระทบตอประเทศ
ตางๆทั่วโลก แตอยางไรก็ตามประเทศไทยตองปรับปรุงในสวนของบุคลากร เทคโลโนยี เพ่ือใหทันตอการปรับปรุง
พันธุสมัยใหมดวย สวนดานที่เสียประโยชน จากการศึกษาพบวา เปาหมายใหญของสนธิสัญญา ITPGR มุงสรางระบบ
การแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อเปนหลักประกันวาการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุพืชจะดําเนินตอไปได แตละเลย
การแกปญหาโครงสรางการผลิตอาหารและเกษตรกรรมของโลก ซึ่งจะยังทําใหมีกิจกรรมทางเกษตรกรรมท่ีสราง
ปญหาใหโลกรอนตอไปรวมทั้งไทยเองอาจจะไดรับผลกระทบจากปญหานี้ดวย 
 

ตารางท่ี 2 : สรุปผลการศึกษาสนธิสัญญา ITPGR  กับผลที่คาดวาพึงจะกระทบตอประเทศไทย  
ประเด็น ดานไดประโยชน ดานเสียประโยชน ขอเสนอแนะ 

1.  สิทธิเกษตรกร 
 
 
 

-ใหการรับรองสิทธิของ
เกษตรกร 
 

-กําหนดไวลอยๆไมผูกมัด  
-ยังไมชัดเจนวาเกษตรกร
จะไดรับสวนแบงจากการ
ใชปย.พันธุพืชหรือไม 

-ไทยควรนําหลักสิทธิ
เกษตรกรไปพัฒนาหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย
ภายในประเทศเพ่ือใหเกิด
ประโยชนตอเกษตรกร 

2.  ความมั่นคงดานอาหาร -สอดคลองกับไทยใน
ฐานะภาคเกษตรกรรม
เปนภาคเศรษฐกิจที่สําคัญ 

-ไทยใชประโยชน
พันธุกรรมพืชไดเพียง 22 
จาก 64 รายการ 
-การเปดใหมีทรัพยสิน
ทางปญญาทําใหไทยเสี่ยง
ตอถูกขโมยพันธุกรรมพืช  
-ความไมพรอมของไทย 
อาทิ ดานเทคโลโนยี 
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ประเด็น ดานไดประโยชน ดานเสียประโยชน ขอเสนอแนะ 

3.   การเขาถึงเมล็ดพันธุ 
 

-เพ่ิมโอกาสของประเทศ
ไทยเขาถึงพันธุกรรมพืช
ของภาคีสมาชิกอื่นๆ 

-ปญหาการตีความนํา     
ยีนของพืชไปจดสิทธิบัตร
ไดหรือไม 

 

4.   การแสวงหา 
ผลประโยชนจากตางชาติ 

-ตางชาติจะชวยพัฒนา
พันธุกรรมพืชของไทยให
เกิดประโยชนเชิงพาณิชย 
-ไทยอาจจะไดประโยชน
ตามเง่ือนไขของ
สนธิสัญญา ITPGR 

-เปดชองใหตางชาติฉก
ฉวยจดสิทธิบัตร
พันธุกรรมพืชของไทย 

 

5.  การเปล่ียนแปลงสภาพ 
อากาศหรือปญหาโลก
รอน 
 

-ชวยเพ่ิมโอกาสในการ
ขายสินคาเกษตรของไทย 

-ITPGR ละเลยแกปญหา
โครงสรางการผลิตอาหาร
และเกษตรกรรมของโลก 
ซึ่งเปนตนตอโลกรอน
ตอไป 

-ประเทศไทยตอง
ปรับปรุงบุคลากร 
เทคโนโลยี เพ่ือใหทันตอ
การปรับปรุงพันธุ
สมัยใหม 

สรุปผลรวม นอยกวา มากกวา -ไทยควรชะลอลง
สัตยาบันไปกอนและ
เตรียมตัวใหพรอม เชน 
บุคลากร กฎหมาย  ฯลฯ 

 
              นอกจากน้ีผูศึกษาไดศึกษาในประเด็น  
              1. เหตุที่ไทยตองเรงลงนามในสนธิสัญญา ITPGR พบวา จากการใชแนวคิดบทบาทองคการระหวางประเทศ
ตอการกําหนดนโยบายของไทยของรังสรรค ธนะพรพันธุ (2546: 58-82) เขามาวิเคราะห พบวา เน่ืองจากองคกร FAO 
มีอิทธิตอการกําหนดนโยบายของไทยมาชานานโดยใชชองทางอุปทานของนโยบาย โดยผานตัวละคร (actors) ที่สําคัญ 
2 กลุมคือ 1.  กลุมขุนนางนักวิชาการ (technocrats)*  2.  กลุมผูทรงอํานาจหรือชนช้ันนําทางอํานาจ (power elites) โดย
กลุมขุนนางวิชาการกลุมที่มีบทบาทสําคัญคือ ขาราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เน่ืองจากขาราชการเหลาน้ีมีชุด
ความคิดในแนวทางเดียวกับ FAO อยูแลว จากการท่ีมีภูมิทางการศึกษา หรือไดรับทุนจากองคกรระหวางประเทศจึง
ผลักดันรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯใหรีบนําเสนอเรื่องการลงนามในสนธิสัญญา ITPGR เขาสูคณะรัฐมนตรีและ
โนมนาวใหตัดสินตามท่ี FAO ตองการ สวนกรณีผานกลุมผูทรงอํานาจหรือชนช้ันนําทางอํานาจ เน่ืองจากพฤติกรรม
รัฐบาลไทย ยอมจํานนและสวามิภักด์ิตอประเทศมหาอํานาจหรือองคกรระหวางประเทศผูเปนจาวโลก (relational 
power behaviour) มาต้ังแตป 2398 เน่ืองมาจากการดอยกวาในทางเสาหลักดานตางๆโดยเฉพาะความม่ันคงดังน้ันอะไร
ที่เปนการขอความรวมมือมาก็มักจะไมขัดของ  
             2. เหตุผลที่แทจริงของการเกิดสนธิสัญญา ITPGR: เน่ืองจากประเทศกลุมพัฒนาแลว มีขอจํากัดดานพันธุกรรม
พืช จึงตองหาพันธุกรรมพืชเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุง หลังจากน้ันไดกําหนดมาตรการทางดานกฎหมายขึ้นมาเพ่ือ
คุมครองพันธุกรรมพืชที่ปรับปรุงขึ้นใหม ซึ่งเคร่ืองมือดานกฎหมายท่ีสําคัญของประเทศอุตสาหกรรมคือ อนุสัญญาวา
ดวยการคุมครองพันธุพืชใหม (UPOV) ดวยพลังเสาหลักที่เหนือกวาของประทศพัฒนาแลวดังกลาวน้ีเอง ทําใหเกิด



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    553 

ความไมสมดุลในโครงสรางระบบการผลิตอาหารและการเกษตรของโลกมีมากขึ้น ในขณะท่ีองคกรระหวางประเทศ 
ไดเอื้อผลประโยชนของมหาอํานาจหรือกลุมธุรกิจ มากกวาการสรางความเปนธรรมใหทุกฝาย ทําใหเกิดความไม
สมดุลในการกระจายทรัพยากรพันธุกรรมพืช จึงทําใหมีการลุกขึ้นมาตอสูเรียกรองสิทธิของบรรดาประเทศโลกตาง
เปนระยะๆ เชน รัฐบาลเอธิโอเปยประกาศหามการนําเช้ือพันธุกาแฟออกนอกประเทศเมื่อป 1977 เปนตน กลุมบริษัท
ขามชาติจึงไมสามารถแสวงหาผลประโยชนไดอยางสะดวกอีกตอไป จึงไดใชองคกรระหวางประเทศอยาง FAO และ
ประเทศแม  เปนเครื่องมือในการประนีประนอมกับกลุมประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งผลออกมาในรูปของกติกา กฎระเบียบ
ใหมๆในการจัดสรรทรัพยากรพันธุกรรมพืชเปนระยะๆ กระท่ังลาสุดคือสนธิสัญญา ITPGR ดังกลาว โดยจากศึกษา
พบวา แมวาสนธิสัญญาฉบับน้ีกําหนดวัตถุประสงควา ตองการการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนซึ่งทรัพยากร
พันธุกรรมพืชฯและแบงปนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน (มาตรา 1.1) แตจากการศึกษาพบวา เปาหมายท่ีแทจริงคือ
ตองการสรางระบบการแลกเปล่ียนทรัพยากรพันธุกรรมเพื่อเปนหลักประกันวาการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุพืช 
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตระบบของ “สภารับขอปรึกษาในเรื่องการวิจัยดานการเกษตรนานาชาติ (CGIAR)” จะดําเนิน
ตอไปได  ดังน้ันสรุปวา แทจริงแลว สนธิสัญญา ITPGR  เปนกติกาหรือ "ขุนนางนักวิชาการ" หมายถึง ขาราชการ
ผูบริหารระดับกลาง (middle-level executive) ซึ่งมีหนาที่ดูแลการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจติดตามการเปล่ียนแปลง
สภาวการณทางเศรษฐกิจวิเคราะหปญหาเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นคาดการณสภาวะเศรษฐกิจในอนาคตและนําเสนอการ
ปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจเดิม และหรือผลักดันนโยบายเศรษฐกิจใหม “Rule of Game” ที่ประเทศพัฒนาแลวไดใช 
เปนเครื่องมือในการเขาถึงระบบพันธุกรรมพืชของประเทศกําลังพัฒนา  ซึ่งจะชวยเอื้อใหประเทศพัฒนาแลวผูกขาด
การใชพันธุกรรมพืช ภายใตระบบเสรีนิยมตอไป (ดูแผนภูมิ 1: ตนเหตุที่แทจริงที่กอใหเกิดสนธิสัญญา ITPGR) 
           3. ปฏิสัมพันธในการดึงประเทศตางๆเขาเปนภาคีสมาชิก: จากศึกษาพบวา FAO ใชวิธีการดึงประเทศภาคี
สมาชิกที่พัฒนานอยเขามาเปนสมาชิกเบื้องตน จากน้ันจึงเชิญชวนสรางปฏิสัมพันธในการดึงภาคีสมาชิกประเทศอ่ืนๆ 
เขารวม เน่ืองจาก FAO เปนองคกรระดับโลกและเปนที่ยอมรับของทั่วโลก ซึ่งสามารถใหคุณใหโทษได (stick and 
carrot) ทําใหประเทศตางๆ มีความกระตือรือลนในการเขารวมเปนภาคีสมาชิกในเวลาตอมา 
            4.  กรณีศึกษาอินเดีย: จากการศึกษาพบวา อินเดียเปนประเทศแรกๆท่ีลงนามรับรองสนธิสัญญา ITPGR 
เน่ืองจากอินเดียไดเตรียมความพรอมอยางดี โดยการออกกฎหมายที่เรียกวา  “กฎหมายปกปองความหลากหลายของพืช
และสิทธิเกษตร” (The Protection of Plant Varieties and Farmers Rights Act 2001:  PPVFR) โดยเปดใหเกษตรกรหรือ
ชุมชนสามารถจดทะเบียนพันธุกรรมของทองถ่ิน ดังน้ัน แมวาพันธุกรรมพืชเหลาน้ันจะอยูในบัญชีของสนธิสัญญา
ITPGR ก็ตาม ตางชาติหรือเอกชนก็ไมสามารถเขาไปใชประโยชนได ถาจะใชประโยชนตองเจรจากับเกษตรกรอินเดีย
เจาของสิทธิน้ันโดยตรง ทําใหสิทธิในการแบงปนผลประโยชนจะเปนของเกษตรกรในทองถ่ินไดอยางเต็มที่ โดยไม
ตองผานระบบพหุภาคีของสนธิสัญญาITPGR แตอยางไร ดังน้ันกรณีของอินเดียจึงเปนการสรางพลังอํานาจที่เหนือกวา
คูตอสูน้ันเอง  (ดูแผนภูมิ 2: ความสัมพันธของ พ.ร.บ.คุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรอินเดียกับสนธิสัญญา
ITPGR) 
 
6.  การอภิปรายผล 
           จากผลการศึกษาเรื่อง “สนธิสัญญา TPGR กับผลกระทบที่พึงจะเกิดขึ้นตอประเทศไทย” มีประเด็นที่ควรนํามา
อภิปรายดังน้ีคือ 
            1.  สิทธิเกษตรกร (Farmer’s Rights) จากการศึกษาพบวา มีผลกระทบในทางเสียมากกวาในทางที่ไดประโยชน 
ซึ่งเหตุผลสําคัญมาจาก  (1.) ตัวสนธิสัญญาวาดวยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ไมไดบังคับวาภาคีสมาชิก
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จะตองนําหลักการเรื่องสิทธิของเกษตรกรไปบัญญัติไวในกฎหมายของรัฐ ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ จักรกฤษณ 
ควรพจน และคณะ (2547: 40) สรุปความวา สนธิสัญญาฯ ไมมีมาตรการระหวางประเทศท่ีจะบังคับใหมีการรับรอง
สิทธิเกษตรกรอยางจริงจังแตอยางใด ดังน้ันผูที่ตองการเห็นสนธิสัญญาน้ีมีบทบาทชวยปองกัน “โจรสลัดชีวภาพ” 
(Biopiracy) และเห็นสิทธิของเกษตรกรไดรับการยกฐานะข้ึนทัดเทียมกับสิทธิของนวัตกรสมัยใหม ก็คงตองผิดหวัง  
อยางไรก็ตามในมุมมองของผูศึกษามีความเห็นวา ถาไทยนําหลักการเร่ืองสิทธิเกษตรกรไปพัฒนาหรือปรับปรุง
กฎหมายภายในประเทศแลว ก็จะเกิดประโยชนตอเกษตรกรไทยอยางมาก  
           (2) ความไมชัดเจนในประเด็นที่วาเกษตรกรในฐานะผูที่พัฒนาพันธุกรรมพืชมารุนแลวรุนเลาจะไดรับสวน 
แบงที่เกิดจากการการนําพันธุกรรมพืชไปใชประโยชนตามระบบพหุพาคีของสนธิสัญญาITPGR หรือไม ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของ ชยันต ตันติวัสดาการ และ ปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ(2551: 43) สรุปความวา ผลประโยชนที่คาดวาจะ
เกิดขึ้นแกประเทศกําลังพัฒนาที่เปนเจาของวัสดุทางพันธุกรรม เชนประเทศไทยนั้น ดูจะมีมูลคาที่นอยและคอนขาง
เล่ือนลอยอยูมาก 
            2.  ความมั่นคงทางดานอาหาร จากการศึกษาพบวากระทบตอไทยในเชิงบั่นทอนมากกวาการสราง    
ความมั่นคง โดยสาเหตุสําคัญมาจาการท่ีสนธิสัญญาฉบับน้ีอนุญาตใหมีทรัพยสินทางปญญาเหนือทรัพยากรพันธุกรรม
พืช ซึ่งจะเปนการเพ่ิมโอกาสในการฉกฉวยทรัพยากรพันธุกรรม โดยเฉพาะขาวและมันสําปะหลัง ซึ่งเปนพืชเชิง
พาณิชยหลักของประเทศไทย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิฑูรย เล่ียนจํารูญ และ คณะ (2548: 77) สรุปความวา การ
ที่เปดโอกาสใหประเทศที่พัฒนาแลวครอบครองพันธุกรรมของประเทศโลกที่สาม โดยเพียงแตเอาไปเปล่ียนแปลง
เพียงเล็กนอยหรือนําเอาเน้ือเยื้อหรือยีนที่มีคุณสมบัติตางๆ จากพันธุกรรมพ้ืนบานไปจดสิทธิบัตร หลังจากน้ันประเทศ
อุตสาหกรรมเหลาน้ันจะบีบบังคับใหภาคีตองออกกฎหมายคุมครองพันธุพืชตามรูปแบบของสภาพเพ่ือคุมครองพันธุ
พืชใหมหรือยพูอพ  (UPOV)  ทําใหเกิดการผูกขาดพันธุพืชและเมิดสิทธิเกษตรกรในการเก็บไวทําพันธุตอ 
             3.  การเขาถึงเมล็ดพันธุผลการศึกษาพบวามีผลกระทบในเชิงลบมากกวาผลบวกตอไทย เน่ืองจากการอนุญาต
ใหจดสิทธิสิทธิบัตร ซึ่งเคร่ืองมือสิทธิบัตรน้ี จะเอื้อการผูกขาดเมล็ดพันธุพืชของบรรษัทขามชาติ และจะเปนการปดก้ัน
โอกาสของเกษตรท่ีจะเขาถึงเมล็ดพันธุใหมๆ ซึ่งปจจัยเหลาน้ีลวนแลวจะเปนปจจัยที่นําไปสูการผูกขาดและทําลาย
ระบบเกษตรกรรมไทยโดยรวมในระยะยาว  
            4.  การแสวงหาผลประโยชนจากตางชาติ จากการศึกษาพบวาจะมีผลดีมากกวาผลเสีย แตอยางไรก็ตาม ผลดี 
จากการศึกษาจะเปนลักษณะของการมองในเชิงหลักการ ที่เห็นวา ประเทศไทยมีทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่สามารถหา
ประโยชนในเชิงพาณิชยจํานวนมาก แตยังขาดแคลนเทคโลโนยี ทําใหไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มที่ใน
ขณะที่ประเทศที่พัฒนาแลวอยางเชนสหรัฐอเมริกามีเทคโลโยยีสูงกวาถาสามารถนํามาชวยพัฒนาพันธุกรรมพืชของ
ไทยได ก็นาชวยสรางประโยชนไดมากขึ้น แตอยางไรก็ตาม ประเด็นที่ตองพิจารณาคือ การเขามาของสหรัฐฯ อาจจะ
เขามาฉกฉวยพันธุกรรมพืชของไทยไปจดสิทธิบัตรเปนของตัวเองไดงายขึ้น 
             5.  การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศหรือโลกรอนกับกระทบตอประเทศไทย จากการศึกษาพบวา มีกระทบ 
ตอไทยทั้งดานดีและเสียพอๆกัน แตมีประเด็นที่ตองพิจารณาคือ สนธิสัญญาน้ีวัตถุประสงคจริงๆมุงสรางระบบการ
แลกเปล่ียนทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ือเปนหลักประกันวาการวิจัยเพ่ือปรับปรุงพันธุพืช แตไมไดใหความสําคัญกับการ
แกปญหาโครงสรางการผลิตอาหารและเกษตรกรรมของโลก ซึ่งเปนตนตอสําคัญอีกประการหน่ึงที่ทําใหโลกรอนขึ้น
ตอไป 
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แผนภูมิ  1: ตนเหตุท่ีแทจริงท่ีกอใหเกิดสนธิสัญญา ITPGR 

ปท.กําลังพัฒนา 
ปท.พัฒนาแลว 

พันธุกรรมพืช
ของปท.กําลังพัฒนา
ที่อยูใน 
-ธนาคารพันธุกรรม 
-ศูนยวิจัยนานาชาติ 
 

เรียกรอง
ผลตอบ 
แทน
,ความเปน
ธรรมจาก 
 

ตองการ
พันธุพืช
จาก 

  FAO บริษัทขาม
ชาติ 

          โนมนาว 

        กดดัน กดดันปท.แม 

 
กดดัน 

กฎกติกาในการจัดสรร
การใชพันธุกรรมพืช 

สิ่งที่ปท.กําลัง
พัฒนาได 

สิ่งที่ปท.พัฒนา
แลวได 

สิทธิแบบ
ลอยๆเชน
สิทธิ
เกษตรกร 

สวนแบงจากการใช
พันธุพืชทั้งในรูป
เชิงพาณิชยและ
ไมใชเชิงพาณิชย 

สิทธินัก
ปรับปรุง
พันธุพืช 

พันธุกรรมพืช 
 

พืชใหมที่จด
สิทธิบัตร 

เกษตรกร 
ปท.กําลัง
พัฒนา 

จําหนายให 

ปญหาตามมา 

-ราคาแพง 
-ขยายพันธุตอไมได 

ใหรัฐชวย 

            ผลักดัน-ตอรอง ผลักดัน-ตอรอง 
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แผนภูมิ 2: ความสัมพันธของพ.ร.บ.คุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรอินเดียกับสนธิสัญญา ITPGR 

ฝายนักปรับปรุงพันธุพืช 
    -บ.อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ 
     -นักปรับปรุงพันธุพืช 

ฝายสิทธิเกษตรกร  
    -เกษตรกร 
    -NGO  
    -นักล็อบบี้ของ
เกษตรกร 

        พืชของอินเดีย 
    เขาใชปย. 

สิทธินักปรับปรุง
พืชในรูปแบบของ
ยูฟอพ+อินเดีย 

สิทธิเกษตรกรเทียบเทา
สิทธินักปรับปรุงพันธุ
พืช 

พระราชบัญญัติคุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกร (Protection of Plant 
Varieties and the Farmers’ Rights Act:2001) 

       รัฐบาลอินเดีย 

         ภายในอินเดีย 

 จัดการ 

ปกปองปย. 

เปดชองจดสิทธิบัตรพืชใน
ทองถ่ินแมจะเปนพืชอยูใน
บัญชี 64รายการของ
ITPGR  และสิทธิน้ันจะ
เปนของเกษตรกรอินเดีย 

พีช64รายการ
ของITPGR 

ประเทศพัฒนาแลว 
ประเทศกําลัง
พัฒนา

       ใชประโยชน 
ใชประโยชน 

   ระดับโลก 

อินเดียใชปย.ไดตามเง่ือนไข 

กรณีใชปย.จากพืชที่
เกษตรกร อินเดียจด
ทะเบียนแลวตองเจรจาตรง  
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7.   ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
      1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
            1.1 การเตรียมพรอมในเรื่องขอกฎหมายใหชัดเจน ซึ่งนอกจากชวยอํานวยความสะดวกใหแกประชาชน 
คนไทยแลว ยังจะปกปองการเขามาแสวงหาผลประโยชนของชาวตางประเทศดวย โดยเฉพาะควรเรงออกกฎหมาย
คุมครองพันธุพืชและสิทธิเกษตรกรเชนเดียวกับของอินเดียดังที่ไดกลาวมาแลว 
           1.2 ควรจะเรงใหชุมชนตางๆ ที่เปนแหลงของพันธุกรรม เชน ขาว ฯลฯ ไดจดสิทธิบัตรเปนของตนเองหรือ
ชุมชน เพ่ือปองกันการเขาไปแสวงหาประโยชนของชาวตางประเทศ 
            1.3 ควรจะมีการผลักดันดานพันธุกรรมพืชเปนวาระแหงชาติและควรจะดึงทุกภาคสวนโดยเฉพาะ 
กลุมเกษตรกร เขามามีสวนรวมในกระบวนการทางนโยบายเหลาน้ีดวย  
            1.4 การเจรจาทางการคาหรือขอตกลงการคาใดๆ ควรจะใหผูที่เก่ียวของกับพันธุรรมพันธุพืชเขาไป 
เปนคณะทํางานหรือเปนคณะกรรมการเจรจาดวย 
           1.5 ยกเครื่องระบบการวิจัยของไทยทางดานการเกษตรหรือพันธุกรรมพืชใหทันสมัยมากขึ้นโดยสนับสนุนใน
เรื่องบุคลากร เทคโลโนยี และจัดงบประมาณใหเพียงพอ 
     2.  ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
          2.1 ศึกษาทาทีของประเทศอ่ืนๆ ที่รวมลงสัตยาบันไปแลววามีทาทีอยางไรตอสนธิสัญญาฉบับน้ีและ 
นํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เพ่ือจะไดรูวาจะกําหนดทาทีอยางไรตอไป 
          2.2 ศึกษาวาศูนยวิจัยดานการเกษตรนานาชาติตางๆจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายในเรื่องการเขาถึงพันธุกรรมพืช
อยางไรบาง เพราะวาปจจุบันประเทศไทยสามารถเขาไปใชประโยชนไดอยู แตถาหากมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย โดย
การปรับเปล่ียนเง่ือนไขที่เขมขึ้น ประเทศไทยอาจตองมาทบทวนใหม 
           2.3 ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสนธิสัญญา โดยเฉพาะการตีความบัญญัติในบางมาตรา เชนกรณีคําวา “ใน
รูปแบบที่ไดรับ” (in the form received) ซึ่งยังมีปญหาในการตีความ หากมีการตีความวาสามารถนํา “ยีน” ไปจด
สิทธิบัตรไดจะทําใหไทยเสียประโยชน  
 
เอกสารอางอิง  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ, หนังสือดวนที่สุดที่ กษ 0941/11847 เรื่องการลงนามรับรองสนธิสัญญาระหวางประเทศ
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การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโทอองรี รูซ 
Revolution of Siam in 1932 from the Perspective of Lieutenant- Colonel Henri Roux 

 

พิมพพลอย ปากเพรียว1  ดร. Bernard Wirth2 และ  ผศ.ดร.ประหยัด นิชลานนท3 

------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาภาพประวัติศาสตรและสังคมไทยในสมัยรัชกาลที่ 7 โดยเฉพาะอยางยิ่งชวงเหตุการณ
ปฏิวัติ 2475 ที่คณะราษฎรเปนผูกอการปฏิวัติขึ้น เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 มีจุดมุงหมายท่ีจะเปล่ียนแปลงการ
ปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยใช
รายงานเอกสารทางการทหารของนายพันโทอองรี รูซ (Lieutenant- Colonel Henri Roux) ผูชวยทูตทหารฝรั่งเศส
ประจําสยามในขณะนั้น นายพันโทอองรี รูซมิไดรายงานเพียงแตเหตุการณตางๆเทาน้ัน แตเขายังสอดแทรกทัศนะที่มี
ตอเหตุการณ ตัวบุคคล รวมถึงกองทัพ และสภาพสังคมโดยทั่วไป ซึ่งเปนรายงานท่ีมีคุณคาและควรแกการศึกษา 
รายงานของเขามีความแตกตางจากหนังสือประวัติศาสตรของไทย ที่ไมอาจแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเรื่องที่เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย ซึ่งตรงกันขามกับวัฒนธรรมตะวันตกที่สามารถแสดงความคิดเห็น
ในเรื่องตางๆไดอยางเต็มที่และเปดเผย ดวยเหตุน้ี จึงกลาวไดวา การศึกษาเหตุการณประวัติศาสตรของชาติไทยโดย
ผานมุมมองของชาวตะวันตกที่มีความแตกตางทางวัฒนธรรมและมุมมองนั้น จะทําใหเราเห็นภาพประวัติศาสตรที่
กวางและรอบดานมากขึ้น  
 

คําสําคัญ :  นายพันโทอองรี รูซ, การปฏิวัติ 2475, ประวัติศาสตรการเมืองไทย 
 

Abstract 
 

 This article is a historical study upon the reign of the King Rama VII, especially the day of the Revolution 
in 1932, which had been committed by the Party of People. They intended to reverse the absolute monarchy to the 
constitutional monarchy. We studied our Thai history through the monthly reports of the Lieutenant- Colonel Henri 
Roux, French military attaché in Siam at that time. In his works, he has not only presented the historical fact, but 
also his own opinion. He has commented about many events happened, personal characteristic, social situation and 
even army. This makes his reports valuable to study and different from others Thai historical books. That is because 
there are some topics unalloyed to argue and to criticize such as the royal family. On the contrary, according to the 
human liberty and equality, they can mention it in public and present their opinion. Otherwise, we can see more 
openly our history through the foreign perspectives of an European officer who works for Siam for such period.  
Keyword :  Lieutenant- Colonel Henri Roux, Revolution of Siam in 1932, political history of Siam 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาฝร่ังเศสศึกษา ภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 อาจารยประจําภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 อาจารยประจําภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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1. บทนํา 
 ในคริสตศตวรรษท่ี 19 โลกไดกาวสูยุคสมัยของการลาอาณานิคมของประเทศมหาอํานาจตะวันตก เพ่ือ
แสวงหาแหลงวัตถุดิบนําไปปอนโรงงานอุตสาหกรรม ประเทศตางๆในทวีปแอฟริกาและทวีปเอเซียหลายประเทศตก
เปนอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศส ตัวอยางเชน ในป พ.ศ. 2369 (ค.ศ. 1826) อังกฤษเขายึดครองแควนยะไขและ
ทางตอนใตของประเทศพมา ในขณะท่ีประเทศกัมพูชาและโคชินจีนตกเปนอาณานิคมของฝรั่งเศส ในป พ.ศ. 2402 
(ค.ศ. 1859) ถึงแมวาประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศจะตกเปนเมืองขึ้นของประเทศมหาอํานาจตะวันตกแลว แต
ประเทศไทย ซึ่งแตเดิมรูจักกันในนามของ “สยาม” ก็ยังรักษาเอกราชเอาไวได สวนหนึ่งเน่ืองจากนโยบายการปฏิรูป
ประเทศใหทันสมัยทัดเทียมอารยประเทศ ต้ังแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 (ค.ศ. 1851-
1868) ทรงยินยอมเซ็นสนธิสัญญาเบาวริงกับสหราชอาณาจักร ถือไดวาเปนการเปดประเทศรับการเขามาของชาติ
ตะวันตก ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 (ค.ศ. 1868-1910) ทรงปฏิรูปและ
พัฒนาสยาม ทั้งโครงสรางทางสังคมและการเมืองการปกครอง  เชน การเลิกทาส การพัฒนาสาธารณูปโภคใหทันสมัย
มากย่ิงขึ้น ไมวาจะเปน ทางรถไฟ ถนนหนทาง การขุดคลอง ระบบไปรษณียโทรเลข เปนตน อีกทั้ง การจัดต้ังการ
ปกครองสวนทองถ่ินที่เรียกวา “สุขาภิบาล”  และการสงนักเรียนไทยไปศึกษาตอยังตางประเทศ โดยมีจุดมุงหมายที่จะ
สรางขาราชการรุนใหม ไมเฉพาะบุตรหลานขาราชการช้ันสูงเทาน้ัน แตยังทรงพระราชทานทุนเลาเรียนหลวง เพ่ือเปด
โอกาสทางการศึกษาใหกับบุคคลทั่วไปดวย 
 ในสมัยรัชกาลท่ี 6 แนวคิดประชาธิปไตยและการปฏิวัติในหลายประเทศ ถูกนํามาเผยแพรตอสาธารณชน 
เน่ืองจากมีการใหสิทธิเสรีภาพกับสื่อสิ่งพิมพมากขึ้น ดวยเหตุน้ีจึงทําใหนักวิจารณไทยกลาแสดงความคิดเห็น 

วิพากษวิจารณการทํางานของเหลาเจานายช้ันสูงที่กุมอํานาจการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย4 ประกอบ

กับในรัชกาลน้ี สยามไดเขารวมสงครามโลกครั้งที่ 1 ทําใหสยามตองประสบปญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า ผูคนประสบ
กับความยากลําบาก ซึ่งตรงขามกับเจานายยังคงอยูดีกินดีเชนเดิม ยิ่งไปกวาน้ัน รัชกาลที่ 6 ทรงกอต้ังกองเสือปาขึ้น ซึ่ง
ทําใหเหลาทหารไมพอใจ เพราะคิดวาพระองคจะไมสนับสนุนกองทัพสยามอีกตอไป5 
 ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว สยามประสบปญหาตางๆมากมาย ไมวาจะเปน ภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่า เน่ืองจากวิกฤตเศรษฐกิจทั่วโลก จึงจําเปนตองปลดขาราชการออก คาเงินบาทออนตัวลง ผลผลิตขาว
ตกตํ่า และการกุมอํานาจของเหลาพระบรมวงศานุวงศ โดยเฉพาะอยางยิ่ง อภิองคมนตรีสภา6 ดังน้ัน นักเรียนทุนเลา
เรียนหลวงที่ไปศึกษายังตางประเทศ รวมถึงประเทศฝรั่งเศส เพ่ือศึกษาวิชากฎหมายและการทหาร อาทิ นายปรีดี พนม
ยงค7 ศึกษาวิชากฎหมาย และรอยโท แปลก คีตสังคะ8 ศึกษาวิชาทหารปนใหญ จึงตองการเห็นการเปล่ียนแปลงใน
บานเมืองของตน เพ่ือผูคนจะไดมีสิทธิเสรีภาพเทาเทียมกัน และมีอิสระในการกระทําการตางๆมากขึ้น น่ีคือ จุดเริ่มตน

                                                 
4 ชาญวิทย เกษตรศิริ, 2535  
5 เกริกฤทธ์ิ เชื้อมงคล, 2552 
6 ในการปฏิรูปการเมืองการปกครอง เร่ิมมีการแตงต้ังอภิองคมนตรีสภาขึ้น เพื่อทําหนาท่ีถวายคาํปรึกษาใหกับพระเจาแผนดินในเร่ืองของ 
   ราชสํานัก เพื่อชวยในการปกครองประเทศ 
7 ปรีดี พนมยงค เปนหนึ่งในนักเรียนทุนที่ไดไปศึกษาวิชากฎหมายท่ีประเทศฝร่ังเศส ในป พ.ศ. 2463- 2470 (ค.ศ. 1920- 1927) เขามี
บทบาทสําคัญในการเปล่ียนแปลงการปกครอง เปนผูนําฝายพลเรือน และหลังการปฏิวัติ ไดยศเปน “หลวงประดิษฐมนูธรรม” เขาไดดํารง
ตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
8 รอยโทแปลก คีตสังคะ เปนสมาชิกสําคัญคนหนึ่งในคณะราษฎรเชนเดียวกับปรีดี พนมยงค ตอมาไดเลื่อนตําแหนงเปน จอมพล ป. พบิูล
สงคราม และไดดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 
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ของการปฏิวัติสยาม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 (ค.ศ. 1932)9 เพ่ือเปล่ียนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข การปฏิวัติในครั้งน้ัน นําโดย
คณะปฏิวัติทั้งทหารและพลเรือนที่เรียกตัวเองวา “คณะราษฎร” 
 หลังจากที่มีการกอการเปล่ียนแปลงการปกครองแผนดินเพียง 3 วัน มีการออกพระราชบัญญัติธรรมนูญการ
ปกครองแผนดินสยามช่ัวคราว ในวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 เปนหลักในการเปล่ียนผานอํานาจการปกครอง 
ตอจากน้ันอีกประมาณ 5 เดือน พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับถาวรวันที่ 10 
ธันวาคม พ.ศ. 2475 นับวาเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรกแหงราชอาณาจักรสยาม มีสาระสําคัญดังน้ี 
 1. อํานาจอธิปไตยมาจากปวงชนชาวสยาม พระมหากษัตริยผูเปนประมุข ทรงใชอํานาจน้ีแตโดยบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญ อํานาจอธิปไตยแบงออกเปนอํานาจนิติบัญญัติโดยมีสภาผูแทนราษฎรเปนผูใช อํานาจบริหารมี
คณะรัฐมนตรีเปนผูใช และอํานาจตุลาการมีศาลเปนผูใช 
 2. พระมหากษัตริยดํารงอยูในฐานะอันเปนที่เคารพสักการะ ผูใดจะละเมิดมิได พระองคทรงดํารงตําแหนง
จอมทัพ ตองทรงเปนพุทธมามกะและเปนอัครศาสนูปถัมภก ตลอดจนทรงทําสนธิสัญญาทางไมตรีกับนานาประเทศ 
และทรงมีพระราชอํานาจในการแตงต้ังนายกรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของสภาผูแทนราษฎร รวมถึงพระองคทรงมี
อํานาจยุบสภาผูแทนราษฎรดวย 
 3. สมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป แบงออกเปน 2 ประเภท คือ ราษฎรชายหญิงที่มีอายุ 
20 ปบริบูรณแลว และมีสัญชาติเปนไทยตามกฎหมายและภายใตเง่ือนไขที่ระบุไวในพระราชบัญญัติเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. 2475 เลือกผูแทนตําบล แลวผูแทนตําบลเลือกผูแทนราษฎร อีกประเภทหนึ่งคือ ไดรับ
แตงต้ังโดยพระมหากษัตริยตามคําเสนอแนะของคณะรัฐมนตรี 
 4. พระบรมวงศานุวงศต้ังแตช้ันหมอมเจาขึ้นไปโดยกําเนิด หรือโดยแตงต้ังก็ตาม ไมมีสิทธิเก่ียวขั้งอทาง
การเมือง 
 5. สตรีไดรับสิทธิทางการเมือง เลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดยผานผูแทนตําบล 
 ในรัฐธรรมนูญฉบับน้ีเองที่มีการเปล่ียนคําศัพทบางคําใหทันสมัยขึ้น ไดแก เปล่ียนจาก “คณะกรรมการ
ราษฎร” เปน “คณะรัฐมนตรี” โดยมี “นายกรัฐมนตรี” เปนหัวหนา และ “กรรมการราษฎร”  เปล่ียนเปน “รัฐมนตรี” 

สวนคําวา “เสนาบดี” ที่เคยใชกันต้ังแตรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ. 1991- 2031) เปนอันยกเลิก10 นับได

วารัฐธรรมนูญฉบับน้ีเปนรากฐานของการรางรัฐธรรมนูญในยุคตอมา และเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาประเทศใหมี
ความศิวิไลยทัดเที่ยมอารยประเทศ ดวยการเปดโอกาสใหผูคนมีสวนรวมทางการเมือง มีสิทธิเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นมากขึ้น 
 การปฏิวัติสยามน้ันนับเปนชวงเวลาที่สําคัญอยางยิ่งในหนาประวัติศาสตรการเมืองไทย เพราะถือเปน
จุดเริ่มตนของสยามยุคใหม มีการเปล่ียนแปลงตางๆ มากมาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปล่ียนแปลงทางดานการเมือง 
ดังน้ันการปฏิวัติจึงเปนจุดเริ่มตนของการปกครองในปจจุบัน นอกจากน้ี ความนาสนใจของการปฏิวัติในคร้ังน้ัน คือ 
เหตุการณตางๆดําเนินไปอยางสงบเรียบรอย ปราศจากความรุนแรงและการนองเลือด ซึ่งแตกตางจากการปฏิวัติ
โดยทั่วไปท่ีมักจะมีการสูญเสียเลือดเน้ือ จึงทําใหชาวตางชาติโดยเฉพาะชาวตะวันตกตางใหความสนใจตอเหตุการณน้ี
เปนอยางมาก  

                                                 
9 ณรงค เพ็ชรประเสริฐ, 2542 
10 รอง ศยามานนท, 2520 
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ในชวงเวลาน้ันเอง มีชาวตะวันตกเขามาอาศัยอยูในสยามอยูจํานวนหน่ึง ทั้งที่เปนที่ปรึกษา และขาราชการ
ของรัฐบาลไทย และเจาหนาที่ตางประเทศ จึงมีบันทึกของชาวตะวันตกเหลาน้ันปรากฎอยู ทั้งที่เก่ียวกับเหตุการณการ
ปฏิวัติ 2475 และเหตุการณที่สําคัญ อื่นๆ รวมท้ังสภาพทางการเมือง สังคมในสมัยน้ัน คนเหลาน้ีจึงถือเปนพยานบุคคล
ที่มีสวนชวยในการเติมเต็มภาพเหตุการณประวัติศาสตรของสยามใหสมบูรณยิ่งขึ้น 
 พันโทอองรี รูซ (Lieutenant-Colonel Henri Roux) ผูชวยทูตทหารฝรั่งเศสประจําสยาม (Attaché militaire)11 
ซึ่งเปนผูเห็นเหตุการณและมีการพูดคุยกับขาราชการไทย เชน พระศิลปศาสตราคม ซึ่งเปนนายทหาร ดังน้ัน ขอมูลที่ได
จากเอกสารของเขาจึงมีลักษณะเหมือนการเลาเหตุการณที่เขาประสบพบเห็น และมีขอมูลที่ไดจากการพูดคุยกับ
ขาราชการท่ีรวมเหตุการณบางคนดวย เชน นายทหารช้ันผูนอยคนหนึ่ง นายพันโทอองรี รูซไดจดบันทึกรายงาน
ประจําเดือนต้ังแตป พ.ศ. 2474-2478 เพ่ือรายงานเหตุการณสําคัญตางๆใหกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมท่ีกรุง
ปารีส เอกสารบันทึกน้ีไมเพียงแตแสดงขอมูลหรือขอเท็จจริงเทาน้ัน แตประกอบไปดวยขอคิดเห็น รวมทั้งมีการ
วิเคราะหวิจารณเรื่องตางๆ เอาไวดวย ในป พ.ศ. 2475 นายพันโทอองรี รูซ ไดเขียนรายงานประจําเดือนรวมท้ังสิ้น 8 
ฉบับ ไดแก 
 1. รายงานฉบับที่ 22- A วันที่ 24 มิถุนายน 2475 พรอมดวย คําประกาศคณะราษฎรแปลเปนภาษาฝรั่งเศส 
บรรยายเหตุการณตางๆ ในวันปฏิวัติ 
 2. รายงานฉบับที่ 23/A วันที่ 1 กรกฎาคม 2475 พรอมดวย คําขาดของคณะราษฎรที่ทูลเกลาฯถวาย
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และรัฐธรรมนูญฉบับช่ัวคราว พูดถึงเหตุการณทางการเมืองหลังจากเหตุการณ
ปฏิวัติหน่ึงสัปดาห 
 3. รายงานฉบับที่ 24/A วันที่ 13 กรกฎาคม 2475 ทวนเหตุการณการปฏิวัติ โดยสอดแทรกความคิดเห็น
เก่ียวกับชาวสยามและกองทัพสยามลงไปดวย 
 4. รายงานฉบับที่ 28/A วันที่ 29 กรกฎาคม 2475  
 5. รายงานฉบับที่ 29/A วันที่ 11 สิงหาคม 2475  
 รายงานฉบับที่ 4 และ 5 แสดงใหเห็นถึงความความแปรปรวนทางการเมืองไทย และภาวะเศรษฐกิจที่ไมมี
เสถียรภาพ  
 6. รายงานฉบับที่ 31/A วันที่ 27 สิงหาคม 2475 แสดงใหเห็นถึงอุปสรรคและความยากลําบากในการ
บริหารงานของรัฐบาลชุดใหม 
 7. รายงานฉบับที่ 34/A วันที่ 24 กันยายน 2475 เปนรายงานเหตุการณประจําเดือนและปญหาของรัฐบาล 
 8. รายงานฉบับที่ 38/A แสดงทัศนะของอองรี รูซ ผูรายงานที่มีตอการปฏิวัติ และชาวสยาม  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/วิธีการวิจัย 
 “การปฏิวัติสยาม 2475 ในทัศนะของพันโท อองรี รูซ” เปนการศึกษาวิเคราะหเชิงพรรณนาความ โดยใช
เอกสารช้ันตนภาษาฝรั่งเศสของพันโทอองรี รูซ จํานวน 8 ฉบับ ดังกลาวขางตนเปนแนวทางหลักในการศึกษา แตทั้งน้ี

                                                 
11 หลังสงครามโลกคร้ังท่ี 1 ฝร่ังเศสไดจัดต้ังตําแหนงผูชวยทูตทหารประจําสยามขึ้นต้ังแตป พ.ศ. 2463 (ค.ศ. 1920) โดยจะดํารงตําแหนง
วาระละ 5 ป โดยมีโจเซฟ เดกรูแอล ( Joseph Desgruelles 1920-1925), อองรี จอรจ บอนนฟงด เดอ ลาปอมาแรด  
( Henri Georges Bonnefond de Lapomarède 1926-1931) และ พันโท อองรี รูซ (Lieutenant-Colonel Henri Roux 1931-1936) ผูชวยทูต
ทหารเหลาน้ี จะดํารงตําแหนงท่ีสถานทูตฝร่ังเศสประจําสยาม ซึ่งต้ังอยูใกลๆ กับโรงพยาบาลเซนต หลุยส ในกรุงเทพฯ  
( อัญชนิน พุทธิมงคล, 2531 ) 
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ผูวิจัยไดใชเอกสารและงานวิจัยทั้งภาษาไทย ฝรั่งเศส และอังกฤษที่เก่ียวกับการปฏิวัติ 2475 มาประกอบการศึกษา
วิเคราะห อางอิงดวย อีกทั้งผูวิจัยจะทําการแปลเอกสารชุดน้ีเปนภาษาไทย เพ่ือใหนักศึกษาและผูคนควาวิจัยที่ไมมี
ความรูภาษาฝรั่งเศสสามารถเขาใจและนําไปใชประโยชนในการศึกษาตอไป 
 
3. ผลการวิจัย 
 จากเอกสารทางทหารประจําป 2475 ของพันโทอองรี รูซ จํานวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ ทําใหเห็นภาพทาง
ประวัติศาสตรที่ชัดเจนและกวางมากยิ่งขึ้น กลาวคือ การปฏิวัติสยาม 2475 เปนการปฏิวัติที่ดําเนินไปอยางสงบ ไมมี
การนองเลือดและความรุนแรงใดๆ มีเหยื่อจากเหตุการณในครั้งน้ันเพียงคนเดียวเทาน้ัน ซึ่งเกิดจากความตระหนกของ
ทหารเฝายาม ดวยเหตุที่เหตุการณปฏิวัติดําเนินไปอยางสงบ จึงเปนที่สนใจของชาวฝร่ังเศสที่ประเทศของเขาผานการ
ปฏิวัติที่นองเลือดมา นายพันโทอองรี รูซ ผูชวยทูตทหารฝรั่งเศสประจําสยาม มีมุมมองตอเหตุการณน้ีวา อาจจะเปนมติ
เอกฉันทของผูกอการที่ประกอบดวยทหารและพลเรือน หรือแมแตองคพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเองดวยก็

ตาม เน่ืองจากเหตุการณดําเนินไปอยางราบรื่น ไมมีเสียงคัดคานแตอยางใด12 แตมุมมองของอองรี รูซอีกมุมหน่ึง คือ 

ความเฉื่อยชา และไมสนใจในสิ่งใดเลยของชาวสยาม ซึ่งเขามองวาเปนลักษณะเฉพาะของชนชาติสยาม เพราะพวกเขา
มองเหตุการณปฏิวัติครั้งน้ีเปนเพียงงานมหรสพรื่นเริงที่สงเสียงรองเฮฮาตามคําบอกเทาน้ัน แตไมรูวาอันที่จริงแลวเกิด

อะไรขึ้น13  

 
 “แตอยางไรก็ตาม ดูเหมือนวาการปฏิวัติครั้งน้ีมีการเตรียมการมาอยางดีเยี่ยม และมีการจัดระเบียบอยางดี จึง

อดประหลาดใจไมไดวา การปฏิวัติดังกลาว อันประกอบดวยทหารบกและทหารเรือเปนสวนใหญหรือ
ทั้งหมด ซึ่งไดจัดพิมพคําประกาศคณะปฏิวัติหลายพันแผน และมีรถเอามาแจกตามถนนหนทางตางๆ ใน
ตอนบายวันน้ี ในขณะที่ตามสี่แยกทุกหนทุกแหงก็มีทหารและพลเรือนเอาคําประกาศมาอานใหพวกชาวบาน
ฟง สามารถกระทําไดโดยที่ความลับไมรั่วไหล”14 
นายพันโทอองรี รูซยังพูดถึงชนชาวจีน ซึ่งในหนังสือประวัติศาสตรไทยมักไมคอยพูดถึงนัก วาเปนพวกที่กุม

กิจการตางๆของประเทศไวในมือ และไมเกรงกลัวตอตัวบทกฏหมาย ซึ่งเขามองวาอาจเปนอันตรายตอสยามตอไปใน
อนาคต  
 นอกจากน้ี ในหนังสือประวัติศาสตรไทยมักไมคอยพูดถึงความสัมพันธระหวางพระบาทสมเด็จพระปกเกลา
เจาอยูหัวและคณะรัฐบาลชุดใหมที่กอต้ังขึ้นโดยคณะราษฎร แตในบันทึกของอองรี รูซไดวิเคราะหไววา “อันที่จริง
แลว ความสัมพันธระหวางสองขั้วอํานาจน้ีไมคอยมีความเปนมิตรเทาไรนัก เน่ืองจากเปนเรื่องของ “หนาตา” ซึ่งถือ
เปนเรื่องที่สําคัญในสยาม ดวยเหตุที่คณะปฏิวัติไดกระทําการเรียกรองประชาธิปไตยกอนหนาที่พระองคจะ
พระราชทานใหกับประชาชนอยางที่ทรงตั้งพระทัยไวนานแลว น่ันเทากับวา พระองคทรงไมพอพระทัยที่ทรง “เสีย
พระพักตร” แตในภายหลัง พระองคก็ทรงสามารถเรียกพระเกียรติของพระองคกลับมาไดสวนหน่ึง 
 แตอยางไรก็ตาม แมวาจะมีการเรียกรองใหเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมา
เปนระบอบประชาธิปไตย เพ่ือลดอํานาจของเหลาพระบรมวงศานุวงศลงและเพ่ือทําใหประชาชนมีความสุข ความมั่ง

                                                 
12 อองรี รูซ, 1932 
13 อองรี รูซ, 1932 
14 อองรี รูซ, 1932 
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คั่งสมบูรณมากขึ้น แตอํานาจก็ยังคงอยูในมือของชนช้ันเจานายเชนเดิม เน่ืองจากในการแตงต้ังตําแหนงหนาที่ที่สําคัญ
ตางๆ ก็ยังคงตองผานการเห็นชอบและลงพระปรมาภิไธยจากพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสียกอน  
 นายพันโทอองรี รูซยังกลาวชมกองทัพสยามอีกดวยวา การท่ีทหารช้ันผูนอยออกมารวมทําการปฏิวัติน้ัน เปน
เพียงแตการทําตามคําสั่งเทาน้ัน ซึ่งถือเปนนิสัยของทหารที่ไดรับการฝกฝนมาวาใหเช่ือฟงผูบังคับบัญชาอยางเครงครัด 
นอกจากนี้เขายังเห็นวา หลังการกอการปฏิวัติ กองทัพสยามไดรับการปรับเปล่ียนอยางมาก มีการสั่งซื้ออาวุธ
ยุทโธปกรณใหทันสมัยมากขึ้น แตเขาเห็นวาสิ่งที่สําคัญกวา คือ จิตใจท่ีหนักแนนมั่นคงของผูใชอาวุธยุทโธปกรณน้ัน 
 
 “กองทัพสยามไดรับการปรับปรุงใหทันสมัย มีอาวุธยุทโธปกรณเปนจํานวนมาก อยางไรก็ตาม การปฏิวัติที่

เกิดขึ้นที่กรุงเทพฯ ทําใหเรานอนใจไดวาจะไมมีอันตรายจากสยามเหมือนอยางกับที่มีการพูดถึงกันในชวงป
หลังๆมาน้ี นอกจากน้ี หนวยงานตางๆของกองทัพสยามก็ยังไมมีระบบการบริหารจัดการท่ีดีพอ นับแตน้ีไป
เรานาจะสบายใจไดเก่ียวกับแสนยานุภาพในการรุกรานของกองทัพสยาม น่ีเปนสิ่งที่ดีที่สุดที่พิสูจนใหเห็นวา 

อาวุธยุทโธปกรณน้ันไมมีความสําคัญอะไรเลย หากคนที่ใชไมมีจิตใจท่ีหนักแนนมั่นคง”15 

 
4. บทสรุป/สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษา เราจะไดเห็นแนวคิดของชาวยุโรปคนหน่ึงที่อยูในฐานะผูชวยทูตทหารฝรั่งเศสดวยวา เปนการ
ยากที่พระองคจะรักษาพระเกียรติและอํานาจของพระองคเอาไวไดหลังจากเหตุการณการปฏิวัติ ถามิไดรับการ
สนับสนุนหรือชวยเหลือจากสถาบันศาสนา เน่ืองจากความเช่ือที่วา พระมหากษัตริยทรงเปนสมมติเทพ และจาก
แนวความคิดทางศาสนาน้ีเอง ที่สงผลใหผูคนในประเทศมีความเฉื่อยชา และเฉยเมยตอเหตุการณตางๆท่ีเกิดขึ้น เพราะ
พวกเขาถูกปลูกฝงความคิดในเรื่องของ “กรรม” มาต้ังแตกําเนิด ดวยเหตุน้ีเอง ในสายตาของชาวยุโรป ความเฉยเมย
และความเฉื่อยชาจึงกลายเปนลักษณะเฉพาะของชาวสยาม 

ในการทํารัฐประหารครั้งน้ี กลุมที่มีบทบาทมากที่สุดคือ ทหาร ที่กุมอํานาจตางๆไวในมือ และพวกเขายืม 
“มันสมอง” จากพลเรือนในการรางกฏหมาย ขอระเบียบตางๆ จะเห็นไดจากการท่ีทหารเขามาดํารงตําแหนงสําคัญๆใน
รัฐบาลมากกวาพลเรือน ซึ่งถาจะพิจารณาใหดีแลวถือไดวาเปนเรื่องธรรมดาท่ีทหารจะเขามามีอํานาจมากกวาพลเรือน 
เพราะพวกเขากุมอํานาจทางอาวุธยุทโธปกรณเอาไวในมือ ที่นับไดวาเปนอันตรายตอประเทศอยางยิ่ง 
 เน่ืองจากนายพันโทอองรี รูซ มีความสนใจและไดเขามาปฏิบัติหนาที่ทางทหารหลายครั้งในแถบอินโดจีน 
กอนที่จะเขามาปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงทูตทหารในสยาม ทําใหเขามีความเขาใจทั้งภาษาเวียดนาม ภาษาลาว รวมถึง
ภาษาไทย และวัฒนธรรมตางๆซึ่งเปนพ้ืนฐานชวยใหเขาคิดวิเคราะหและแสดงความคิดเห็นไดอยางสมเหตุสมผล 
นอกจากน้ี การท่ีผูบันทึกเปนชาวตะวันตกและทหารอาชีพดวย การบันทึกของเขาจึงมีความสําคัญและใหมุมมองที่
แตกตางไปจากมุมมองของนักประวัติศาสตร ยกตัวอยางเชน เขาทําการวิเคราะหวา การที่ปวงชนชาวสยามมีความ
เพิกเฉย เฉยเมยตอเหตุการณตางๆที่เกิดขึ้นน้ัน เขาเห็นวาอาจจะมาจากความเช่ือทางศาสนาท่ีเช่ือในเรื่องของ “กรรม” 
ดังน้ัน พวกเขาจึงยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นอยางไมมีปฏิกิริยาตอตานใดๆ และเขายังแสดงความคิดเห็นเชิงประเมิน
แสนยานุภาพของกองทัพสยามในเวลาน้ันดวย ซึ่งเขามองวา การที่กองทัพพยายามทําการเปลี่ยนแปลงตางๆ นัยหน่ึง
เปนการแสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพในการทํางานของรัฐบาล ซึ่งก็มีขอถกเถียงกันวา รัฐบาลมักสนใจ
ในเรื่องที่สําคัญนอยมากกวาที่จะแกไขปญหาหลักๆของประเทศ ยิ่งไปกวาน้ัน บางเหตุการณที่ไมเคยปรากฏใน
เอกสารไทยมากอน อยางการประทวงของทหารโดยไมยอมกินขาวเชาน้ัน ก็ไดรับการบันทึกจากนายทหารผูน้ี ถานํา

                                                 
15 อองรี รูซ, 1932 
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เหตุการณที่ดูเหมือนเปนเหตุการณเล็กๆมาวิเคราะหก็จะพบวา หลังการปฏิวัติที่เหลาทหารช้ันผูนอยทําตามคําสั่งอยาง
เครงครัด บัดน้ีพวกเขาเหลาน้ันไดแสดงความไมพอใจโตตอบ ซึ่งผูที่สนใจอาจจะทําการศึกษาพัฒนาการทางความคิด
หรือจิตสํานึกของทหารในสมัยน้ันตอไปได 
 สุดทายน้ี ผูวิจัยไดทําการแปลเอกสารช้ันตนภาษาฝรั่งเศสเปนภาษาไทยไวในวิทยานิพนธดวย เน่ืองจาก
เอกสารน้ีไมเคยไดรับการเผยแพรหรือตีพิมพมากอน เพ่ือเปนประโยชนในการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป นิสิต
นักศึกษาที่สนใจ แตไมมีความรูดานภาษาฝรั่งเศส 
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สังคมไทยและชาวสยามใน “บันทึกความทรงจําของ เคานท1 เดอ ฟอรแบ็ง” 

Siam Society and the People from the Perspective of “Memoires du Comte de Forbin”  
 

จิราวรรณ เกียรติโพธา2  ดร.Bernard Wirth3 

--------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 งานวิจัยน้ีตองการศึกษาภาพลักษณของสังคมไทยและชาวสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชจากงาน
เขียนของนายทหารฝรั่งเศสเรื่อง Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ         ฟอรแบ็ง) 
โดยศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมฝร่ังเศสในคริสตศตวรรษที่ 17 รวมท้ังชีวประวัติของ เดอ ฟอรแบ็ง ทั้งที่อยู
ในฝรั่งเศสและสยาม เพ่ือวิเคราะหทัศนคติและมุมมองของเขา โดยนําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบกับเอกสารช้ันตน
ฝรั่งเศสรวมสมัยและงานคนควาวิจัยที่เก่ียวของ 
 ผลการศึกษาพบวาบริบททางสังคมและวัฒนธรรมแบบตะวันตกและบุคลิกของ เดอ ฟอรแบ็ง นายทหาร
ฝรั่งเศส สงผลตอการนําเสนอภาพของสัมคมไทย วัฒนธรรมและลักษณะของชาวสยามในมุมมองท่ีแตกตางจากผู
บันทึกชาวฝรั่งเศสคนอื่นๆ ในยุคเดียวกัน 
 
คําสําคัญ : เคานท เดอ ฟอรแบ็ง, บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง, สังคมไทยและชาวสยาม 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research are 1) to study Siam society and the people during King Narai the Great’s 
reign from “Mémoires du Comte de Forbin” in comparison with contemporary French documents and other 
documents written by French, English and Thai authors and 2) to analyze Count of Forbin’s perspective on Siam 
society and Siamese through his social and cultural influences on his perspective.  The result is that his life and 
background in the social and cultural context of France explain the causes of his differing perspective on Siam 
society and the people.  
 
KEY WORD: Comte de Forbin, Comte de Forbin’s account, Siam society and the people.  
 
 
 

                                                 
1 เคานท เปนบรรดาศักดิ์ของขุนนางท่ีใชในยุโรป มาจากภาษาฝรั่งเศสวา “comte” หมายถงึ พระสหายของพระจักรพรรดิหรือผูแทนของพระจักรพรรด ิฟอรแบ็งไดรับ 
  ตําแหนงนี้เม่ือป ค.ศ. 1708 เม่ือออกไปทําสงครามกับสกอตแลนดในนามของกษัตริยฝร่ังเศส 
2 นักศึกษาปริญญาโท สาขาฝร่ังเศสศึกษา ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 อาจารยประจําภาควิชาภาษาฝร่ังเศส คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลยัศิลปากร 
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1. บทนํา 
 ราชอาณาจักรอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณมหาราช (ครองราชย พ.ศ. 2199-2231) ถือไดวาเปน
ยุคทองยุคหน่ึงในประวัติศาสตรชาติไทย เน่ืองดวยความเจริญรุงเรืองทางดานการคา วรรณคดี ศาสนาและวัฒนธรรม 
กลาวคือในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ มีชาวตางชาติทั้ง จีน ญี่ปุน โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษเขามาติดตอการคา
มาก เห็นไดจากมีปอมการคาต้ังตามหัวเมืองตางๆ ทางดานวรรณคดี ปรากฏวรรณกรรมที่สําคัญหลายช้ินในรัชสมัยน้ี 
เชน จินดามณี แบบเรียนสอนภาษาไทยเลมแรกของไทย แตงโดยพระโหราธิบดี ทางดานการศาสนา สมเด็จพระ
นารายณใหอิสระในการเผยแผคริสตศาสนา และพระราชทานที่ดินใหสรางบานและโบสถสําหรับสอนศาสนา เชน วัด
นักบุญยอแซฟของบาทหลวงฝรั่งเศส นอกจากน้ียังพระราชทานสิทธิในการเลือก   นับถือศาสนาแกชาวสยามดวย  แต
เรื่องที่ถือวาโดดเดนจนทําใหมีผูศึกษายุคสมัยของพระองคมากที่สุด คือ นโยบายในการติดตอกับตางประเทศ เน่ืองดวย
พระราโชบายเปดประเทศตอนรับทั้งชาวตะวันตกและชาวตะวันออก เพ่ือสงเสริมการคา4  ชาติที่มีบทบาทใน
ราชอาณาจักรอยุธยามากชาติหน่ึงคือ ฝรั่งเศส แมในวงวิชาการไทยปจจุบันจะยังมีการถกเถียงเพ่ือหามูลเหตุ
ความสัมพันธไทย-ฝรั่งเศสที่แทจริง5  แตก็ไมอาจปฏิเสธไดวาชาวฝร่ังเศสไดทิ้งหลักฐานประวัติศาสตรสมัยอยุธยา
ใหแกเราไดศึกษามากที่สุดชาติหน่ึง 
 ประเทศฝรั่งเศสภายใตการปกครองของพระเจาหลุยสที่ 14 (พ.ศ.  2181-2258, ค.ศ. 1638-1715) มีความ
เจริญรุงเรืองมาก ภาษาฝรั่งเศสไดกลายเปนภาษาของคนช้ันสูงและภาษาทางการทูต พระองคทรงบริหารประเทศดวย
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ดําเนินนโยบายใหประเทศมีความมั่งคั่งที่สุด ทั้งทางการคาและการทูต ไดแกการสราง
สถานีการคาในทวีปอเมริกา แอฟริกา และเอเชีย  สวนทางดานการทูต พระองคทรงสงคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี
ในหลายประเทศ และหน่ึงในน้ันคือ ประเทศสยาม ความสัมพันธทางการทูตระหวางราชสํานักฝรั่งเศสของพระเจา
หลุยสที่ 14 และสยามของสมเด็จพระนารายณไดเริ่มขึ้นอยางเปนทางการครั้งแรกในเดือนกันยายน ป พ.ศ.  2228 (ค.ศ.  
1685) เมื่อกษัตริยฝรั่งเศสมีพระราชประสงคสงคณะทูตชุดใหญนําโดยราชทูต      เชอวาลิเยร เดอ โชมองต (Chevalier 
de Chaumont) อุปทูตบาทหลวงเดอ ชัวซีย (L’Abbé de Choisy) พรอมคณะผูติดตาม ไดแก บาทหลวงเยซูอิตจํานวน 6 
รูป6  ขุนนาง 12 คนและนายทหารเรือจํานวนหน่ึง มาสยามโดยเรือรบหลวงลัวโซ (L’Oiseau) และเรือฟรีเกต ลา มาลีญ 
(La Maligne)7  คณะราชทูตมีวัตถุประสงคชักชวนพระนารายณใหเขารีต ขอสิทธิพิเศษในการสอนศาสนา และขอ
ผูกขาดการคาดีบุกที่ภูเก็ตเพ่ือรับผลประโยชนทางการคาเทาเทียมกับฮอลันดา ทั้งน้ีผูรวมเดินทางแตละคนตางเขียน
                                                 
4 ชาวตะวันออกไดแก ชาวจีนและชาวอินเดีย สวนชาวตะวันตก ชาติแรกท่ีเขามายังกรุงสยามคือ ชาวโปรตุเกส เขามาติดตอสัมพันธทางการทูตและการคาเม่ือป พ.ศ.  
2054 ในรัชสมัยพระรามาธิบดีท่ี 2 (พ.ศ.  2034-2072) ตอมาคือชาวฮอลันดา เขามาพรอมบริษัทอินเดียตะวันออกของดัตช (VOC - Verenigde Oostindische 
Compagnie) ท่ีมุงเนนการคาเพียงอยางเดียว ถือเปนคูแขงสําคัญของโปรตุเกส แมภายหลังอังกฤษจะเร่ิมใหความสนใจสยาม แตดวยปญหาภายในของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของอังกฤษ (British East India Company) ประจําอยุธยาเองจึงทําใหตองยุติความสัมพันธลงในท่ีสุด ชาวตะวันตกชาติสุดทายท่ีเขามาในสมัยพระนารายณ
ไดแก ชาวฝร่ังเศส (La Loubère, 1691) 
5 นักประวัติศาสตรวิเคราะหมูลเหตุความสัมพันธไทย-ฝร่ังเศสไว 2 แนวทาง มุมมองแรกเห็นวาเปนเร่ืองความขัดแยงภายนอกราชอาณาจักร เพื่อถวงดุลอํานาจของ
ฮอลันดาและอังกฤษ ฮอลันดาประสงคท่ีจะครอบครองสิทธิพิเศษทางการคาแตเพียงผูเดียว และใชกองเรือเขาปดปากแมน้ําเจาพระยา สวนอังกฤษแสดงอํานาจโดยไป
ชวยเจาเมืองสงขลากอการกบฏ (พลับพลงึ มูลศิลป, 2523) สวนนักประวัติศาสตรรุนใหมมองวาเปนเร่ืองความขัดแยงภายในราชสํานัก เพื่อลดหรือคานอํานาจขุนนาง
ท่ีเคยมีอิทธิพล จนกระท่ังเกิดการทํารัฐประหารในสมัยสมเด็จพระนารายณ (นิธิ เอียวศรีวงศ, 2527) 
6 ไดแกบาทหลวงฟงเตอเนต (le P. de Fontenay) เปนหัวหนาคณะ บาทหลวงกีย ตาชารต (Guy Tachard) บาทหลวงฌ็อง ฟรองซัวส แฌรบียง (Jean-François 
Gerbillon) บาทหลวงหลุยส เลอกงต (Louis Lecomte) บาทหลวงโคลด เดอ วิสเดอลู (Claude de Visdelou) และบาทหลวงโชอาคิม บูเวต (Joachim Bouvet) พระ
เยซูอิตคณะนี้มีหนาท่ีสํารวจวิทยาการทางศิลปะและวิทยาศาสตร ทําแผนท่ีและจัดตั้งสถาบันวิทยาศาสตรท่ีประเทศจีนและสยาม ตามนโยบายของ      เมอซิเยอร กอล
แบรต เดอ ครัวซี (M. Colbert de Croissy) เสนาบดีคลังของราชสํานักฝร่ังเศส เพื่อขยายพระราชอํานาจของพระเจาหลุยสท่ี 14 ทางดานการคาและศาสนา 
7 เรือรบหลวงลัวโซ (L’Oiseau) เปนเรือขนาดใหญ มีระวางขับน้ํา 600 ตัน ติดปนใหญ 36 กระบอก ซ่ึงราชทูตเชอวาลิเยร เดอ โชมองต (Chevalier de Chaumont) 
อุปทูตบาทหลวงเดอ ชัวซีย (L’Abbé de Choisy) ขุนนางฝร่ังเศส ขุนนางชาวสยามสองคน คือ ขุนพิชัยวาทิตและขุนพิชิตไมตรี และกลุมพระคาทอลิก โดยสารเรือลํานี้
มาสยาม สวนเรือฟรีเกตลา มาลีญ (La Maligne) น้ําหนัก 150 ตัน ติดปนใหญ 24 กระบอก เปนเรือรวมขบวนกับเรือหลวงลัวโซ ควบคุมโดยพันเรือโท ชารลส เดอ ฌัว
เยอ (Charles de Joyeux) ประจําทาเมืองแบรสต 
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บันทึกเก่ียวกับสยามไวหลายฉบับ และพูดถึงสยามในแงดีเปนสวนใหญ มีเพียง Mémoires du Comte de Forbin 
(บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง)  ที่กลาวถึงสยามในมุมมองที่แตกตางออกไป 
 เคานท เดอ ฟอรแบ็ง (Comte de Forbin) เกิดในตระกูลเกาแกที่มีช่ือเสียงในฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 
2199 (ค.ศ. 1656) ที่ตําบลการดันน (Gardanne) แควนเอ็กซ อ็อง โปรว็องซ (Aix-en-Provence) ตอนใตของฝรั่งเศส  
เขาไดระบุอุปนิสัยของตนเองไววาเปนคนใจรอน กลาหาญ และไมกลัวตาย เมื่อวัยหนุมเคยทะเลาะวิวาทจนฆาทหาร
นายหน่ึงตาย และมีโทษถึงประหารชีวิต แตลุงที่รับราชการเปนทหารเรือไดขอพระราชทานอภัยโทษหลังจากนั้นฟอร
แบ็งจึงเขาทํางานเปนทหารเรือกับลุงของเขาและไดออกรบในที่ตางๆ หลายครั้ง เมื่อพระเจาหลุยสที่ 14 ทรงมีพระราช
ประสงคที่จะสงราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับพระนารายณ ดวยความรักการผจญภัยและความตองการกาวหนาใน
หนาที่ ฟอรแบ็งจึงเดินทางมาราชการในคร้ังน้ีดวยในฐานะนายทหารประจําตัวราชทูตเดอ โชมองต  เรือรบหลวงลัวโซ
ที่ฟอรแบ็งโดยสารและเรือฟรีเกต ลา มาลีญ เดินทางออกจากเมืองแบรสต (Brest) เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 
1685) ใชเวลาเดินทางประมาณ 6 เดือน ก็มาถึงสันดอนปากแมนํ้าเจาพระยาวันที่ 23 กันยายน และมีกําหนดกลับวันที่ 
22 ธันวาคม ปเดียวกัน คณะราชทูตพํานักอยูในราชอาณาจักรสยามเปนเวลา 2 เดือน 29 วัน สมเด็จพระนารายณทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง เคานท เดอ ฟอรแบ็ง เปนนายทหารช้ันผูใหญ พระราชทานยศ Grand amiral et 
gouverneur de Bangkok หรือมีบรรดาศักด์ิเปน “ออกพระศักดิสงคราม” ผูเคยชวยฟอลคอน (Phaulkon) อัครมหา
เสนาบดีกรีก รบกับกบฏมักกะสันที่ปอมบางกอก ฟอรแบ็งตัดสินใจเดินทางกลับฝรั่งเศสโดยเรือของบริษัทอินเดีย
ตะวันออกของฝรั่งเศส ในเดือนมกราคม ป พ.ศ. 2230 (ค.ศ. 1687) รวมเวลาพํานักอยูในราชอาณาจักรสยาม 1 ป 4 
เดือน 
 ผูวิจัยสนใจศึกษา Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง) โดยเฉพาะ
บันทึกเรื่องสยามและชวงเวลาที่อยูในราชอาณาจักรสยาม คือนับต้ังแตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2228 (ค.ศ. 1685) จนถึง
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1686) บันทึกฉบับน้ีมีรูปแบบการประพันธที่แตกตางจากนักเขียนรวมสมัยคนอื่นๆ 
เชน บันทึกการเดินทางของบาทหลวงเดอ ชัวซีย (L’Abbé de Choisy)  และบาทหลวงกีย ตาชารด (Guy Tachard)  หรือ
งานศึกษาประวัติศาสตรธรรมชาติและการเมืองสยามของ นิโกลาส แชรแวส (Nicolas Gervaise)  ชาวฝรั่งเศสผูรวม
เดินทางในคณะทูตชุดที่หน่ึง และงานศึกษาราชอาณาจักรสยามของซิมง เดอ ลาลูแบร (Simon de La Loubère)   
ราชทูตวิสามัญในคณะราชทูตฝรั่งเศสชุดที่สองที่สงมาสยาม ฟอรแบ็งเสนอภาพลักษณของสังคมสยามและชาวสยาม
ในบันทึกความทรงจํา 96 หนา จากบันทึกทั้งหมดสองฉบับ  โดยไมลงวันที่และไมมีการแบงเปนหมวดหมู อีกทั้งแทรก
ทัศนคติสวนตัวที่มีมุมมองแตกตางจากผูรวมเดินทางคนอื่นๆ 
 นอกจากนี้ในคริสตศตวรรษที่ 18 มีการตีพิมพ Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ 
เคานท เดอ ฟอรแบ็ง) ถึงสามครั้ง ไดแก ในป พ.ศ. 2272 (ค.ศ. 1729) พ.ศ. 2273 (ค.ศ. 1730) และป พ.ศ. 2291 (ค.ศ. 
1748) ที่สํานักพิมพ ฟร็องซัว ฌิรารดิ (François Girardi) เมืองอัมสเตอรดัม แตเปนที่นาสังเกตวาขณะที่บันทึกของชาว
ฝรั่งเศสรวมสมัยคนอื่นๆ ตีพิมพทันทีหลังเดินทางกลับจากสยาม แตฟอรแบ็งกลับตีพิมพบันทึกความทรงจําน้ีหลังจาก
เดินทางกลับมาจากสยามถึง 41 ป ซึ่งเปนชวงที่พระเจาหลุยสที่ 14 เสด็จสวรรคตแลว และบันทึกน้ียังตีพิมพครั้งแรกที่
ประเทศฮอลแลนด ซึ่งในยุคน้ันมีอิสระในการเผยแพรสิ่งพิมพมากกวาที่ฝรั่งเศส ซึ่งเอกสารตีพิมพทั้งหมดตองอยู
ภายใตการดูแลควบคุมของพระมหากษัตริย น่ันอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําให        ฟอรแบ็งกลาแสดงทัศนคติ มุมมองที่
แตกตางจากนักเขียนฝรั่งเศสรวมสมัยคนอื่นๆ  
 แมในปจจุบันจะมีผูสนใจศึกษาประวัติศาสตรสมัยสมเด็จพระนารายณเพ่ิมมากขึ้น แตผูวิจัยพบวาช่ือของ
นายทหารฝรั่งเศสฟอรแบ็ง ยังไมเปนที่รูจักแพรหลายนักในวงวิชาการไทย จวบจนปจจุบัน กลาวไดวายังไมมีผูใด
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ศึกษา Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง) อยางจริงจัง มีเพียงการศึกษาใน
หัวขอวิจัยเฉพาะดานที่อางอิงเอกสารฉบับน้ีเทาน้ัน ขาพเจาจึงเลือกทําการวิจัยหัวขอ “สังคมไทยและชาวสยามใน 
บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง” (Le Siam et les Siamois d’après les « Mémoires du Comte de Forbin ») 
เพ่ือนําเสนอภาพลักษณของสังคมสยามและชาวสยามในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศึกษาบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 17 ควบคูกับชีวประวัติของฟอรแบ็ง ทั้งที่อยูในฝรั่งเศสและสยาม เพ่ือนํามาประกอบการ
วิเคราะหมุมมองและทัศนคติของฟอรแบ็ง โดยจะศึกษาเปรียบเทียบกับงานเขียนของชาวฝรั่งเศสรวมสมัยคนอื่นๆ และ
เอกสารงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ รวมท้ังเอกสารปฐมภูมิที่ยังไมไดรับการตีพิมพอีกจํานวนหน่ึง  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / วิธีการวิจัย 
 ศึกษามุมมองจากทัศนคติของ เดอ ฟอรแบ็งใน Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ
เคานท เดอ ฟอรแบ็ง) ซึ่งแตกตางจากชาวฝรั่งเศสรวมสมัยคนอื่นๆ และวิจัยขอมูลที่ไดจากเอกสารฝรั่งเศสฉบับน้ี
เก่ียวกับสังคมไทยและชาวสยามในคริสตศตวรรษที่ 17 โดยใชแนวการเขียนแบบพรรณนาวิเคราะห แลวนํามา
เปรียบเทียบกับงานเขียนฝรั่งเศสรวมสมัยและงานคนควาวิจัยที่เก่ียวของ 
 
3. ผลการวิจัย 
 บริบททางสังคมและวัฒนธรรมฝรั่งเศสในคริสตศตวรรษที่ 17 รวมทั้งชีวประวัติของ เดอ ฟอรแบ็ง ทั้งที่อยู
ในฝรั่งเศสและสยาม สงผลใหเขามีมุมมองและทัศนคติตอสังคมและชาวสยามในอดีตแตกตางจากผูบันทึกรวมสมัยคน
อื่นๆ ดังที่บันทึกไวต้ังแตมาถึงสยามครั้งแรกวา ประหลาดใจมากที่บาทหลวงเดอ ชัวซียและกีย ตาชารด บันทึกสิ่งที่พบ
เห็นแตกตางไปจากความเปนจริง 
 “เมื่อพวกเราขึ้นฝงไปก็ไดบริโภคอาหารเปนอยางดี ขาพเจาขอพูดโดยตรงๆ  วา ขาพเจามีความประหลาดใจ
เหลือเกินที่ทานเจาวัดเดอะชัวสี และแปรตาชารต ซึ่งไดเดินทางมาพรอมๆ  กัน และไดเห็นสภาวะของประเทศ
เหมือนกันกับที่ขาพเจาไดเห็น กลับไปเขียนหนังสือเรื่องประเทศไทย8 ซึ่งไมใกลกับความจริงเลย แทจริงทานทั้งสองน้ี
ไดอยูในประเทศน้ีไมก่ีเดือน และม.  คองสตังส อัครมหาเสนาบดีไทย คอยแตตบตาทาน จัดใหเห็นสิ่งที่ดีและงาม อันมี
สาเหตุหลายประการที่ขาพเจาจะเลาตอไปภายหนา” (เคานท เดอ ฟอรแบ็ง, 2509)  
 ในสวนที่เก่ียวกับสังคมสยาม เดอ ฟอรแบ็งมีโอกาสเขาเฝาพระเจาหลุยสที่ 14 จึงรายงานสภาพสังคมสยาม
ซึ่งเปนขอมูลที่แตกตางจากผูบันทึกคนอื่นๆ  ซึ่งแสดงใหเห็นวาสยามเปนประเทศท่ียากจน “ขอเดชะ ประเทศไทยไมมี
สินคาที่จะสงออกไปจําหนาย และไมตองการสินคาที่จะนํามาบริโภค” (เคานท เดอ ฟอรแบ็ง, 2509) ขณะที่งานเขียน
ของ นิโกลาส แชรแวส และ เดอ ชัวซีย ใหขอมูลคลายคลึงกันวาประเทศสยามมีความอุดมสมบูรณ มีทรัพยากรแรธาตุ 
พืชพันธุ สัตวปามากมาย นิโกลาส แชรแวส บันทึกไววา “ประเทศน้ีมีพ้ืนดินอันอุดม และไมจําเปนที่จะตองเอาใจใส
พลิกฟนมันเทาไรนัก เมื่อปลูกอะไรลงไปก็ดูงอกงามดี ดอกไมน้ันงามและมีปริมาณมากชนิด” (แชรแวส นิโกลาส, 
2506) เดอ ชัวซีย บันทึกวา “10 ตุลาคม ทั้งสองฝงฟากแมนํ้าเต็มพรืดไปดวยตนหมากกับตนมะพราวอันเปนตนไมใบ
เขียวมีผลดก เต็มไปดวยฝูงลิงและนก […] อาหารฟุมเฟอย มีเน้ือสัตวมากกับขาวสวย กินเน้ือสัตวคําขาวคํา” (เดอ ชัว
ซีย, 2516)  

                                                 
8 ในประชุมพงศาวดารภาคท่ี 80 (จดหมายเหตฟุอรบัง) หมอมเจาดํารัสดํารงเทวกุลทรงแปล คําวา “Siam” เปน “ประเทศไทย” ท้ังหมด ผูเขียนจึงเก็บสํานวนการแปล
ตามเอกสารตนฉบับ ท้ังๆ ท่ีในสมัยนั้นควรเรียกวา “ประเทศสยาม” มากกวา  
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 ฟอรแบ็งไดเสนอขอสังเกตบางประการเก่ียวกับสถานะของสยาม เมื่อไดกลับไปเที่ยวชมวัดวาอารามที่ฟอล
คอน (Phaulkon) อัครมหาเสนาบดีกรีก ระบุวาทํามาจากทองคําแท แตในที่สุดก็พบวาเจดียทํามาจากปูนปดทองเทาน้ัน 
จึงเช่ือไดวาผูรวมเดินทางคนอื่นไดรับขอมูลผิดๆ ไป 
 “แปรตาชารตและทานเจาวัดเดอะชัวสี ถูกตบตาเชนเดียวกันกับพวกชาวฝรั่งเศสคนอ่ืนๆ ทานทั้งสองน้ัน
เช่ือมั่นเสียดวย แลวไปจดลงในรายงานจดหมายเหตุรายวันของตน เคราะหรายจริงๆ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นน้ัน คือหลังคา
พระอุโบสถที่พระพุทธรูปองคน้ันประดิษฐานอยู พังลงมาทับพระพุทธรูปแตกหักเปนช้ินเล็กช้ินนอย เพราะสรางดวย
ปูนปดทองทั้งน้ัน” (เคานท เดอ ฟอรแบ็ง, 2509) 
 บันทึกของฟอรแบ็งยังใหขอมูลเก่ียวกับชนช้ันทางสังคมสยาม ซึ่งสามารถแบงออกได 3 ระดับ คือ ชนช้ัน
กษัตริย ผูมีอํานาจสูงสุดในราชอาณาจักร ชนช้ันขุนนางหรือขาราชการระดับสูงที่มีบทบาทตอความม่ันคงของราช
บัลลังกสมเด็จพระนารายณ และชนช้ันพลเมืองที่ไมมีสิทธิใดๆ ในสังคม อีกทั้งยังกลาวถึงวิถีชีวิตของชาวสยามท่ีมี
ความผูกพันกับชาง เชนใชในการเล้ียงลูก ในขณะท่ีผูรวมเดินทางรวมสมัยคนอื่นๆ จะบันทึกความสําคัญของชางใน
ฐานะสัตวที่ใชในการรบและสัญลักษณของพระมหากษัตริย 
 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย  
 การศึกษาภาพลักษณของสังคมและผูคนในอดีตจากเอกสารรวมสมัยนับวาเปนวิธีสะทอนภาพที่ใกลเคียง
ความเปนจริงมากที่สุด ทั้งน้ีการมองตัวเองอาจทําใหเห็นภาพในดานเดียว เราจึงตองการมุมมองและทัศนะท่ีแตกตาง
และหลากหลายออกไป ผูวิจัยจึงศึกษา Mémoires du Comte de Forbin (บันทึกความทรงจําของ เคานท เดอ ฟอรแบ็ง) 
ที่มีความโดดเดนในแงของรูปแบบการประพันธและเน้ือหา ซึ่งแตกตางจากผูรวมเดินทางรวมสมัยคนอื่นๆ ขณะท่ี
เอกสารอื่นๆระบุวาประเทศสยามร่ํารวย อุดมสมบูรณ เหมาะแกการลงทุน แตดวยการใชชีวิตอยูในราชอาณาจักรสยาม
ยาวนานกวาคนอื่นๆ และบุคลิกสวนตัว เคานท เดอ ฟอรแบ็งจึงไมเห็นดวยที่     พระเจาหลุยสที่ 14 จะสงเสริมการคา 
การลงทุนในสยามประเทศตอไป นอกจากความเห็นที่แตกตาง เคานท เดอ    ฟอรแบ็งยังใหภาพลักษณของสังคมสยาม
ที่มี 3 ชนช้ันประกอบดวย พระมหากษัตริย ขุนนางขาราชการ และพลเมือง วิถีชีวิตของชาวสยามที่ยังคงพ่ึงพิง
การเกษตร มีความเช่ือเรื่องโชคราง ใหความเคารพตอพระสงฆในพุทธศาสนา  
 กลาวไดวา เอกสารหรือบันทึกของชาวตะวันตกที่กลาวถึงสยามเปนอีกทางเลือกหน่ึงของการศึกษา
ภาพลักษณของสังคมไทยและชาวสยามในสมัยตางๆ นับเปนหลักฐานขอมูลที่มีคุณูปการตอวงการไทยศึกษาอยู 3 
ประการ คือ ประการแรก เปนการเติมเต็มขอมูลในสวนที่ไมมีในเอกสารไทย ทําใหภาพลักษณของสังคมและผูคนที่ได
ชัดเจนและสมบูรณขึ้น ประการที่สอง ทําใหเราคนไทยตองศึกษาคนควาสังคมตะวันตกเพ่ือใหเขาใจทัศนะมุมมองวามี
ความเปนมาอยางไร และประการสุดทายคือ เอกสารตะวันตกสะทอนใหเห็นภาพลักษณของบานเมืองและผูคนใน
มุมมองที่เราเองอาจมองขามไป ทั้งน้ีไมวาจะสอดคลองหรือขัดแยงกับความเปนจริงก็ลวนแลวแตเปนประโยชนตอวง
วิชาการท้ังสิ้น อยางไรก็ดี การใชประโยชนจากเอกสารตางประเทศจะตองคํานึงถึงทัศนคติ       ภูมิหลังทางวัฒนธรรม
และสังคมของผูเขียนดวย เพ่ือวาเมื่อเราไดเขาใจเหตุผลและความคิดของผูบันทึกเอกสารช้ินน้ันๆ แลว จะประเมิน
ความสําคัญของเอกสารและนํามาใชประกอบการศึกษาวิจัยไดอยางเที่ยงตรงยิ่งขึ้น 
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บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ี  มีวัตถุประสงคเพ่ือ ศึกษาปจจัยกําหนดความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ใน
รานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช   และศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ การวิจัยครั้งน้ีเปนงานวิจัย เชิง
ปริมาณ    กลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน ใชวิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใชวิธีการสุม
แบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota Sampling) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม และใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS เพ่ือ
ประมวลผลขอมูล  สถิติที่ใช คือ คาอัตราสวนรอยละ  คาเฉล่ีย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test   One-Way Analysis of 
Variance คาการวิเคราะหหาผลตางของรายคูใช LSD และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
correlation)  ผลการวิจัย พบวา  

1. ปจจัยสวนบุคคล ดานเพศ  มีความตองการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษที่คลายคลึงกันหรือ
เทาเทียมกัน แตที่แตกตางกัน คือ ปจจัยดานอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และสถานภาพครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่  0.05  ดังน้ัน เกษตรกร  ผูประกอบการ ควรปรับแผนกลยุทธการตลาด มุงตอบสนองความตองการของผูบริโภค
ทั้งเพศหญิงและเพศชาย เชน การทําโปรโมช่ัน คูสามีภรรยา พอบานและแมบาน เปนตน 

2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  พบวา มีความสัมพันธกับความตองการและพฤติกรรมการบริโภค  ผัก
ปลอดสารพิษ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ขอมูลดังกลาวทําให เกษตรกร และผูประกอบการ ควรนําปจจัย
สวนประสมทางการตลาด  มาใชในการวางแผนการผลิตและการตลาด โดยตองกําหนดปจจัยการตลาด   4 P ที่
ผูบริโภคยอมรับได  เพราะมองเห็นถึงความคุมคา และประโยชนสูงสุดที่จะไดรับในการซื้อผักปลอดสารพิษไป
รับประทาน เชน การต้ังราคา และการออกแบบผลิตภัณฑ ใหดึงดูดความสนใจ มีชองทางจําหนายผักใหสะดวกซื้อ 

3. ปจจัยดานจิตวิทยา พบวา มีความสัมพันธกับความตองการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ดังน้ัน เกษตรกร และผูประกอบการ ควรสรางความเช่ือมั่น แรงจูงใจ  และการ
รับรูประโยชน ใหกับผูบริโภค เชน การปลูกฝงและเผยแพรความรู การดูแลสุขภาพ และผักปลอดสารพิษ  

4. พฤติกรรมการบริโภค  คือ ซื้อผักปลอดสารพิษ สัปดาหละ 1 ครั้ง   แหลงที่ซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญ   
คือ รานคาเพ่ือสุขภาพ เพราะเช่ือมั่นในคุณภาพ ผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อ คือ ผักสลัด  รองลงมาคือ ผักกาดขาว  สวน
การสราง ตรา ยี่หอ และบรรจุภัณฑหอหุมอยางดี จะทําใหราคาของผักปลอดสารพิษมีราคาสูงขึ้น    
 

คําสําคัญ  :  ความตองการบริโภค,  ผักปลอดสารพิษ, รานคาเพ่ือสุขภาพ 

                                                                    
1 นักศึกษาปริญญาโท  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2 อาจารยประจํา  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
3 อาจารยประจํา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
4 อาจารยประจํา คณะสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล 
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1.  บทนํา 
 ปจจุบันประชาชนสวนใหญมักบริโภคผักที่หาซื้อไดทั่วไปตามทองตลาด โดยเลือกความสด สวยเปนหลัก  
ความสดและความสวยงามของผลผลิตเหลาน้ัน มีจํานวนไมนอยที่ตองอาศัยสารเคมีปองกันจํากัดศัตรูพืช หรือสารเคมี
อื่น ๆ ที่ทําใหผลผลิตคงความสดไวนาน เมื่อซื้อมาบริโภคมักไดรับอันตรายจากสารพิษตกคาง  เวียนศีรษะ  บางรายมี
การสะสมไวในรางกายทีละนอย เมื่อมากเขาจึงเปนสาเหตุของอาการเจ็บปวยตาง ๆ เชน มะเร็งหรือโรคเก่ียวกับระบบ
ประสาท (ฬุริยา สิริภัทรไพศาล, 2550) สําหรับผักปลอดสารพิษ เปนผักที่ไดตรวจสอบพิสูจนแลววาปราศจากสารเคมี
ปองกันกําจัดศัตรูพืชตกคาง หรือไมเกินคาความปลอดภัยตามเกณฑขององคการอนามัยโลกและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO Codes) (กรมสงเสริมการเกษตร, 2539) ขณะเดียวกันปริมาณที่เกษตรกรใชน้ัน  ไมมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของเกษตรกรเอง และไมทําลายสิ่งแวดลอม  
 สาเหตุที่กระแสของการบริโภคเพ่ือสุขภาพมาแรงในปจจุบัน เน่ืองมาจากผูบริโภคหันมาใสใจในการดูแลรักษา
สุขภาพมากข้ึน เลือกซื้อผัก ผลไม มารับประทาน โดยมุงเนน ผัก ผลไม ที่ปลอดภัยจากสารพิษ อีกทั้งกรมอนามัยได
ออกฉลากสําหรับกลุมสินคาเกษตรปลอดสารพิษ ผัก ผลไมอนามัย มีการรณรงคบริโภคสินคาเพ่ือสุขภาพตอเน่ือง 
กลุมผูบริโภคอยูในระดับกลางและระดับสูงเปนหลัก ศึกษาไดจากผลการวิจัยของ (ธิติมา เทียนไพร, 2550) ไดศึกษา
พฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  ทั้งน้ีเปนที่รูกันดีวา “ผัก” มี
ประโยชนตอรางกายมากมาย นอกจากชวยในเรื่องของการขับถายยังชวยใหรางกายไดรับวิตามิน แรธาตุ และ
สารอาหารอื่นๆ อีกมาก ในผักชวยเสริมสรางรางกายใหมีสุขภาพดี  ยิ่งระยะหลังน้ี คนเราหันมาเอาใจใสดูแลสุขภาพ
กันมากขึ้น ดังน้ันการบริโภคผักใหไดประโยชนมากที่สุดตองระมัดระวังเรื่องสารพิษตกคาง โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ และ
มารดาท่ีต้ังครรภควรรับประทานอาหารท่ีสะอาดและปลอดภัย รวมถึงคนชราที่ระบบขับสารพิษตามธรรมชาติของ
รางกายเริ่มเสื่อมสภาพ การเลือกรับประทานอาหารปลอดสารพิษ จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง   แตทวาราคาที่แพงกวาผัก
ทั่วไป หลายคนยังสับสนอยูวา จะยอมจายแพงกวา เพ่ือใหไดผักปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือสุขภาพน้ันจริงหรือไม     
 ทั้งน้ีการประกอบธุรกิจผักปลอดสารพิษในประเทศไทยที่เปนการดําเนินการผลิตพืชเชิงการคาเกิดขึ้นโดย
ภาคเอกชนเปนผูนํามาเผยแพรในป 2538  พิจารณาในภาพรวมแลวเปนเรื่องที่นาสนใจมากในอนาคต  เพราะเปนการ
ผลิตที่ปลอดสารพิษ และสามารถสงออกไดทันที มีตลาดรองรับอันจะทําให “ประเทศไทยเปนครัวของโลกที่สะอาด
และรสชาติดี”  หรือ “ศูนยกลางของอาหารโลก” ไดอยางแทจริง เพราะประเทศที่นําเขาสินคาเกษตรจะใชคาปริมาณ
สูงสุดของสารพิษตกคาง (Maximum Residue Limit : MRL)  ตามมาตรฐานอาหาร (Codex)  ที่กําหนดโดยองคการ
อาหารและเกษตรและองคการอนามัยโลก (FAO/ WHO) เปนตัวกําหนดสินคาที่จะนําเขา ซึ่งเปนเรื่องที่เก่ียวของกับ
การใชสารพิษอยางถูกตองและปลอดภัย (Good Agricultural Practice in Use of Pesticide, GAP)      
 จากขอมูลที่กลาวขางตน  จึงทําใหผูวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกับความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ของผูบริโภคในรานคาเพ่ือสุขภาพ  แขวงศิริราช  ประกอบกับที่ผูวิจัยไดเริ่มดําเนินธุรกิจ โดยเปนผูประกอบการ SME  
ผลิตผักปลอดสารพิษ ไดแก ผักสลัด  ประเภท กรีนโอค เรคโอค บัคเตอรเฮด  สวนผักไท ไดแก คะนา ผักกาดขาว 
ผักบุง เปนตน  จึงทําใหมีความสนใจตองการศึกษาความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค เก่ียวกับความตองการบริโภค
ผักปลอดสารพิษ เพ่ือใชในการวางแผนประกอบธุรกิจตอไป     
 สําหรับเหตุผลสําคัญที่สนใจศึกษา  ผูบริโภคในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช เน่ืองจาก แขวงศิริราช   เปน
แหลงที่มีการทํามาคาขาย และทําธุรกิจที่สําคัญมากในกรุงเทพมหานคร  รวมถึงใกลแหลงโรงพยาบาลใหญที่สําคัญ 
ไดแก โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเปนโรงพยาบาลที่ไดเผยแพรความรู ความเขาใจในการดูแลรักษาสุขภาพใหกับประชาชน
มาโดยตลอด   ผูวิจัยมุงศึกษา  ปจจัยที่กําหนดความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ  และศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
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ผักปลอดสารพิษ  เพ่ือนําขอมูลที่ไดรับมาพัฒนาตลาดผักปลอดสารพิษใหดีขึ้น ชวยใหเกษตรกรผลิตสินคาไดตรงกับ
ความตองการของผูบริโภค และเปนขอมูลในการวางแผนธุรกิจ   สงผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และนําไปสูการ
พัฒนาประเทศตอไป    
  
2.  ขั้นตอนการศึกษา/ อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ  ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก ผูบริโภคที่เคยซื้อผักปลอดสารพิษใน
รานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช  กลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางจะเปนการเลือกแบบเจาะจง  
(Purposive Sampling) โดยสอบถามกอนวา เคยซื้อผักปลอดสารพิษหรือไม  ถาใชจึงเปนกลุมเปาหมาย และใชวิธีการ
สุมแบบกําหนดจํานวนตัวอยาง (Quota Sampling) โดยกําหนดจํานวนตัวอยางในแตละรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช  
จํานวนเทาๆ กัน  ดังน้ี 

ตารางที่ 1    แสดงผลการสุมแบบกําหนดจํานวนตัวอยางที่ทําการสํารวจ 

รานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช จํานวนท่ีสุมได (คน) 
1. ต้ังฮ้ัวเส็ง สาขาศิริราช 80 
2. ราน Golden Place 80 
3. รานดีเฮาส   80 
4. รานดอยคํา 80 
5. รานโปะผัก 80 

รวม 400 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)  ซึ่งผูวิจัยได
พัฒนาแบบสอบถาม โดยศึกษา และดัดแปลงปรับปรุงเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เก่ียวของของ (ฬุริยา  สิริภัทร
ไพศาล, 2550 และธีรนุช  ทําเลทอง, 2545) และมีขั้นตอนในการศึกษา ดังน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1   ศึกษาคนควารายละเอียดตางๆ  จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ที่
เก่ียวกับความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ พฤติกรรมการบริโภค และปจจัยหรือองคประกอบที่ทําใหเกิดความ
คิดเห็นเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดานจิตวิทยา เปนตน 
 ขั้นตอนท่ี 2   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถาม จากหนังสือ  วิธีการวิจัย  เรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับสวนประสม
ทางการตลาดของปจจัยความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ  ความเช่ือมั่น  แรงจูงใจ และความรูความเขาใจในการ
บริโภค  วิธีการตาง ๆ โดยวิจัยครอบคลุมเน้ือหาในดานตาง ๆ ดังน้ี ดานขอมูลสวนบุคล ประกอบดวยขอมูลเก่ียวกับ 
เพศ  อายุ  อาชีพ รายได  สถานภาพทางครอบครัว และการศึกษา ดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด แบงเปน  4 ดาน  
ไดแก  ดานราคา ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานสงเสริมการตลาด  และปจจัยจิตวิทยา ไดแก  
ความเช่ือมั่น แรงจูงใจ และการรับรูประโยชน 
 ขั้นตอนท่ี 3   สรางแบบสอบถามเปน 4 สวน  ดังน้ี  
 สวนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลที่สงผลตอความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ใน
รานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช 
 สวนที่  2  คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคา
เพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช  
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 สวนที่  3  คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ
ของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช  
 สวนที่ 4  คําถามเก่ียวกับปจจัยดานจิตวิทยา ไดแก ความเช่ือมั่น  แรงจูงใจ  และการรับรูประโยชน          ที่
สงผลตอความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช  
 ขั้นตอนท่ี 4   นําแบบสอบถามที่พัฒนาขึ้น เสนออาจารยที่ปรึกษาหาแนวทางแกไข เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  ภาษาที่ใช และปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 
 ขั้นตอนท่ี 5   นําแบบสอบถามที่แกไขแลว เสนอตอผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเช่ียวชาญดานการสรางเครื่องมือวิจัย
และดานการศึกษาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาพรอมทั้งพิจารณาความถูกตองชัดเจนของภาษาที่ใช 
 ขั้นตอนท่ี 6   วิเคราะหคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 ขั้นตอนท่ี 7   นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบจากผูทรงวุฒิมาปรับปรุงแกไข แลวนํามาเสนออาจารยที่
ปรึกษา ใหพิจารณาความสมบูรณอีกครั้ง และนําไปทดลอง (Tryout) ประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ราย  
แลวนํามาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) เพ่ือใหไดแบบสอบถามที่สมบูรณโดยวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ดวยวิธีแอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยมีเกณฑการตัดสินวาถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมี
คาใกลเคียง 1.00 (ประมาณ 0.8 ขึ้นไป) จะไมแกไขคําถาม  แตถามีคาตํ่ากวา 0.80  ก็จะทําการแกไขปรับปรุง
แบบสอบถาม   
 ทั้งน้ี  การประมวลผลขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS  สถิติที่ใช คือ คาอัตราสวนรอยละ  คาเฉล่ีย  คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน   t-test   One-Way Analysis of Variance  คาการวิเคราะหหาผลตางของรายคูใช LSD และคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation)    
 
3.  ผลการวิเคราะห/  ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลได ดังน้ี   

1. ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพของครอบครัว    
ผลการวิจัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน เพศหญิง อยูระหวาง 25 – 34  ป  ประกอบอาชีพ พยาบาล  รายได
ตอเดือนมากกวา 20,000 บาทขึ้นไป   ระดับการศึกษาปริญญาตรี  และสถานภาพทางครอบครัว โสด     

ผลการวิจัยครั้งน้ี พบวา เพศหญิง เพศชาย มีความตองการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษที่
คลายคลึงกันหรือเทาเทียมกันแสดงใหเห็นวาปจจุบันไมวาเพศหญิงและเพศชายมีความสนใจและมีความตองการ
บริโภคผักปลอดสารพิษที่คลายคลึงหรือเทาเทียมกัน แตที่แตกตางกัน คือ ปจจัยดานอายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และ
สถานภาพครอบครัว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่  0.05  ดังน้ัน เกษตรกร  ผูประกอบการ ควรปรับแผนกลยุทธ
การตลาด มุงตอบสนองความตองการของผูบริโภคทั้งเพศหญิงและเพศชาย เชน การทําโปรโมช่ัน คูสามีภรรยา 
พอบานและแมบาน เปนตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (พุริยา  สิริภัทรไพศาล, 2550) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรม
ผูบริโภคและสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอแนวโนมการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอรมารเก็ต เขต
กรุงเทพมหานคร  โดยพบวา ผูบริโภคท่ีมีอายุ  อาชีพ  รายไดตอเดือน และสถานภาพครอบครัว   ที่แตกตางกัน มี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมผูบริโภคและตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษในซูเปอรมารเก็ตที่แตกตางกัน และสอดคลอง
กับงานวิจัยของ (วิไล ทวมกลัด, 2543) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อและพฤติกรรมการบริโภคผัก
ปลอดสารพิษในเขตกรุงเทพมหานคร พบวารายไดที่เพ่ิมขึ้นมีผลตอการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษเพ่ิมขึ้น และมีการ
เลือกชนิดผักที่เพ่ิมขึ้นเชนกัน 
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2. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการขาย  ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  มีความสัมพันธกับความตองการและพฤติกรรม
การบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช อยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05    ซึ่ง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว    และสอดคลองกับ (Kotler Philip,1972)  กลาวคือ ผลิตภัณฑ คือ สิ่งที่เสนอขายเพ่ือ
สนองความตองการของลูกคา โดยสินคามีคุณสมบัติที่นาสนใจตรงตามความตองการของลูกคามากเทาไร  ผูบริโภคก็
จะเกิดการตอบรับมากขึ้นเทาน้ัน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ (ธีรนุช  ทําเลทอง,2545) เรื่อง ความสัมพันธระหวาง
ความคิดเห็นที่มีตอผักปลอดสารพิษกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคในกรุงเทพ มหานคร โดยพบวา ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ  ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการขาย
ความสัมพันธกับความคิดเห็นและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภค    

3. ปจจัยจิตวิทยา ไดแก ดานความเช่ือม่ัน ดานแรงจูงใจ และดานการรับรูประโยชน  ผลการวิจัยพบวา ปจจัย
จิตวิทยามีความสัมพันธกับความตองการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค  ในรานคาเพ่ือ
สุขภาพ แขวงศิริราช อยางมีนัยสําคัญระดับ 0.05   สอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว    และสอดคลองกับแนวคิดของ (ศิ
ริวรรณ  เสรีรัตน, 2546) ที่วาการรับรูเปนกระบวนการของแตละบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับปจจัยภายใน เชน ความเช่ือ  ความ
ตองการ  และปจจัยภายนอก  คือ สิ่งกระตุน โดยจะมีเง่ือนไขเฉพาะในแตละบุคคล  จึงทําใหเกิดการรับรูตางกันในสิ่ง
เราที่เหมือนกัน หากผูบริโภคมีการเปดรับขอมูลที่ไดเลือกสรร หรือการต้ังใจรับขอมูลที่ไดเลือกสรร  ก็จะสามารถ
ตอบสนองตอความตองการได  นอกจากน้ันจากผลการวิเคราะหขอมูลทางดานปจจัยทางจิตวิทยา  ดานความเช่ือมั่น 
ดานแรงจูงใจ  และดานการรับรูประโยชน  จะเห็นวาผลลัพธที่ไดคือ ผูบริโภคมีความคิดเห็นตอปจจัยทางจิตวิทยาอยาง
มาก  ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคสวนใหญบริโภคผักปลอดสารพิษ เพราะหวงใยสุขภาพ และตองการรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชนตอรางกายปราศจากสารพิษตกคาง  

4. พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวง ศิริ
ราช ผลการวิจัยพบวา แหลงที่ซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญ  คือ รานคาเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ ซูเปอรมารเก็ต   
เหตุผลที่ซื้อจากแหลงดังกลาว คือ เช่ือมั่นในคุณภาพ โดยซื้อผักปลอดสารพิษ สัปดาหละ 1 ครั้ง และเหตุผลที่บริโภค
ผักปลอดสารพิษ เพราะ หวงใยตอสุขภาพ ผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อไปบริโภคสวนใหญ คือ ผักสลัด  รองลงมา คือ 
ผักกาดขาว และเหตุผลที่ทําใหผักปลอดสารพิษมีราคาสูง เพราะมีตรา ยี่หอและบรรจุภัณฑหอหุมอยางดี  
 
4. บทสรุป/ สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยไดวา  ปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัย
จิตวิทยา  เปนปจจัยที่กําหนดความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ  แขวงศิริราช   
และแสดงพฤติกรรมการบริโภคโดยตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษ  ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1. ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ระดับการศึกษา และสถานภาพของครอบครัว 
เปนขอมูลดานประชากรศาสตร ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานที่เปนตัวกําหนดความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ 
ผลการวิจัยพบวา ปจจุบันไมวาเพศหญิงหรือเพศชายหันมาใหความสนใจและตองการบริโภคผักปลอดสารพิษที่
คลายคลึงกันหรือเทาเทียมกัน ขอมูลดังกลาวจะชวยให เกษตรกร ผูประกอบการและผูสนใจ สามารถนํามาปรับใชใน
การวางแผนการผลิต และจัดทําแผนกลยุทธการตลาด โดยมุงเนนไปสูผูบริโภคทั้งเพศชายและเพศหญิง  เชน การทํา
โปรโมช่ัน มาเปนคูสามีภรรยา  คูพอลูก หรือการทําการสงเสริมการขายโดยมุงเนนไปท่ีผูบริโภคท่ีเปนทั้งเพศหญิงและ
เพศชาย แมบานและพอบาน ที่ซื้อผัก ผลไม ไปรับประทานที่บานหรือที่ทํางาน เปนตน   



 

578  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

2. อายุ   อาชีพ  รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา  และสถานภาพของครอบครัว  ผลการวิจัย พบวา  อายุ   
อาชีพ  รายไดตอเดือน  ระดับการศึกษา  และสถานภาพของครอบครัวที่แตกตางกัน สงผลใหมีความตองการและ
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษที่แตกตาง สะทอนใหเห็นวาโดยปกติความตองการบริโภคสินคาและบริการ
ของผูบริโภคแตละรายยอมมีความแตกตางกัน ขึ้นอยูกับขอมูลปจจัยสวนบุคคลดังกลาว ผูบริโภคท่ีมีรายไดมากจะ
บริโภคมาก ผูบริโภคท่ีมีรายไดนอยก็จะบริโภคนอย   ดังน้ัน ในฐานะเกษตรกร ผูประกอบการ รานคาเพ่ือสุขภาพ  
รวมถึงผูสนใจควรตระหนักถึงปจจัยดังกลาวในการวางแผนการผลิตและการตลาด ใหตอบสนองความตองการท่ี
แตกตางกัน  

3. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานราคา ดานผลิตภัณฑ ดานชองทางการจัดจําหนาย และ 
ดานการสงเสริมการขาย ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด  มีความสัมพันธกับความตองการและ
พฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือสุขภาพ แขวงศิริราช ขอมูลดังกลาวทําให เกษตรกร 
และผูประกอบการ ควรนําปจจัยการตลาด 4P มาใชในการวางแผนการผลิตและการตลาด เสนอวาควรกําหนดราคาขาย 
ที่ผูบริโภคยอมรับไดและยินดีจาย ออกแบบผลิตภัณฑ และสงเสริมการขาย รวมถึงการมีชองทางการจัดจําหนายที่
เขาถึงผูบริโภคทุกกลุม เชน ปลูกผักปลอดสารพิษหลายๆ ประเภทใหเหมาะสมในแตเทศกาล เชน เทศกาลกินเจ ตอง
วางแผนการผลิตผักไทใหเพียงพอตอความตองการท่ีสูงในเทศกาลดังกลาว การออกแบบผลิตภัณฑที่ดีไดมาตรฐาน มี
ตรายี่หอและบรรจุภัณฑหอหุมอยางดี   เปนตน  

4. ปจจัยจิตวิทยา  ไดแก  ดานความเช่ือม่ัน  ดานแรงจูงใจ  และดานการรับรูประโยชน  ผลการวิจัยพบวา  
ปจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธกับความตองการและพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภค ในรานคาเพ่ือ
สุขภาพ แขวงศิริราช ดังน้ัน การสรางความเช่ือมั่นในการบริโภคผักปลอดสารพิษ   การกระตุนและสงเสริมแรงจูงใจ 
โดยการทําประชาสัมพันธใหผูบริโภคไดรับรูประโยชนจากการบริโภคผักปลอดสารพิษ เชน การปลูกฝงและเผยแพร
ความรูในการดูแลรักษาสุขภาพใหประชาชน  การสรางภาพพจนของผักปลอดสารพิษ คือ ผักที่ไมมีสารเคมีปนเปอน   
หรือการสรางแรงกระตุน เน่ืองจากการบริโภคผักที่มีสารเคมีมากจะทําใหรางกายรับสารพิษตกคางจนกลายเปนโรคภัย
ไขเจ็บ โดยสรางการรับรูผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน โทรทัศน   อินเตอรเน็ต สื่อสิ่งพิมพตางๆ จะทํา
ใหผูบริโภคตระหนักถึงพิษภัยจากการบริโภคผักที่มีสารเคมีปนเปอนจนกลายเปนแรงกระตุนใหหันมาบริโภคผัก
ปลอดสารพิษตอไป  

5. พฤติกรรมการบริโภคและการตัดสินใจซื้อผักปลอดสารพิษของผูบริโภคในรานคาเพ่ือสุขภาพแขวงศิริราช   
ผลการวิจัยพบวา  แหลงที่ซื้อผักปลอดสารพิษสวนใหญ  คือ รานคาเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือ ซุปเปอรมารเก็ต   เหตุผล
ที่ซื้อจากแหลงดังกลาว เพราะ เช่ือมั่นในคุณภาพ โดยซื้อผักปลอดสารพิษ สัปดาหละ 1 ครั้ง  และเหตุผลที่บริโภคผัก
ปลอดสารพิษ  เน่ืองมาจาก  หวงใยตอสุขภาพ  ผักปลอดสารพิษที่นิยมซื้อไปบริโภคสวนใหญ คือ ผักสลัด รองลงมา 
คือ ผักกาดขาว และเหตุผลที่ทําใหผักปลอดสารพิษมีราคาสูง เพราะ มีตรา ยี่หอและบรรจุภัณฑหอหุมอยางดี  ขอมูล
ดังกลาวสามารถทําใหทราบความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษ แสดงพฤติกรรมการการบริโภคโดยตัดสินใจซื้อผัก
ปลอดสารพิษไปรับประทาน  และสามารถนําไปวางแผนการผลิตและการตลาดใหสอดคลองกับความตองการของ
ผูบริโภคไดตรงกลุมเปาหมาย เชน วางแผนผลิตผักสลัดใหมากเพียงตอบรับความตองการสวนใหญของผูบริโภค เปน
ตน 

6. หนวยงานราชการควรเรงสงเสริม ใหความรู ความเขาใจ ตอเกษตรกร เพ่ือใหหันมาปลูกผักท่ีเปนผักปลอด
สารพิษใหมากขึ้น โดยใหความรู ความเขาใจ ชวยเหลือในเรื่องการผลิตเพ่ือใหเกษตรกร และผูประกอบการ ผลิตผัก
ปลอดสารพิษมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหราคาของผักปลอดสารพิษถูกลง  รวมทั้งชวยหาแหลงจําหนายสินคาใหมากขึ้น 
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เชน ในซุปเปอรมารเกต โรงแรม รานอาหาร หรือตลาดแหลงอื่นๆ เปนตน ดังน้ันหากทางราชการใหการสนับสนุน
เกษตรกร และผูประกอบการ ใหหันมาปลูกผักปลอดสารพิษ รวมทั้งหาแหลงจําหนายใหจะทําใหราคาของผักปลอด
สารพิษมีราคาที่ถูกลง และทําใหผูบริโภคตัดสินใจในการซื้อและบริโภคผักปลอดสารพิษมากขึ้น 
 
ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในคร้ังตอไป 

1. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องความตองการบริโภคผักปลอดสารพิษของผูบริโภคตามแหลงจําหนายอื่น ๆ  
เชน ผูบริโภคที่มาทานอาหารที่รานอาหารเพ่ือสุขภาพ รานอาหาร โรงแรม และโรงพยาบาล เปนตน เพ่ือใหสามารถ
ทราบถึงปจจัยที่กําหนดความตองการในการบริโภคผักปลอดสารพิษ และพฤติกรรมการบริโภคผักปลอดสารพิษ  ของ
กลุมผูบริโภคในแหลงอื่นๆ  ซึ่งจะสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิตและการตลาดตอไป 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่อง ปจจัยที่ประกอบการตัดสินใจในการทําธุรกิจผักปลอดสารพิษ  เชน ดาน 
การตลาด ดานการผลิต การเงินลงทุน ดานการบริหารจัดการ เปนตน เพ่ือทําใหเกษตรกร ผูประกอบการและผูที่สนใจ  
สามารถศึกษาเปนแนวทางและเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจลงทุนทําธรุกิจผักปลอดสารพิษตอไป 
  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจาก อ.ดร. ธนินทรัฐ  รัตนพงศภิญโญ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนอาจารยที่ปรึกษา  รวมถึงอาจารยที่ปรึกษารวม ไดแก ผศ.ดร.พิทักษ     ศิริ
วงศ  และอ.ดร. พรธิดา  วิเศษศิลปานนท เปนอยางสูง ที่ไดใหคําแนะนํารวมทั้งตรวจแกไขขอบกพรอง เพ่ือให
วิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณ  ผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยอยางสูง 
 ผูวิจัยขอขอบพระคุณ  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล อยางสูงที่สนับสนุนโดยมอบ
ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรในคณะฯ ใหกับผูวิจัย  และขอขอบพระคุณ  รศ. นพ. ดร. ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย  ที่ไดให
ความเมตตา ใหคําแนะนําชวยเหลือ และเปนผูเช่ียวชาญตรวจสอบในการแบบสอบถามครั้งน้ี  และคุณสมชาติ มณีนอย  
นักวิชาการคอมพิวเตอร งานเวชสารสนเทศ ที่ชวยเหลือและใหคําแนะในการวิเคราะหขอมูลทั้งหมด ขอขอบพระคุณ
อยางสูง   
  ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารยทุกทาน  บิดา มารดา พ่ีสาว และครอบครัวอันเปนที่รักยิ่ง รวมถึง  พ่ีๆ 
นองๆ งานเวชสารสนเทศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลทุกทาน ที่หวงใย ดูแล และชวยเหลือทุกๆ ดาน   ทําให
ผูวิจัยมีความมุมานะ พยายามจนประสบความสําเร็จในวันน้ี  
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บทบาทองคการบริหารสวนตําบล ในการสรางความอยูเยน็เปนสุขของประชาชน 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

THE  ROLE OF  ADMINISTRATIVE SUB-DISTRICT ORGANIZATION  
TO IMPROVE GREEN AND HAPPINESS SOCIETY IN THE NORTH-EAST THAILAND 

 
วลีรัตน แสงไชย1  รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน 2  และ รศ.ดร.สุวัลลีย  เปยมปติ 3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษา บทบาทองคการบริหารสวนตําบล ในการสรางความอยูเย็นเปนสุขของประชาชนในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งเปนเครื่องมอืสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปน
แนวทางในการศึกษา ซึ่งองคประกอบของดัชนีช้ีวัด ประกอบดวย 6 องคประกอบดวยกัน ดัชนีที่ 1  การมีสุขภาวะ ดัชนีที่ 
2 เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง ดัชนีที่ 3 ครอบครัวอบอุน ดัชนีที่ 4 ชุมชนเขมแข็ง ดัชนีที่ 5  สภาพแวดลอมดี   มีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล และดัชนีที่ 6 สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล  (รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร. สํานักงานคณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2550)   

โดยมีวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก  เพ่ือศึกษาระดับบทบาท ปจจัยที่สงผลตอระดับ และเพื่อศึกษาการ
จัดประเภทองคการบริหารสวนตําบลดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตามดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่ง
ใชสถิติในการทดสอบ ไดแก รอยละ  คาเฉล่ีย  Multiple Regression และ Discriminant  ผลการศึกษา พบวา ดัชนีดาน
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิบาล มีระดับบทบาทปฏิบัติเปนลําดับแรก และมีบทบาทปฏิบัติไดตามมาตรฐาน ทั้งน้ี  
การเรียงลําดับการปฏิบัติ  คือ ดัชนีดานสุขภาวะ   ดานสภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล  ดานชุมชนเขมแข็ง   ดาน
เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง  และ ดัชนีดานครอบครัวอบอุน เปนดัชนีที่มีระดับบาทบาทปฏิบัติลําดับสุดทาย 
อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา สะทอนใหเห็นวา  ระดับการปฏิบัติในระดับทองถ่ินน้ัน มีผลตรงกันขามกับใน
ระดับประเทศ น่ันคือ ในระดับประเทศการปฏิบัติในดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิบาล มีระดับการปฏิบัติ
อยูในลําดับสุดทาย ในขณะที่ดัชนีดานครอบครัวอบอุน เปนดัชนีที่มีระดับบทบาทปฏิบัติลําดับแรก ในสวนของการจัด
ประเภทน้ัน พบวา มีเพียง 22 องคการบริหารสวนตําบลเทาน้ันที่มีบทบาทปฏิบัติอยูในระดับผานเกณฑมาตรฐาน
ระดับสูง และปจจัยที่สงผลการแสดงบทบาท โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรจากมากไปหานอย (คาสัมประสิทธิ์
คาโนนิคอล มาตรฐาน)   คือ สถานภาพ   ระดับการศึกษา  ลักษณะชุมชน ความถ่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และ 
อาชีพเดิมของนายกองคการบริหารสวนตําบล  
 
คําสําคัญ : บทบาท   องคการบริหารสวนตําบล   ดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน   คุณภาพชีวิต  

 
 
 

                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถิติประยุกต (ประชากรและการพัฒนา)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
2 อาจารยประจํา ภาควิชาประชากรและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
3 อาจารยประจํา  วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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Abstract 
 

The study of  The  role of  Administrative sub-district Organization for improve Green and Happiness 
society in the North-East Thailand Using the scorecard is Index,  study in which elements of the scorecard is composed of 
6 elements together. Index 1  Health Index  Index 2 economic fairness and strong  Index 3 Relationship in families  
Index 4 community strength  Index 5 environment is the ecological balance and social democracy Index 6 with good 
governance (summary report for the Executive. Office of the national economy and society, 2007) With the purpose 
of the study are to study the role level factors that affect the levels, and to learn to classify sub district administration 
organization development, quality of life of the population according to the scorecard is Happiness Index  together, 
which is used for statistical tests are appraised value mean Multiple Regression and Discriminant study found that 
the index is good governance, democratic society that has the role performed first and operating roles as standard. In 
order to perform the health index is the State of the environment is the balance of the ecological community is strong 
economic fairness and strength and the index is  Relationship in families.   

However, the study reflects that level of performance in local level. Effect, in contrast to country-level, that 
is the national practice in the social democracy index with good governance has been performed in the last while the 
index is an index of families that have the role performed first. As part of the classification is only 22 sub district 
administration organization only, with rule compliance level through a high level of the benchmark and the factors 
that affect the role by priority of variables in descending order (Standardized canonical discriminant function 
coefficients) is a status,  level education,  characteristic of community,   Frequency of awareness  information news  
and  Occupation of  Prime sub district administration organization 
 
KEY WORD :  Role   Administrative sub-district Organization   Green and Happiness Index   Quality of life 

 
1.บทนํา 
 การพัฒนาประเทศถือเปนหนาที่ความรับผิดชอบที่ประชาชนทุกคนตองรวมกันใหความตระหนัก พรอมทั้ง
รวมมือกันหาแนวทางในการสรางประเทศชาติใหเกิดภาวะการเติบโตตามทิศทางของแผนพัฒนาในระดับชาติ ซึ่ง
ประเทศไทยไดมีการต้ังกรอบและทิศทางของประเทศไวอยางชัดเจน ภายใตการดําเนินไปของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ  โดยมีการเริ่มตนขึ้นในชวงปพ.ศ. 2502 เน่ืองจากสภาพเศรษฐกิจในประเทศขณะนั้นอยูในภาวะ
วิกฤต ภาครัฐจึงไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาประเทศแบบองครวมท่ีควรมีการกําหนดทิศทางอยาง
เหมาะสม และเปนการวางแผนการพัฒนาในลักษณะที่แตกตางจากเดิม คือ การพัฒนาไปพรอมกับการวางแผนใน
ปงบประมาณถัดไป โดยเห็นควรใหมีการดําเนินการจัดทําแผนระดับชาติขึ้น และกําหนดระยะเวลาของการพัฒนาให
เกิดความตอเน่ืองในลักษณะของแผนพัฒนาในระยะกลาง โดยหนวยงานสําคัญที่รับผิดชอบดูแลเปนหลัก คือ สภา
พัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ ( สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในปจจุบัน) โดย
หนวยงานดังกลาวทําหนาที่เปนผูดําเนินการการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับประเทศ ใหบรรลุถึงจุดหมาย และเพ่ือเปน
การสนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลดวย  โดยสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติจัดต้ังขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2502 ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการตางๆ เปนกรรมการ และเปนหนวยปฏิบัติงานในความควบคุมของ
คณะกรรมการบริหารของฝายรัฐบาล ตอมา เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2504 ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
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ประกาศใชแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติขึ้นเปนฉบับแรก โดยมีชวงระยะเวลาการบังคับใช ระหวาง พ.ศ. 2504 ถึง 
พ.ศ. 2506 และ พ.ศ. 2507 ถึง พ.ศ. 2509 ซึ่งการที่ไดแบงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯ ออกเปน 2 ระยะน้ัน มีเหตุผล คือ 
ในการจัดทําโครงการและวางแผนพัฒนาในระยะ 3 ปแรก จําเปนตองอาศัยเวลาศึกษาและพิจารณางานของสาขาตางๆ 
และศึกษาปญหานานาประการ 

นับเน่ืองต้ังแตการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1 เรื่อยมาจนกระทั่งถึงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ซึ่งเปนฉบับที่ประกาศใชในปจจุบัน (พ.ศ. 2550- 2554) น้ัน จะเห็นไดวา แม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ จะเปนเสมือนเข็มทิศของการพัฒนาประเทศไดเปนอยางดี แตผลสัมฤทธิ์ที่ได
จากการนําแผนพัฒนาฯ มาใชเปนทิศทางของการพัฒนาประเทศน้ัน กลับไมเปนที่นาพอใจ   
ตลอดจนการนําประสบการณที่เกิดขึ้นน้ันมาใชใหเกิดประโยชนในการปรับปรุงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติให
สมบูรณยิ่งขึ้นสําหรับระยะ 3 ปหลัง โดยมีจอมพลถนอม  กิตติขจร นายกรัฐมนตรี รับผิดชอบในการเปนประธานสภา
พัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  
 ในขณะที่หลายฝายใหความกังวลใจวา แผนพัฒนาฯ น้ันอาจมีลักษณะของแนวทางการพัฒนาประเทศ       ที่
ดี แตอาจไมเหมาะสมกับความตองการของภาคประชาชน ดังน้ัน ในการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับที่ 10 น้ี จึงไดมีการจัดเวทีประชาชนขึ้น เพ่ือระดมสมองและรับฟงความคิดเห็น ความตองการและขอเสนอแนะ
จากภาคประชาชน เพ่ือนําสาระสําคัญดังกลาวมาผนวกขึ้นในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  ซึ่งการรับฟงภาคประชาชนน้ัน 
เริ่มตนดวยการสัมมนาเพ่ือการประเมินผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 จากน้ัน
จึงดําเนินการสํารวจความคิดเห็นจาก 108 หมูบานกลุมตัวอยาง เพ่ือนําไปใชเปนทิศทางในการระดมสมองในเวที
ประชาคม 4 ภาคของประเทศ  กอนนํามาวิเคราะหเพ่ือสรางเปนแนวทางการพัฒนาประเทศ 
 จากการใหความสําคัญกับภาคประชาชนเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหผูวิจัยเกิดขอสนเทศวา ในเบื้องตนของการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ น้ัน ไดจัดใหมีการรับฟงภาคประชาชน และเมื่อแผนพัฒนาฯ ไดมีการประกาศใชแลว ไดมีการ
สงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการ และการนําตัวช้ีวัดของดัชนีอยูเย็นเปนสุขรวมกัน              
( Green and Happiness Society) มาดําเนินการวัดประเมินผลการพัฒนาประชากร ในฐานะของจุดมุงหมายหลักของการ
พัฒนา เพ่ือใหประชากรเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตอไปน้ัน เปนเพียงการกําหนดมาใหแตละ
จังหวัดดําเนินการตามมาตรฐานตัวช้ีวัดดังกลาว หรือไดมีการดําเนินการอยางใด เพ่ือการสงเสริมภาคประชาชน และ
ประการสําคัญ คือ ในฐานะของบทบาทของการเมืองในระดับทองถ่ิน  ซึ่งเปนเสมือนขอตอของภาครัฐ ภาคการ
บริหารงานสวนทองถ่ิน  กับภาคประชาชนน้ัน ไดกระทําหนาที่ในการสงเสริม เสริมสรางใหเกิดการดําเนินการเพ่ือการ
วางแผนการพัฒนาประชากรหรือไม ในลักษณะใด โดยใชดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เปนแนวทางในการศึกษา โดยมีการแบงดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขเปน 3 ระดับ ไดแก 
ระดับสังคมไทย ระดับชุมชน และระดับครอบครัว / บุคคล ซึ่งองคประกอบของดัชนีช้ีวัด ประกอบดวย 6 องคประกอบ
ดวยกัน โดยไดกําหนดขอบเขตความหมายและแจกแจงองคประกอบยอยเพื่อนําไปสูการกําหนดประเด็นการพัฒนา
และการกําหนดตัวช้ีวัดได ดังตอไปน้ี (รายงานสรุปสําหรับผูบริหาร. สํานักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ, 2550) 

 ดัชนีที่ 1  การมีสุขภาวะ แยกไดเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก สุขภาพกายดี สุขภาพจิตดี และคิด
เปนทําเปน  

ดัชนีที่ 2  เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง แยกไดเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก การมีสัมมาชีพ 
เศรษฐกิจเขมแข็ง และมีความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
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ดัชนีที่ 3 ครอบครัวอบอุน แยกไดเปน 2 องคประกอบยอย ไดแก บทบาทครอบครัวที่เหมาะสม  
และสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว 

ดัชนีที่ 4 ชุมชนเขมแข็ง แยกไดเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก ชุมชนพ่ึงตนเองได   ชุมชนเก้ือกูล
กัน  และการมีสวนรวมของชุมชน 

ดัชนีที่ 5   สภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล แยกไดเปน 4 องคประกอบยอย ไดแก                   
มีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต มีความปลอดภัยในชีวิต  มีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี และมีระบบนิเวศสมดุล  

ดัชนีที่ 6  สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล แยกไดเปน 3 องคประกอบยอย ไดแก การมีจิตสํานึก
ประชาธิปไตย  สังคมท่ีมีธรรมาภิบาล   และความสมานฉันททางสังคม 

จากองคประกอบขางตนน้ัน ทําใหผูศึกษาตระหนักวา ในการดําเนินการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 น้ัน เปน
แผนการพัฒนาท่ีมีศักยภาพในการสรางขีดความสามารถใหกับประชาชนต้ังแตในระดับบุคคลจนกระทั่งถึงในระดับ
สังคม ดังน้ัน หากแผนพัฒนาฯ น้ีไดมีการดําเนินการอยางชัดเจน และไดรับการตอบรับอยางดีจากกลุมที่ทําหนาที่เปน
ผูเช่ือมตอนโยบายของภาครัฐมาสูภาคประชาชนไดอยางเปนรูปธรรม ยอมสงผลใหเกิดการพัฒนาประชากรไดใน
ทายที่สุด  

หากพิจารณาในดานจํานวนประชากร พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภาคที่มีจํานวนประชากรสูงสุด  
คือ 22,813,000 คน  จากจํานวนประชากรท้ังสิ้น 63,389,730 คน ( สํานักงานสถิติแหงชาติ. 2552 : เวบไซต)  รวมท้ัง
การพิจารณาในรายจังหวัด พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนภูมิภาคที่มีเขตจังหวัดจํานวนมากที่สุด คือ 19 จังหวัด   
หรือหากพิจารณาในสัดสวนของจํานวนองคการบริหารสวนตําบล พบวา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนภูมิภาคท่ีมี
จํานวนองคบริหารสวนตําบล จํานวน 2,235 แหง  จากจํานวนองคการบริหารสวนตําบลทั้งหมด 5,770 แหง ( กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน. 2552 : เวบไซต) ดังน้ัน การศึกษาครั้งน้ี จึงเลือกทําการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือใหผลการศึกษาน้ัน สามารถนําไปกอใหเกิดประโยชนทางการศึกษาแกภูมิภาคอ่ืนไดอยางเหมาะสม  
 นอกจากน้ี ผูศึกษาเล็งเห็นวา การดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ น้ัน ไดดําเนินการมาแลวตามปงบประมาณ 
จํานวน 3 ป แตผลของการดําเนินงาน ยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร เห็นไดจาก การรายงานผลของ สํานักงาน
คณะกรรมการสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ( สศช.) ในปงบประมาณ 2550  พบวา รอยละของการยังไมไดเบิกจาย
งบประมาณมีคาเทากับรอยละ 41 ( สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552 : เวบไซต) ทั้งน้ี หากพิจารณาในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือน้ัน มีเพียง 5 จังหวัดเทาน้ันที่มีผลการดําเนินการและเบิกจายงบประมาณเสร็จสิ้นแลว                 ( 
สํานักงานคณะกรรมการสภาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2551 : เวบไซต) ดังน้ัน จึงเห็นควรวา หากไดมีการศึกษา
เพ่ือการตรวจสอบศักยภาพที่ควรเกิดขึ้นในทางปฏิบัติ และเพ่ือเปนการสรางแนวทางและปจจัยที่เหมาะสมในการ
นําไปใชเปนทิศทางที่เหมาะสมแกองคการบริหารสวนตําบลอื่นตอไป 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย  

วัตถุประสงคของการศึกษา เพ่ือศึกษาระดับบทบาท ปจจัยที่สงผลตอ  และการจัดประเภทขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตามดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยมุงหวังให
เกิดประโยชน ไดแก การไดทราบถึงระดับ ปจจัยที่สงผลตอ และประเภทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตามดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน อีกทั้ง ใชเปนแนวทางในการพัฒนาบทบาท
ปฏิบัติขององคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรตามดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข
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รวมกัน เพ่ือรองรับการพัฒนาประชากรตามแนวการสรางสถาปตยกรรมสังคม ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติในฉบับที่ 11 ตอไป 

วิธีดําเนินการศึกษา  ไดขอบเขตของพื้นที่การศึกษาครั้งน้ี คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความครอบคลุม 19 
จังหวัด และมีจํานวนองคการบริหารสวนตําบลทั้งสิ้น 2,235 แหง ( ขอมูล ณ วันที่ 15 ธนัวาคม 2552) 
 ประชากรของการศึกษาครั้งน้ี คือ องคการบริหารสวนตําบล สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงช้ัน  และการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง เพ่ือใหไดกลุม
ตัวอยางที่มีความพรอมในดานขอมูล และมีลักษณะการเปนตัวแทนในแตละพ้ืนที่ไดเปนอยางดีดังน้ี 

1. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ไดแก จังหวัดอุดรธานี  
2. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ไดแก จังหวัดขอนแกน  
3. กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  ไดแก จังหวัดอุบลราชธานี   
ผูศึกษาดําเนินการศึกษาบทบาทขององคการบริหารสวนตําบลดานการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ประชากรตามพ้ืนที่เปาหมาย ในระหวางปงบประมาณ 2550 – 2552 ซึ่งถือไดวาเปนชวงแรกของการนําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับ 10 มาใชในทางปฏิบัติ   

กรอบแนวคิดที่ใชในการศึกษา ผูศึกษาไดใชแนวทางจาก Wilson ( 1976) Day ( 1987) Leelakulthanit         ( 
1989) และดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุขรวมกัน ตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ทั้ง 6 
ประกอบหลัก  
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการศึกษา ขอมูลคุณลักษณะประชากร พบวา  สวนใหญอายุ อยูในระหวาง 33 – 76 ป  สถานภาพสมรส 
รอยละ 95.7   ดานระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี รอยละ 43.3           ตํ่ากวา
ระดับปริญญาตรี  รอยละ 38.3  สําเร็จการศึกษาในระดับสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 9.5  กําลังศึกษาตอในระดับปริญญา
ตรี รอยละ 6.4  และกําลังศึกษาตอในระดับปริญญาโท รอยละ 2.5 
 ดานความต้ังใจในการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น พบวา กลุมตัวอยางมีความต้ังใจจะศึกษาตอ รอยละ 62.9  และไมมี
ความต้ังใจจะศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น รอยละ 37.1 เหตุผลลําดับแรก คือ ปจจัยดานเวลา  เน่ืองจากการศึกษาตอน้ัน
จําเปนตองเรียนในลักษณะระบบพิเศษ ซึ่งเปนการบรรยายในวันเสารและอาทิตย  โดยเปนชวงวันหยุดของแตละ
สัปดาห ซึ่งอาจสงผลตอการปฏิบัติหนาที่ได  เหตุผลลําดับรองลงมา คือ ปจจัยดานอายุ เน่ืองจากกลุมตัวอยางที่มีระดับ
อายุในชวง 60 ปขึ้นไป  
 ดานจํานวนวาระการดํารงตําแหนง พบวา กลุมตัวอยางดํารงตําแหนงเปนวาระแรก รอยละ 61.7  ดํารง
ตําแหนงเปนวาระที่สอง รอยละ 28.4  และ ดํารงตําแหนงมาแลวมากกวา 2 วาระ คิดเปนรอยละ 9.9 
 ดานอาชีพกอนการลงรับสมัครตําแหนงทางการเมือง พบวา กลุมตัวอยางประกอบอาชีพเกษตรกร รอยละ 
62.9  ขาราชการครู รอยละ 13.9  ขาราชการพลเรือน / พนักงานของรัฐ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 11.0  ขาราชการ
ทหาร / ตํารวจ รอยละ 6.8  รับจาง รอยละ 2.7  คาขาย รอยละ 1.9 และอาชีพอื่นๆ เชน เจาของกิจการ  แมบาน รอยละ 4  
 ดานเหตุผลในการตัดสินใจลงรับสมัครตําแหนงทางการเมือง  พบวา กลุมตัวอยางตัดสินใจลงรับสมัคร
ตําแหนงทางการเมือง  เหตุเพราะมีความตองการพัฒนาทองถ่ิน/ชุมชน/ภูมิลําเนา รอยละ 40.0  ประชาชนในเขตพ้ืนที่
ใหการสงเสริมและสนับสนุน รอยละ 29  ไมพึงพอใจการบริหารงานของกลุมการเมืองเดิม รอยละ 11.2  เปนการลงรับ
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สมัครแทนของบุคคลในครอบครัว  รอยละ 9.1  เปนการพิสูจนความสามารถของตนเอง รอยละ 8.7  และใชเปน
แนวทางเพ่ือการพัฒนาเศรษฐสังคมของตนเอง  รอยละ 2.1 
 ในดานความรูความเขาใจเก่ียวกับดัชนีอยูเย็นเปนสุข พบวา รอยละของความรูและความเขาใจเก่ียวกับดัชนีช้ี
วัดความอยูเย็นเปนสุข สวนใหญอยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 37.3 ทั้งน้ี เมื่อพิจารณารอยละความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับดัชนีช้ีวัดความอยูเย็นเปนสุข ที่จัดอยูในระดับชัดเจนและสามารถนําไปปฏิบัติได มีเพียงรอยละ 13.2 ในดาน
การรับรูขอมูลขาวสารน้ัน สวนใหญบริโภคผานสื่อฟรีทวีี ถึงรอยละ 78.9 โดยมีสัดสวนของความถ่ีในการรับรูทุกวัน   
 การศึกษาใชเกณฑการพิจารณาระดับของการปฏิบัติในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรขององคการ
ปกครองสวนทองถ่ิน ทั้งน้ี ไดพิจารณาตามระดับของการปฏิบัติบทบาทในระดับเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของ การประเมินสมรรถนะ ตามแนวทางของ ก.พ. หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ
พลเรือน (นร 1012/ว20 ลงวันที่  3 กันยายน 2552) และ มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่จําเปน (นร 1012/ว27 ลงวันที่  29 กันยายน 2552) เน่ืองดวยการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลน้ัน เปนการปฏิบัติงานของขาราชการฝายการเมืองในระดับทองถ่ิน ซึ่งไมไดมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่มีเกณฑมาตรฐานเชนเดียวกับขาราชการพลเรือน อีกทั้ง การพิจารณาการวาระการดํารงตําแหนงเปนไปตาม
เจตนารมณของประชาชนในพื้นที่ที่จะดําเนินการเลือกต้ัง ในสวนของเงินเดือนน้ัน ทําการเปรียบเทียบกับเกณฑของ
รายไดของ อบต. ดังน้ัน เพ่ือใหการอธิบายระดับของบทบาทของการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรมีความชัดเจนและ
สามารถเทียบเคียงกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย   ผูศึกษาจึงขอนําหลักเกณฑเดียวกันมาใชประกอบการอธิบายระดับของบทบาทองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ตามแนวดัชนีช้ีวัดความอยู เย็นเปนสุข ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เมื่อพิจารณาระดับบทบาทปฏิบัติในแตละดัชนีอยูเย็นเปนสุข  พบวา ดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิ
บาล  มีระดับบทบาทปฏิบัติเปนลําดับแรก คือ บทบาทปฏิบัติตามมาตรฐาน ทั้งน้ี  การเรียงลําดับการปฏิบัติ  คือ ดัชนี
ดานสุขภาวะ   ดานสภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศที่สมดุล  ดานชุมชนเขมแข็ง   ดานเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง  
และ ดัชนีดานครอบครัวอบอุน เปนดัชนีที่มีระดับบาทบาทปฏิบัติลําดับสุดทาย 
 ระดับบทบาทองคการบริหารสวนตําบล ดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล น้ัน  เมื่อพิจารณาเปน
รายองคประกอบยอย ในสวนของภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเปนลําดับแรก จําแนกแตละราย
องคประกอบยอย พบวา ดานการมีจิตสํานึกประชาธิปไตย  ไดแก การจัดใหมีการระดมสมอง ในการจัดทําแผนพัฒนา อบต. 
ราย 3 ป   ดานสังคมที่มีธรรมาภิบาล ไดแก งานดานการพัฒนาพื้นที่บริการเพ่ือใหประชาชนไดเขามาสืบคนขอมูลขาวสาร
ของทางราชการ ซึ่งมีระดับบทบาทไดตามมาตรฐาน ระดับดีมาก และองคประกอบยอยดานความสมานฉันททางสังคม 
ไดแก การสนับสนุนใหมีการแสดงออกทางความคิดทาง การเมืองโดยสันติวิธี  
 ระดับบทบาทองคการบริหารสวนตําบล ดัชนีดานสุขภาวะ น้ัน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย ในสวน
ของภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเปนลําดับแรก จําแนกแตละรายองคประกอบยอย พบวา ดานสุขภาพกาย
ดี ไดแก การจัดใหมีการแจกจายนมใหกับนักเรียนของโรงเรยีนในสังกัด อบต.  ดานสุขภาพจิตดี ไดแก  การจัดกิจกรรม
รณรงค เพ่ือใหประชาชนในเขตพ้ืนที่ของ อบต.    ไปศาสนสถาน  และองคประกอบยอยดานคิดเปนทําเปน ไดแก การสงเสริม
ใหมีการจัดโครงการสนับสนุนใหประชาชนรักการอานหนังสือ  
 ระดับบทบาทองคการบริหารสวนตําบล ดัชนีดานดานสภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล  น้ัน เมื่อ
พิจารณาเปนรายองคประกอบยอย ในสวนของภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเปนลําดับแรก จําแนกแตละ
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รายองคประกอบยอย พบวา ดานมีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต  ไดแก การจัดใหมีการสนับสนุนเก่ียวกับโครงการจดัทํา
ถนนเพ่ือใหการคมนาคมมีความสะดวก เพ่ิมมากขึ้น  ดานมีความปลอดภัยชีวิต  ไดแก  การดําเนินการติดตาม
ประเมินผลเก่ียวกับการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อป.พร.)  ดานมีคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี   ไดแก  
การจัดใหมีการรณรงค เพ่ือใหความรูกับประชาชนในดานการรักษาสิ่งแวดลอม  และองคประกอบยอยดานมีระบบ
นิเวศสมดุล  ไดแก  การจัดใหมีการรณรงค เพ่ือใหความรูกับประชาชนในดานการประหยัดพลังงาน   
 ระดับบทบาทองคการบริหารสวนตําบล ดัชนีดานดานชุมชนเขมแข็งน้ัน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ
ยอย ในสวนของภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเปนลําดับแรก จําแนกแตละรายองคประกอบยอย พบวา  ดาน
ชุมชนพ่ึงตนเองได  ไดแก การจัดใหมีการสงเสริมกิจกรรมใหกับคนพิการ / ผูดอยโอกาสใหพ่ึงพาตนเองได โดยสังคม
ชวยดูแล ดานชุมชนเก้ือกูลกัน  ไดแก การจัดใหมีการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนรวมกลุมกันเพ่ือจัดทํา กิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน และองคประกอบยอยดานการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การจัดใหมีการสงเสริมรักษาไวซึ่งขนบธรรมเนียม 
ประเพณีด้ังเดิมของชุมชน 

ระดับบทบาทองคการบริหารสวนตําบล ดัชนีดานดานครอบครัวอบอุน   ซึ่งถือเปนดัชนีที่มีระดับบทบาทเปน
ลําดับสุดทาย น้ัน เมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบยอย ในสวนของภารกิจที่องคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติเปนลําดับ
แรก จําแนกแตละรายองคประกอบยอย พบวา ดานบทบาทครอบครัวที่เหมาะสม ไดแก การสนับสนุนใหทุกครัวเรือน
ดูแลผูสูงอายุ  ใหไดรับการดูแลอยางเหมาะสมในดานปจจัย 4 ประกอบดวย อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย  และยารักษา
โรค  และองคประกอบยอยดานสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ไดแก การสนับสนุนใหครอบครัว มีกิจกรรมรวมกันใน
วันสําคัญทางศาสนาหรือประเพณีของทองถ่ิน เชน งานรดนํ้าดําหัว  การทําบุญขาวประดับดิน   งานฉลองเจาปูเจายา 
 จากการศึกษา พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวดัชนีอยูเย็นเปนสุข โดยการวิเคราะหความถดถอบแบบพหุ พบวา มีความสามารถในการพยากรณได รอยละ 
54.4  ( R = 69.7, R2 = 60.8, Adjust R2 = 54.4)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพยากรณ ไดแก สถานภาพ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  ลักษณะชุมชน และความรูความเขาใจในดัชนีอยูเย็นเปนสุข 
 ในสวนดานบทบาทในการกําหนดแผน / โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ตามแนวดัชนีอยูเย็น
เปนสุข พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดแผน / โครงการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร  รอยละ 53.5  ( R = 65.7, R2 = 62.3, Adjust R2 = 53.5)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพยากรณ 
ไดแก  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ  วาระการดํารงตําแหนง  และลักษณะชุมชน  
 ในสวนดานบทบาทในการนําแผน / โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  ไปปฏิบัติ   ตามแนวดัชนีอยู
เย็นเปนสุข พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการนําแผน / โครงการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร  ไปปฏิบัติ   รอยละ 58.2 ( R = 70.2, R2 = 68.1, Adjust R2 = 58.2)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
การพยากรณ ไดแก  สถานภาพ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ  วาระการดํารงตําแหนง  ลักษณะชุมชน ความรู
ความเขาใจในดัชนีอยูเย็นเปนสุข และเหตุผลในการลงรับสมัครดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 
 จากการศึกษา พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ตามแนวดัชนีอยูเย็นเปนสุข พบวา มีความสามารถในการพยากรณได รอยละ 54.4  ( R = 69.7, R2 = 60.8, Adjust R2 = 
54.4)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพยากรณ ไดแก สถานภาพ  อายุ  ระดับการศึกษา  ลักษณะชุมชน และความรูความ
เขาใจในดัชนีอยูเย็นเปนสุข 
 ในสวนดานบทบาทในการกําหนดแผน / โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร ตามแนวดัชนีอยูเย็น
เปนสุข พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการกําหนดแผน / โครงการ การพัฒนา
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คุณภาพชีวิตประชากร  รอยละ 53.5  ( R = 65.7, R2 = 62.3, Adjust R2 = 53.5)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการพยากรณ 
ไดแก  สถานภาพ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ  วาระการดํารงตําแหนง  และลักษณะชุมชน  
 ในสวนดานบทบาทในการนําแผน / โครงการ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร  ไปปฏิบัติ   ตามแนวดัชนีอยู
เย็นเปนสุข พบวา สมการพยากรณบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการนําแผน / โครงการ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชากร  ไปปฏิบัติ   รอยละ 58.2 ( R = 70.2, R2 = 68.1, Adjust R2 = 58.2)  โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลตอ
การพยากรณ ไดแก  สถานภาพ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประสบการณ  วาระการดํารงตําแหนง  ลักษณะชุมชน ความรู
ความเขาใจในดัชนีอยูเย็นเปนสุข และเหตุผลในการลงรับสมัครดํารงตําแหนงนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ผลการศึกษาการวิเคราะหการจําแนกกลุมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากร 
โดยทําการแจกแจงกลุมโดยใชเกณฑของสํานักงาน กพ. ในการประเมินผลการปฏิบติังานของขาราชการ เปน 2 กลุม 
ไดแก กลุมที่มีบทบาทการปฏิบัติงานตํ่าวาเกณฑมาตรฐาน   ( ผลการปฏิบัติงานตํ่ากวา                  รอยละ 60) กับ กลุม
ที่มีบทบาทการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน ( ผลการปฏิบัติงานไมตํ่ากวา รอยละ 60)             ไดผลการศึกษา ดังน้ี  

คาสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรจากมากไปหานอย จะเห็นไดวาตัว
แปรทีส่ามารถจําแนกกลุมไดดีที่สุด คือ สถานภาพ  มีคาสัมประสิทธิค์าโนนิคอล มาตรฐานถึง .793   ตัวแปรที่สามารถ
จําแนกกลุมรองลงมา ไดแก ระดับการศึกษา  ลักษณะชุมชน ความถ่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร  และ อาชีพเดิมของ
นายกองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งมีคา สัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน  .326   .237   .232  และ .223   ตามลําดับ 

ตัวแปรจําแนกกลุมที่ไดไปสรางสมการจําแนกกลุมและนําไปจําแนกการเปนสมาชิกกลุมผลปรากฏวา ตัว
แปรทั้ง 13  ตัว สามารถจําแนกกลุม ซึ่งมีผลในการจําแนกการเปนสมาชิกกลุมไดถูกตองรอยละ 86.5   ของกลุม
ตัวอยางทั้งหมด 
 ทั้งน้ี จากการพิจารณาในรายละเอียดของการพยากรณ ในแตละจังหวัดที่ถูกจัดใหเปนกลุมที่มีบทบาทตํ่ากวา
มาตรฐาน และบทบาทตามาตคฐานน้ัน พบวา องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดอุดรธานี ถูกจัดอยูในกลุมที่มี
บทบาทตามมาตรฐานจํานวนมากที่สุด รองลงมา คือ องคการบริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดขอนแกน  โดยองคการ
บริหารสวนตําบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานีถูกจัดใหอยูในกลุมตามมาตรฐานลําดับสุดทาย  
 
4. บทสรุป / สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา พบวา ดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิบาล มีระดับบทบาทปฏิบัติเปนลําดับแรก และมี
บทบาทปฏิบัติไดตามมาตรฐาน ทั้งน้ี  การเรียงลําดับการปฏิบัติ  คือ ดัชนีดานสุขภาวะ   ดานสภาพแวดลอมดี มีระบบ
นิเวศท่ีสมดุล  ดานชุมชนเขมแข็ง   ดานเศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง  และ ดัชนีดานครอบครัวอบอุน เปนดัชนีที่มี
ระดับบาทบาทปฏิบัติลําดับสุดทาย อยางไรก็ตาม ผลการศึกษา สะทอนใหเห็นวา ระดับการปฏิบัติในระดับทองถ่ินน้ัน 
มีผลตรงกันขามกับในระดับประเทศ น่ันคือ ในระดับประเทศการปฏิบัติในดัชนีดานสังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมภิ
บาล มีระดับการปฏิบัติอยูในลําดับสุดทาย ในขณะที่ดัชนีดานครอบครัวอบอุน เปนดัชนีที่มีระดับบทบาทปฏิบัติลําดับ
แรก ในสวนของการจัดประเภทน้ัน พบวา มีเพียง 22 องคการบริหารสวนตําบลเทาน้ันที่มีบทบาทปฏิบัติอยูในระดับ
ผานเกณฑมาตรฐานระดับสูง และปจจัยที่สงผลการแสดงบทบาท โดยเรียงลําดับความสําคัญของตัวแปรจากมากไปหา
นอย ( คาสัมประสิทธิ์คาโนนิคอล มาตรฐาน)   คือ สถานภาพ   ระดับการศึกษา  ลักษณะชุมชน ความถ่ีในการติดตาม
ขอมูลขาวสาร  และ อาชีพเดิมของนายกองคการบริหารสวนตําบล  

ขอเสนอแนะพบวา  การนําดัชนีไปใชเพ่ือการปฏิบัติน้ัน มีความจําเปนตองทําความเขาใจกับกลุมผูปฏิบัติอยาง
ละเอียดและชัดเจน พรอมกับการนําเสนอแนวทางการปฏิบัติที่สามารถนําไปใชเปนตนแบบในการวางแผน/โครงการ 
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และการนําแผนหรือโครงการน้ันไปปฏิบัติใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุด  ทั้งน้ี  ควรมีการติดตามประเมินผลจาก
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน ในการดําเนินงาน โดยการติดตามน้ันควรมีลักษณะของการใหคําแนะนํา 
หรือเสนอตัวการเปนที่ปรึกษา ไมแสดงบทบาทของผูตรวจสอบ รวมถึงการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ควรมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่บงช้ีถึงการปฏิบัติ ไมควรมีลักษณะของตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณของการดําเนินการไป
แลว เพราะในหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยังไมมีความพรอมในเชิงการปฏิบัติ ทั้งในดานการขาดองคความรู
พ้ืนฐาน การขาดความเขาใจในดัชนี และการขาดความพรอมในการนําเสนอตอภาคประชาชน อยางไรก็ดี องคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองมีความตระหนักในบทบาทของตนเองในฐานะหนวยงานที่มีความสําคัญตอภาวะความ
เปนอยูของภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการดําเนินงานตองใชความสําคัญกับ
บทบาทปฏิบัติที่เปนงานดานนามธรรมเทากันกับงานงานรูปธรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน เชน การใชความสําคัญกับการ
สงเสริมการอาน เสมือนกับการสงเสริมงานดานการสรางสาธารณูปโภค  

 
ตาราง 1   แสดงคาสัมประสิทธิ์คาโนนิคอลมาตรฐาน (Standardized canonical discriminant function coefficients) 
 

ลําดับท่ี ตัวแปรอิสระ Function coefficients 
1 สถานภาพ .793 
2 ระดับการศึกษา .326 
3 ลักษณะชุมชน .237 
4 ความถ่ีในการติดตามขอมูลขาวสาร .232 
5 อาชีพเดิมของนายกฯ .223 
   

 
ตาราง 2  แสดงผลการจําแนกกลุมที่มีบทบาทปฏิบัติตามมาตรฐาน   และ  กลุมที่มีบทบาทปฏิบัติสูงกวามาตรฐาน    

 

กลุมจริง  
กลุมท่ีจําแนก 

จํานวน 
(คน) ตามมาตรฐาน สูงกวามาตรฐาน 

ตามมาตรฐาน 
สูงกวามาตรฐาน   

461 
22 

404  (87.6 % ) 
8 (36.4 %) 

57 (12.4 %) 
14 (63.6 %) 

รอยละที่จําแนกไดถูกตอง  รอยละ  86.5   
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การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบนิในประเทศไทย 
ETHICAL REASONING OF STUDENT PILOTS IN THAILAND 

 

 
พล.อ.ท.ศุภกฤต อริยะปรีชา 1  ดร.เกสรา สุขสวาง2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในประเทศไทย มีวัตถุประสงค เพ่ือ1)  ศึกษาปจจัยที่
เก่ียวของกับระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน 2) เปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการ
บินจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและสถาบันการศึกษา กลุมตัวอยางไดแก ศิษยการบินที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 
2551 ประกอบดวย นักบินพาณิชยฝกหัดของ สถาบันการบินพลเรือน จํานวน 10 คน บริษัทบางกอกเอวิเอช่ันเซ็นเตอร 
จํากัด จํานวน 36 คน นักศึกษาสาขาวิชานักบินมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งฝกบินกับบริษัทการบิน บี เอ ซี จํากัด จํานวน 162 
คน และศิษยการบินโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ จํานวน 99 คน รวมท้ังสิ้น 307 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
แบบวัดที่มีขอคําถามเก่ียวกับสถานการณที่ศิษยการบินประสบในชีวิตประจําวัน โดยมีคําตอบ 6 ตัวเลือก แตละ
ตัวเลือกตรงกับระดับขั้นพัฒนาการในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาที ( t-Test) คาเอฟ (F-Test) และเปรียบเทียบรายคูโดยใช Scheffe Method 

ผลการวิจัยพบวา  
1. ศิษยการบินสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุนอยกวา 20 ป มีระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีภูมิลําเนาอยู

ในกรุงเทพฯและปริมณฑล และสังกัดสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต          
2. ศิษยการบินสวนใหญใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานความมีวินัยในตนเอง ดานความรับผิดชอบ ดานความ

ซื่อสัตย และดานความอดทน ในระดับขั้นที่ 5 
3. การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม พบวา ศิษยการบินที่มี เพศ อายุ และภูมิลําเนา

ตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนศิษยการบิน ที่มีระดับการศึกษา 
และสถาบันตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 

 

คําสําคัญ : การใหเหตุผล, จริยธรรม, ศิษยการบิน 

 
Abstract 

 
                The purposes of this research were to 1) study factors concerned the level of ethical reasoning of student 
pilots, and 2) to compare the ethical reasoning of pilot students in terms of personal characteristic and institutes. The 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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subjects of this research were 307 student pilots, who were study in academic year 2008, including 10 commercial 
trainee pilots of Civil Aviation Institute, 36 students of Bangkok Aviation Center Limited, 162 students in Aviation 
Pilot, Rangsit University, who were trained with Bangkok Aviation Center Limited, and 99 student pilots of Flying 
Training School, Royal Thai Air Force. The instrument used was a 6-choice questionnaire concerning the situations 
in student pilots’ daily life. Each choice matched with stage of development level in ethic reasoning of student pilots. 
The data were analyzed by frequency, percentage, t-test, F-test, and pair comparisons by using Scheffe Method. 
            The results showed that: 

1. Most of student pilots were male, aged lower than 20 years old, education lower than Bachelor’s 
Degree, lived in Bangkok and vicinity, and they were under the Aviation Institute, Rangsit University 

2. Most of student pilots were given ethical reasoning, the self discipline, the responsibility, the honesty, 
and the tolerance in a 5th level 

3. Ethical reasoning of student pilots with different gender, age, and hometown in overall aspects were not 
different. But ethical reasoning of student pilots with different education, and Institute in overall aspects 
were significantly different at .05.     

   
KEY WORDS :  REASONING,  ETHIC,  STUDENT PILOTS 

 

1.   บทนํา 
              ดวยกระแสการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมยุคโลกาภิวัฒน สงผลกระทบใหการศึกษาของไทยตอง
ปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลง และเรงดําเนินการพัฒนาเพ่ือใหเกิดคุณภาพมาตรฐานทางการศึกษา เพ่ือใหสามารถ
แขงขันกับนานาประเทศได ประกอบกับการแขงขันทางเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสูง ดังน้ันการจัดการศึกษาจึงตอง
สอดคลองกับความตองการของตลาดวิชาชีพเปนสําคัญ จากการท่ีทางรัฐบาลไดเปดเสรีทางการบินและสนับสนุนให
เกิดสายการบินตนทุนตํ่าในประเทศ จึงทําใหธุรกิจการบินของไทยในปจจุบัน มีการต่ืนตัวมาก และสงผลใหความ
ตองการนักบินในทองตลาดมากขึ้นตามลําดับ ดังจะเห็นไดจากการเปดโรงเรียน หรือ สถาบันแนะแนวการศึกษาเพื่อ
สอบเปนนักบินเพ่ิมขึ้น 
 สถาบันการบินในประเทศไทยในปจจุบันน้ี มีการเปดสอนและฝกบินใหกับบุคคลทั่วไป ซึ่งไดรับการรับรอง
จากกรมขนสงทางอากาศ อนุมัติโดยองคการบินพลเรือนระหวางประเทศ (The International Civil Aviation:  ICAO) 
ภายหลังจากจบหลักสูตรการบินแลวสามารถไปสมัครเขาทํางานกับสายการบินพาณิชย ไดแก 1) สถาบันการบิน
พลเรือน (Civil Aviation Training Center:  CATC) ซึ่งเปนองคกรรัฐวิสาหกิจกอต้ังเมื่อป พ.ศ. 2509 2) บริษัท บางกอก
เอวิเอช่ันเซ็นเตอร จํากัด (Bangkok Aviation Center Co. Ltd.:  BAC) เปนองคกรบริษัทเอกชน กอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 
2545 โดยการจัดการเรียนการสอน และการฝกบิน จะดําเนินการรวมกันระหวาง มหาวิทยาลัยรังสิต และ บริษัท 
บางกอก เอวิเอช่ัน เซ็นเตอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่ฝกบินใหกับนักบินฝกหัดของบริษัท การบินไทย และ บริษัท ไทย
แอรเอเชีย สําหรับโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ ศิษยการบินจบหลักสูตรปริญญาตรีแลว และใชระยะเวลาในการฝก
บิน 1 ป โดยมีการเรียนภาคพ้ืนและการฝกบินภาคอากาศ ตามหลักสูตรของกองทัพอากาศเพ่ือใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติการทางทหาร 

การพัฒนาความเปนนักบินที่ดีไมใชงานเรียนรูที่กระทําไดโดยงาย การจะบรรลุถึงความเช่ียวชาญตองเริ่มตน
จากตัวเอง เริ่มดวยแรงจูงใจท่ีจะปรับปรุงแกไข พัฒนาความรูความเขาใจในทักษะทางการบินหรือความชํานาญ ซึ่งเปน
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สิ่งที่ตองเรียนรูและฝกฝนอยางสมํ่าเสมอเน่ืองจากสภาวะแวดลอมของการบิน มักเต็มไปดวยอันตราย ตองอาศัยความ
รอบคอบ การตระหนักรูในสถานการณในระดับสูง และวิจารณญาณการตัดสินใจถูกตองและแมนยํา เปนเครื่องช้ีวัดถึง
คุณสมบัติการเปนนักบินที่ดี แตวิธีที่จะทําใหผลลัพธเหลาน้ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดยังไมสามารถสรางกฎเกณฑที่เปน
รูปธรรมได มีผูเสนอวา การตระหนักรูในสถานการณ และวิจารณญาณในการตัดสินใจ เปนคุณสมบัติที่ไดรับติดตัวมา
แตกําเนิด เปนสิ่งที่บางคนอาจจะมี และบางคนอาจจะไมมี ประวัติศาสตรช้ีแนะวามีวิธีสรางความเปนนักบินที่ดีที่
สามารถใชการพัฒนาอยางเปนระบบ โดยผานทางการศึกษา การฝกอบรม และการมีวินัยในตนเอง สิ่งเหลาน้ีนับวามี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งสําหรับนักบินพาณิชยที่ตองรับผิดชอบตอชีวิตของบุคคลอื่น รวมทั้งทรัพยสินที่มีคาทั้งหลาย
ในแตละเที่ยวบิน การปองกันการกอใหเกิดความเสียหาย เมื่ออากาศยานอยูในความควบคุมของตนเอง ทั้งในการ
ตัดสินใจในการแกไขปญหาเมื่ออากาศยานที่อยูในความควบคุมเกิดปญหาขอขัดของ การถูกควบคุมจากกลุมบุคคลอื่น
จากการกอการราย การกระทําที่มีสาเหตุจูงใจจากความเช่ือ หรือความศรัทธาของตนเอง ซึ่งกระบวนการตัดสินใจ
ดังกลาวลวนสัมพันธกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในการเลือกกระทําหรือไมกระทําเมื่อเกิดเหตุการณที่นักบินตองใช
วิจารณญาณในการตัดสินใจ 

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน (Moral Reasoning) เปนการใชเหตุผลในการเลือกที่จะทําหรือไม
ทําพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งเหตุผลดังกลาวจะแสดงใหเห็นเหตุจูงใจหรือแรงจูงใจท่ีอยูเบื้องหลังของการกระทํา
ของบุคคล การศึกษาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมจะทําใหทราบวาบุคคลที่มีการกระทําที่เหมือนกัน อาจมีเบื้องหลังการ
กระทําและระดับจริยธรรมที่แตกตางกันไดเชนกัน (สํานักทดสอบทางการศึกษา, 2530) 

ดวยความแตกตางของหลักสูตรการศึกษา สภาพแวดลอม จุดมุงหมายของชีวิต คุณวุฒิ วัยวุฒิ และ
ประสบการณชีวิตของศิษยการบินที่แตกตางกัน อาจจะสงผลใหมีความแตกตางกันในทางความคิดและการใหเหตุผล
เชิงจริยธรรมของศิษยการบิน ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูรับผิดชอบทางดานวิชาการและเทคนิคของนักศึกษาสาขาวิชา
นักบิน ของสถาบันการบิน มหาวิทยาลัยรังสิต อดีตศิษยการบิน โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ เปนนักบินขับไลทิ้ง
ระเบิด และครูการบิน จึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงความแตกตางทางความคิดและการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมระหวาง
ศิษยการบินที่ยังเปนนักศึกษากับศิษยการบินที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว วาจะมีความแตกตางกัน ในดาน
ความคิดและการใชเหตุผลเชิงจริยธรรมหรือไมประการใด  

 
วัตถุประสงคการวิจัย 
               1.    เพ่ือศึกษาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน  

 2.    เพ่ือเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลและ
สถาบันการศึกษา  

 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา  
ภูมิลําเนา และสถาบันการศึกษา 

2. ตัวแปรตามไดแก การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน จําแนกตาม ความมีวินัยในตนเอง  
ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย และความอดทน 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2.   ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
ศิษยการบินในประเทศไทย  

ประชากรเปนกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ศิษยการบินที่กําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2551 
ประกอบดวย นักบินพาณิชยฝกหัดของ สถาบันการบินพลเรือน จํานวน 10 คน บริษัทบางกอกเอวิเอช่ันเซ็นเตอร จํากัด 
จํานวน 36 คน นักศึกษาสาขาวิชานักบินมหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งฝกบินกับบริษัทการบิน บี เอ ซี จํากัด จํานวน 162 คน 
และศิษยการบินโรงเรียนการบินกองทัพอากาศ จํานวน 99 คน รวมท้ังสิ้น 307 คน  
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี เปนเครื่องมือที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นจากการศึกษาเอกสาร และผลงานวิจัยที่
เก่ียวของกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม แบงออกเปน 2 สวน ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา และ
สถาบันการศึกษา โดยมีลักษณะของคําถามเปนแบบเลือกตอบ (Checklist)  

สวนที่ 2 เปนคําถามเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน ซึ่งเปนแบบวัดที่มีขอคําถามที่
เก่ียวของกับสถานการณตางๆ ที่ศิษยการบินจะไดประสบในชีวิตประจําวัน แบบวัดแตละขอจะประกอบไปดวย
ตัวเลือก 6 ตัวเลือก แตละตัวเลือกจะตรงกับกระดับขั้นพัฒนาการในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของโคลเบิรก ทั้ง 6 ขั้น 
ดังตอไปน้ี 

ขั้นที่ 1 หลักการหลบหลีก (ทําเพราะกลัวการลงโทษ) 

  ขั้นที่ 2 หลักการแสวงหารางวัล (เลือกทําในสิ่งที่ไดรับความพอใจ) 

  ขั้นที่ 3 หลักการทําตามผูอื่นเห็นชอบ (ทําเพ่ือตามความเห็นของผูอื่น) 

  ขั้นที่ 4 หลักการทําตามหนาที่ของสังคม (ทําตามกฎระเบียบของสังคม) 

  ขั้นที่ 5 หลักการทําตามคํามั่นสัญญา (ทําเพราะเห็นความสําคัญของคนหมูมาก) 

  ขั้นที่ 6 หลักการยึดหลักอุดมคติสากล (ทําเพราะยึดความถูกตองยุติธรรม) 

ปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน 
 

- เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- ภูมิลําเนา 

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 

- ความมีวนิัยในตนเอง 
- ความรับผิดชอบ 
- ความซ่ือสัตย 
- ความอดทน 

สถาบันการศึกษา 
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ขั้นตอนการสรางแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 1. กําหนดจุดประสงคของการสรางแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 2. ศึกษาทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก และขอบขายของการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
 3. สรางสถานการณที่เปนขอคําถามเก่ียวกับการตัดสินใจในการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ซึ่งเปนสถานการณที่
ศิษยการบินมีโอกาสประสบในชีวิตจริง พรอมกับใหเหตุผลในการตอบ 
 4. นําสถานการณที่สรางขึ้นไปใหนักศึกษาที่ไมใชกลุมศิษยการบินทํา โดยคัดเลือกนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู
ในปการศึกษาที่ 4 ที่ผานการฝกงานกับสถานประกอบการเปนที่เรียบรอยแลว จากน้ันนําเหตุผลในการตอบของ
นักศึกษามาสรางเปนตัวเลือกทั้งหมด 6 ตัวเลือก แตละตัวเลือกจะมีระดับขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของ
โคลเบิรก 
 5. นําแบบวัดที่ผานการสรางตัวเลือกใหครอบคลุมกับระดับขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎีของ
โคลเบิรก ไปใหผูเชียวชาญตรวจสอบตัวเลือกแตละขอวาเปนไปตามระดับขั้นการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมตามทฤษฎี
ของโคลเบิรกหรือไม 
 6. ปรับปรุงสถานการณและตัวเลือก ตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญและอาจารยที่ปรึกษา 
 7. นําแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมไปทดลองใชกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 เพ่ือหาคาความเชื่อมั่น ไดคาความ
เช่ือมั่น เทากับ 0.8709 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ดวย
ตนเอง โดยมีขั้นตอนดังตอไปน้ี 
    1.  ผูวิจัยสงหนังสือราชการจาก สาขาวิชานักบิน มหาวิทยาลัยรังสิตไปยังคณบดีคณะตางๆ เพ่ือขอความ
รวมมือในการเขาไปทดลองใชเครื่องมือกับนักศึกษาคณะตางๆ 
    2.  ผูวิจัยนําแบบวัดที่ไดสรางขึ้นไปทดลองใชกับนักศึกษาคณะตางๆของมหาวิทยาลัยรังสิต 
    3.  ผูวิจัยนําแบบวัดฉบับสมบูรณไปใชจริงกับศิษยการบิน  
 
การวิเคราะหขอมูล 
       สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีจะใชคาสถิติเบื้องตน ดังน้ี 
                          1.   การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยนําขอมูลมารวบรวมแจกแจงในรูปคาสถิติอยางงาย ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) คารอยละ (Percent) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                         2.   การทดสอบสมมติฐาน  

              การทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหความแตกตางตัวแปรที่มี 2 กลุม และใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไป  
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3.   ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
      ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน 
ตาราง แสดงคาความถ่ีและคารอยละ ของปจจัยสวนบุคคล 

 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน ของศิษยการบิน 
การใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน จําแนกตาม ความมีวินัยในตนเอง ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย 

และความอดทน 
 

ตาราง แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของขอมูลการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม 

ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน 

(N) 
รอยละ 

(%) 

1.  เพศ   
หญิง 39 12.7 
ชาย 268 87.3 

2.  อายุ   
นอยกวา 20 ป 162 52.8 
20 - 25 ป 124 40.4 
มากกวา 25 ป 21 6.8 

3.  ระดับการศึกษา   
ตํ่ากวาปริญญาตรี 162 52.8 
ปริญญาตรี/สูงกวา 145 47.2 

4.  ภูมิลําเนา   
กรุงเทพฯ/ปริมณฑล 186 60.6 
ตางจังหวัด 121 39.4 

5. สถานศึกษา   
สถาบันการบินพลเรือน 10 3.3 
บริษัท บางกอกเอวิเอช่ันเซนเตอร จํากัด 36 11.7 
สถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต 162 52.8 
โรงเรียนการบินกองทัพอากาศ 99 32.2 

รวม 307 100.0 

การใหเหตุผลเชิงจริยธรรม Χ  S.D. ระดับขั้นจริยธรรม 

ดานความมีวินัยในตนเอง 4.53 .576 5 
ดานความรับผิดชอบ 4.42 .756 4 
ดานความซื่อสัตย 4.94 .889 5 
ดานความอดทน 4.60 .706 5 

รวม 4.62 .583 5 
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 จากตาราง พบวา ในภาพรวมศิษยการบินใหเหตุผลเชิงจริยธรรมในระดับขั้นที่ 5 (Χ = 4.62) เมื่อพิจารณา

เปนรายดานตามลําดับ พบวา ศิษยการบินใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานความซื่อสัตย (Χ = 4.94) รองลงมา ดานความ

อดทน (Χ = 4.60) และดานความรับผิดชอบ (Χ = 4.53) และในระดับสุดทาย ไดแก ดานความมีวินัยในตนเอง (Χ = 
4.42) 
 
ผลการเปรียบเทียบระดับการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน 
และสถาบันการศึกษา 
ตาราง แสดงการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม 

การใหเหตุผลเชิง
จริยธรรม 

ความมีวินัยใน
ตนเอง 

ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย ความอดทน ภาพรวม 

เพศ - .05 - - - 
อายุ - - - - - 
ระดับการศึกษา .05 - - - .05 
ภูมิลําเนา - - - - - 
สถาบัน - .05 - .05 .05 
  
               ตาราง ผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม พบวา ศิษยการบินที่มี เพศ 
อายุ และภูมิลําเนาตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนศิษยการบิน ที่
มีระดับการศึกษา และสถาบันตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
4.  บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

 1.  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน พบวา ศิษยการบินสวนใหญเปนเพศชาย อายุนอยกวา 
20 ป ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล และสังกัดสถาบันการบิน
มหาวิทยาลัยรังสิต             

 2.  ผลการวิเคราะหการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน ในภาพรวมศิษยการบินใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมในระดับขั้นที่ 5 เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ พบวา ศิษยการบินใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานความ
ซื่อสัตย รองลงมา ดานความอดทน และดานความรับผิดชอบ และในระดับสุดทาย ไดแก ดานความมีวินัยในตนเอง  

 3.  ผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม พบวา ศิษยการบินที่มี เพศ 
อายุ และภูมิลําเนาตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมไมแตกตางกัน ยกเวนศิษยการบิน ที่
มีระดับการศึกษา และสถาบันตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

การอภิปรายผล 
ในการวิจัยเรื่องการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในประเทศไทย ครั้งน้ี มีประเด็นที่นาสนใจควร

นํามาอภิปรายผลดังน้ี 
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               1.   ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของศิษยการบิน พบวา ศิษยการบินสวนใหญเปนเพศชาย ทั้งน้ีเพราะ
อาชีพนักบินพาณิชยที่ตองควบคุมและบังคับอากาศยานนาจะเปนอาชีพของเพศชาย โดยเฉพาะนักบินของบริษัทการ
บินไทยมีแตเพศชายทั้งสิ้น อายุนอยกวา 20 ป ทั้งน้ีเพราะประชากรเพ่ิงสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
ระดับการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี ทั้งน้ีเพราะประชากรสวนใหญกําลังศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชานักบินระดับปริญญา
ตรี มีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งน้ีเพราะประชากรและครอบครัวมีความรูและความเขาใจในอาชีพ
นักบินพาณิชยมากกวาประชากรท่ีอยูตางจังหวัด และสังกัดสถาบันการบินมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งน้ีเพราะประชากรเปน
นักศึกษามีจํานวน 4 ช้ันปการศึกษา 
                2.   จากผลการวิเคราะหการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบิน ในภาพรวมศิษยการบินใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมในระดับขั้นที่ 5  เมื่อพิจารณาเปนรายดานตามลําดับ พบวา ศิษยการบินใหเหตุผลเชิงจริยธรรม ดานความ
ซื่อสัตย ทั้งน้ีเพราะความซื่อสัตยตอตนเองและบุคคลอื่น ทําใหเกิดความปลอดภัยในการบิน ซึ่งสอดคลอง กับทฤษฎี
ของ โคลเบิรก ที่พบวาเหตุผลทางจริยธรรมสูงถึงขั้นน้ีสามารถนําเอาความรูสากลที่อยูเหนือกฎเกณฑในสังคมของตน
มาเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกการกระทําของตน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือความสงบสุขของสังคมสวนรวม รองลงมา 
ดานความอดทน ทั้งน้ีเพราะความอดทนเปนเรื่องที่ศิษยการบินจะตองมีใหมากเน่ืองจากการปฏิบัติงานตองอยูในสภาพ
ของความรับผิดชอบและการเผชิญกับการเปล่ียนแปลงโดยกะทันหัน ซึ่งสอดคลอง กับแนวคิดของ บุษกร ภมร ที่
พบวา คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักบินควรมีความอดทนระดับสูงทั้งรางกายและจิตใจ และดานความรับผิดชอบ
ทั้งน้ีเพราะความรับผิดชอบตอชีวิตของตนเอง ชีวิตและทรัพยสินของบุคคลอื่น ตองอยูในสํานึกความรับผิดชอบ ซึ่ง
สอดคลองกับผลงานวิจัยของพิจิตรา พงศจินดากร (2522) ที่พบวาความสัมพันธของกลุมในเปาหมายมีความรู ความ
เขาใจ เรื่องความรับผิดชอบและทัศนคติความรับผิดชอบเพ่ิมขึ้นจากเดิม และในระดับสุดทาย ไดแก ดานความมีวินัย
ในตนเอง ทั้งน้ีเพราะความมีวินัยในตนเองจะตองเปนสามัญสํานึกของศิษยการบิน ซึ่งสอดคลอง กับผลงานวิจัยของ 
กัลยา ศรีปาน (2522) ที่พบวาองคประกอบดานความขยัน ความมีระเบียบวินัย ความกตัญูกตเวที ความเปนผูมี
วัฒนธรรมและปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี อยูในระดับมาก 

3.  จากผลการเปรียบเทียบการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวม พบวา ศิษยการบินที่มี เพศ 
อายุ และภูมิลําเนาตางกัน มีการใหเหตุผลเชิงจริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมไมแตกตางกัน ทั้งน้ีเพราะความเปน
ผูใหญยอมรับในหลักเกณฑและการประพฤติปฏิบัติ ซึ่งสอดคลอง กับ แนวคิด ของ ศิริลักษณ พรหมงาม (2546, หนา 
12) ที่พบวา แนวทางหรือหลักเกณฑในการประพฤติปฏิบัติที่ถูกตองดีงาม เปนลักษณะที่สังคมตองการกอใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง สังคม และผูอื่น ยกเวนศิษยการบิน ที่มีระดับการศึกษา และสถาบันตางกัน มีการใหเหตุผลเชิง
จริยธรรมของศิษยการบินในภาพรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีเพราะศิษยการบินมี
สภาพแวดลอม การอบรม ประสบการณและความสํานึกในตนเองที่ไดรับจากครอบครัวตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลงานวิจัย ของ ศตวรรณ เทศศรีเมือง (2535) ที่พบวานักเรียนทั้งสองกลุมมีความขยันหมั่นเพียรในการเรียนสูงขึ้น
ภายหลังการทดลอง และนักเรียนกลุมที่ควบคุมตนเองกับนักเรียนกลุมที่ไดรับการช้ีแนะ มีความขยันหมั่นเพียรในการ
เรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  และสอดคลอง กับผลงานวิจัย ของ กัลยา ศรีปาน (2542) ที่
พบวานักเรียนในระดับช้ันที่สูงกวามีคุณธรรมและจริยธรรมมากกวานักเรียนในระดับช้ันที่ตํ่ากวาอยางมีนัยสําคัญที่
ระดับ 0.05  และสอดคลองกับแนวคิด ของ สุวิชัย โกศัยยวัฒน (2539, หนา 162) ที่พบวาหลักความประพฤติที่อบรม 
ศรัทธา และปลูกฝงลักษณะนิสัยใหอยูในครรลองของคุณธรรมหรือศีลธรรม คุณคาทางจริยธรรมช้ีใหเห็นความเจริญ
งอกงาม ในการดํารงชีวิตอยางมีระเบียบแบบแผน 
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       ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษามีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
               1. ความมีวินัยการบินเปนสามัญสํานึกของศิษยการบิน ที่จะตองปฏิบัติตามกฎการบินอยางเครงครัด 

 2. ความรับผิดชอบตอหนาที่ ความสามารถ ทักษะ เปนเรื่องที่ศิษยการบินตองยึดถือไวตลอดเวลา 
 3. ความตระหนักรูที่ดีในเรื่องความปลอดภัยเปนเรื่องที่สําคัญในภารกิจการบิน 
 4. ความซื่อสัตยตอตนเองเปนคุณธรรมประจําใจของผูที่ตองรับผิดชอบตอผูอื่น 
 5. การไมฝาฝนกฎ ระเบียบ แมมีโอกาส จะทําใหสังคมมีความสงบสุข 

        ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
               1. ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดทําการศึกษาเฉพาะกลุมตัวอยางประชากรเทาน้ัน ในการศึกษาครั้งตอไปควรมี
การศึกษากลุมตัวอยางประชากรใหกวางขึ้น 
               2. ศึกษาโครงสรางสถาบันการบิน และการแขงขันของสถาบันการบินทั้งที่เปนสถาบันการบินของภาครัฐ
และภาคเอกชนเพ่ือเปรียบเทียบกัน  
               3. ศึกษาแนวโนมการเติบโต ปญหา และอุปสรรคของสถาบันการบินในอนาคต เพ่ือประโยชนในการ
วางแผนการตลาดของสถาบันการบิน เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการของศิษยการบินไดมากท่ีสุด และรักษา
สวนแบงในตลาดหรือสามารถเพ่ิมสวนแบงของสถาบันการบินไดมากยิ่งขึ้น 
               4. ผูศึกษาจัดทําเน้ือหาในแบบสอบถามใหครอบคลุมถึงเรื่องที่ตองศึกษาอยางละเอียดและเปนจริง โดยศึกษา
ขอมูลจากศิษยการบิน และผูเก่ียวของกับสถาบันการบินเพ่ือประโยชนในการต้ังคําถาม และสามารถนํามาประยุกตใช
ไดจริง เพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาสถาบันการบินใหสอดคลองกับความตองการของศิษยการบินได 
               5. ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกเรียนที่สถาบันการบินเพ่ือ เปรียบเทียบกับสถาบันการบิน
อื่นๆ ในภาวะที่มีการแขงขันอยางรุนแรง ซึ่งคาดวา จะเห็นความแตกตางในเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการ
เลือกเรียนที่สถาบันการบินไดชัดเจนยิ่งขึ้น 

 6. ศึกษาปจจัยภายนอกอ่ืนๆ ที่มีผลตอการศึกษาของศิษยการบิน เชน ปจจัยทางดานเทคโนโลยี ความตองการ
ของตลาด ลักษณะทางจิตวิทยา  
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การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ศึกษากรณี 
สถานรับเล้ียงและพัฒนาเดก็ปฐมวัยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 
PARENTS’ PARTICIPATIONS IN THE EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT :  

A CASE STUDY OF DAYCARE CENTERS OF DEPARTMENT OF SOCIAL 
DEVELOPMENT AND WELFARE, MINISTRY OF SOCIAL DEVELOPMENT  

AND HUMAN SECURITY 
 

เกตุมณี  สินพูนภักด์ิ1  และดร.ฉัตรวรัญ   องคสิงห2 

---------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ศึกษากรณีสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก
ของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เปนการใชรูปแบบการวิจัย
เชิงสํารวจ (Survey Research) ในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลดังกลาว มี
วัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย : ศึกษากรณีสถานรับ
เล้ียงและพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย เพ่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 251 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหสําหรับการศึกษาครั้งน้ีแบงออกเปนสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก สถิติรอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติอางอิงที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
ไดแก t-test  F-test และการทดสอบใชสถิติอยางงายของเพียรสัน ผูวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.5   มีอายุระหวาง  31 - 40 ป มีสถานภาพสมรส มีการศึกษาอยู
ในระดับปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท และมีความสัมพันธกับ
เด็ก โดยเปนมารดา ผูปกครองมีระดับปจจัย ที่สงเสริมการมีสวนรวม ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับปานกลาง 
รองลงมามีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมอยูในระดับมาก และปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมอยูในระดับนอย การมี
สวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็ก โดยรวมอยูใน ระดับนอย เมื่อพิจารณารายดานพบวา การมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย นอยทุกดาน คือ ดานการมีสวนรวมปฏิบัติ การมีสวนรวมคิด การมีสวนรวมติดตาม
และประเมินผล และการมี สวนรวมตัดสินใจตามลําดับ 

 
คําสําคัญ : การมีสวนรวมของผูปกครอง, การพัฒนาเด็กปฐมวัย, สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัย 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
 

This survey research was conducted to study parent’s participations in the early childhood development in 

daycare centers of Department of Social Development and Welfare, Ministry of Social Development and Security. 

The objectives of this study were 1) to study parent’s participations towards the children development in daycare 

centers of Department of Social Development 2) to compare parent’s participations towards parent’s background: 

gender, age, status, education, occupation, income, and relationship with their children 3) to study the relationship 

between factors that reinforce parent’s participations and parent’s participations. The subjects of the study were 514 

people. The instrument used to collect the data was questionnaires. The data were analyzed through descriptive 

statistics, percentages, mean, standard deviation, t-test, f-test, one-way ANOVA, and Pearson product moment 

correlation. The results showed that most of the subjects were female, aged between 31 – 40 years old. They were 

married, received a Bachelor’s degree, working at private companies, monthly income 10,001 – 15,000 baht, and 

they all were mother. The factors that reinforce parent’s participations were at a “moderate”, a “high”, and a “low” 

level, respectively. The parent’s participations in the early childhood development in overall aspects were at a “low” 

level. When considering each aspect, it was found that parent’s participations in the early childhood development in 

terms of performing participation, thinking participation, monitoring and evaluating participation, and deciding 

participation were at a “low” level.  

 

KEY WORD: PARENT’S PARTICIPATION,EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT,DAYCARE CENTER 
 
1. บทนํา 

เด็กเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคา เปนวัยที่มีความคิดสรางสรรคและมีศักยภาพในการพัฒนาความสามารถ     แหงตน
ซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาของประเทศใหมีความเจริญกาวหนาในอนาคต ในการพัฒนาเด็กใหเติบโตเปนผูใหญ
ที่มีคุณภาพที่มีทั้งความเกง ความดี และเปนผูที่มีความสุข น้ัน จึงจําเปนตองสรางเสริมพัฒนาการของเด็กใหอยาง
เหมาะสมตามชวงวัยและความแตกตางของเด็กแตละคน โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาเด็กในชวงปฐมวัย (0-6 ป) 
เน่ืองจากเปนชวงเวลาที่ดีที่สุดสําหรับการเสริมสรางพัฒนาการของมนุษย อีกทั้งยังเปนชวงเวลาแหงการวางรากฐานใน
ทุกๆ ดาน นับต้ังแตรางกาย สติปญญา อารมณ สังคม และจิตใจ ครอบครัวจึงเปนองคประกอบสําคัญที่มีผลตอ
พัฒนาการของเด็กโดยตรงเพราะเปนผูที่ใหการดูแล เอาใจใส ใหความรักความอบอุน อบรมขัดเกลานิสัย และสราง
เสริมประสบการณใหแกเด็ก และที่สําคัญความรักความสัมพันธที่อบอุนกลมเกลียวกันในครอบครัวจะเปนปจจัยสําคัญ
ในการกระตุนพัฒนาการทางความคิด ความรูสึก พฤติกรรม ซึ่งเปนพ้ืนฐานของชีวิตที่มั่นคงตอไปในอนาคต แตใน
ขณะเดียวกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีผานมาที่มุงเนนการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีจนกอใหเกิดความไมสมดุลและเหล่ือมลํ้าทางสังคมและกอใหเกิด การเปล่ียนแปลงดานวิถีชีวิตอยางเห็นได
ชัดจนเกิดความยากลําบากในการดํารงชีวิต เกิดการเปล่ียนแปลง ดานโครงสราง ขนาด รูปแบบ และลักษณะที่ดีของ
ครอบครัว จากครอบครัวขยาย กลายเปนครอบครัวเด่ียว ทั้งพอและแมตองออกไปทํางานนอกบานทั้งคู นอกจากน้ี แม
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ยังตองรับภาระ ในการดูแลความเปนอยูและสภาพแวดลอมภายในบาน จึงไมมีเวลาดูแลเลี้ยงดูบุตร ของตนอยาง
เหมาะสม เด็กถูกปลอยปะละเลย ขาดความรัก ความเอาใจใส ไมไดรับการดูแล  อบรมเล้ียงดู และขาดโอกาสแหงการ
เรียนรู สงผลใหเด็กมีพัฒนาการบกพรองขาดความพรอม ที่จะเติบโตเปนผูใหญที่สมบูรณ ซึ่งอาจจะกอใหเกิดปญหา
สังคม ดานตางๆ ตอไปในอนาคต ดังน้ัน ผูวิจัยจึงไดใหความสนใจกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โดยทําการศึกษาในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํานวน  7 แหงทั่วประเทศ ไดแก 1. สถานรับล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยทีปงกร
การุณยมิตร กรุงเทพฯ  2. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก ศูนย 3 วัย สานสายใยรักแหงครอบครัว กรุงเทพฯ  3. สถานรับ
เล้ียงและพัฒนาเด็ก พล.ต.ท.โชติ – นางชุบ โชติชนาภิบาล กรุงเทพฯ  4. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  5. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 6. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กบานราช
สีมา จังหวัดนครราชสีมา  7. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก ศูนย 3 วัยสานสายใยรักแหงครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ 
 
2. ขั้นตอนการวิจัย / อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เปนบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กทั้งหมดที่เขารับบริการในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กของกรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํานวน 7 แหงทั่วประเทศ รวมท้ังสิ้น 
จํานวนทั้งสิ้น 514 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งขอมูลที่ไดวิเคราะหดวยคาสถิติรอยละ คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบตัวแปรโดยใช T-test การทดสอบนัยสําคัญของความแตกตางระหวางความ
แปรปรวนของสองกลุมใช F-test และการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถามท่ีกําหนดไวเปนโครงสราง ใหครอบคลุมหัวขอที่ตองการ 
ประกอบดวย 4 สวน คือ 

สวนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคล ของกลุมตัวอยาง 
สวนที่ 2 แบบสอบถามปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สวนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
1. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยของกรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํานวน 7 แหง โดยจะใชเวลาดําเนินการระหวาง
เดือนมิถุนายน 2553 

2. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถวนสมบูรณ 
และไดแบบสอบถามจํานวน 514 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.0 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลจากการศึกษาวิจัย พบวา ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีจํานวน 514 
คน สวนใหญเปนเพศ เพศหญิง คิดเปนรอยละ 53.5  มีอายุระหวาง  31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 47.7   มีสถานภาพสมรส 
คิดเปน รอยละ 92.4 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีคิดเปนรอยละ 213 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปน
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รอยละ 39.5 มีรายไดตอเดือน 10,001 – 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 43.2  และมีความสัมพันธกับเด็กโดยเปนมารดา คิด
เปนรอยละ 45.3 

ระดับปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็ก พบวา ผูปกครองมีปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับปานกลาง รอยละ 58.95 รองลงมามีปจจัยที่สงเสริมการ มีสวนรวมอยูใน
ระดับมาก รอยละ 26.46 และปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมอยูในระดับนอย รอยละ 14.59 

ดานการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กโดยรวมอยูในระดับนอย ( X = 2.36) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยนอยทุกดาน คือ ดานการมีสวนรวมปฏิบัติ การมีสวนรวม

คิด การมีสวนรวมติดตามและประเมินผล และการมีสวนรวมตัดสินใจ ( X = 2.59, 2.40, 2.32 และ 2.12 ตามลําดับ) 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเพศกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ปรากฏดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1: ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครอง ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายไดตอเดือน และความสัมพันธกับเด็กตางกัน การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนา เด็กปฐมวัย ใน
สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย
แตกตางกัน 

ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล t-test F-test Sig. 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 3.57  0.07   

2. อายุ  22.70 0.00*   
3.สถานภาพสมรส  1.48 0.22   

4. การศึกษา  3.54 0.15   

5. อาชีพ  27.26 0.00*   
6. รายไดตอเดือน  6.01 0.00*   

7. ความสัมพันธ  7.29 0.00*   
 
จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจําแนกตามเพศ อายุ 

สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และความสัมพันธของผูปกครองกับเด็กปฐมวัยตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งจากการทดสอบพบวาไดคา F เทากับ 22.70, 27.26, 6.01, และ 7.29 ตามลําดับ น่ันคือ 
อายุ อาชีพ รายไดตอเดือนและความสัมพันธของผูปกครองกับเด็กปฐมวัย ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.00, 0.00 
และ 0.00 ตามลําดับ จึงยอมรับสมมติฐาน  และคา t เทากับ 3.57, F เทากับ 3.54 และ 1.48  ตามลําดับ น่ันคือ เพศ ระดับ
การศึกษา และสถานภาพสมรส ระดับนัยสําคัญทางสถิติเทากับ 0.22,  0.15 และ 0.07 ตามลําดับ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
การวิจัย 
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ตารางที่ 2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2: ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวม 
ของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 

 
การวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของ

ผูปกครอง 

การมีสวนรวมของผูปกครอง 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัย
ท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครอง      
Pearson Correlation 

      Sig. (2-tailed) 
      N 
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การมีสวนรวมของผูปกครอง 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย           
Pearson Correlation 
          Sig. (2-tailed) 
          N 

 
 

-010 
0.830 
514 

 
 

1 
. 

514 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมกับการมีสวน

รวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย วิเคราะหโดยการใชสถิติอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม ไมมีความสัมพันธ กับการมีสวนรวมของ
ผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีคา Sig. (2-tailed) เทากับ 0.830 

อภิปรายผล 
1. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และความสัมพันธของผูปกครองกับเด็กปฐมวัยตางกันอยางมีนัยสําคัญ ทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน และความสัมพันธของผูปกครองกับเด็ก
ปฐมวัย ตางกัน การมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย ตางกัน สวนเพศ ระดับการศึกษา และสถานภาพ
สมรส ตางกัน การมีสวนรวมของผูปกครองในการ    พัฒนาเด็กปฐมวัย ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ กัส
มา ชายะพันธ (2548) ศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเด็ก พบวา อายุ สถานภาพสมรส ความสัมพันธ
กับเด็กที่ตางกันทําใหการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาเด็กตาม โครงการสงเสริมการจัดต้ังสถานรับเล้ียงและ
พัฒนาเด็กในชุมชนดอยโอกาสแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง สถิติที่ระดับ 0.05  

2. จากผลการวิจัย ผูวิจัยพบวา การมีสวนรวมของของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยอยูในระดับนอย โดยมี
คาเฉล่ียอยูที่ 2.36 ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ นายสุชาติ พ่ึงสาย ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจ และเจตคติตอสิทธิ
หนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน ตําบล บานคลองสวน อําเภอพระ
สมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิหนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินอยู
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ในระดับมาก มีเจตคติตอสิทธิหนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินอยูในระดับดี การมีสวนรวม  ในการพัฒนาทองถ่ินอยู
ในระดับนอยการศึกษาของ นายสุชาติ พ่ึงสาย ศึกษาเรื่อง ความรูความเขาใจ และเจตคติ ตอสิทธิหนาที่ในการบริหาร
จัดการทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชน ตําบล บานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัด
สมุทรปราการ พบวา ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิหนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินอยูในระดับมาก มีเจต
คติตอสิทธิหนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินอยูในระดับดี การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินอยูในระดับนอย 

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย พบ วา ปจจัยสวนบุคคลของผูปกครองในภาพรวมตางกัน การมีสวนรวมของผูปกครองใน
การพัฒนา เด็กปฐมวัย ในสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษยแตกตางกัน แตเมื่อวิเคราะหในรายขอแลวจะเห็นไดวา ปจจัยสวนบุคคลที่สําคัญที่
กําหนดการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยน้ัน คือ ปจจัยทางดานอาชีพ และรายไดตอเดือน ซึ่ง
สอดคลองกับสภาพสังคมในปจจุบันที่ระบบเศรษฐกิจกอใหเกิดปญหาทางดานโครงสรางของครอบครัว บิดา มารดา 
หรือผูปกครองมีความจําเปนที่จะตองทํางานมากขึ้นเพ่ือใหมีรายไดเพียงพอตอการ เล้ียงดูครอบครัวของตน ในขณะที่
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน 3 ดาน คือ 
ความรู/ความเขาใจ ความคาดหวัง และความรูสึกเปนเจาของอยูในระดับปานกลางถึงระดับมาก     แตกลับไมสงเสริม
การมีสวนรวมของผูปกครองใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาบุตรหลานของตนเทาใดนัก จึงจะเห็นไดวา สภาพ
เศรษฐกิจของครอบครัวเปนสิ่งสําคัญที่สงผลตอการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  

ขอเสนอแนะการวิจัย 
1.  รัฐตองสรางความตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหแกภาคประชาชนมากขึ้น เพ่ือใหผูปกครอง

ของเด็กมีความตะหนักและกระตือรือรนในการใหรวมมือพัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. ภาครัฐควรดําเนินนโยบายในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของภาครัฐโดยไมสงผล

กระทบตอเวลาทํางานของบิดา มารดา หรือผูปกครอง เชน การจัดกิจกรรมใหความรู สรางสัมพันธในชวงวันหยุดสุดสัปดาห 

หรือการจัดเอกสารส่ิงพิมพที่จะเปนประโยชนตอการเล้ียงดูเด็กใหแกผูปกครองเพื่อนําไปปฏิบัติที่บาน พรอมทั้งรายงานผล

การปฏิบัติน้ันใหสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กทราบ 

3. รัฐบาลควรท่ีจะสนับสนุนงบประมาณในสวนของการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยใหรองรับ

การเขามามีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมากขึ้น เพ่ือใหสามารถจัดกิจกรรมท่ีเปดโอกาสใหผูปกครอง

เขามามสวนรวมไดอยางเหมาะสม 

4. สถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยควรเปดโอกาสและสงเสริมใหผูปกครองเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาเด็ก

ปฐมวัยในกระบวนการดําเนินงานของสถานรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัยตามความเหมาะสม  

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
1. ควรมีการขยายขอบเขตเครื่องมือในการศึกษาวิจัยนอกเหนือจากการใชแบบสอบถามโดยพิจารณา ใชวิธีวิจัย เชิง 

เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกมาประกอบกับขอมูลเชิงปริมาณเพ่ือขยายผลการศึกษาใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น 
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2. ควรทําการวิจัยถึง ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ไมมีความสัมพันธกับการ

มีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยนําผลท่ีไดรับมาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานสถานรับเล้ียงและ

พัฒนาเด็กปฐมวัยอยางมีสวนรวม 

3. ควรศึกษา ปญหา และอุปสรรคการเขามามีสวนรวมของผูปกครองในการพัฒนาเด็กปฐมวัยของสถานรับเล้ียงและ

พัฒนาเด็กของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เพ่ือประโยชนในการวางแผนการดําเนินงาน แผนงาน และกิจกรรม ที่กอใหเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เขารับบริการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการใหมากที่สุด 
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มหาบัณฑิต, คณะสังคมสงเคราะห สาขาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2548. 

สุชาติ พ่ึงสาย. “ความรูความเขาใจ และเจตคติตอสิทธิหนาที่ในการบริหารจัดการทองถ่ินกับการมีสวนรวมในการพัฒนาของ

ประชาชน ตําบลบานคลองสวน อําเภอพระสมุทรเจดีย จังหวัดสมุทรปราการ.” วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะศิลปะ

ศาสตร สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. 2548. 

 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    607 

ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย 
PEOPLE’S ATTITUDE CONCERNING THE QUALITY OF 

THAI SENATORS 
 

มาณริกา จันทาโภ1  และ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

ปญหาจากหลายฝายเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญพุทธศักราช 2550 รวมท้ังภาพลักษณ              ที่ปรากฏ
ของสมาชิกวุฒิสภามีทั้งดานบวกและดานลบ ตลอดจนที่มาของสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเปนประเด็น ที่ถกเถียงกันในสังคม 
ดังน้ัน ในบทความน้ีจึงไดศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย ความรูความเขาใจของ
ประชาชนเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550  โดยผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่
ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550  มาก สําหรับทัศนคติของประชาชนที่มีตอ
คุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย พบวา ดานที่ประชาชนเห็นดวยมากคือดานระบบและกระบวนการที่เก่ียวของกับ
วุฒิสภา  และดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา  นอกจากน้ี ประชาชนยังคิดวาสมาชิกวุฒิสภาสง
ผลกระทบตอดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง  โดยเฉพาะทําใหการเมืองขาดเสถียรภาพ และประเทศชาติไมพัฒนา
เทาที่ควร  ซึ่งผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวมตอไป  
 

คําสําคัญ : ทัศนคติ, สมาชิกวุฒิสภา, รัฐธรรมนูญ 
 

Abstract 
 

Due to the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E 2550 (2007) was called for revised by various 
sectors, the senators’ positive and negative image, and the argument among Thai people regarding how the senators 
were elected and selected, this research was conducted to study the people attitude towards the quality of Thai 
senators. The results showed that the understanding of the senators’ powers, according to the 2007 Constitution of 
Thailand, perceived by people was at a “high” level. In terms of attitude towards the quality of Thai senators, it was 
found that people agree with the system and process involved the Senate and the keeping or abolition of the Senate 
at a “high” level. The people also thought that society, economics, and political were affected by the Senate cause 
the political instability and the country could not developed. However, the way to improve and develop the Senate 
will be further proposed by the researcher. 
 

KEY WORD :  ATTITUDE, SENATOR, CONSTITUTION 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา สาขาผูนําทางสังคม ธรุกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1. บทนํา 
จากการปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภา ภาพลักษณที่ปรากฏจากการนําเสนอของสื่อมวลชน  มีทั้งดานบวก

และดานลบ กระแสวิพากษวิจารณวา สมาชิกวุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกต้ังดีจริงหรือไม   เมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิก
วุฒิสภาที่มาจากการสรรหาในปจจุบัน ในระบบการเมืองของไทย สมาชิกวุฒิสภาควรมามาจากการเลือกต้ังหรือมาจาก
การสรรหา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีประเด็นเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภาเปนประเด็นที่
ถูกหยิบขึ้นมาถกเถียง รวมทั้ง สมาชิกวุฒิสภามีคุณภาพจริงหรือ มีการอภิปรายกันอยูเปนระยะๆ ดังน้ัน เพ่ือทราบ
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย รวมทั้งเพ่ือศึกษาถึงความรูความเขาใจของประชาชน
เก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทย ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 เพ่ือนําเสนอแนวทางในการแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวมตอไป 
 

2. ขั้นตอนการศึกษา 
งานวิจัยน้ีไดทําการศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย”   เ ปนการวิจัยแบบเชิง

ปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยเลือกจากรอยละของผูมาใชสิทธิเลือกต้ัง
สมาชิกวุฒิสภาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2551 จังหวัดที่มีจํานวนประชากรผูมาใชสิทธิออกเสียงเลือกต้ังมากที่สุดในแตละภาค 
ภาคเหนือ ไดแก จังหวัดลําพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก จังหวัดเลย ภาคกลาง ไดแก จังหวัดสิงหบุรี ภาคใต ไดแก 
จังหวัดพัทลุง และกรุงเทพมหานคร รวม 2,000 ราย  ดังตารางขางลาง 

 
ตารางที่ 1 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย 

ลําดับ ภาค จังหวัด 
จํานวนประชากร 

(คน)    (N) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน)  (n) 
% 

1.  กรุงเทพมหานคร 1,685,475 399.905 65.35 

2. กลาง สิงหบุรี 105,393 398.487 4.08 
3. ตะวันออกเฉียงเหนือ เลย 284,376 399.438 11.02 
4. เหนือ ลําพูน 248,907 399.358 9.65 
5. ใต พัทลุง 254,892 399.373 9.88 

    รวมทั้งสิ้น  2,579,043 2,000 100 

 
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก  คารอยละ (Percentage)  

คาเฉล่ีย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation: S.D.) และในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก คาสถิติ 
Independent-Samples (t- Test)  การวิเคราะหหาความแปรปรวนแบบทางเดียว One-Way Analysis of variance (F-
Test) การวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉล่ียมากกวา 2 กลุม  และคาสหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation)  เพ่ือวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทและ
ความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทย ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 กับ
ทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของของสมาชิกวุฒิสภาไทย นอกจากน้ัน ยังใชวิธีการศึกษาโดยการวิเคราะห
ขอมูลจากเอกสารตางๆ ทีเก่ียวกับสมาชิกวุฒิสภาจากหนังสือพิมพ บทความในอินเตอรเน็ต และหนังสือตางๆ 
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3. ผลการวิเคราะห 
 ผลจากการวิเคราะหแสดงเปนรายละเอียด ดังหัวขอตอไปน้ี 
 3.1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม  อายุ ระดับการศึกษา  สถานภาพทาง 
ครอบครัว  อาชีพ  รายไดเฉล่ียตอเดือน  และการรับรูขอมูลขาวสาร แสดงผลการทดสอบปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถามดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

จาํนวน รอยละ 

ชาย 1,014 50.70 

อายุ  31-40 ป 733 36.65 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 798 39.90 

สถานภาพทางครอบครัว สมรส 854 42.70 

อาชีพ คาขาย/หาบเร/แผงลอย 571 28.55 

20,001 – 30,000 บาท      794 39.70 

การรับรูขอมูลขาวสาร นานๆ คร้ัง 886 44.30 

รวม 2,000 100.00 

 
 ผลการวิจัยพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 31-40 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี  
สถานภาพสมรส   อาชีพคาขาย/หาบเร/แผงลอย   รายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง  20,001-30,000 บาท และการับรูขอมูล
ขาวสารนานๆ ครั้ง 

3.2 แสดงความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามท่ีกําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 ดังตารางที่ 3 

 
ตารางท่ี 3 ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ 
พุทธศักราช 2550 

           ระดับความรูความเขาใจ ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทและหนาท่ีของสมาชิก
วุฒิสภา ตามท่ีกําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  รอยละ แปรผล 

สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กล่ันกรองกฎหมาย               81.20 ระดับมากที่สุด 

สมาชิกวุฒิสภาตองปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  59.30 ระดับมากที่สุด 

สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหาตองมีจํานวนนอยกวาการเลือกต้ัง  58.35 ระดับมากที่สุด 

สมาชิกวุฒิสภามาจากการเลือกต้ังและสรรหา 44.20 ระดับนอยที่สุด 

วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิกวุฒิสภา 45.60 ไมแนใจมากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ย 46.40 ระดับมากที่สุด 
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ผลการวิจัยพบวา คาเฉล่ียรวมของแบบวัดความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามท่ี
กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  ของกลุมตัวอยางอยูในระดับมากที่สุด (= 46.40) ซึ่งถือวาประชาชนมีความรู
ความเขาใจเก่ียวกับเรื่องดังกลาว  

คําถามที่แสดงวาประชาชนเขาใจบทบาทของสมาชิกวุฒิสภามากที่สุด คือ สมาชิกวุฒิสภามีหนาที่กล่ันกรอง
กฎหมาย   ผูสมัครสมาชิกวุฒิสภาตองปราศจากการแทรกแซงทางการเมือง  และสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการสรรหา
ตองมีจํานวนนอยกวาการเลือกต้ัง สําหรับความรูความเขาใจท่ีประชาชนมีความรูความเขาใจนอยที่สุด คือ ที่มาของ
สมาชิกวุฒิสภา สําหรับความรูความเขาใจท่ีประชาชนไมแนใจมากที่สุด คือ  เรื่องวาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
วุฒิสภา  

3.3 ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย สามารถแสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย ดังตารางที่ 4, 5 และ 6 
 
ตารางที่ 4 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา  

ระดับความเหมาะสม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพ 
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย X  S.D. แปลผล 

บทบาทและหนาท่ีของสมาชิกวุฒิสภา    

เลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงในองคกร
อิสระและศาล ดวยความโปรงใส ยึดหลักผลประโยชนของชาติ 

4.72 
 

0.65 
 

ระดับมากที่สุด 
 

กรณีรางพระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอ
รัฐธรรมนูญสมาชิกวุฒิสภาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ 
โดยคํานึงถึงความโปรงใส และประโยชนแกสวนรวม 

4.17 
 

0.84 
 

ระดับมาก 

พิจารณากฎหมายที่ผานความเห็นชอบมาจากสภา
ผูแทนราษฎรและรัฐบาลเพ่ือทําใหรางกฎหมายมีความ
ถูกตองสมบูรณมากขึ้น 

4.01 0.96 ระดับมาก 

ความกลาในการตรวจสอบไมวาบุคคลน้ันจะเปนใครก็ตาม
ของสมาชิกวุฒิสภา 

2.57 0.63 ระดับนอย 

รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาในการทํา
หนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
เปนอิสระตรงไปตรงมาและสอดคลองตอความตองการของ
ประชาชน 

2.43 0.45 ระดับนอย 

ผลรวมเฉล่ีย 3.22 0.72 ระดับปานกลาง 

 
ดานบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภา ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง 

(= 3.22) ประเด็นที่ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ เลือกหรือใหความเห็นชอบบุคคลดํารงตําแหนงใน
องคกรอิสระและศาล ดวยความโปรงใส ยึดหลักผลประโยชนของชาติ   (= 4.72)  ระดับมาก  คือ  กรณีราง
พระราชบัญญัติมีขอความขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญสมาชิกวุฒิสภาเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ โดยคํานึงถึงความ
โปรงใส และประโยชนแกสวนรวม  และพิจารณากฎหมายที่ผานความเห็นชอบมาจากสภาผูแทนราษฎรและรัฐบาล
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เพ่ือทําใหรางกฎหมายมีความถูกตองสมบูรณมากขึ้น (= 4.17 และ 4.01 ตามลําดับ)  สําหรับประเด็นที่ประชาชนเห็นวา
เหมาะสมในระดับนอย  คือ ความกลาในการตรวจสอบไมวาบุคคลน้ันจะเปนใครก็ตามของสมาชิกวุฒิสภา  และ
รัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบกรอบการเจรจาในการทําหนังสือกับนานาประเทศหรือกับองคการระหวางประเทศ
เปนอิสระตรงไปตรงมาและสอดคลองตอความตองการของประชาชน  (= 2.57  และ 2.43 ตามลําดับ)  
 
ตารางที่ 5 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา 

ระดับความเหมาะสม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพ 
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย X  S.D. แปลผล 

การดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา    
สมควรใหมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตอไป 4.42 0.65 ระดับมากที่สุด 
สมาชิกวุฒิสภาตองเปนตัวแทนของประชาชนท้ังประเทศ 4.53 0.72 ระดับมากที่สุด 
สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังและสรรหา 3.97 0.82 ระดับมาก 
สมควรมีสมาชิกวุฒิสภา แตตองปรับบทบาทอํานาจหนาที่ใหชัดเจนขึ้น 3.29 0.66 ระดับปานกลาง 
สมควรยกเลิกวุฒิสภาใหเหลือแตสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว 3.27 0.58 ระดับปานกลาง 
สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังอยางเดียว 1.14 0.61 ระดับนอยที่สุด 

ผลรวมเฉล่ีย 3.49 0.71 ระดับมาก 

 
ดานการดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา ในทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภา

ไทย  โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (= 3.49) โดยประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมมากท่ีสุด  คือ 
สมาชิกวุฒิสภาตองเปนตัวแทนของประชาชนท้ังประเทศ   และสมควรใหมีวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ตอไป  
(= 4.53  และ 4.42 ตามลําดับ) ระดับมาก  คือ สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังและสรรหา  (= 3.97) ระดับ
ปานกลาง  คือ  สมควรมีสมาชิกวุฒิสภา แตตองปรับบทบาทอํานาจหนาที่ใหชัดเจนขึ้น  และสมควรยกเลิกวุฒิสภาให
เหลือแตสภาผูแทนราษฎรเพียงสภาเดียว  (= 3.29  และ 3.27 ตามลําดับ) และประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมนอย
ที่สุด คือ  สมควรมีสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังอยางเดียว  (= 1.14) 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาเฉล่ียและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานดานระบบและกระบวนการท่ีเก่ียวของกับวุฒิสภา  

ระดับความเหมาะสม ทัศนคติของประชาชนท่ีมีตอคุณภาพ 
ของสมาชิกวุฒิสภาไทย X  S.D. แปลผล 

ระบบและกระบวนการที่เก่ียวของกับวุฒิสภา    

จํานวนเสียงที่เหมาะสมท่ีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังควรมี1 คน 1 เสียง 4.23 0.62 ระดับมาก
ที่สุด 

ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 3 ป 4.02 0.78 ระดับมาก 
 สมาชิกวุฒิสภามาจากการสรรหา 74 คน 3.88 0.75 ระดับมาก 
ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 6 ป 2.48 0.64 ระดับนอย 

ผลรวมเฉล่ีย 3.70 0.76 ระดับมาก 



 

612  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ดานระบบและกระบวนการที่เก่ียวของกับวุฒิสภา  ประชาชนเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก (= 3.70)  โดย
ประเด็นที่ประชาชนเห็นเห็นวามีความเหมาะสมมากที่สุด  คือ  จํานวนเสียงที่เหมาะสมท่ีผูมีสิทธิออกเสียงเลือกต้ังควร
มี1 คน 1 เสียง (= 4.23)  ระดับมาก  คือ  ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 3 ป  และสมาชิก
วุฒิสภามาจากการสรรหา 74 คน (= 4.02 และ 3.88  ตามลําดับ) และประเด็นที่ประชาชนเห็นวาเหมาะสมในระดับนอย  
คือ  ใหสมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกต้ังสิ้นสุดวาระ เมื่อครบ 6 ป  (= 2.48) 

3.4 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง แสดงผลการตัดสินใจ ดัง
ตารางที่ 7 

 
ตารางที่ 7 ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับผลกระทบท่ีไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง แสดงผลการตัดสินใจ 

ระดับผลกระทบ ผลกระทบท่ีไดรับดานสังคม ธุรกิจ  
และการเมือง  X  S.D. แปรผล 

การเมืองขาดเสถียรภาพ 4.64 0.88 ระดับมากที่สุด 

ประเทศชาติไมพัฒนาเทาท่ีควร  4.33 0.85 ระดับมากที่สุด 

ผลรวมเฉลี่ย 3.77 0.87 ระดับมาก 

 
ผลกระทบท่ีไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมือง  โดยภาพรวมมีประชาชนเห็นวาผลกระทบดังกลาวอยูใน

ระดับมาก (= 3.77)  ซึ่งประเด็นที่ประชาชนเห็นวาไดรับผลกระทบมากท่ีสุด  คือ การเมืองขาดเสถียรภาพ และ
ประเทศชาติไมพัฒนาเทาที่ควร  (=  4.64 และ 4.33)  สวนผลกระทบในระดับมาก  คือ ไมมีผูที่มีความรูความสามารถ
เพียงพอ หรือมีแตไมสนใจที่จะสมัครรับเลือกต้ัง อาจไดสมาชิกที่คุณภาพไมเพียงพอ  และสมาชิกจํานวนหน่ึงขาด
จริยธรรมในการดํารงตนในฐานะสมาชิกวุฒิสภา           (=  3.90 และ 3.83)  สําหรับผลกระทบระดับปานกลาง คือ  
ความเช่ือมั่นจากนักธุรกิจทั้งในและตางประเทศ   และมีความซ้ําซอนกับสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เชน การออก
กฎหมาย การเลือกต้ัง      การเช่ือมโยงกับประชาชน  (= 3.35  และ 3.20  ตามลําดับ)  

 
สําหรับผลการทดสอบสมมติฐานน้ันแสดงเปนรายละเอียดในหัวขอตอไปน้ี  
ตารางที่ 8  แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของปจจัยผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการทดสอบสมมติฐาน ปจจัยสวนบุคคล 
ของผูตอบแบบสอบถาม 

t-test F-test Sig. 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 4.895 - 1.677   

2. อายุ - 0.695 0.791   

3. ระดับการศึกษา - 2.536 0.025   
4. สถานภาพทางครอบครัว - 1.014 0.535   

5. อาชีพ - 1.596 0.289   

6. รายไดเฉล่ียตอเดือน - 1.190 0.377   

7. การรับรูขอมูลขาวสาร - 8.156 0.016*   
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ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มี เพศ อายุ  สถานภาพทางครอบครัว  อาชีพ  และรายได
เฉล่ียตอเดือนตางกัน  มีผลตอทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทย ไมตางกัน  สวนปจจัยสวน
บุคคลของผูตอบแบบสอบถามที่มี  ระดับการศึกษา  และการรับรูขอมูลขาวสารท่ีตางกัน  มีผลตอทัศนคติของ
ประชาชนที่มีตอคุณภาพของสมาชิกวุฒิสภาไทยตางกัน 

ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทยที่
แตกตางกัน  จะรับรูถึงบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาที่แตกตางกัน 

ความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบของสมาชิกวุฒิสภาไทย ตาม
บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  กับทัศนคติของประชาชนที่มีตอคุณภาพของของ
สมาชิกวุฒิสภาไทยมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน  และมีความสัมพันธกันมาก 
 
4. บทสรุป 

ในเร่ืองความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภาตามที่กําหนดไวใน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2550 อันประกอบดวย การไดมาของสมาชิกวุฒิสภา วาระการดํารงตําแหนงของสมาชิก
วุฒิสภา บทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ผูวิจัยพบวาประชาชนสวนใหญเปนผูที่มีความรูเก่ียวกับความรูความเขาใจ
ของประชาชนเก่ียวกับบทบาทหนาที่ของสมาชิกวุฒิสภา ตามที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550  แตที่นาสังเกตคือ
ผูที่ไมแนใจและผูที่ไมมีความรูความเขาใจรวมกันน้ันจะมีจํานวนที่มากกวาประชาชนที่มีความรูความเขาใจตอเรื่อง
ดังกลาว ดังน้ัน สมาชิกวุฒิสภา ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของจึงควรประชาสัมพันธใหประชาชามีความรูความเขาใจ
ตอเรื่องดังกลาวมากย่ิงขึ้น  

ทัศนคติของประชาชนที่มีตอสมาชิกวุฒิสภาไทยอยูในระดับมากทั้ง 3 ประเด็น บทบาทและความรับผิดขอบ
ของสมาชิกวุฒิสภา การดํารงไวหรือการยกเลิกสถาบันวุฒิสภา และระบบและกระบวนการที่เก่ียวของกับสมาชิก
วุฒิสภา ซึ่งนับวาเปนเรื่องที่ดีที่ประชาชนตัดสินใจเชนน้ัน แตสําหรับบางประเด็นที่ประชาชนเห็นเห็นวามีความ
เหมาะสมนอยน้ันสมาชิกวุฒิสภาจะไดนําไปปรับปรุงและปฏิบัติตนใหเปนที่พอใจตามความคาดหวังของประชาชนให
มากยิ่งขึ้น โดยประเด็นที่นาสังเกตคือผลการวิจัยพบวาประชาชนเห็นวาเหมาะสมนอยที่สุดคือการที่สมาชิกวุฒิสภามา
จากการเลือกต้ังเพียงอยางเดียว ขณะที่ผลกระทบที่ไดรับดานสังคม ธุรกิจ และการเมืองโดยภาพรวมมีผลกระทบอยูใน
ระดับมาก  

แนวทางแกไขปรับปรุงหรือพัฒนาวุฒิสภาในภาพรวม  มี 4 สวนสําคัญ ไดแก 1) ปฏิรูปสถาบันวุฒิสภาเพ่ือให
สมาชิกวุฒิสภามีภาพลักษณและพฤติกรรมอันเปนที่ยอมรับนับถือ ศรัทธาของประชาชน  2)ในดานประชาชนตอง
สรางความรูความเขาใจใหเกิดขึ้นแกประชาชน ทั้งโดยการใหการศึกษาอบรม การประชาสัมพันธเชิงรุก เปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมทางการเมืองมากขึ้น  3) การแกไขที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และ 4) การแกไขที่ตัวสมาชิก
วุฒิสภา ใหมีความรูความเขาใจ มีจิตสํานึก “จริยธรรม” และอุดมการณ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่สอดคลองและ
เอื้ออํานวยตอระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม รวมท้ัง การปฏิรูปการเมือง  
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการวิจัย สําหรับการวิจัยครั้ง
ตอไป หากตองการขอมูลเชิงลึกมากขึ้น  ควรใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือขยายผลการศึกษาใหลึกซึ่งมากยิ่งขึ้น 
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บทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 

DIRECTOR’S LEADERSHIP ROLE AND MANAGING ACHIEVEMENT OF  PRIMARY 
SCHOOL BANGKOK EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 1 

 

ปญญา   สมุทรหลา1  ดร.คทา ช่ืนตา2 

------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ  
  

การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา เทคนิคการสํารวจ เพ่ือศึกษาบทบาทผูนําของผูอํานวยการและผล
การบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) 
เพ่ือศึกษาบทบาทผูนําของผูอํานวยการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 2) เพ่ือศึกษาผลการบริหารโรงเรียนของผูอํานวยการในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 3) เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการ
บริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  และ 4) เพ่ือ
หาความสัมพันธระหวางบทบาทผูนําของผูอํานวยการกับผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1   
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากครูผูสอนโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญจํานวน 92 คน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางจํานวน 143 คน และโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กจํานวน 68 คน รวมท้ังสิ้น 303 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงสรุปอางอิง ประกอบดวย การวิเคราะหความ
แปรปรวน การทดสอบรายคู และการทดสอบสหสัมพันธ ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 
 1. บทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรุงเทพมหานคร 
เขต 1 พบวา ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทผูนําในภาพรวมมาก 

2. ผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  พบวา ผล
การบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอนในภาพรวมมาก   

3. การเปรียบเทียบบทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน  สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครูผูสอนที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทผูนําของ
ผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

  4. การเปรียบเทียบผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 ครูผูสอนที่มีขนาดของสถานศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอผลการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ในภาพรวมไมแตกตางกัน 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ที่ปรึกษางานวิจัย อาจารยประจําสาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 5. ผลการวิจัยในดานความสัมพันธระหวางบทบาทผูนําของผูอํานวยการกับผลการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความสัมพันธกันสูง   
 
คําสําคัญ : บทบาทผูนํา, ผูอํานวยการ, ผลการบริหารโรงเรียน 

 
Abstract 

 
This research studied the director’s leadership role and managing achievement of primary schools 

belonging to Bangkok educational service area office 1 using descriptive methodology and survey technique. The 
purpose of the research were to 1) study director’s leadership role in different-sized primary schools belonging to 
educational service area office  1.  2) study the managing achievement in different-sized primary schools belonging 
to educational service area office 1.  3) compare the director’s leadership role and managing achievement in primary 
schools belonging to Bangkok educational service area office 1.  and 4) determine the relationship between 
director’s leadership role and managing achievement in primary schools belonging to Bangkok educational service 
area office 1. 

The devices of this research were the questionnaires in which researcher designed and being used to gather 
information from 92 teachers in a large-sized primary school, 146 in medium-sized primary school, and 68 in small-
sized primary school, overall 303 in number. The statistics used to analyze information were descriptive statistics 
consisting of Frequency, Percentage, mean, and Standard deviation, and Inferential Statistics consisting of Analysis 
of Variance, Post hoc Comparison, and Correlation Analysis. The results found that; 

1. Director mainly demonstrated the leadership role of primary school belonging to educational service 
area office 1 in overall perspectives. 

2. Managing achievement of primary school belonging to educational service area office 1 mainly 
demonstrated the overall perspectives of teachers. 

3. The comparison of director’s leadership role among different-sized primary school found that; 
The opinion about director’s leadership role of Teachers  among different-sized primary school belonging to 
Bangkok educational service area office 1 were resemble  in overall perspectives. 
 4. The comparison of managing achievement among different-sized primary school belonging to Bangkok 
educational service area office 1 found that;   The opinion about managing achievement of Teachers   among 
different-sized primary school belonging to Bangkok educational service area office  1 were resemble   in overall 
perspectives.  

5. The relationship between director’s leadership and managing achievement in different-sized primary 
schools belonging to Bangkok educational service area office 1 was highly relevant. 
 
Keywords : Leadership role, Director, Managing achievement 
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1.  บทนํา 
การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ และมีความสามารถท่ีจะปรับตัว โดย

รูเทาทันตอการเปล่ียนแปลงตางๆ การจัดการศึกษาตองจัดใหอยูในแนวทางท่ีเหมาะสมกับสภาพความตองการทาง

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมท้ังวัฒนธรรมของประเทศดวย จึงจะสามารถสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหแก

สังคมไทย การใหการศึกษาจึงเปนกระบวนการที่จะชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย  ใหเปนไปตามแนวทางที่พึง

ประสงค  

บริบทของสังคมไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.  2542 จึงไดกําหนด  แนวทางในการปฏิรูป

การศึกษา โดยใหความสําคัญกับผูเรียนเปนหลักหรือเปนจุดศูนยกลาง เพ่ือรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกใน

หลายๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี แนวทางการปฏิรูปจึงมีการพัฒนากระบวนการเรียนรู เพ่ือให

ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ สามารถเรียนรูไดดวยตนเองรูจักแสวงหาความรูไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต รูจักการ

จัดกระบวนการเรียนรูที่สอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรมใหเปนคนที่มี

คุณภาพ คือ เปนคนเกงที่เปนคนดีดวย จนทําใหเรียนมีความสุขอยางแทจริง 

นอกจากจุดมุงหมายท่ีสําคัญการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ คือ การสรางบุคคลแหงการเรียนรู 

องคการแหงการเรียนรู และสังคมแหงการเรียนรู ใหเกิดขึ้นแลว ยังมุงหวังถึงคุณลักษณะพ้ืนฐานที่สําคัญ คือ การมี

สุขภาพพลานามัยที่ดี ทั้งดานรางกายและจิตใจ เปนผูที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ไมเห็นแกตัว เสียสละ อดทน มีความ

เปนประชาธิปไตย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย โดยอยูบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรมไทยและความเหมาะสมของ

การศึกษาในแตละระดับ (กรมวิชาการ, 2549 : บทนํา) 

ทั้งน้ี จะตองเกิดจากประสิทธิภาพของผูบริหารสถานศึกษาท่ีจะตองใชความรู ความสามารถ  และ

ประสบการณ  ในการบริหารงานเพ่ือโนมนาวใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานใหเกิดผลตามเปาหมาย และยังรวมถึงการ 

บรรลุเปาหมาย หรือวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา โดยพิจารณาจากความสามารถในการผลิตนักเรียนใหมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  และความสามารถในการพัฒนานักเรียนใหมีทัศนคติทางบวก  ตลอดจนความสามารถใน

การปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียนใหเขากับสภาพแวดลอม ทั้งภายใน ภายนอก และรวมทั้งความสามารถในการ

แกปญหาภายในโรงเรียน จนทําใหเกิดความพอใจในการทํางาน ซึ่งเปนการมองประสิทธิผลทั้งระบบ   

จากสภาพการดําเนินการดังกลาว ผูวิจัยในฐานะที่เปนครู (อาสา) สํานักงานเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ
กําลังศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จึงมีความสนใจ ศึกษาบทบาท
ผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ซึ่งผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอมูลในการดําเนินงานของผูอํานวยการ อีกทั้งเปน
ขอมูลใหแกสถานศึกษาและผูที่เก่ียวของไดเปนอยางดี  ทั้งยังเปนแนวทางในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานในอันที่จะสงเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของเยาวชนสูความเปนเลิศสืบไป 
 
2.  วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เทคนิคการสํารวจ (Survey Technique) เพ่ือ
ศึกษา บทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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กรุงเทพมหานคร  เขต 1 เพ่ือใหผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงทั้งภายนอก (External Validity) และภายใน (Internal 
Validity) ตลอดทั้งมีความเช่ือถือได ผูวิจัยจึงกําหนดประชากรท่ีศึกษา การออกแบบการสุมตัวอยาง    การออกแบบการ
สรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดทั้งการออกแบบการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 

2.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี คือครูผูสอนของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีขนาดตางกัน  สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จํานวน 19 โรงเรียน และครูจํานวนทั้งสิ้น 1,250 คน   

2.2 จํานวนกลุมตัวอยางคือครูผูสอนของโรงเรียนใน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 
จํานวน 6 โรงเรียนที่มีขนาดตางกันและครูจํานวนทั้งสิ้น 303 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางของ  Taro  Yamane 
    n   =   N/1 + Ne2 
     n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N  =   จํานวนประชากร 
    e   =   คาความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 2.3  วิธีการสุมกลุมตัวอยางเน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 มีหลายโรงเรียน โรงเรียนแตละขนาดมีปริมาณครูแตกตางกัน และผูวิจัยตองการขนาดกลุมตัวอยางของแตละ
ขนาดสถานศึกษาใหมีขนาดใกลเคียง ดังน้ันจึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถานศึกษาเปนหนวย
วิเคราะห (Units Analysis) ไดโรงเรียนขนาดใหญ 4 โรง จํานวนครู 380 คน โรงเรียนขนาดกลาง 9 โรง จํานวนครู 590 
คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 6 โรง จํานวนครู 280 คน รวมท้ังสิ้น   1,250 คน ซึ่งสูงกวาขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณ
ได 303 คน โดยวิธีของ Taro Yamane 
 2.4  การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ประกอบดวย แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพ่ือบรรยายสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม  และแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือศึกษาบทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 แลวนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเน้ือหา โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญอีก 3 ทาน เสร็จแลวทําแบบสอบถามที่แกไขสมบูรณไป
ทดสอบความเช่ือมั่น โดยครูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  กรุงเทพมหานครเขต 1 ที่ปฏิบัติหนาที่ใน
โรงเรียนที่ไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.87 โดยคา
ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามบทบาทผูนําของผูอํานวยการ  0.95 และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามผลการบริหาร
โรงเรียน 0.89 ซึ่งถือวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง 
 2.5 การวิเคราะหขอมูลหลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล แลวไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย 
  – สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ เพ่ือบรรยายสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม และคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือบรรยายระดับคะแนนบทบาทผูนําของผูอํานวยการ
และผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร  เขต 1 จําแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา และสถานภาพสวนบุคคล 
  – สถิติเชิงสรุปอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน (AOVA F-test) เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางระหวางบทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา   สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 ของโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก การ
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ทดสอบรายคูในกรณีที่คา F-test มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยวิธี Scheffe-method และ ใช Pearson product moment 
correlation เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางบทบาทผูนําของผูอํานวยการและผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1    
  
3.  ผลการวิจัย 
 บทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
1 ดานบทบาทผูนําในฐานะผูบริหาร ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทผูนําในฐานะผูบริหารในภาพรวมมาก เมื่อพิจารณา
เปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีบทบาทดีทุกดานโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อันดับแรกการปรับเปล่ียน
โครงสรางการบริหารภายในใหเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน รองลงมาคือ สามารถคิดวิเคราะหและกําหนดกระบวนการ
ปฏิบัติงานและโครงสรางสถานศึกษา สวนสองอันดับสุดทาย คือ กระจายงบประมาณใหแกสายงานตางๆ อยาง
เหมาะสมตามความจําเปนของแตละลักษณะงาน และประเมินการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบไดอยาง
เที่ยงธรรม ตามลําดับ 
 บทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
1 ดานบทบาทผูนําในฐานะผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทผูนําในฐานะผูเช่ียวชาญในภาพรวมมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีบทบาทดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อันแรกมีความรู
ทางวิชาการจนเปนที่ยอมรับของครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษาทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา รองลงมา
คือ มีความรอบรูตามหลักวิชาการ และภาวะของความ เปนผูนําและควบคุมงาน สวนสองอันดับสุดทาย คือ มี
ความสามารถในการบริหารการปฏิบัติงาน และใหความคาดหวัง ของผูเก่ียวของไดอยางมี ประสิทธิภาพ และช้ีแนะ
แนวทางในการทําผลงานทางวิชาการแกครู – อาจารยไดเปน   อยางดี ตามลําดับ 
 บทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
1 ดานบทบาทผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ  ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ ในภาพรวม เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีบทบาทดีทุกดาน โดยเรียงลําดับ       จากมากไปหานอย คือ อันดับแรก
การสรางองคความรูที่สรางสรรคขึ้นมาใหมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  รองลงมาคือ เปนผูมีความฝนอันยิ่งใหญในสภาพ
แหงความสําเร็จในอนาคต สวนสองอันดับสุดทาย คือ ยืดมั่นหลักการท่ีเปนประโยชนตอสังคมและตัดสินปญหาทุก
กรณีบนพ้ืนฐานของผลประโยชนสวนรวม และสามารถชักจูงใหบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนรวมแรงรวมใจกัน
ปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ตามลําดับ 
 บทบาทผูนําของผูอํานวยการโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 
1 ดานบทบาทผูนําในฐานะตัวแทนของกลุม ผูอํานวยการโรงเรียนมีบทบาทผูนําในฐานะตัวแทนของกลุมในภาพรวม
มาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีบทบาทดีทุกดาน  โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อันดับแรก
มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับบุคคลทุกประเภททุกระดับในสถานศึกษา และบุคคลภายนอก  รองลงมาคือ มีการกระจายและ
ถายทอดความรูไป อยางรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานศึกษา สวนสองอันดับสุดทาย คือ ประชาสัมพันธ วิสัยทัศน
ของสถานศึกษาโนมนาวผูอื่น ใหยอมรับ และมุงสูวิสัยทัศนของสถานศึกษา และมีความสามารถท่ีจะสรางคานิยม การ
บริหาร และการปฏิบัติงานที่สรางความพึงพอใจใหกับผูใตบังคับบัญชา ตามลําดับ 
 ผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอนดานการบริหารงานวิชาการ มีผลการบริหารใน  ภาพรวมมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
อันดับแรก มีการกําหนดระเบียบการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาตามหลักสูตรสถานศึกษาโดยสอดคลองกับ
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นโยบายระดับประเทศ รองลงมาคือ มีความหลากหลายในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสอนซอมเสริม และมี
การสงเสริมและสนับสนุนใหครูจัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียนโดย
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล สวนสองอันดับสุดทาย คือ มีการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคลองกับ
ปญหาความตองการ ของผูเรียน ผูปกครอง ชุมชนและสังคมตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และมี
การวิจัยเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามลําดับ 
  ผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอน ดานการบริหารงานบุคคล มีผลการบริหารใน  ภาพรวมมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
อันดับแรก มีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและดัชนีช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการปฏิบัติงานของขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
รองลงมาคือมีการแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพและเกณฑการประเมินผล
งานใหแกขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาทราบเปน     ลายลักษณอักษร แจงภาระงานใหแกอัตราจางประจํา
หรืออัตราจางช่ัวคราวและพนักงานราชการ สวนสองอันดับสุดทาย คือ มีการรวบรวมและรายงานขอมูลขาราชการและ
บุคลากรทางการศึกษาตอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และมีการสรางและพัฒนาความรวมมือกับเครือขายในการ
พัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามลําดับ 
 ผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอน ดานการบริหารงานงบประมาณ มีผลการบริหาร  ในภาพรวม 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
อันดับแรก มีแผนงานการใชจายงบประมาณและการเงินอื่นๆ ที่เปนปจจุบันและถูกตองตามระเบียบราชการ รองลงมา
คือ จัดระบบการตรวจสอบหลักฐานและการเงินการบัญชีทุกประเภทใหถูกตองและเปนปจจุบัน และจัดหา จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑที่มีคุณภาพเหมาะสมและเพียงพอตอการใชในการปฏิบัติงาน     สวนสองอันดับสุดทาย คือ มีการระดม
ทรัพยากรและจัดหารายไดเพ่ือสรางผลประโยชนทางการศึกษา และมีการจัดต้ังกองทุนสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 
ตามลําดับ 
 ผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอน ดานการบริหารงานทั่วไป มีผลการบริหารใน    ภาพรวมมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
อันดับแรก มีการดําเนินการบริหารงานโดยเนนความโปรงใสสามารถตรวจสอบได รองลงมาคือ สามารถพัฒนา
องคกรโดยนําเทคโนโลยีมาใชไดอยางเหมาะสม สวนสองอันดับสุดทาย คือ ดําเนินการจัดระบบควบคุมภายใน
หนวยงาน และบริการสาธารณะ และมีการจัดทําสํามะโนขอมูลผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณ ตามลําดับ 
 ผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีผลการบริหารใน
ภาพรวมมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไป
หานอย คือ อันดับแรก มีความตอเน่ืองในการสรางความรู ความเขาใจ และเจตคติใหแก บุคลากรเพ่ือเพ่ือเสริมสราง 
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา รองลงมาคือ มีกระบวนการ  การประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาที่สอดคลองกับปฏิทินงาน และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สวนสองอันดับ
สุดทาย คือ มีการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาโดย
ผูบริหาร ครู และทีมงานของสถานศึกษา และมีการใหโอกาสแกครู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบายและแผนงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามลําดับ 
 ความสัมพันธระหวางบทบาทผูนําของผูนวยการกับผลการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบวา มีความสัมพันธกันสูง เมื่อวิเคราะหความหมายยอยปรากฏวาดานบทบาท
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ผูนําในฐานะ ผูบริหาร ดานบทบาทผูนําในฐานะผูเช่ียวชาญ ดานบทบาทผูนําในฐานะ  ผูมีอุดมคติ ดานบทบาทผูนําใน
ฐานะตัวแทนของกลุม มีความสัมพันธกันสูง   
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลของครูผูสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 สวนมากเปนเปนเพศหญิง จํานวน 246 คน คิดเปนรอยละ 81.19 ระดับการศึกษา  ปริญญาตรี 
จํานวน 239 คน คิดเปนรอยละ 78.88 ประสบการณในการทํางาน 5 – 10 ป จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 37.29 และ
ขนาดของสถานศึกษา คือ โรงเรียนขนาดกลาง (นักเรียน 5,000 – 1,500 คน) จํานวน 143 คน คิดเปนรอยละ 47.19 สวน
บทบาทผูนําของผูบริหาร พบวา ผูอํานวยการมีบทบาทดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ อันดับแรก
บทบาทผูนําในฐานะผูมีอุดมคติ รองลงมาคือ บทบาทผูนําในฐานะผูเช่ียวชาญ   บทบาทผูนําในฐานะตัวแทนของกลุม 
และบทบาทผูนําในฐานะผูบริหาร ตามลําดับ และผลการบริหารโรงเรียนในมุมมองของครูผูสอนอยูในภาพรวมมาก  
เมื่อพิจารณาเปนรายดานแลว พบวา ผูอํานวยการมีการบริหารโรงเรียนดีทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอย คือ 
อันดับแรกการบริหารงานบุคคล รองลงมาคือ การบริหารงานประเมินคุณภาพนอก การบริหารงานงบประมาณ สวน
สองอันดับสุดทาย คือ การบริหารงานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป ตามลําดับ ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาที่ผูอํานวยการ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน     เขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 มีบทบาทผูนําและผลการบริหาร
โรงเรียน อยูในระดับมาก นาจะสงผลมาจากศักยภาพของผูอํานวยการซึ่งก็คือบุคลากรไดรับคําแนะนํา และการ
สนับสนุนจากผูอํานวยการในการพัฒนาศักยภาพของตนเองใหสูงขึ้น 

 4.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.  ผูอํานวยการควรใหความสําคัญและพัฒนาบทบาทผูนําในการบริหารทุกดานอยูเสมอ  เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผูบริหารอันจะสงผลตอประสิทธิผลในการบริหารโรงเรียน และการพัฒนาผูเรียนไดอยางมีคุณภาพ 
  2.  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรใหความสําคัญในการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถ  
ศักยภาพของผูอํานวยการในดานความสามารถการบริหารงาน ความเปนผูนําของผูอํานวยการ ดวยเทคนิควิธีการตางๆ 
เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝกอบรมอยางเขมขน เปนตน 
  3.  กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการศึกษาควรนําผลที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีไปกําหนดเปนนโยบาย
และวางแผนพัฒนาบุคลากรตําแหนงผูอํานวยการในสังกัดใหมีคุณภาพ 
 4.2  ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยคร้ังตอไป 
  1.  ควรศึกษาปจจัยอื่นๆ ที่สงผลตอประสิทธิผลการบริหารโรงเรียน เชน บริบทของถานศึกษา ครู 
ผูปกครอง และชุมชน เปนตน 
  2.  ควรจะมีการวิจัยเพ่ือศึกษาคุณลักษณะทางอารมณในการบริหารงานของผูอํานวยการ ใน
โรงเรียน 
  3.  ควรศึกษาวิจัยเรื่องน้ีในเขตพ้ืนที่การศึกษาเขตอื่นๆ ใหครบทุกเขตแลวนํามาเปรียบเทียบกัน
เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางของการบริหารงานของผูอํานวยการในแตละเขตพื้นที่การศึกษา 
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การบริหารจัดการส่ือวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอน 
ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร 

THE VIDEO ON DEMAND MANAGEMENT AND TEACHING LEARNING 
EFFECTIVENESS OF PRIMARY SCHOOLS IN SURIN PROVINCE 

 
วรัท  มุกดาอนนัต1 และ ดร.คทา ช่ืนตา2 
--------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณา  เทคนิคการสํารวจ  เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความ
ตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร  ซึ่งมีวัตถุประสงค    1) เพ่ือ
ศึกษาการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพ
สวนบุคคล  2) เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนที่ใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการจําแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา และสถานภาพสวนบุคคล  3) เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการ 
และประสิทธิผลการเรียนการสอน จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา และ 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางการ
บริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนกับประสิทธิผลการเรียนการสอน 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพ่ือรวบรวมขอมูลจากผูบริหารและครูโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญจํานวน 84 คน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางจํานวน 176 คน และโรงเรียนประถมศึกษา
ขนาดเล็กจํานวน 140 คน รวมทั้งสิ้น 400 คน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก สถิติเชิงบรรยาย ประกอบดวย 
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงสรุปอางอิง ประกอบดวย การวิเคราะหความ
แปรปรวน การทดสอบรายคู และการทดสอบสหสัมพันธ ซึ่งสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

1.  การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมมี
การบริหารจัดการในระดับปานกลาง แตเมื่อวิเคราะหตามกระบวนการบริหารจัดการแลวพบวา โรงเรียนมีการวางแผน
ที่ดี สวนการลงมือปฎิบัติ การตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการสื่อ โรงเรียนมีการ
ดําเนินการในระดับปานกลาง 

2.  ประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร โดยภาพรวมประสบผลท่ีดี 
โดยเฉพาะดานการบรรลุวัตถุประสงคของการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนและ
ความพึงพอใจในงานของครู ตามลําดับ  

3. การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการระหวางโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายคูแลว
พบวา 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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3.1 โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการไมแตกตาง
กัน 

3.2 โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหาร
จัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

4. ประสิทธิผลการเรียนการสอนระหวางโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายคูแลวพบวา 

4.1 โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 
4.2 โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก มี

ประสิทธิผลการเรียนการสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
5. การบริหารจัดการสื่อสีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนประถมศึกษามีความสัมพันธสูงมากกับ

ประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
คําสําคัญ : การบริหารจัดการ, สื่อวีดิทัศนตามความตองการ, ประสิทธิผลการเรียนการสอน 
 

Abstract 
 
 The descriptive research, using the survey technique was conducted to study the Video on Demand 
Management and Teaching-Learning Effectiveness of Primary Education Schools in Surin Province. The objectives 
of the study were 1) to determine the Video on Demand Management and Teaching-Learning Effectiveness of the 
schools as classified by schools sizes and the subjects’ status, 2) to compares the Video on Demand Management 
and Teaching-Learning Effectiveness among the difference school sizes, and 3) to study the relationship between the 
Video on Demand Management and schools’ Teaching-Learning Effectiveness. 
 The instrument used was questionnaire which conducted by the researcher. The subjects of the study were 
400 respondents, including 84 administrators and teachers from the large schools sizes, 176 people from middle 
schools sizes, and 140 people from small school sizes. The data were analyzed through descriptive statistics: 
frequency, percentage, mean, and standard deviation, and inferential statistics: ANOVA, Scheffe-method, and 
Pearson product moment correlation. 
   The results showed that: 

1. The Video on Demand Management of the Primary Schools in Surin Province in overall aspects were at a 
“moderate” level. When considering the management process, it was found that their Planning was at a “good” level. 
In terms of Doing, Checking, and Acting were at a “moderate” level. 

2. The Teaching-Learning Effectiveness of the Primary Schools in Surin Province was at a “high” level, 
followed by their goals attainment, development of learning process, and teachers’ job satisfaction, respectively.  

3. There were significantly different among performance of Video on Demand Management of the large 
schools size, middle schools size, and small schools size. But, when compared between two groups of the school 
size, they were found that: 
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 3.1 The Video on Demand Management in large and small schools size were not significantly different. 
 3.2 The Video on Demand Management between large-middle schools size and the middle-small schools 

size were significantly different at 0.05. 
4. The Teaching-Learning Effectiveness among the large schools size, middle schools size, and small schools 

size were significantly different at 0.01. But, when compared between two groups of the schools size, they were 
found that: 

 4.1 The Teaching-Learning Effectiveness between the large and small schools size were not significantly 
different. 

 4.2 The Teaching-Learning Effectiveness between the large-middle schools size and the middle-small 
schools size were significantly different at 0.05. 

5. The Video on Demand Management was highly related to Teaching-Learning Effectiveness of primary 
schools in Surin Province. 
 
KEY WORD: MANAGEMENT, VIDEO ON DEMAND, TEACHING-LEARNING EFFECTIVENESS 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบัน โรงเรียนระดับประถมศึกษาหลายแหงทั่วประเทศ ไดนําระบบการเรียนการสอนที่มีการถายทอดสด
การสอน จากโรงเรียนวังไกลกังวลผานทางดาวเทียม มาใชกันอยางแพรหลาย โดยทําการติดต้ังเครื่องรับสัญญาณที่
ถายทอดจากดาวเทียม กระจายภาพไปยังหองเรียนตางๆ สวนหน่ึงเพ่ือแบงเบาภาระโรงเรียนที่มีครูผูสอนไมเพียงพอ 
เพ่ือใหการสอนครอบคลุมทั้ง 8 กลุมสาระที่กระทรวงกําหนด แตก็ยังมีโรงเรียนอีกหลายแหงที่ยังไมมีโอกาสไดใช
อุปกรณดังกลาว สาเหตุอาจมาจากการขาดงบประมาณท่ีจะมาสนับสนุน หรือขาดบุคลากรที่จะมาควบคุมและดูแล
ระบบ แตก็มีโรงเรียนจํานวนไมนอยที่ไดรับอุปกรณดังกลาวไปแลว ไมไดใชงานอยางตอเน่ือง สาเหตุอาจมีทั้งในเรื่อง
ของอุปกรณและการใชงาน จากการสอบถามโรงเรียนหลายแหงพบขอมูลที่ตรงกันวา มีปญหาที่เกิดขึ้นเมื่อใชงานแลว 
ดังน้ี 

1. นักเรียนของโรงเรียนปลายทางที่รับชมรายการ ไมสามารถเรียนตามไดทัน 

2. การจัดตารางเรียน ที่โรงเรียนรับชมปลายทาง ไมตรงกับโรงเรียนที่ถายทอดสัญญาณ ทั้งน้ี เพราะบาง
ชวงเวลามีกิจกรรมหรืองานอื่นตองทํา 

3. ในชวงที่เวลาที่นักเรียนกําลังรับชมอยู หากมีนักเรียนคนใดมีขอซักถาม ก็ทําไดยากเพราะการต้ังคําถาม 
อาจรบกวนสมาธิของการรับชมของเพ่ือนคนอื่นในหองเรียน จําเปนตองรอใหการสอนจบลงเสียกอน จึงจะทําการ
สอบถามขอสงสัยได ทําใหกระบวนการเรียนรูไมตอเน่ือง 

4. หากโรงเรียนมีกิจกรรมที่จําเปนตองจัดเชน กีฬาสีภายในโรงเรียน, การทําความสะอาดโรงเรียน หรือ
กิจกรรมอื่นๆ อาจสงผลใหเด็กไมสามารถเรียนตาม ตารางที่โรงเรียนตนทางถายทอดไดทัน 

ในอดีตระบบดังกลาว มีอุปกรณใหโรงเรียนทุกโรงเรียนแบบครบชุดคือมีทั้งชุดบันทึกและชุดการเรียนการ
สอน ชุดบันทึกใชในกรณีที่โรงเรียนตองการบันทึกรายการท่ีมีการถายทอดไปแลวเก็บไวดูยอนหลัง แตการบันทึก
รายการดังกลาวจะเปนการบันทึกรายการเก็บไวในมวน วิดีโอ ซึ่งภายหลังมวนวิดีโอเปนอุปกรณที่ไมนิยมใชแลว 
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เพราะมีขนาดใหญ ราคามวนแพง ในปจจุบันโรงเรียนที่ไดรับอุปกรณจึงไดรับเพียงชุดการเรียนการสอนเพียงอยาง
เดียว 

เมื่อพิจารณาจากปญหาของระบบท่ีใช สาเหตุที่ทําใหระบบไมสามารถตอบสนองความตองการของโรงเรียนได
ตรงตามความตองการนาจะเกิดจากการขาดการจัดการความรูที่มีคุณภาพ ขาดความตอเน่ืองในการเรียนรู ระบบไม
ยืดหยุนใหผูใชทําการเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมขอมูลตางๆได ทุกอยางจําเปนตองรอการถายทอดความรูมาจาก
สวนกลาง หากความรูดังกลาวสามารถจัดการไดทั้งจากภายนอกและสามารถเสริมเพ่ิมเติมไดจากภายใน มีการควบคุม
และแบงหมวดหมูของสื่อเพ่ือใหงายตอการใชงาน ผานระบบท่ีไมตองใชเจาหนาที่หรือผูควบคุม ผูใชสามารถเลือกใช
สื่อไดตามความตองการท้ังสอนปกติ หรือการสอนเสริมในชวงวันเสารหรืออาทิตย และมีการใชงานของอุปกรณที่งาย 
เหมือนกับการใชงานเคร่ืองเลนวีซีดี ระบบน้ีนาจะทําใหการบริหารจัดการสื่อของโรงเรียนสามารถบรรลุตามประสงค
ที่ต้ังไว 
  จากปญหาทั้งหมดที่กลาวมา ลวนเปนปญหาที่หลายๆโรงเรียนในปจจุบันกําลังไดรับผลกระทบ และยังมีอีก
หลายโรงเรียนที่เพ่ิงติดต้ังระบบดังกลาวเสร็จ ทั้งกําลังจะเขาสูวังวนของปญหา ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารจัดการ
สื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนระดับประถมศึกษา ในจังหวัดสุรินทร เพ่ือ
นําผลการวิจัยเปนขอมูลในการแกปญหาใหกับโรงเรียนตางๆ เพ่ือใหระบบการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความ
ตองการ มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นสืบไป 
 
2. วิธีดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เทคนิคการสํารวจ (Survey Technique) เพ่ือ
ศึกษา “การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร” เพ่ือใหผลการวิจัยมีความเที่ยงตรงทั้งภายนอก (External Validity) และภายใน (Internal Validity) 
ตลอดทั้งมีความเช่ือถือได ผูวิจัยจึงกําหนดประชากรที่ศึกษา การออกแบบการสุมตัวอยาง การออกแบบการสรางและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัด การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดทั้งการออกแบบการวิเคราะหขอมูลดังตอไปน้ี 
 2.1 ประชากร การวิจัยน้ีใชผูบริหารและครูผูปฎิบัติหนาที่ประจําในโรงเรียนประถมศึกษาของจังหวัดสุรินทร 
ทั้งโรงเรียนขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนมากกวา 1,500 คน) โรงเรียนขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนมากกวา 500 คน แต
ไมเกิน 1,500 คน) และโรงเรียนขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนไมเกิน 500 คน) รวมประชากรทั้งสิ้น 8,167 คน จํานวน
สถานศึกษา 752 โรง 
 2.2 กลุมตัวอยาง ผูบริหารและครูที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง  
และโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวนทั้งสิ้น 390 คน คํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสตูรของ Taro Yamane  
    n   =   N/1 + Ne2 
     n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N  =   จํานวนประชากร 
    e   =   คาความคลาดเคล่ือน (0.05) 
 2.3 วิธีการสุมตัวอยาง เน่ืองจากโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทรมีจํานวนมาก กระจัดกระจายทั่วเขต
พ้ืนที่ของจังหวัด โรงเรียนแตละขนาดมีปริมาณครูแตกตางกัน และผูวิจัยตองการขนาดกลุมตัวอยางของแตละขนาด
สถานศึกษาใหมีขนาดใกลเคียง ดังน้ันจึงใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สถานศึกษาเปนหนวย
วิเคราะห (Units Analysis) ไดโรงเรียนขนาดใหญ 1 โรง จํานวนผูบริหารและครู 84 คน โรงเรียนขนาดกลาง 4 โรง 
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จํานวนผูบริหารและครู 176 คน และโรงเรียนขนาดเล็ก 10 โรง จํานวนผูบริหารและครู 140 คน รวมท้ังสิ้น 400 คน ซึ่ง
สูงกวาขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได 390 คน โดยวิธีของ Taro Yamane 
 2.4 การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือวัด เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ประกอบดวย แบบสอบถามแบบเลือกตอบเพ่ือบรรยายสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม และแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับ
ประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร แลวนําแบบสอบถามไปตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื้อหา โดยอาจารยที่ปรึกษาและผูเช่ียวชาญอีก 3 ทาน เสร็จแลวทําแบบสอบถามที่แกไขสมบูรณไป
ทดสอบความเช่ือมั่น โดยครูในจังหวัดสุรินทรที่ปฎิบัติหนาที่ในโรงเรียนที่ไมไดถูกเลือกเปนกลุมตัวอยางจํานวน 40 
คน ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ 0.89 โดยคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามการบริหารจัดการสื่อวีดิ
ทัศนตามความตองการ 0.94 และคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามประสิทธิผลการเรียนการสอน 0.87 ซึ่งถือวา
แบบสอบถามมีความเช่ือมั่นสูง 
 2.5 การวิเคราะหขอมูล หลังจากการเก็บรวบรวมขอมูล แลวไดทําการตรวจสอบความสมบูรณของ
แบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
ประกอบดวย 
  –  สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก คาความถ่ี และคารอยละ เพ่ือบรรยายสถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม และคาเฉล่ีย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เพ่ือบรรยาระดับคะแนนการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศน
ตามความตองการ และประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนจําแนกตามขนาดสถานศึกษา และสถานภาพสวน
บุคคล 
  –  สถิติเชิงสรุปอางอิง (Inferential Statistics) ไดแก การวิเคราะหความแปรปรวน (AOVA F-test) เพ่ือ
ทดสอบความแตกตางระหวางการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการ และประสิทธิผลการเรียนการสอนของ
โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก การทดสอบรายคูในกรณีที่คา F-test มีนัยสําคัญทาง
สถิติ โดยวิธี Scheffe-method และใช Pearson product moment correlation เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางการ
บริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 
3. ผลการวิจัย 
 3.1 การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทร  โดย 
ภาพรวมมีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง แตเมื่อวิเคราะหตามกระบวนการบริหารจัดการแลวพบวา โรงเรียนมี
การวางแผนที่ดี สวนการลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและประเมินผล การปรับปรุงและพัฒนา โรงเรียนมีการดําเนินการ
ในระดับปานกลาง หากพิจารณาการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนแตละขนาด แลวพบวา 
   1) โรงเรียนขนาดใหญมีการบริหารจัดการสื่อดานการวางแผนดีทุกประเด็น โดยเฉพาะโรงเรียนมีการ
กําหนดนโยบายในการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการไวอยางชัดเจน และมีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดทํา
แผนงานโครงการการใชและพัฒนาสื่อในแตละกลุมสาระการเรียนรู สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารจัดการสื่อ
ดานการวางแผนในภาพรวม และรายประเด็นอยูระดับปานกลาง ยกเวนโรงเรียนมีการกําหนดนโยบายในการบริหาร
จัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการไวอยางชัดเจนดี และโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการสื่อดานการวางแผนใน
ภาพรวม และรายประเด็นสวนมากอยูในเกณฑดี ยกเวนโรงเรียนมีการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหปญหาการใชสื่อใน
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อดีตและปจจุบัน การแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนงานโครงการการใชและพัฒนาสื่อในแตละกลุมสาระการเรียนรู 
อยูในระดับปานกลาง 
  2) โรงเรียนขนาดใหญมีการบริหารจัดการสื่อดานการลงมือปฎิบัติในภาพรวม และรายประเด็นอยูในระดับ
ดี ยกเวนครูผูสอน ศึกษาคูมือการสอนทางไกลผานดาวเทียม แลวจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยาง
ชัดเจนดีปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารจัดการสื่อดานการลงมือปฎิบัติในภาพรวม และรายประเด็น
อยูในระดับปานกลาง ยกเวนครูเตรียมอุปกรณและจัดวางเครื่องรับโทรทัศนใหผูเรียนสามารถมองเห็นไดชัดเจนทั่วถึง 
และระดับความดังของเสียงพอเหมาะกอนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกครั้งดี และโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหาร
จัดการสื่อดานการลงมือปฎิบัติในภาพรวม และรายประเด็นสวนมากอยูในเกณฑดี ยกเวนการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรใหเกิดความเช่ียวชาญตอกระบวนการเรียนการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการในทุกขั้นตอน และ
ครูผูสอน ศึกษาคูมือการสอนทางไกลผานดาวเทียม แลวจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนของตนเองอยางชัดเจน อยู
ในระดับปานกลาง 
  3) โรงเรียนขนาดใหญมีการบริหารจัดการสื่อดานการตรวจสอบและประเมินผลในภาพรวม และราย
ประเด็นอยูในระดับดี ยกเวนการรายงานผลการบริหารจัดสื่อวีดิทัศนตามความตองการตอครู ผูปกครอง และ
คณะกรรมการสถานศึกษา ภาคเรียนละ 2 ครั้งดีปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารจัดการสื่อดานการ
ตรวจสอบและประเมินผลดีปานกลางทุกดาน โดยเฉพาะการประเมินระบบและกลไกในการบริหารสื่อวีดิทัศนตาม
ความตองการ และโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการสื่อดานการตรวจสอบและประเมินผลดีปานกลางทุกดาน 
โดยเฉพาะการประเมินระบบและกลไกในการบริหารสื่อวีดิทัศนตามความตองการ 
  4) โรงเรียนขนาดใหญมีการบริหารจัดการสื่อดานการปรับปรุงและพัฒนาดีทุกดาน โดยเฉพาะการ
ประชาสัมพันธระบบการบริหารจัดสื่อวีดิทัศนตามความตองการแกสถานศึกษาหรือเครือขายทางการศึกษาทราบ และ
การประกาศใหคณะครูทราบ เพ่ือแสดงความคิดเห็นและถือปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยการใชสื่อ
วีดิทัศนตามความตองการ สวนโรงเรียนขนาดกลางมีการบริหารจัดการสื่อดานการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม 
และรายประเด็นอยูในระดับดีปานกลาง โดยเฉพาะการแตงคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สื่อวีดิทัศนตามความตองการอยางเหมาะสม และประกาศใหคณะครูทราบ เพ่ือแสดงความคิดเห็นและถือปฏิบัติ
เก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ และโรงเรียนขนาดเล็กมีการบริหารจัดการ
สื่อดานการปรับปรุงและพัฒนาในภาพรวม และรายประเด็นอยูในระดับดีปานกลาง ยกเวนการประกาศใหคณะครู
ทราบ เพ่ือแสดงความคิดเห็นและถือปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการเรียนการสอน โดยการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ
อยูในเกณฑดี 
 3.2 ประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสุรินทรโดยภาพรวมประสบผลที่ดี 
โดยเฉพาะดานการบรรลุวัตถุประสงคของการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ พัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน และ
ความพึงพอใจในงานของครู หากพิจารณาประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนแตละขนาด แลวพบวา 
  1) โรงเรียนขนาดใหญ มีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานการบรรลุวัตถุประสงคดีทุกดาน โดยเฉพาะ
ผูเรียนไดรับประสบการณเรียนรูที่หลากหลาย ซึ่งไมสามารถหาไดในโรงเรียนหรือทองถ่ิน สวนโรงเรียนขนาดกลาง มี
ประสิทธิผลการเรียนการสอนดานการบรรลุวัตถุประสงคในภาพรวม และรายประเด็นอยูในระดับดี ยกเวนผูเรียนที่
เรียนตามไมทันหรือขาดเรียน สามารถคนควาและเรียนซ้ําไดดวยตนเอง การประหยัดงบประมาณเม่ือเปรียบเทียบการ
ใชสื่อ และความยืดหยุนตอการใชตารางสอน ในกรณีที่โรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ และโรงเรียนขนาดเล็ก มี
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ประสิทธิผลการเรียนการสอนดานการบรรลุวัตถุประสงคดีทุกดาน โดยเฉพาะผูเรียนไดรับประสบการณเรียนรูที่
หลากหลาย ซึ่งไมสามารถหาไดในโรงเรียนหรือทองถ่ิน 
  2) โรงเรียนขนาดใหญมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานความพึงพอใจในงานของครูในภาพรวม และ
รายประเด็นสวนมากอยูในเกณฑดี ยกเวนเวลาในการทําผลงานวิชาการ เพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะของตนใหสูงขึ้น อยูใน
ระดับปานกลาง สวนโรงเรียนขนาดกลางมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานความพึงพอใจในงานของครูในภาพรวม 
และรายประเด็นสวนมากอยูในเกณฑดีปานกลาง ยกเวนการใชสื่อ        วีดิทัศนตามความตองการ ชวยใหกระบวนการ
เรียนการสอนเปนไปอยางบูรณาการ อยูในระดับดี และโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานความพึง
พอใจในงานของครูดีทุกดาน โดยเฉพาะการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ นอกจากจะเพ่ิมประสิทธิภาพตอการเรียน
การสอนแลว ยังชวยเพ่ิมพูนองคความรูใหมใหแกครู 
  3) โรงเรียนขนาดใหญมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนดีทุกดาน 
โดยเฉพาะนักเรียนใหความสนใจในบทเรียนดียิ่งขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุขตอการเรียนการสอน
โดยใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ สวนโรงเรียนขนาดกลางมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานพัฒนาการการเรียนรู
ของนักเรียนดีทุกดาน โดยเฉพาะนักเรียนมีความพึงพอใจและมีความสุขตอการเรียนการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศนตาม
ความตองการ และโรงเรียนขนาดเล็กมีประสิทธิผลการเรียนการสอนดานพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนดีทุกดาน 
โดยเฉพาะนักเรียนใหความสนใจในบทเรียนดียิ่งขึ้น 
 3.3  การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียน
ขนาดเล็ก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายคู แลวพบวา 
  1) โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการไมแตกตางกัน 
  2) โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีการบริหาร
จัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.4 ประสิทธิผลการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 แตเมื่อพิจารณาผลการเปรียบเทียบรายคู แลวพบวา 
  1) โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดเล็ก มีประสิทธิผลการเรียนการสอนไมแตกตางกัน 
  2) โรงเรียนขนาดใหญกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดเล็ก มี
ประสิทธิผลการเรียนการสอน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.5 การบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสัมพันธกันสูงมากกับ
ประสิทธิผลการเรียนการสอน โดยเฉพาะการบริหารจัดการดานการปรับปรุงและพัฒนากับประสิทธิผลการเรียนการ
สอนมีความสัมพันธกันสูงสุด รองลงไปคือ ความสัมพันธระหวางการลงมือปฏิบัติกับประสิทธิผลการเรียนการสอน 
การวางแผนกับประสิทธิผลการเรียนการสอน และการตรวจสอบและประเมินผลกับประสิทธิผลการเรียนการสอน 
ในทางตรงขาม หากพิจารณาความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการในภาพรวมกับ
ประสิทธิผลการเรียนการสอนรายดานแลวเห็นวา การบริหารจัดการสื่อสงผลตอความสัมพันธสูงสุดกับความพึงพอใจ
ในงานของครู รองลงไปคือ การบริหารจัดการสื่อกับพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียน และการบริหารจัดการสื่อกับ
การบรรลุวัตถุประสงคการใชสื่อ ตามลําดับ 
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4.  บทสรุป/วิจารณและขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของบุคลากรพบวา  โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญมีบุคลากรท่ีสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 19 คน  คิดเปนรอยละ 23 ของจํานวนครูทั้งหมด และสวนมากมีประสบการณการ
สอนมากกวา 10 ป จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 85 ของจํานวนครูทั้งหมด  รองลงไปคือโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
บุคลากรสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 6 ของจํานวนครูทั้งหมด และสวนมากมี
ประสบการณการสอนมากกวา 10 ป จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 67 ของจํานวนครูทั้งหมด และโรงเรียนขนาดกลาง
มีบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1 ของจํานวนครูทั้งหมด และไมถึงครึ่งหน่ึง
ของครูที่มีประสบการณการสอนมากกวา 10 ป คือมีครูจํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 49 ของจํานวนครูทั้งหมดเทาน้ัน  
และเปนที่นาสังเกตเชนเดียวกันวา โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางที่มีจํานวนบุคลากรและงบประมาณเปนรองจาก
โรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ แตมีจํานวนบุคลากรและงบประมาณที่เหนือกวาโรงเรียนขนาดเล็ก ทําไมการบริหาร
จัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการกับประสิทธิผลการเรียนการสอนจึงตํ่ากวาโรงเรียนขนาดอื่นอยางเห็นไดชัด  
ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวา การบริหารจัดการสื่ออยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการเรียนการสอนที่ดีน้ัน นาจะ
สงผลมาจากศักยภาพของบุคลากร ซึ่งก็คือ บุคลากรไดรับการศึกษาที่สูง และประสบการณการสอนมากขึ้นเปนสําคัญ 
 4.1  ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) ผูบริหารหรือผูรับผิดชอบตอการจัดการศึกษานั้น พ้ืนฐานทั้งระดับจังหวัดหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดสุรินทร นาจะมีการกําหนดนโยบายหรือทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของครู
ในระยะยาว และพัฒนาประสบการณการสอนของครูในระยะสั้น โดยการสนับสนุนสงเสริมใหครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดศึกษาตอในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น พรอมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไดศึกษาและดูงานในสถานศึกษาตนแบบการจัดการสื่อการเรียนการสอนที่ดีทั้งในเขตและนอกเขตพ้ืนที่การศึกษาอื่น 
 2) โรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางในจังหวัดสุรินทร ควรมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการสื่อ
วิดีทัศนตามความตองการ โดยเฉพาะการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหปญหาการใชสื่อ การแตงต้ังคณะกรรมการโดย
ใหครูไดมีสวนรวมตอการบริหารจัดการสื่อในกระบวนการวางแผน  การสงเสริม การกําหนดเกณฑมาตรฐานและสิ่ง
เราเพ่ือใหครูไดศึกษาคูมือการสอนทางไกลผานดาวเทียม พรอมทั้งจัดทําแผนการจัดการเรียนการสอนของตน เพ่ือให
ชัดเจนในกระบวนการลงมือปฏิบัติ การรายงานผลการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการตอครู ผูปกครอง
และคณะกรรมการสถานศึกษาในกระบวนการการสอนและประเมินผล และใหมีการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการ
สื่อวีดิทัศนตามความตองการ โดยการนําผลการประเมินมาวิเคราะหเปนองคความรูพ้ืนฐานเพ่ือการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการสื่อตอไป 
 3) ภาระงานสอนของครูโดยการใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการ ไมใชใชเวลาเฉพาะการสอนเทาน้ัน แต
การเตรียมการสอนจําเปนตองใชเวลามาก ซึ่งทําใหครูไมมีเวลาเพียงพอตอการทําผลงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมวิทยฐานะให
สูงขึ้น  ดังน้ันผูบริหารโรงเรียนนาจะขอความรวมมือจากวิทยากร  หรือนักวิชาการของเขตการศึกษา  หรือ
สถาบันอุดมศึกษา ชวยช้ีแนะหรือชวยตรวจสอบผลงานวิชาการของครูอยางสมํ่าเสมอ 
 4.2  ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 
 1) เน่ืองจากการวิจัยน้ีมีขอบเขตจํากัดเฉพาะการบริหารจัดการสื่อวีดิทัศนตามความตองการเทาน้ัน  
ผลการวิจัยอาจจะไมชวยใหสถานศึกษาทั่วไปใชผลตอการตัดสินใจเลือกใชสื่อประเภทตาง ๆ ได ดังน้ันควรจะมีการ
วิจัยเชิงทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพผลการเรียนการสอนของการบริหารจัดการสื่อประเภทตาง ๆ 
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 2) โรงเรียนประถมศึกษาสวนมากจะขาดแคลนครูผูสอนทางดานวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศ ดังน้ันนาจะมีการวิจัยแบบเจาะลึกเพ่ือการศึกษาประสิทธิผลการเรียนการสอนโดย
ใชสื่อวีดิทัศนตามความตองการในวิชาที่ขาดแคลนครู 
 3) นาจะมีการวิจัยเพ่ือประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยเฉพาะการปฏิรูปหลักสูตร
กระบวนการเรียนการสอน และการปฏิรูปครูและบุคลากรสถานการศึกษา ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัด
สุรินทร 
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บทคัดยอ 

 

ธุรกิจรานขายยามีการแขงขันสูงอันเนื่องมาจากสัดสวนมูลคาการบริโภคยาในสวนรานขายยาที่ลดลงเมื่อเทียบ
กับตลาดยาโดยรวม  จํานวนรานขายยาที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐที่กระทบตอธุรกิจรานขายยา  
ลวนทําใหรานขายยาแบบปลีกตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด จึงทําใหผูวิจัยสนใจศึกษากลยุทธการตลาดของราน
ขายยาชั้นนําในกรุงเทพมหานครเพื่อเปน “ตนแบบ” ที่ดีของรานขายยา 
            ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชการสัมภาษณกลุมเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาชั้นนําจากเขตบางแค ประชา
อุทิศ วังทองหลาง และพระนคร เขตละราน เปนรานขายยาคุณภาพ 1 ราน และรานขายยาทั่วไป 3 ราน  ในประเด็น
สถานภาพของรานขายยา กลยุทธการตลาดของรานขายยา และแนวทางการเตรียมตัวตอการแขงขันและการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล    สัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญในธุรกิจรานขายยาจํานวน 4 คนในประเด็นกล
ยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนํา และแนวทางการเตรียมตัวตอสถานการณการแขงขันและการเปลี่ยนแปลงของ
นโยบายและการดําเนินงานของรัฐบาล และใชแบบสอบถามกับกลุมลูกคาที่พํานักหรือทํางานในพื้นที่ใกลเคียงรานขาย
ยาในประเด็นขอมูลทั่วไปของลูกคา ความพึงพอใจตอรานขายยาตามหลักสวนประสมการตลาด พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑโดยจะเลือกแบบสุมจํานวน 30 คนตอหนึ่งราน ทั้งหมด120คน 

ผลการวิจัยขอมูลในสวนแบบสอบถามจากลูกคาแสดงใหเห็นวาลูกคาของรานขายยาคุณภาพเปนเพศหญิง
รอยละ 73.33 ของลูกคาทั้งหมด มีสถานภาพสมรส อายุเฉลี่ยของลูกคาเปน 45 ป ใชบริการรานขายยาในชวงเวลาเย็น 
ซื้อสินคา 1 ครั้งตอเดือน มูลคาการซื้อเปน 130.33 บาทตอครั้ง  และลูกคาของรานขายยาทั่วไปเปนเพศหญิงรอยละ  
66.67 ของลูกคาทั้งหมด มีสถานภาพสมรส อายุเฉลี่ยเปน 43 ป ใชบริการรานขายยาในชวงเวลาเย็น ซื้อสินคา 4 ครั้งตอ
เดือนและ มูลคาการซื้อเปน 185.23 บาทตอครั้ง   

ผลการวิจัยขอมูลจากเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาชั้นนําและผูเช่ียวชาญในธุรกิจรานขายยาพบวากล
ยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนําคือ ดานสินคามีบริการจายยาไดถูกกับอาการของโรค บริการใหคําปรึกษาเพื่อ
ปองกันและรักษาสุขภาพที่รานขายยาและใหบริการอยางเสมอภาคจากเภสัชกร   ดานราคาคือราคายุติธรรม    มีปาย
ราคาชัดเจน   ดานสถานที่คือการเดินทางมาใชบริการสะดวกและมีการจัดรานสะอาด สวาง วางสินคาหยิบไดสะดวก        
และดานสุดทายคือการสงเสริมการตลาดคือการสื่อสารระหวางลูกคากับเภสัชกร หรือกิจกรรมมัดใจลูกคาโดยให
ของขวัญพิเศษกับลูกคาประจํา ทั้งนี้กลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนําแตละรานอาจเลือกจุดเดนแตกตางกัน   ซึ่ง
กลยุทธที่ลูกคาแสดงความพึงพอใจอยางมากในรานขายยาชั้นนํามี 3 ประเด็นหลักคือคุณภาพสินคา วิชาชีพ ราคา 

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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แนวทางการเตรียมตัวของรานขายยาในอนาคต รานขายยาตองเพิ่มคุณคาของผลิตภัณฑโดยใหความเอาใจใส
แกลูกคาในดานใหความรู คําปรึกษารวมถึงมีการเก็บประวัติการใชยาของลูกคาโดยใชวิชาชีพมาใชเพื่อสรางเอกลักษณ 
ความเชื่อมั่น และมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสินคาคงคลังและคิดราคาสินคา รวมถึงมีการลงทุนกับ
บุคลากรมากขึ้นเชนอบรมเพิ่มความรูและจางเภสัชกรมาประจํารานทุกวันที่เปดราน และอาจตองหาชองทางการขาย
เพิ่มมากขึ้นโดยมีการทํางานกับระบบสาธารณสุขมากขึ้น 

 
คําสําคัญ : กลยุทธการตลาด, รานขายยาชั้นนํา 

 
Abstract 

 

Drug retail business is getting more competitive even though the drug market is growing which can be seen 
from the decreasing sales per store ratio. Drug retail strategy should be reexamined in order to grow in the long 
run. So, research from the superb drugstores on effective strategy is the best way to extract the best practice for other 
retail drugstores. 

This study conducts interviews pertaining to demographic, effective strategy, and evacuation plan for 
upcoming stricter public health policy with drugstore managers in 4 major areas of Bangkok: Bangkhae,  
Prachautith,  Wangthonglang,  and Pranakorn district. Then, conducts interviews effective strategy, and evacuation 
plan for upcoming stricter public health policy with 4 drugstore’s experts . Furthermore, the study surveys 30 
random samples on product, price, place, promotion and customers’ behavior in drugstores. 

The study reveals that 73.33% of customer in accredited drugstores is female. Most customers are married. 
The prime time for the drugstores is in the evening. The average age of the customers is  45  years.  The visit 
frequency and average spending  per visit are 1 times per time and 130.33 baht. While 66.67% of customer in 
general drugstores is female. Most customers are married. The prime time for the drugstores is in the evening. The 
average age of the customers is 43 years. The visit frequency and average spending  per visit are 4 times per month 
and 185.23 baht. 

Regarding the 4 Ps, the study suggests that the products should have reasonable price and clear price label, 
the drugstore should be in a good location, which is easily accessible, and have neat and clean display, and the 
pharmacists should be friendly and be able to consult precisely and correctly. Customer loyalty program is also 
recommended. It might be difficult to beat the expectation in every aspect and differentiate  itself  from others. 
Choosing a right location and concentrating on quality of products, customers’ shopping experience, and pricing is 
enough for a drugstore to grow in the long run. 
 Directions for the Drugstores in the future are adding value to the products by giving correct and useful 
information to the customers, arranging a la carte consulting and implementing customer relation management 
system, using IT in inventory control and pricing, investing in Human resource and increasing the availability of the 
pharmacists in the drugstores and enhancing the sale channels by cooperating with Department of Public Welfare. 
 

Key word:  marketing strategy, leading drugstore 
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1.บทนํา 
รานขายยามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเมื่อพิจารณาอัตราการเปลี่ยนแปลงของจํานวนรานขายยา ต้ังแตป พ.ศ.2544 ถึง

ปจจุบัน ซึ่งประเภทรานขายยาที่เพิ่มขึ้นเปนรานขายยาในรูปเครือขาย (chain stores)  จํานวนมาก 
 นอกจากนี้การศึกษาของศูนยศึกษาธุรกิจครอบครัวและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย พบวาการใชบริการรักษาสุขภาพผานชองทางรานขายยามีสัดสวนลดลง โดยประชาชน
สวนใหญจะใชบริการผานชองทางโรงพยาบาลของรัฐบาล 
    เนื่องจากนโยบายและการดําเนินงานของรัฐที่ตองการใหประชาชนสามารถเขาถึงระบบสุขภาพและลด
ภาระงานภาคราชการจะสงผลกระทบในการประกอบธุรกิจรานขายยาในประเด็นตางๆดังนี้ 

1. (ราง) พระราชบัญญัติยาฉบับใหม มีคาธรรมเนียมใบอนุญาต และบทลงโทษหากกระทําความผิดสูงขึ้น 
5-10 เทาจากพรบ.  ยาเดิม  การกําหนดประเภทของยาใหมทําใหยาบรรจุเสร็จฯ หายไป   

2. การบริการของภาครัฐเพิ่มมากขึ้นในรูปแบบคลินิกชุมชน ซึ่งหากโครงการเพิ่มจํานวนมากขึ้น และ
ขยายตัวเขามาในชุมชนเมือง คนไขที่เคยมารับบริการจากรานขายยาลดลงตามลําดับ 

3. บังคับใชวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice: GPP) การยกรางหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และตอใบอนุญาต ทําใหเงื่อนไขในการเปดรานขายยามีมากขึ้น 

4. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และ สํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ที่พยายามลด
ความหนาแนนของประชาชนในการรับบริการจากโรงพยาบาล   โดยลดภาระงานของแผนกเภสัชกรรมผูปวยนอก 
(Out Patient Department: OPD) แลวใหผูปวยมารับยาตามใบสั่งแพทยจากรานขายยาคุณภาพ   

จากสถานการณดังกลาวลวนทําใหรานขายยาแบบปลีกตองมีการปรับตัวเพื่อความอยูรอด  จึงทําใหผูวิจัย
สนใจศึกษากลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนําในกรุงเทพมหานครที่ยังสามารถครองสวนแบงตลาดสูงเพราะจะ
เปน “ตนแบบ”ที่ดี  ในการใหรานขายยาอื่นๆเรียนรู หรือปรับกลยุทธเตรียมตัวรับตอสถานการณดังกลาว และสามารถ
ใชเปนแนวทางในการประกอบธุรกิจใหประสบผลสําเร็จ และมั่นคงในระยะยาว  
 
2.วิธีการวิจัย 

 ในการวิจยัครั้งนี้ผูวิจัยใชวิธีประสานวิธีระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือการสัมภาษณ
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) คือการใชแบบสอบถามดังนี้ 

2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยแบงกลุมตัวอยางเปน 3 กลุมศึกษา คือ 
กลุมที่ 1 กลุมเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาชั้นนํา    รานที่ศึกษาตองเปนรานขายยาแผนปจจุบัน(ขย1) 

แบบขายปลีก ที่มีมูลคาการขายเฉลี่ยตอเดือนตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไปและมีจํานวนลูกคาตอเดือนมากกวา 1,000 คน
ขึ้นไป   โดยจะเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากเขตบางแค ประชาอุทิศ วังทองหลาง และพระนคร เขตละราน จํานวน
ทั้งหมด 4 รานเปนรานขายยาคุณภาพ 1 ราน และรานขายยาทั่วไป 3 ราน โดยจะแบงการศึกษาเปนกลยุทธการตลาด
ของรานขายยาชั้นนําที่เปนรานขายยาคุณภาพ และกลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนําที่เปนรานขายยาทั่วไป 

กลุมที่ 2 กลุมลูกคาเปนลูกคาที่พํานักหรือทํางานในพื้นที่ใกลเคียงรานขายยา  ซึ่งใชบริการรานขายยาตั้งแต
หนึ่งป หรือใชบริการมากกวา 4 ครั้งตอป โดยจะเลือกแบบสุมจํานวน 30 คน ตอหนึ่งรานขายยาชั้นนํา 

กลุมที่ 3 กลุมผูเช่ียวชาญในธุรกิจรานขายยา เลือกแบบเฉพาะเจาะจงที่มีวุฒิการศึกษาทางเภสัชศาสตร และ
ประกอบอาชีพในธุรกิจรานขายยาหรือศึกษาติดตามธุรกิจรานขายยามากกวาสามปจํานวน 4 คน 
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2.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
การสรางเครื่องมือวิจัยไดแกการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับกลุมเจาของรานหรือผูจัดการ

รานขายยาชั้นนําและกลุมผูเช่ียวชาญในธุรกิจรานขายยา สรางแบบสอบถามแบบมาตรสวนประเมินคา(Rating Scale) 
สําหรับกลุมลูกคาที่พํานักหรือทํางานในพื้นที่ใกลเคียงรานขายยาโดยมีโครงสรางคําถามดงันี้ 

การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยามีประเด็นในการ
สัมภาษณแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สถานภาพของรานขายยา เปนการสอบถามเกี่ยวกับ มูลคาการขายตอเดือน ชวงเวลาเปดปดราน  
จํานวนปที่ประกอบธุรกิจรานขายยา วุฒิการศึกษาดานเภสัชศาสตรของเจาของหรือผูจัดการรานขายยา สถานที่ต้ังของ
รานขายยา การเปนสมาชิกสมาคมทางเภสัชกรรมรานขายยา  

ตอนที่ 2 กลยุทธการตลาดของรานขายยาแบงเปนดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่และการสงเสริมการตลาด     
ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
การใชแบบสอบถามกับลูกคาของรานขายยาชั้นนํา มีประเด็นในการสัมภาษณแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของลูกคา คือขอมูลเกี่ยวกับเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจตอรานขายยาแบงเปน 4 ดานคือ ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานที่ สงเสริมการตลาด  
ตอนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑในรานขายยาชั้นนําคือประเภทผลิตภัณฑ ชวงเวลา การเดินทาง ความถี่

ในการใชบริการ และคาเฉลี่ยของมูลคาการใชบริการ  
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับผูเชี่ยวชาญในธุรกิจรานขายยา มีประเด็นในการ

สัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ความเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนําแบงออกเปน สวนประสมทางการตลาด 4 

ดาน คือ ผลิตภัณฑ  ราคา  สถานที่  และการสงเสริมการตลาด   
ตอนที่ 2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม  
2.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางในการสัมภาษณกับเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาและผูเช่ียวชาญใน

ธุรกิจรานขายยา    ใชแบบสอบถามแบบมาตรสวนประเมินคากับลูกคาของรานขายยาชั้นนําเพื่อใหคะแนนความพึง
พอใจตอรานขายยา 

2.4 การวิเคราะหขอมูล 
ภายหลังการเก็บรวบรวมขอมูลแลว นําขอมูลมาเรียบเรียง หาคาความถี่และรอยละของขอมูล และวิเคราะห

ขอมูลเปน 3 ตอน ตามรูปที่ 1 
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             สรุปแผนภาพขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลไดดังรูปที่3.1 
 
 
 

 
 

     
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลขอมูลที่ไดจากเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาชั้นนํา 
ลูกคาของรานขายยาชั้นนํา ผูเช่ียวชาญในธุรกิจรานขายยา 

 
 
3. ผลการวิเคราะหและอภิปรายผล    

3.1  ขอมูลทางกายภาพเกี่ยวกับรานขายยาชั้นนําที่ศึกษา 
มีลูกคามากกวา 1,000 คนตอเดือน รานเปดมานานกวา 6 ป รานอยูติดถนนถนน ตัวรานเปนอาคารพาณิชย 

เจาของรานเปนเภสัชกรประจําราน มีลูกจาง 1-3 คน มีความหลากหลายของยา และมีสมุนไพร เครื่องสําอาง ยาอม    
อาหารเสริม เครื่องมือแพทย หรือสินคาอุปโภค บริโภคที่ไมเกี่ยวกับยา   

3.2   สถานภาพทั่วไปของลูกคา 
ผลการวิจัยขอมูลในสวนแบบสอบถามจากลูกคาแสดงใหเห็นวาลูกคาของรานขายยาคุณภาพเปนเพศหญงิ

รอยละ 73.33 ของลูกคาทั้งหมด มีสถานภาพสมรส อายุเฉลี่ยของลูกคาเปน 45 ป ใชบริการรานขายยาในชวงเวลาเย็น 
ซื้อสินคา 1 ครั้งตอเดือน มูลคาการซื้อเปน 130.33 บาทตอครั้ง  และลูกคาของรานขายยาทั่วไปเปนเพศหญิงรอยละ  
66.67 ของลูกคาทั้งหมด มีสถานภาพสมรส อายุเฉลี่ยเปน 43 ป ใชบริการรานขายยาในชวงเวลาเย็น ซื้อสินคา 4 ครั้งตอ
เดือนและ มูลคาการซื้อเปน 185.23 บาทตอครั้ง   

กลยุทธการตลาดของราน

ขายยาชั้นนํา 

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

กลยุทธดานราคา 

กลยุทธดานสถานที่ 

กลยุทธดานสงเสริม
การตลาด

กลยุทธการตลาดของราน

ขายยาชั้นนํา

กลยุทธดานผลิตภัณฑ 

กลยุทธดานราคา

กลยุทธดานสถานที่

กลยุทธดานสงเสริม
การตลาด

แนวทางการการเตรียมตัวตอการแขงขนัและการเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดาํเนินงานของรัฐบาล 

ขอมูลที่ไดจากเจาของรานหรือผูจัดการรานขายยาชั้นนํา ลูกคาของรานขายยาชั้นนํา ผูเชี่ยวชาญในธุรกิจรานขายยา 

ขั้นตอนที่ 3 

 

  

 

ขั้นตอนที่ 2 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 
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3.3  กลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนํา 
สรุปกลยุทธดานผลิตภัณฑ 
กลยุทธที่สําคัญดานผลิตภัณฑคือสินคาในรานขายยาตองตรงกับความตองการของลูกคาและมีคุณภาพ สินคา

แตกตางจากรานขายยาใกลเคียง นอกจากนี้การบริการตองใชความรูและความนาเชื่อถือเฉพาะของวิชาชีพ  
สรุปกลยุทธดานราคา 
กลยุทธดานราคาสําหรับรานขายยาคุณภาพและรานขายยาทั่วไปคือต้ังราคายุติธรรมและมีปายราคาชัดเจน 

สําหรับกลยุทธเฉพาะรานขายยาทั่วไปคือการตั้งราคาสินคาบางตัวถูกกวารานอื่นและมีการตอรองราคาได 
สรุปกลยุทธดานสถานที่ 
กลยุทธดานสถานที่สําหรับรานขายยาคุณภาพและรานขายยาทั่วไปคืออยูในแหลงชุมชน เพราะการเดินทาง

มาใชบริการสะดวกเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด  นอกจากนี้การจัดรานตองสะอาด สวาง  
สรุปกลยุทธดานสงเสริมการตลาด 
กลยุทธดานสงเสริมการตลาดในรานขายยาจะเนนวิธีเกี่ยวกับการใหขอมูลของผลิตภัณฑ และซุมสงเสริมการ

ขาย แตกลยุทธสงเสริมการตลาดที่เนนเรื่องราคาเชนจัดลดรายการสินคาหรือมีของแถมตามเงื่อนไขกลับไมไดผลทั้ง
รานขายยาคุณภาพและรานขายยาทั่วไป 

3.4 การเตรียมตัวของรานขายยาตอการแขงขัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายและการดําเนินงานของรัฐ 
ปจจัยที่สงผลกระทบตอรานขายยาคือกฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ 

กฎหมาย 
จากพระราชบัญญัติยาฉบับใหม   การบังคับใชวิธีปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรมชุมชน และพระราชบัญญัติความ

รับผิดตอความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินคาที่ไมปลอดภัยทําใหรานขายยาตองยกมาตรฐานและมีเภสัชกรประจํารานใน
อีก8ปขางหนา และเภสัชกร ตองมีความระมัดระวังในการซักถามและจายยามากขึ้น  

สังคม 
จากนโยบายสาธารณสุขและวัฒนธรรมการบริโภคของลูกคาที่เปลี่ยนไปทําใหรานขายยาตองใหความสําคัญ

ในการบริการมากขึ้น และเตรียมการเชื่อมโยงกับระบบสุขภาพของรัฐ  
เศรษฐกิจ 

รานขายยาแบบปลีกมีคูแขงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะรานขายยาเครือขายซึ่งไดเปรียบเรื่องตนทุนสินคา   การ
บริหารจัดการที่ดี ดังนั้นรานขายยาแบบปลีกตองมีการพัฒนารูปแบบรานและสรางความชัดเจนของรานเชนเนนบริการ
ใหคําปรึกษาเรื่องยา นอกจากนี้การรวมตัวของรานขายยาอาจชวยเพิ่มอํานาจการตอรองตอผูจัดหา  

แนวทางการเตรียมตัวของรานขายยาในอนาคต 
เนนบริการแกลูกคาในดานใหความรู รวมถึงมีการเก็บประวัติการใชยาของลูกคาโดยใชวิชาชีพมาใชเพื่อ 

ความเช่ือมั่น และมีการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในการบริหารสินคาคงคลังและคิดราคาสินคา รวมถึงลงทุนกับ
บุคลากรมากขึ้นและจางเภสัชกรมาประจํารานทุกวันที่เปดราน และเชื่อมโยงกับระบบสาธารณสุขมากขึ้น 

 
4. สรุปผลการวิจัย 
4.1  สรุปกลยุทธการตลาดของรานขายยาชั้นนํา 

จากขอมูลและการวิเคราะหดังกลาวสามารถสรุปกลยุทธรานขายยาชั้นนําตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ตารางแสดงกลยุทธการตลาดของรานขายยาคุณภาพและรานขายยาทั่วไป 

กลยุทธ 
ประเภทของรานขายยา 

รานขายยาคณุภาพ รานขายยาทั่วไป 
ผลิตภัณฑ สินคามีคุณภาพ  

สินคาตรงกับความตองการ  
เภสัชกรใหบริการลูกคาทุกคนโดยเสมอภาค  
เภสัชกรจายยาไดถกูกับอาการของโรค  
ความนาเชื่อถือของเภสัชกร 
 มีบริการใหคําปรึกษาเพื่อปองกันและรักษาสุขภาพที่
รานขายยา 
สรางความแตกตางของสินคา 

สินคามีคุณภาพ  
สินคาตรงกับความตองการ  
เภสัชกรใหบริการลูกคาทุกคนโดยเสมอภาค  
เภสัชกรจายยาไดถกูกับอาการของโรค  
สรางความแตกตางของสินคา 

ราคา ราคายุติธรรม   
มีปายราคาชัดเจน 

ราคายุติธรรม   
มีปายราคาชัดเจน 
ราคาสินคาบางตัวถกูกวารานอื่นเพื่อดึงดูดลูกคา 

สถานที่ การเดินทางมาใชบริการสะดวก  
วางสินคาหยิบไดสะดวก  
รานสะอาด สวาง   
มีเคร่ืองปรับอากาศ 

การเดินทางมาใชบริการสะดวก  
วางสินคาหยิบไดสะดวก  
รานสะอาด สวาง   
 

สงเสริมการขาย เอกสารความรูเกี่ยวกับยาและสุขภาพจากบริษัทยา 
ในชวงเทศกาลมีของขวัญพิเศษมอบใหกับลูกคา 

เอกสารความรูเกี่ยวกับยาและสุขภาพจากบริษัทยา 
จัดซุมสงเสริมการขาย 
ในชวงเทศกาลมีของขวัญพิเศษมอบใหกับลูกคา 

  
รานขายยามีกลยุทธที่ใชแตกตางกัน แตจากความเชื่อมั่นของลูกคาที่มีตอรานขายยาวาจะไดรับการบริการจาก

เภสัชกรและไดรับยาถูกโรค ทําใหรานขายยาควรใชจุดแข็งดานวิชาชีพคือการมีเภสัชกรประจํารานตามเวลาที่ระบุ    
นอกจากนี้รานขายยาตองติดตามสถานการณเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอมรอบรานขายยาที่อาจกระทบจํานวนลูกคาของ
รานขายยา  มีการรวมกลุมใหเขมแข็ง และแลกเปลี่ยนขาวสารในกลุม รวมถึงแสดงภาพลักษณใหลูกคาเขาใจถึงความ
แตกตางไมวาจะเปนเรื่องการบริการ วิชาชีพ ออกจากรานขายยาเครือขาย 

นอกจากนี้รัฐบาลควรเห็นความสําคัญของการเชื่อมโยงระบบสุขภาพรัฐกับหนวยปฐมภูมิดานสุขภาพใน
ชุมชนโดยอาจเริ่มโครงการเพื่อเช่ือมระหวางรานขายยากับหนวยสุขภาพขนาดยอยของรัฐเพื่อดูแลและสงเสริมสุขภาพ
ที่ดีของประชาชนในระยะยาวอยางทั่วถึง นอกจากนี้ควรใหความสําคัญอยางจริงจังในการยกระดับมาตรฐานรานขายยา
ทั่วประเทศ 
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การดําเนินงานตามระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 5 

STUDENT  CARING  SYSTEM  OPERATION  OF  SCHOOLS  UNDER  THE  OFFICE OF  
NAKHONRATCHASIMA  EDUCATIONAL  SERVICE AREA 5 

 

ประเสริฐ  คําภิบาล1    ดร.อาจยุทธ  เนติธนากูล2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมาย  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการสงเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา  
ไดแก  ผูบริหารและครูผูรับผิดชอบโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 จํานวน 458 คน  
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ชนิดประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 50 ขอ ซึ่งมีอํานาจจําแนกรายขอ  ระหวาง .42-.94 และคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98 สถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล  ไดแก  รอยละ (%)  คะแนนเฉลี่ย (X)  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบคาที (t-test) และการทดสอบ
คาเอฟ (F-test) 
             ผลการวิจัยพบวา 

1. การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา 
เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3 อันดับแรก ไดแก  
ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมาไดแก  ดานการสงเสริมนักเรียน  และดานการรูจัก
นักเรียนเปนรายบุคคล  ตามลําดับ 

2. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมและรายดานทุกดาน  การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต  5  
จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียนโดยรวมไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จําแนกตาม
รายดานพบวา  ดานที่ 2 ดานการคัดกรองนักเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 นอกนั้นไม
แตกตาง 
              3. ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 3 ทาน พบวา การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผานมาประสบผลสําเร็จในระดับดีเพราะโรงเรียนไดดําเนินการเปน
กระบวนการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนงาย ๆ ไมซับซอนโดยจัดใหควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 

คําสําคัญ  :  การดําเนินงาน  ระบบดูแล  ชวยเหลือนักเรียน 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ  การเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ  การเมือง  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to study and compare the promoting of caring system 
operation of school under the office of Nakhonratchasima Educational service areas 5.  The subjects 
of the study were administrators and teachers under the office if Nakhonratchasima Educational 
service area 5.  The instrument used was a Likert 50 items 5-scale questionnaire, with discrimination 
of 0.42 – 0.94 and the set of questionnaire has reliability of 0.98. The data were analyzed through 
percentage (%), mean (X), standard deviation (SD), and chi – square test (T – test) 
 The results showed that:  

1. The students caring system operation of schools under the office of Nakhonratchasima 
Educational service area 5 in overall aspects and each aspect were at a “high” level. When considering 
each aspect, the highest was protection and problem solving, the second to highest was recognition each 
student, and the least high was students’ promotion.   

2. The data analyzing results regarding students caring system operation of schools under the 
office of Nakhonratchasima Educational Service Area 5, as classified by the school officers’ position 
were not significantly different at 0.05.  When considering each aspect, it was found that students’ 
screening was not significantly different at 0.05. The other aspects were not different. 

3. The experts’ interviewing results regarding students caring system operation of school 
from the past to the present was success at a “good” level.  Because the school provided easy and 
uncomplicated ways of caring system operation which is in line with schools’ teaching-learning 
activities which specified in the school curriculum.  

 

Key words:  Operation of schools, Caring System, Helping of the Students. 
 
1.  บทนํา 

สภาพสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน  ทําใหเกิดปญหาตางๆ ที่สะทอนใหเห็นถึง
ความเสื่อมถอยทางดานความคิดและจิตใจ  อันเนื่องมาจากสังคมมักใหความสําคัญกับวัตถุและเทคโนโลยี  จึงสงผลตอ
เด็กและเยาวชน  เด็กและเยาวชนขาดความสมบูรณทางดานวุฒิภาวะทางอารมณ ทั้งยังขาดทักษะและประสบการณใน
การเผชิญกับปญหาตาง ๆ สังคมโดยทั่วไปมุงพัฒนาวัตถุมากกวาพัฒนาคุณภาพชีวิต สถานการณเด็กไทยมีปญหา
ทางดานจิตใจ  มีการเสพอบายมุข  อารมณแปรปรวน  พฤติกรรมเบี่ยงเบนกวาปกติ มีความออนแอ  ขาดภูมิตานทาน
ทั้งดานสุขภาพกาย  สขุภาพจิต  และสุขภาพทางปญญา   
              กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมสุขภาพจิตไดตระหนักถึง
สภาพปญหาดังกลาว และใหความสําคัญที่จะตองมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อใหมีกระบวนการทํางานที่เปน
ระบบ มีความชัดเจน มีการประสานงาน ความรวมมือของผูที่เกี่ยวของทั้งในและนอกโรงเรียน  รวมทั้งวิธีการ กิจกรรม
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และเครื่องมือตาง ๆ  ที่มีคุณภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรียน  อันจะสงผลใหระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประสบ
ความสําเร็จ โดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงานคือ  มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรูและพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต  
เพียงแตใชเวลาและวิธีการที่แตกตางกัน  เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล  ดังนั้นการยึดนักเรียนเปนสําคัญ
ในการพัฒนาเพื่อดูแลชวยเหลือทั้งดานการปองกัน การแกไขปญหาหรือการสงเสริม จึงเปนสิ่งจําเปนความสําเร็จของ
งาน  ตองอาศัยการมีสวนรวม  ทั้งการรวมใจรวมคิด  รวมทําของทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรใน
โรงเรียนทุกระดับ  ผูปกครองหรือชุมชนที่เกี่ยวของ  การนําระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบ มี
ประสิทธิภาพและเพื่อใหโรงเรียน  ผูปกครอง  หนวยงานที่เกี่ยวของหรือชุมชนมีการทํางานรวมกันโดยผาน
กระบวนการทํางานที่มีระบบ 
              สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  ไดกําหนดกลยุทธ  เพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  โดยสงเสริมใหสถานศึกษามีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจนและตอเนื่อง  สงเสริมความรวมมือ
ระหวางสถานศึกษาในแตละเครือขายการศึกษา  สถานศึกษาทุกแหงมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางชัดเจน  มี
การดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนครบทุกขั้นตอน  และรอยละของนักเรียนที่มีปญหาตาง ๆ ลดนอยลง  
จากสภาพปญหาที่เกิดขึ้นที่กลาวมาแลวขางตนและการใชนโยบายการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อการแกปญหานั้น ผูวิจัยมีความสนใจศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ตามกระบวนการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 
ขั้นตอน  คือ  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  การคัดกรอง  การสงเสริมพัฒนา การชวยเหลือและแกไขปญหา และการ
สงตอ วาสามารถดําเนินงานไดในระดับใด  สถานภาพของผูมีสวนเกี่ยวของและขนาดของโรงเรียนมีความแตกตางกัน
หรือไม ผลการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยคาดวาจะเปนขอมูลในการวางแผนเพื่อพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมีมาตรฐานสูการปฏิบัติไดดีขึ้น 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีวิจัย 
              การศึกษาครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาสภาพการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยการศึกษาสภาพ 
การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษา และครูผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตาม
ความแตกตางของขนาดโรงเรียน  

2.1 ประชากร 
ประชากรมี 2  กลุม ไดแกผูอํานวยการโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษานครราชสีมา เขต 5 ใน 

ปการศึกษา 2552 มี 229 โรงเรียน  จํานวน 229 คน  และครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในปการศึกษา 2552 โรงเรียนละ 1 คน มี 229 
โรงเรียน จํานวน 229 คน  รวมประชากรทั้งหมด 458 คน 

2.2 กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  ผูอํานวยการโรงเรียน ในปการศึกษา 2552 จํานวน 229 คน 

และครูผูรับผิดชอบในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จํานวน 229 คน รวมทั้งหมด 458 คน  
               2.3   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

      1. แบบสอบถาม ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน ดังนี้ 
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         ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามตรวจสอบรายการ (Checklist) เกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
และขนาดของโรงเรียนที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยูในปจจุบัน 
                         ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) เกี่ยวกับสภาพการดําเนินงาน
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน  ประกอบดวย 

1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล มี 10 ขอ  
2. ดานการคัดกรองนักเรียน มี 10 ขอ  
3. ดานการสงเสริมและพัฒนานักเรียน มี 10 ขอ  
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา มี 10 ขอ  
5. ดานการสงตอนักเรียน มี 10 ขอ 

           2. แบบสัมภาษณแบงออกเปน 2 ตอน  
         ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูเช่ียวชาญในดานระยะเวลาการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและมีความเขาใจในเรื่อง เศรษฐกิจ 
การเมือง  สังคมและการศึกษาเปนอยางดี  และมีวุฒิการศึกษาในดานการบริหารการศึกษา 
                   ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญในการเสนอแนวทางในการ
พัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน  ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  มีจํานวนขอคําถามตามแบบสัมภาษณ 4 ขอ 
             2.4  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 
                   1. ผูวิจัยสรางเครื่องมือโดยยึดหลักการดําเนินงานตามคูมือครูที่ปรึกษาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
กรมสุขภาพจิต 
                   2. รางเครื่องมือการวิจัยเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษางานนิพนธ เพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขและให
ความเห็นชอบ 
                   3. เสนอรางเครื่องมือตอผูทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และ
ความถูกตองในการใชภาษา  
                  4. เสนอรางเครื่องมือการวิจัยที่ผานการพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ ตอคณะกรรมการที่ปรึกษางานนิพนธ เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงแกไข  แลวนําไปสอบถามเพื่อการทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ
ในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนซึ่งมิไดรับการคัดเลือกเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน  จาก
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1  เพื่อหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัยในครั้งนี้ 
                      4.1 การหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Item Discrimination) ของแบบสอบถามโดยวิธีการของเพียรสัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation) โดยการคํานวณคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 
(Item- Total Correlation) ไดคาอํานาจจาํแนกอยูระหวาง .42-.94 
                     4.2 การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability)  ของแบบสอบถามโดยวิธีการของครอนบาค (Cronbach, 1990, 
ppl202-204) ในแตละดานและโดยรวมทั้งฉบับ  ซึ่งไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha) มีคาเทากับ .98  และ
ไดนําแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาปรับปรุงและใหคณะกรรมการควบคุมงานวิจัยตรวจสอบครั้งสุดทาย  
กอนนําไปใชกับกลุมตัวอยางที่จะศึกษาตอไป 
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             2.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
                   ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยขอหนังสือจากภาควิชาภาวะผูนําทางสังคม  ธุรกิจ  และการเมือง  
คณะศิลปศาสตรมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อขอความอนุเคราะหไปยังผูอํานวยการโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในการแจกแบบสอบถาม  
             2.6  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
                   เมื่อไดแบบสอบถามคืนแลว ดําเนินการตามลําดับดังนี้ 
                  1. วิเคราะหระดับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                   2.  การทดสอบสมมติฐานโดยเปรียบเทียบระดับการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและครู
ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต  5  ดวยการทดสอบคาที (t-test) และเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
ดวยการทดสอบคาเอฟ (F-test) 
 
 3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  อันดับที่  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต  5 โดยรวม 

ขอ การสงเสริมการดําเนินงาน 
n = 458 

ระดับ อันดับที่ 
X  SD 

1 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.22 .34 มาก 3 
2 ดานการคัดกรองนักเรียน  4.19 .32 มาก 4 
3 ดานการสงเสริมนักเรียน 4.24 .31 มาก 2 
4 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 4.40 .30 มาก 1 
5 ดานการสงตอนักเรียน 4.14 .32 มาก 5 

รวม 4.24 .26 มาก  
 
จากตารางที่ 1 พบวา  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย  3  อันดับแรก  ไดแก  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  ดานการสงเสริม
นักเรียน  และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลตามลําดับ 
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ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับ การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5  นําเสนอแยกตามตําแหนง 

การสงเสริมการดําเนินงาน 
ผูบริหาร 

ระดับ อันดับ 
ครูผูรับผิดชอบ 

ระดับ อันดับ n  = 229 n  = 229 

X  SD X  SD 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.22 .34 มาก 3 4.22 .34 มาก 4 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.19 .32 มาก 4 4.25 .28 มาก 2 
3. ดานการสงเสริมนักเรียน 4.24 .31 มาก 2 4.24 .32 มาก 3 
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา  
    นักเรียน 

4.40 .30 มาก 1 4.40 .30 มาก 1 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.14 .32 มาก 5 4.08 .31 มาก 5 
รวม 4.24 .26 มาก  4.24 .24 มาก  

 

จากตารางที่ 2 พบวา  บุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 มีการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโดยรวมและรายดานมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  พิจารณาตามตําแหนง  ดังนี้ 
 ผูบริหารมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียงจากคาเฉลี่ยมาก
ไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  มีการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ  ดานการสงเสริมนักเรียน  
และดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ตามลําดับ 
 ครูผูรับผิดชอบมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด รองลงมาคือ  ดานการ
คัดกรองนักเรียน  และดานการสงเสริมนักเรียนตามลําดับ 
 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับ  และอันดับของการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 นําเสนอแยกตามขนาดโรงเรียน 

การสงเสริมการดําเนินงาน 

ขนาดเล็ก 
ระ
ดับ 

อัน
ดับ 

ขนาดกลาง 
ระ
ดับ 

อัน
ดับ 

ขนาดใหญ 
ระ
ดับ 

อัน
ดับ 

n  = 112 n  = 87 n  = 30 

X  SD X  SD X  SD 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปน 
    รายบุคคล 

4.34 .30 มาก 2 4.10 .33 มาก 4 4.21 .34 มาก 2 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.28 .30 มาก 3 4.11 .32 มาก 3 4.08 .32 มาก 4 

3. ดานการสงเสริมนักเรียน 4.27 .34 มาก 4 4.24 .27 มาก 2 4.15 .25 มาก 3 

4. ดานการปองกันและแกไข 
    ปญหานักเรียน 

4.36 .32 มาก 1 4.46 .28 มาก 1 4.34 .22 มาก 1 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.21 .30 มาก 5 4.09 .33 มาก 5 4.02 .31 มาก 5 

รวม 4.32 .28 มาก  4.27 .23 มาก  4.19 .19 มาก  
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 จากตารางที่ 3 พบวาบุคลากรในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่อยูใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  ขนาดใหญ  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนโดยรวม
และรายดานอยูในระดับมาก  เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก บุคลากรในโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับการ
สงเสริมมากที่สุด  รองลงมาคือบุคลากรในโรงเรียนขนาดกลาง  และบุคลากรในโรงเรียนขนาดใหญ ตามลําดับ  
พิจารณาตามขนาดของโรงเรียน  ดังนี้ 
 โรงเรียนขนาดเล็ก  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน มากที่สุด  รองลงมาคือ  ดานการ
รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดกลาง  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน มากที่สุด รองลงมา  คือ  ดาน
การสงเสริมนักเรียน  และดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ 
 โรงเรียนขนาดใหญ  มีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมาคือ  ดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการสงเสริมนักเรียนตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด 
                สาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 นําเสนอแยกตามตําแหนง 

การสงเสริมการดําเนินงาน 
ผูบริหาร 

 
ครูผูรับผิดชอบ 

t p n  = 229 n  = 229 

X  SD X  SD 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  4.22 .34  4.22 .34   .184 .668 
2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.19 .32  4.25 .28 17.080  .000* 
3. ดานการสงเสริมนักเรียน 4.24 .31  4.24 .32 2.672 .104 
4. ดานการปองกันและแกไขปญหา  
    นักเรียน 

4.40 .30  4.40 .30 .286 .593 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.14 .32  4.08 .31 .873 .351 
รวม 4.24 .26  4.24 .24 2.302 .130 

*นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 4 แสดงวา  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 เมื่อเปรียบเทียบ

ตามตําแหนงของบุคลากรมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  พบวา  มีความไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

เมื่อพิจารณารายดาน  บุคลากรในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  เมื่อเปรียบเทียบตาม
ตําแหนงของบุคลากรมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  พบวา  ดานที่ 2 ดานการคัดกรอง
นักเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดั  .05 นอกนั้นไมแตกตาง 
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ตารางที่ 5  การเปรียบเทียบความคิดเห็นในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด 
                   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5  จําแนกตามขนาดโรงเรียน 

การสงเสริมการดําเนินงาน 

ขนาดเล็ก 
 

ขนาดกลาง 
 

ขนาดใหญ 
F p n = 112 n = 87 n = 30 

X  SD X  SD X  SD 
1. ดานการรูจักนักเรียนเปน 
    รายบุคคล 

4.34 .30  4.10 .33  4.21 .34 36.375 .000* 

2. ดานการคัดกรองนักเรียน 4.28 .30  4.11 .32  4.08 .32 19.731 .000* 

3. ดานการสงเสริมนักเรียน 4.27 .34  4.24 .27  4.15 .25 8.809  .023 

4. ดานการปองกันและแกไข 
    ปญหานักเรียน 

4.36 .32  4.46 .28  4.34 .22 6.562  .002 

5. ดานการสงตอนักเรียน 4.21 .30  4.09 .33  4.02 .31 11.453 .000* 

รวม 4.32 .28  4.27 .23  4.19 .19 6.660  .001 

 * นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 5 แสดงวา  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 เปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน  พบวา  มีการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียนอยูในระดับมาก  เรียงจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  โรงเรียนขนาดเล็ก  
( X  = 4.32, SD = .28) โรงเรียนขนาดกลาง ( X  = 4.27, SD = .23) โรงเรียนขนาดใหญ ( X  = 4.19, SD = .19)   

เมื่อพิจารณารายดาน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 เมื่อเปรียบเทียบตาม
ขนาดโรงเรียนมีการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  พบวา  ดานที่ 1 ดานการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล  ดานที่ 2 ดานการคัดกรองนักเรียน  และดานที่ 5 ดานการสงตอนักเรียน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นอกนั้นไมแตกตาง 
 
แนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบชวยเหลือนักเรียน 5 ดาน  
 จากการสัมภาษณผูเช่ียวชาญทั้งหมด 3 ทานที่มีประสบการณในการทํางานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
เปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  และดําเนินงานอยูในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ไมนอยกวา 10 ป  มีความรูความ
เขาใจในสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และการศึกษาเปนอยางดี  และมีวุฒิทางดานการศึกษาในดานการบริหารการศึกษา  
โดยใหสัมภาษณเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นในการเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานระบบชวยเหลือ
นักเรียน 5 ดาน  พบวา  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผานมาประสบผลสําเร็จในระดับดีเพราะ
โรงเรียนไดดําเนินการเปนกระบวนการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนงาย ๆ ไมซับซอนเปนวิถีชีวิตของ
การเรียนรูการเสริมศักยภาพผูเรียนจากการเรียนการสอนตาปกติของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
ผูเกี่ยวของทกุฝายใหความรวมมือเปนอยางดี  การดําเนินงานจึงประสบผลสําเร็จเปนอยางดี 
 การดําเนินงานที่พบวาที่นาจะมีปญหามากที่สุดคือ ดานการคัดกรองนักเรียนเพราะวาตองยึดเกณฑที่เปน
มาตรฐานในการจัดกลุมนักเรียนตองใชความละเอียดถี่ถวน  ความรอบคอบและความระมัดระวังในการลงสรุปขอมูล
และตองใชหลักจิตวิทยากบัเด็กตามวัย  เพศ  และสถานภาพของครอบครัว 



 

648  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานในแตละดานดังนี้ 
 1. ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลโรงเรียนตองมีการพัฒนาเครื่องมือใหมีคุณภาพเพราะเครื่องมือ 
ทุกอยางตองนําไปใชเก็บขอมูลพรอมทั้งมีการปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน  มีการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ  
โรงเรียนควรจัดเวลาและความสะดวกใหครูในการไปเยี่ยมบานนักเรียน ครูควรใชโอกาสในการไปเยี่ยมบานนักเรียน
เพื่อสอบถามขอมูลนักเรียนจากผูปกครอง  และโรงเรียนควรจะหาวิธีการใหผูปกครองใหความรวมมือ  และมีสวนรวม
ในการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเพื่อจะไดเห็นความสําคัญในการใหขอมูลที่ถูกตองตามความเปน
จริง  โรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อใชดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในสวนของครูที่เปนคา
พาหนะการเดินทางไปเยี่ยมบานนักเรียน   
 2. ดานการคัดกรองนักเรียน  โรงเรียนควรกําหนดเกณฑในการคัดกรองนักเรียนตองพัฒนาใหมีมาตรฐาน
และในการสรุปผลการจําแนกนักเรียนควรพิจารณาจากขอมูลนักเรียนหลาย ๆ ดาน  อาศัยความละเอียดถี่ถวน  โดยใช
เกณฑการคัดกรองที่ผูเกี่ยวของเขาใจตรงกัน  มีการประสานกับผูปกครองใหมีสวนรวมในการพิจารณาคัดกรอง
นักเรียนเพราะวาผูปกครองจะเปนผูใหขอมูลนักเรียนในการประกอบการพิจารณาคัดกรองที่ดีที่สุด  การประสานงาน
กับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือนักเรียนตองประสานงานแบบใหมีความเขาใจที่ตรงกันและมีเปาหมายเดียวกันเพื่อให
การดําเนินงานดานการคัดกรองนักเรียนมีประสิทธิภาพ  ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ทําใหผูปกครองเกิดความรูสึกวา
บุตรหลานของตนอยูในกลุมที่ผิดปกติแตกตางจากเพื่อนนักเรียนคนอื่น ๆ  ซึ่งอาจจะมีผลเสียตอตัวเด็กนักเรียน   
 3. การสงเสริมนักเรียน  โรงเรียนควรเนนการบูรณาการระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนปกติเขากับ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน ควรจะมีการสอดแทรกการชวยเหลือการพัฒนาผูเรียนควบคูกันไปดวย รวมทั้งมีการจัด
กิจกรรมเพื่อสงเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนตามสภาพปญหาและความตองการที่แทจริง  
              4. ดานการปองกันและแกไขปญหาควรยึดหลักในการปองกันคือ  การเสริมสรางทักษะชีวิตใหมีภูมิคุมกัน
สามารถดําเนินชีวิตในสังคมได  ดวยการจัดกิจกรรมที่สงเสริมทักษะชีวิตแกนักเรียน  สวนการแกไขควรยึดหลักให
ความชวยเหลือนักเรียนรายกรณีตามความเหมาะสมโดยมีวิธีการศึกษาขอมูลนักเรียนใหครอบคลุมปญหาดวยวิธีการที่
หลากหลายและวางแผนใหความชวยเหลือนอกจากนี้ ควรมีการดําเนินงานเปนทีมเพราะวาตองอาศัยความรู  
ความสามารถหลายดานและประสบการณอื่นๆที่เปนหลักจิตวิทยา  เทคนิคการแกไขปญหาจากบุคลากรทุกฝายที่
เกี่ยวของ 
               5. ดานการสงตอนักเรียน ควรยึดวัตถุประสงคการสงตอนักเรียนวาเปนกระบวนการชวยเหลือนักเรียนอยาง
เหมาะสมที่สุด  พัฒนาผูเรียนใหเต็มศักยภาพ  โดยการชวยเหลือเปนรายกรณี  จากผูเช่ียวชาญเฉพาะดานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  โดยจะตองคํานึงถึงแหลงสงตอภายนอกที่เหมาะสม  ประสานความรวมมือผูเกี่ยวของโดยการที่
โรงเรียนจะตองติดตามผลการพัฒนาอยางตอเนื่องจนกวาจะมีการสงกลับนักเรียน  ครูที่ปรึกษาควรจะพยายามแกไข
ปญหานักเรียนกอนการสงตอ  และมีการประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของ 
 
4. บทสรุป/สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 สรุปผลไดดังนี้ 
 1. การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายดานเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  3  
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อันดับแรกไดแก  การปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมาไดแก ดานการการรูจักนักเรียนเปน
รายบุคคล  และดานการสงเสริมนักเรียนตามลําดับ 
  1.1 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยรวมอยูในระดับมาก พิจารณาเปนรายขอเรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนตามตองการ มากที่สุด  รองลงมาไดแก  โรงเรียนใชเครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมขอมูลนักเรียนที่
ถูกตองชัดเจน  และโรงเรียนจัดใหมีการดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหทราบสภาพความเปนอยูทางบานของ
นักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหา  ตามลําดับ 
  1.2 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 ดานการคัดกรองนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย 3 อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียน  มากที่สุด รองลงมา  ไดแก  
โรงเรียนประสานงานดานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกับฝายตางๆ และมีสวนรวมในการพิจารณา  และโรงเรียน
จัดใหมีการดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียนเพ่ือใหทราบสภาพความเปนอยูทางบานของนักเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนใน
กลุมเสี่ยง/มีปญหา  และโรงเรียนทําความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับจุดประสงคของการคัดกรองนักเรียน  
ตามลําดับ 
  1.3 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 ดานการสงเสริมนักเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย 3 อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนจัดกิจกรรมโฮมรูมใหมีบรรยากาศอบอุนเหมือนเปนครอบครัวเดียวกัน
มากที่สุด  รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางตอเนื่องและโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนกับ
นักเรียนกลุมปกติใหพัฒนาเต็มศักยภาพ  ตามลําดับ 
  1.4 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอ
เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรกไดแก  โรงเรียนมีการดําเนินงานเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง  มาก
ที่สุด  รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาอยางใกลชิดและตอเนื่องและ
โรงเรียนดําเนินการใหครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทางดานบุคลิกภาพ  ตามลําดับ 
  1.5  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา  เขต  5  ดานการสงตอนักเรียน  โดยรวมอยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย  3  อันดับแรก  ไดแก โรงเรียนดําเนินการสื่อสารกับนักเรียนและผูปกครองใหเขาใจเหตุผลของการสง
ตอนักเรียน  มากที่สุด รองลงมาไดแก  โรงเรียนมีการประสานงานกับฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียน  เพื่อการสงตอ
นักเรียนและโรงเรียนมีการรวมมือกันวิเคราะหและพิจารณาขอมูลนักเรียนเพื่อการสงตอ  ตามลําดับ 
 2.  ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน รายดานและโดยรวมไมแตกตาง
กัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด  ยกเวนดานที่ 2 ดานการคัดกรองนักเรียน  มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และจําแนกตามขนาดของโรงเรียน  โรงเรียนที่มีอันดับของการดําเนินงานตามระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนมากที่สุดคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ  
ตามลําดับ  ในโรงเรียนขนาดเล็ก  ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน มาก
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ที่สุด  รองลงมาคือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับตามลําดับ  โรงเรียน
ขนาดกลาง  ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน มากที่สุด รองลงมา  คือ  
ดานการสงเสริมนกัเรียน  และดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ 
โรงเรียนขนาดใหญ  ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนมากที่สุด  รองลงมา
คือดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการสงเสริมนักเรียนตามลําดับ 
 3.  ผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญในการดําเนินงานดานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนจํานวน 3 ทาน  พบวา  การ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผานมาประสบผลสําเร็จในระดับดี เพราะโรงเรียนไดดําเนินการเปน
กระบวนการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนงาย ๆ ไมซับซอนโดยจัดใหควบคูไปกับการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา 
 
อภิปรายผล 
 จากการศึกษาการสงเสริมการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 พบวา 
 1.  การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 อยูในระดับมาก   
      1.1 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอเรียง
จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนประสานกับผูปกครองโดยตรงเพื่อใหไดขอมูลเกี่ยวกับ
นักเรียนตามตองการ  มากที่สุด  รองลงมาไดแก  โรงเรียนใชเครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมขอมูลที่ถูกตอง  
ชัดเจนและโรงเรียนมีการดําเนินงานเยี่ยมบานนักเรียนเพื่อใหทราบสภาพความเปนอยูทางบานของนักเรียน  
โดยเฉพาะนักเรียนในกลุมเสี่ยงมีปญหาตามลําดับ   เนื่องจากครูที่ปรึกษาไดรับขอมูลที่เปนจริงผูปกครองและจากตัว
นักเรียนเอง  การกรอกขอมูลในแบบประเมินพฤติกรรมนั้น  สามารถตรวจสอบไดวาเปนขอมูลจริงจากผูปกครองและ
ตัวนักเรียนเองไมอาจมีการปดปงขอมูลจริงเกี่ยวกับตนเองไวได   เพราะมีการออกเยี่ยมบานโดยใหครูออกเยี่ยมบาน
ของนักเรียนทุกคนและไดรับความรวมมือ  ความไววางใจจากผูปกครองซึ่งครูที่ปรึกษาเองก็สามารถตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลได 
      1.2 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา  เขต 5 ดานการคัดกรองนักเรียนโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายของเรียงจาก
คาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก  ไดแก  โรงเรียนใชเกณฑเดียวกันในการคัดกรองนักเรียนมากที่สุด รองลงมา  
ไดแก  โรงเรียนประสานงานดานขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนกับฝายตาง ๆ และมีสวนรวมในการพิจารณาและ
โรงเรียนทําความเขาใจกับนักเรียนและผูปกครองเกี่ยวกับจุดประสงคของการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ  เนื่องจากครู
ที่ปรึกษามีความเชื่อมั่นในแบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียน  ดังนั้นจึงทําใหสงผลมาถึงดานการ 
คัดกรองนักเรียนวาขอมูลที่คัดกรองนักเรียนนั้นมีความนาเชื่อถือ  เพราะวาการที่ครูที่ปรึกษามีโอกาสไดเห็นสภาพจริง
ในความเปนอยูของนักเรียน  ประกอบกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต 5 มีการกําหนดใหครูที่ดูแล
เรื่องระบบชวยเหลือนักเรียนใหออกเยี่ยมบานนักเรียนทุกคนและใหรายงานผลตอสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจึง
สงผลใหครูที่ปรึกษาไดออกไปเยี่ยมบานนักเรียนจริง ๆ และปฏิบัติไดอยางทั่วถึง  ครบถวน 
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     1.3 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ดานการสงเสริมนักเรียนโดยรวมอยูในระดับมาก   พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหา
นอย 3 อันดับแรก ไดแก  โรงเรียนจัดกิจกรรมโฮมรูมใหมีบรรยากาศอบอุนเหมือนเปนครอบครัวเดียวกันมากที่สุด  
รองลงมา  ไดแก  โรงเรียนจัดกิจกรรมโฮมรูมอยางตอเนื่องและโรงเรียนจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนกับนักเรียนกลุม
ปกติใหพัฒนาเต็มศักยภาพ ตามลําดับ  เนื่องจากครูที่ปรึกษามีเวลาในการทํากิจกรรมกอนเรียนของนักเรียนและครู
สวนใหญมีความมุงหวังที่อยากใหลูกศิษยมีความประพฤติที่ดี  มีคุณลักษณะตามที่คาดหวังโดยที่หลักการควบคุมและ
หลักการพัฒนาสงเสริมตางมุงไปสูการแกไขพฤติกรรมพึงประสงคและเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสมดีงาม  ทั้งนี้ครู
ที่ปรึกษาจะตองคํานึงถึงสาเหตุพฤติกรรมที่ตองการแกไข  ควบคุมหรือเสริมสราง  ซึ่งอาจเปนผลจากสภาพแวดลอม  
เชน  สภาพสังคม ครอบครัว สภาพโรงเรียน  หรืออาจจะเกิดจากตัวนักเรียนเองในการแกไข จําเปนตองคนหาสาเหตุที่
แทจริงของปญหาใหพบกอน แลวพิจารณาหาวิธีแกไขที่เหมาะสม  โดยตองระลึกเสมอวา “พฤติกรรมตองมีสาเหตุ” 
พฤติกรรมอยางหน่ึงอาจมาจากหลาย ๆ สาเหตุ และสาเหตุหนึ่ง ๆ อาจกอใหเกิดพฤติกรรมหลาย ๆ อยางได  และที่
สําคัญตองไมทําใหเด็กที่ไมมีปญหา  กลายเปนเด็กที่มีปญหาจากความรูเทาไมถึงการณของครู  

    1.4 การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียนโดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอ
เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก  โรงเรียนมีการดําเนินงานเอาใจใสดูแลนักเรียนอยางทั่วถึง  มาก
ที่สุด  รองลงมาไดแก โรงเรียนมีการติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหาอยางใกลชิดและตอเนื่องและ
โรงเรียนดําเนินการใหครูปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกนักเรียนทางดานบุคลิกภาพตามลําดับ  เนื่องจากครูที่ปรึกษามี
การดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางทั่วถึง  จะทําใหสามารถแกปญหาที่เกิดกับนักเรียนได  รวมทั้งกิจกรรมที่หลากหลายนั้น
ทําใหสามารถแกปญหาเฉพาะบุคคลและเฉพาะกลุมได โดยยึดแนวทางที่เปนแนวทางเดียวกันและครูที่ปรึกษามีการ
ปลูกฝงใหกับนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนจัด หรือสงเสริมใหกับ
นักเรียนเกิดแรงกระตุนในการสรางสรรคกิจกรรมที่สามารถแกปญหาของนักเรียนเอง เชน กิจกรรมเพื่อนเตือนเพื่อน 
กิจกรรมพี่สอนนองเพราะกิจกรรมดังกลาวเปนกิจกรรมที่สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักเรียนกับนักเรียน นักเรียน
กับครูและนักเรียนกับผูปกครอง  
     1.5 ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ดานการสงตอนักเรียน โดยรวมและรายขออยูในระดับมาก  พิจารณาเปนรายขอเรียงจากคาเฉลี่ย
มากไปหานอย 3 อันดับแรก ไดแก  โรงเรียนดําเนินการสื่อสารกับนักเรียนและผูปกครองใหเขาใจเหตุผลของการสง
ตอนักเรียนมากที่สดุ รองลงมาไดแก  โรงเรียนมีการประสานงานกับฝายตาง ๆ ภายในโรงเรียน  เพื่อการสงตอนักเรียน
และโรงเรียนมีการรวมมือกันวิเคราะหและพิจารณาขอมูลนักเรียนเพื่อการสงตอ  ตามลําดับ เนื่องจากครูทุกคนมีหนาที่
เปนครูแนะแนวตามนโยบายของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ที่กําหนดวา ครูทุกคนมีหนาที่เปนครู
แนะแนวดวย  โดยมีหนาที่ในการแกปญหาเกี่ยวกับตัวนักเรียนประสานกับครูฝายปกครอง ผูบริหารหรือคนอื่น ๆ ที่
ไดรับมอบหมายโดยรวมรับผิดชอบกับตัวนักเรียนตอไป จนกระทั่งมีการสงกลับนักเรียนจึงทําใหการติดตามผล  การ
สงตอนักเรียนของครูที่ปรกึษามีการดําเนินการอยางจริงจัง ครูที่ปรึกษามีการประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรียน
ตอและประสานงานกับบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ 

2. ผลการวิเคราะหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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    2.1 จําแนกตามตําแหนงของบุคลากรในโรงเรียน โดยรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน ไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่กําหนด  เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายใหโรงเรียนใน
สังกัดทุกแหงจัดใหมีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  และกําหนดมาตรการสนับสนุนสงเสริมศักยภาพของนักเรียน  เนน
กิจกรรมสงเสริมพัฒนา ปองกันและแกไขปญหา และการคุมครองสิทธิเด็ก โดยการมีมาตรการใหสถานศึกษามี
มาตรฐานในการจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จัดกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ ทาง
สังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาพฤติกรรมนักเรียน ปญหาทางเพศ โดยประสาน
ความรวมมือกับเครือขายผูปกครอง  ชุมชน  และองคกรในทองถิ่น ประสานการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศ  เพื่อการ
พัฒนา  สงเสริม  แกไข  และสงตอนักเรียน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ไดกําหนดใหมีการ
จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแผนยุทธศาสตรมีการจัดอบรมใหความรูในเรื่องการดําเนินการตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนทั้งผูบริหาร ครู  และทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ  มีการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม  และประเมินผล  ปรับปรุง  
พัฒนา  สรุป รายงานผล และประชาสัมพันธ  ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริม และสนับสนุนอยางจริงจัง เพื่อใหครู 
อาจารย และผูเกี่ยวของ รวมแรงรวมใจกันชวยเหลือสงเสริมนักเรียนอยางมีระบบและตอเนื่อง โดยยึดสายใยและความ
ผูกพันระหวางครูและลูกศิษย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนใหมีทักษะการดํารงชีวิตอยูในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วไดอยางมีความสุข ตามเจตนารมณของนโยบายและภายใตกฎหมายที่เกี่ยวของ 
     2.2 จําแนกตามขนาดของโรงเรียน โรงเรียนที่มีอันดับของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมากที่สุดคือ  โรงเรียนขนาดเล็ก  รองลงมาคือโรงเรียนขนาดกลาง  และโรงเรียนขนาดใหญตามลําดับ  ใน
โรงเรียนขนาดเล็ก  ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน  รองลงมาคือดาน
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการคัดกรองนักเรียนตามลําดับ  โรงเรียนขนาดกลาง  ดานที่มีการดําเนินงาน
มากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน  รองลงมาคือดานการสงเสริมนักเรียนและดานการคัดกรอง
นักเรียน  ตามลําดับ  โรงเรียนขนาดใหญ  ดานที่มีการดําเนินงานมากที่สุดคือ  ดานการปองกันและแกไขปญหา
นักเรียน  รองลงมาคือ  ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  และดานการสงเสริมนักเรียนตามลําดับ  ซึ่งจะเห็นไดวาไม
วาจะเปนโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ลวนมีระดับการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
อยูในระดับมากทั้งสิ้น  และดานที่โรงเรียนทุกขนาดใหความสนใจมากที่สุดเปนอันดับแรกคือดานการปองกันและ
แกไขปญหานักเรียน  สาเหตุโรงเรียนขนาดเล็กมีการดําเนินดานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมากที่สุดคงจะสืบ
เนื่องมาจากครูในโรงเรียนสวนใหญจะรูจักเด็กและเขาถึงชุมชนมากกวาโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ  ทําใหรูถึง
ปญหาของเด็กไดดีกวา  สวนโรงเรียนขนาดกลางครูก็รูจักเด็กและเขาถึงชุมชนไดดีกวาโรงเรียนขนาดใหญเชนกัน  แต
ก็ยังอยูในระดับรองจากโรงเรียนขนาดเล็ก 

3. ผลการใหสัมภาษณของผูเช่ียวชาญในดานการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เปนแนวทาง
ในการพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งการ
ดําเนินงานที่ผานมาประสบความสําเร็จอยูในระดับดีเนื่องจาก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ได
กําหนดเปนนโยบายในแผนยุทธศาสตรพรอมทั้งมีการกํากับติดตามผลอยางตอเนื่อง มีการอบรมใหความรูในเรื่องการ
ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกบุคลากรที่เกี่ยวของ ประกอบกับโรงเรียนไดดําเนินการเปนกระบวนการ
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนงายๆไมมีความยุงยากสลับซับซอน เปนวิถีการเรียนรูเพื่อเสริมสราง
ศักยภาพของผูเรียนจากการเรียนการสอนตามปกติของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544 
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การดําเนินการที่นาจะมีปญหามาที่สุด คือดานการคัดกรองนักเรียน  เนื่องจากการขาดการประสานงานกับ
ผูปกครอง  และผูปกครองไมมีสวนรวมในการพิจารณาการคัดกรองนักเรียน ครูไมมีขอมูลหรือเกณฑการพิจารณาที่
ชัดเจน  ครูที่ปรึกษาขาดความรูความเขาใจในเรื่องของจิตวิทยาและการแนะแนว 

จากผลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนทั้ง 5 ดาน  ที่ไดนําเสนอแลวสามารถนํามาใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานตามระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ  ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จากผลการวิเคราะห
ขอมูล การดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนดานที่มีการดําเนินการนอยคือ  ดานการสงตอนักเรียน  
ผูเช่ียวชาญไดเสนอแนวทางการพัฒนาใหมีการดําเนินการในระดับที่มากยิ่งขึ้นโดยการใหครูที่ปรึกษาพยายามแกไข
ปญหานักเรียนกอนการสงตอ ใหมีการประสานงานกับครูที่ชวยเหลือนักเรียนตอ  และบุคลากรที่เกี่ยวของ มีการ
ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ําเสมอ  เหตุที่มีการดําเนินการในระดับที่นอยอาจจะเนื่องมาจากครูที่ปรึกษายัง
ขาดทักษะและเทคนิคในการใหคําปรึกษานักเรียน  ถาหากมีการพัฒนาปรับปรุงตามแนวทางที่กลาวมา  การดําเนินการ
ในดานนี้นาจะมีการดําเนินการในระดับที่มากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
 เพื่อใหการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนได ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ผูบริหารควรใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยเรียง 
ตามลําดับความสําคัญ จากระดับนอย ไปสูระดับมาก ตามลําดับดังนี้ 

1.1 ดานการสงตอนักเรียน  
      ควรใหโรงเรียนดําเนินการสื่อสารกับนักเรียนและผูปกครอง ใหเขาใจเหตุผลของการสงตอ 

นักเรียน  โดยมีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการสงตอนักเรียนกับหนวยงานที่รับชวงตอโดยที่โรงเรียนมี 
การติดตามผลอยางตอเนื่องขณะที่นักเรียนอยูในการดูแลชวยเหลือของผูเช่ียวชาญ 
  1.2 ดานการคัดกรองนักเรียน 
         ควรใหโรงเรียนมีการจัดเก็บขอมูลพฤติกรรมนักเรียนเพียงพอที่จะใชในการคัดกรองนักเรียน
ไดอยางถูกตองโดยที่โรงเรียนช้ีแจง เสนอแนะ และรวมกันวางแผนกับผูปกครองในการดูแลชวยเหลือนักเรียนในกลุม
เสี่ยง/มีปญหา  โดยจัดเก็บขอมูลนักเรียนไวเปนความลับ 

 1.3 ดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
         ควรมีการสงเสริมใหโรงเรียนใชเครื่องมือที่หลากหลายในการรวบรวมขอมูลนักเรียนที่ถูกตอง
ชัดเจน ใหโรงเรียนสงเสริมใหนักเรียนสํารวจตนเองและรูจักตนเองดีขึ้นและใหโรงเรียนจัดประชุมผูปกครอง เพื่อ
แลกเปลี่ยนขอมูล และระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการชวยเหลือนักเรียน 
  1.4 ดานการสงเสริมนักเรียน 
        ควรใหโรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในกลุมเสี่ยงใหเปนกลุมปกติอยางยั่งยืนโดยมีการจัด
กิจกรรมโฮมรูมอยางตอเนื่องโดยที่โรงเรียนเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมกําหนดรูปแบบของกิจกรรมตามความสนใจ 
  1.5 ดานการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
   ควรใหโรงเรียนมีการดําเนินการพัฒนาครูใหมีความรูทักษะในการใหคําปรึกษาตามหลัก
จิตวิทยาและใหโรงเรียนมีการจัดวางระบบในการชวยแกปญหาของนักเรียนไดอยางทั่วถึงโดยมีการประสานงานอยาง
เปนระบบกับฝายวิชาการในการแกปญหาของนักเรียนดานการเรียน 
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2. แนวทางการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถนําไปใชกับผูปฏิบัติงานทั้งผูบริหารโรงเรียน และ
ครูผูรับผิดชอบ  รวมทั้งสามารถนําไปใชกับทุกขนาดของโรงเรียนทั้งนี้เนื่องจากผลการวิจัยพบวา  
การดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนที่มีขนาดตางกัน และผูปฏิบัติตําแหนงตางกันมีผลการ
ดําเนินงานไมแตกตางกัน 
 
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาการสงตอนักเรียนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
 2. ควรมีการศึกษาการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
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ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรงุเทพมหานคร 
ATTITUDE ABOUT THE SMOKING OF PREGNANT WOMEN IN BANGKOK 

 
ชเนตตี ไทยเดชา1 และ ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล2 

------------------------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่  และการรับรู เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขต
กรุงเทพมหานคร 3) เพื่อเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 4) เพื่อ
เปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภ จําแนกตามพฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการรับรูเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ กลุมตัวอยาง คือ สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับการศึกษาในครั้งนี้เปนสถิติเชิงพรรณนา 
ไดแก การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอางอิง ไดแก การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการทดสอบคา t  

 ผลการวิจัยพบวา สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครมีทัศนะเชิงลบเกี่ยวกับการสูบบุหรี่  สวนสตรีมีครรภ
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุ, อายุครรภ, ลําดับที่การต้ังครรภ, ระดับการศึกษา, รายไดตอเดือน, อาชีพ และบุคคลที่
สูบบุหรี่ที่อยูใกลชิดกับสตรีมีครรภแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน  สตรีมีครรภในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่, ปจจุบันทานสูบบุหรี่หรือไม, ทานสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละกี่มวน, 
ระยะเวลาของการสูบบุหรี่, ความถี่ในการสูบบุหรี่, สาเหตุที่สูบบุหรี่ และชวงเวลาที่สูบบุหรี่แตกตางกันมีทัศนะ

เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน และสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการรับรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของ
บุหรี่, เคยอานคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ และมีความเขาใจในคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่แตกตางกันมีทัศนะ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไมแตกตางกัน สวนสตรีมีครรภที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่จากแหลงขอมูลที่
ตางกัน และมีความรูสึกเกี่ยวกับรูปหรือคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่, พฤติกรรมการสูบบุหรี่ และการรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to study the attitude of pregnant women in Bangkok towards 
smoking 2) to study the smoking behavior and perceptions of pregnant women in Bangkok 3) to compare the attitude 
of pregnant women towards smoking, as classified by personal factors and 4) to compare the attitude of pregnant 
                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลยันวัตกรรมสังคม    มหาวิทยาลัยรังสิต 
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women towards smoking, as classified by smoking behavior and perceptions. The subjects of the study were 400 
pregnant women in Bangkok. The instrument used was questionnaires. The data were analyzed through frequency, 
percentage, mean, standard deviation, one - way ANOVA, and t test.  
 The results showed that: The attitudes of pregnant women in Bangkok towards smoking were at a 
“moderate” level.  The perceptions of pregnant women in Bangkok towards smoking were at a “low” level. The 
attitudes of pregnant women in Bangkok with different ages, duration of pregnancy, number of pregnancy, education 
levels, monthly income, occupation, smoking people who were close to pregnant women were different.    
    

Keyword: Attitude of smoking, Behavior of smokers, Perceptions of  smoking. 
 
1. บทนํา 

การที่คนในสังคมจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้นจะตองเริ่มจากการที่คนในสังคมมีสุขภาพที่ดีทั้งทางกายและทาง
ใจ เพราะเปนพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในสังคมไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
สิ่งแวดลอม แตในปจจุบันนี้กลับพบวา อุปสรรคของการมีสุขภาพที่ดีของคนในสังคมนั้นเกิดจากการที่คนในสังคมมี
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพที่ไมเหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมการสูบบุหรี่ถือวาเปนสวนหนึ่งที่พบเห็นไดโดยทั่วไป ดังนั้นการ
สูบบุหรี่ของคนในสังคม จึงถือวาเปนปญหาทางพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพ ที่กอใหเกิดปญหาเกี่ยวกับสุขภาพมากมาย 
 นอกจากนี้ยังพบวาการสูบบุหรี่ยังกอใหเกิดอันตรายทั้งตอตัวผูที่สูบบุหรี่เอง และบุคคลใกลเคียงโดยทําให
เกิดความเสื่อมโทรมทั้งทางดานรางกายและจิตใจ จากการรายงานขององคการอนามัยโลก หรือ WHO ในป ค.ศ. 2002 
ไดระบุวา มีจํานวนผูที่เสียชีวิต 10 คน มี 1 คนที่ตองเสียชีวิตดวยโรคที่เกี่ยวกับบุหรี่ ซึ่งจากการรายงานดังกลาวได
สอดคลองกับรายงานของศูนยขอมูลมูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ ในป พ.ศ. 2541 ถึงป 2544 ที่กลาววาผลของการ
สูบบุหรี่นั้นจะทําใหผูที่สูบบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพและตองเสียชีวิตดังเห็นไดจากสถิติจากสาเหตุการตายของคนไทย
จาก 10 อันดับสูงสุดของสาเหตุที่เกี่ยวของการสูบบุหรี่ถึง 4 อันดับ ซึ่งไดแก โรคหัวใจเปนอันดับหนึ่ง โรคมะเร็งปอด 
โรคปอดอักเสบ-ปอดบวม และโรคถุงลมโปงพอง ตามลําดับ (พิชญสินี วาณิชพราหมณ , 2549 : 1) 

การสูบบุหรี่เปนสาเหตุที่สําคัญของการเสียชีวิต และทุพพลภาพ ซึ่งการสูบบุหรี่ทําใหผูสูบบุหรี่มีพฤติกรรม
การเสี่ยงสูงที่จะทําใหผูที่สูบบุหรี่เสียชีวิตกอนวัยอันควร คือ เปนการเสียชีวิตเร็วไป 20  หรือ 25 ป กอนวัยอันควร ผูที่
สูบบุหรี่มาเปนเวลานานแลวนั้น รอยละ 50 จะเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ และครึ่งหนึ่งของผูที่เสียชีวิตจาก
การสูบบุหรี่นี้จะอยูในวัยทํางาน 

ในปจจุบันนี้จากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดพบวา ผูหญิงไทยมีแนวโนมที่จะสูบบุหรี่เพิ่มมาก
ขึ้น เนื่องจากผูหญิงเปนกลุมเปาหมายที่สําคัญของบริษัทผูผลิตบุหรี่ที่พยายามจะใชกลยุทธในการเพิ่มปริมาณการสูบ
บุหรี่ในเพศหญิง และนอกจากนี้ผูหญิงยังมีโอกาสไดรับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสอง โดยเฉพาะจากที่บานใน
ครอบครัวที่มีสมาชิกอื่นสูบบุหรี่ จากที่ทํางานหรือในสิ่งแวดลอมโดยทั่วไป โดยผลกระทบจากบุหรี่จะมีผลตอสุขภาพ
ของผูหญิง และมีผลโดยตรงตอทารกในครรภ ซึ่งผูหญิงที่สูบบุหรี่จะมีโอกาสเกิดโรครายตางๆ เพิ่มมากขึ้น โดยจะมี
โอกาสเสียชีวิตในวัยกลางคนถึงรอยละ 50 และอายุเฉลี่ยจะสั้นลงประมาณ 10 ป นอกจากนี้การสูบบุหรี่จะทําใหผูหญิง
แกกอนวัย เพราะบุหรี่จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนังและใบหนาโดยมีรอยยนมากขึ้น และยังทําใหผูหญิงที่
สูบบุหรี่มีปญหาโรคมะเร็งปากมดลูกที่เปนมะเร็งที่พบบอยที่สุดในผูหญิงไทย  (รศ.ฉันชาย สิทธิพันธุ สาขาวิชาโรค
ระบบทางเดินหายใจ และ เวชบําบัดวิกฤติ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) 
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สําหรับสตรีมีครรภที่มีสามีสูบบุหรี่หรือเปนผูที่สูบเองจะไดรับอันตรายจากพิษของควันบุหรี่ ซึ่งมีผลตอ
สุขภาพอนามัยของสตรีมีครรภและตอทารกในครรภโดยกอใหเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ เชน การแทงลูก การคลอดกอน
กําหนด ทารกมีน้ําหนักตัวนอยกวาเกณฑปกติ ระหวางการคลอดและหลังการคลอดมีการตกเลือด หลอดเลือดตีบทําให
ขาดเลือดไปเลี้ยงรางกายของทารก มีการติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจทําใหปอดบวม เกิดอาการไอและหอบหืด เปน
ตน (ศิริเพ็ญ อรุณประพันธ และคณะ, 2543: 13) ซึ่งนับวาเปนการบั่นทอนสุขภาพของทารกแรกเกิดเปนอยางมาก 

มูลนิธิรณรงคเพื่อการไมสูบบุหรี่ เผยผลวิจัยพบผูที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ สงผลทําใหเสี่ยงตอรกลอกกอน
กําหนดคลอด ทําใหตกเลือดอยางรุนแรง และทารกในครรภอาจเสียชีวิตได กรุงเทพธุรกิจออนไลน  

 การสูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภมีความเกี่ยวโยงสัมพันธกับความเสี่ยงตอการเกิดรกลอกตัวจากมดลูกกอน
กําหนด หรือกอนที่ทารกจะคลอด ทําใหเกิดการตกเลอืดอยางรุนแรง หากรกลอกตัวมากถึงรอยละ 40 จะทําใหทารกใน
ครรภเสียชีวิต ซึ่งไดศึกษาเพื่อพิสูจนวา การสูบบุหรี่ในระหวางตั้งครรภเปนสาเหตุของรกลอกตัวกอนกําหนดเพียง
ครรภเดียว หรือสงผลตอการตั้งครรภครั้งตอไป รายงานดังกลาวเปนผลงานวิจัยของ ดร.กานดี อนันธ จากมหาวิทยาลัย
แพทยโรเบิรต วูด จอหนสัน นิวบรันสวิค รัฐนิวเจอรซีย สหรัฐอเมริกา  

หญิงตั้งครรภทุกคนจึงไมควรสูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ แตตามสถิติ หญิงตั้งครรภสวนใหญไมสามารถเลิก
บุหรี่ได ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือ วัยรุนหญิงไมควรริเริ่มสูบบุหรี่ และผูที่สูบบุหรี่อยูแลวควรเลิกสูบบุหรี่กอนที่จะ
ต้ังครรภ (คัดจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน 26 สิงหาคม พ.ศ. 2550) 

เผยควันบุหรี่อาจทําใหหญิงมีครรภแทงได จากหลักฐานการวิจัยช้ีชัดวาควันบุหรี่ มีสารโพลีนิวเคลียร อโร
มาติกไฮโดรคารบอน ซึ่งเปนสารกอมะเร็ง เหนี่ยวนําใหตับเพิ่มเอมไซม มีผลทําใหยารักษาโรค มีประสิทธิภาพลดลง 
อาทิ ยารักษาโรคหืด ยาความดันโลหิตสูง ยาระงับจิตประสาท ยาตานเลือดแข็งบางชนิด ทําใหผูปวยควบคุมอาการของ
โรคไมคอยได ตองเพิ่มขนาดยามากขึ้น ควันบุหรี่ยังสงผลกระทบตอผูปวยที่ปวยเปนโรคเบาหวาน เพราะนิโคตินทําให
หลอดเลือดสวนปลายบริเวณผิวหนังของผูปวยหดตัว จึงลดการดูดซึมอินซูลินตองเพิ่มขนาดยาเพื่อคุมระดับน้ําตาลใน
เลือด ซึ่งผูที่ไมสูบบุหรี่แตมีคนในครอบครัวสูบบุหรี่ และคนที่ทํางานในสถานบันเทิงจะไดรับผลกระทบไมนอยกวา
คนที่สูบบุหรี่ เปนผลทําใหการใชยาหลายชนิดเพื่อรักษาโรคไมไดผล โรคที่เปนอยูแยลง ผศ.ดร. ศุภกิจ วงศวิวัฒนนุกิจ 
เครือขายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ 

 จากการสํารวจสถานการณการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในประเทศไทย  ในสตรีมีครรภที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป  
1,600  รายทั่วประเทศพบวา  มีเพียงรอยละ  1.2  เทานั้น  ที่ยังสูบบุหรี่ระหวางตั้งครรภ  แตมีถึงรอยละ 61 เปนผูที่ไดรับ
ควันบุหรี่มือสอง  โดยรอยละ 70 ไดรับควันบุหรี่ในบานจากสามี  รอยละ  33  จากบิดา  และรอยละ  80  ไดรับควัน
บุหรี่นอกบาน เชน จากรานคา – ตลาด รอยละ 74 ตามทองถนน ในตัวอยางสตรีมีครรภที่สูบบุหรี่  ขอมูลทางดาน
สถานภาพการสมรสพบวาเพียงรอยละ 55  ที่ยังอยูกับสามี  และรอยละ 40  ยังเปนผูที่ดื่มสุราในขณะที่ต้ังครรภดวย  ทั้งนี้
สตรีมีครรภที่สูบบุหรี่ไมเช่ือวาการสูบบุหรี่เปนอันตรายตอสุขภาพตนเองและคนรอบขาง  รวมทั้งมีความคิดที่วาการสูบ
บุหรี่เปนวิธีของการสรางความเปนตัวตนของผูสูบ  ทําใหมีความเทาเทียมกับชาย เปนการผอนคลายจากการทํางานหนัก 
ทําใหไดรับการยอมรับจากสังคมมากกวาหญิงที่ไมสูบบุหรี่ (คัดจาก กรุงเทพธุรกิจออนไลน 9 ธันวาคม 2551) 

 ในแตละปมีหญิงไทยตั้งครรภประมาณ 800,000  คน  และจากการสํารวจของสํานักงานสถิติแหงชาติ พ.ศ.
2550 พบวา ประชากรหญิงอายุ 15 ปขึ้นไป ที่สูบบุหรี่ในขณะตั้งครรภ 17,059 คน แตหากประเมินตามอัตราการสูบ
บุหรี่ในขณะตั้งครรภจากงานวิจัยของดร.ประเทือง  จะมีสตรีมีครรภที่ยังสูบบุหรี่ในแตละป 9,500  คน  และที่ไดรับ
ควันบุหรี่มือสอง 488,000  คนขณะตั้งครรภ  สูตินรีแพทยและทุกฝายที่เกี่ยวของกับการใหบริการสุขภาพจึงตองเรงให
ความรูแกผูต้ังครรภถึงอันตรายที่จะเกิดแกทารกในครรภหากมารดาสูบบุหรี่หรือไดรับควันบุหรี่มือสอง  ที่สําคัญตอง
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รณรงคใหสามีและสมาชิกอื่นๆ ในบานไมสูบบุหรี่เมื่ออยูใกลสตรีต้ังครรภและโดยเฉพาะไมสูบบุหรี่ในบาน (คัดจาก 
สํานักงานขาวไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2551) 

จากสภาพปญหาที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่และจากการที่ไดทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของทําใหผูศึกษา
ไดเล็งเห็นถึงพฤติกรรมเสี่ยงของการสูบบุหรี่ ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการศึกษาในเรื่องทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของ
สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนําไปสูการปองกันและแกไขพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภ 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ เปนการศึกษาถึงทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัย
ไดกําหนดขอบเขตการวิจัยดังนี้ 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 คือ กลุมสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 คือ สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากไมทราบจํานวนกลุมตัวอยางที่แนนอน ผูวิจัยจึงไดใช
วิธีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยอาศัยสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอน โดยใช
วิธีการคํานวณจากสูตรของ Taro Yamane ทําใหผูวิจัยไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ซึ่งไดมาโดยการสุมกลุม
ตัวอยางของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร โดยไมคํานึงถึงความนาจะเปน (Non – Probability Sampling) ซึ่งเปน
วิธีการสุมกลุมตัวอยางโดยที่ไมสามารถจะทราบโอกาส หรือความนาจะเปนของแตละหนวยในประชากรที่จะถูกเลือก
ได โดยผูวิจัยใชตารางเลขสุมของ Taro Yamane 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งนี้ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาจากงานวิจัยที่เกี่ยวของ ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 4 สวน คือ แนวคําถามเพื่อนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมูล โดยในแบบสอบถามจะแบงคําถามออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

1. คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. คําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. คําถามเกี่ยวกับการรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ของสตรีมคีรรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. คําถามเกี่ยวกับทัศนะที่มีตอการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ
มีอายุระหวาง 26 – 32 ป มีจํานวน 174 คน คิดเปนรอยละ 43.5 มีอายุครรภอยูระหวาง 4 – 6 เดือน มีจํานวน 230 คน คิด
เปนรอยละ 57.4 มีลําดับการตั้งครรภอยูที่ครรภแรก มีจํานวน 276 คิดเปนรอยละ 69 มีการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี 
มีจํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 47.7 มีรายไดตอเดือนอยูที่ 10,001 – 15,000 บาท มีจํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 
30.1 มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน มีจํานวน 168 คน คิดเปนรอยละ 42.0 และมีเพื่อนหรือบุคคลรอบขางสูบบุหรี่ 
มีจํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 51.7  
 2. ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ความรูเกี่ยวกับบุหรี่ และทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมี
ครรภในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา สตรีมีครรภสวนใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ปจจุบันสูบบุหรี่เปนครั้งคราว สูบ
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บุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 1- 5 มวน มีระยะเวลาในการสูบบุหรี่อยูระหวาง 1 – 5 ป มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบางโอกาส 
เชน เวลาพักผอน ใชความคิด สาเหตุที่สูบบุหรี่เพื่อคลายความเครียด และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มากที่สุดเมื่อมีเวลา
เครียด  สวนการรับรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ พบวา สตรีมีครรภสวนใหญมีการรับรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของบุหรี่ ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่จากโทรทัศน เคยอานคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ มี
ความเขาใจในคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ และมีความรูสึกเฉยๆ กับรูปหรือคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ และมี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดองคประกอบทัศนคติของ Freeman คือ ความรู
เกี่ยวกับบุหรี่ ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบหุรี่ และพฤติกรรมการสูบบุหรี่ยอมที่จะมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน การที่สตรีมี
ครรภมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ไปในทิศทางใดนั้นยอมขึ้นอยูกับทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ และความรูเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่ที่สตรีมีครรภนั้นมีการรับรูอยู เนื่องจากสภาพในปจจุบันเกิดปญหาจากสภาพแวดลอมทางสังคมทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ และทางดานการเมืองในประเทศ มีผลทําใหสตรีมีครรภเกิดความเครียดไมวาจะเปนความเครียดจากการ
ทํางานจึงเปนสาเหตุที่ทําใหสตรีมีครรภมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุสวนใหญเกิดจากความเครียดจึง
สูบบุหรี่เพื่อผอนคลายความเครียด เนื่องจากผูที่สูบบุหรี่มีความเชื่อวาบุหรี่สามารถชวยใหผอนคลายจากความเครียดได 
เพราะบุคคลสวนใหญมักจะสูบบุหรี่ในชวงที่ตนเองมีความสบายใจ ดั้งนั้นเมื่อสตรีมีครรภมีความเครียดเพิ่มมากขึ้นจึง
ทําใหมีความถี่ในการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นดวย  
 3. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของปจจยัสวนบุคคลที่มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภ
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ พบวา 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกตางกัน โดยสตรีมี
ครรภที่มีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป และสตรีมีครรภที่มีอายุอยูระหวาง 19 – 25 ป มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูใน
ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสตรีมีครรภที่มีอายุแตกตางกันยอมที่จะมีทัศนะและอารมณที่แตกตางกัน 
เพราะวาสตรีมีครรภที่มีอายุตํ่ากวาหรือเทากับ 18 ป และสตรีมีครรภที่มีอายุอยูระหวาง 19 – 25 ป เปนชวงอายุที่อยู
ในชวงวัยรุน ซึ่งยังไมมีวุฒิภาวะพอที่จะตระหนักถึงผลเสียของการสูบบุหรี่มากกวาสตรีมีครรภที่มีวุฒิภาวะเพียง
พอที่จะตระหนักถึงผลเสียที่ไดจากการสูบบุหรี่ อาจทําใหเด็กในครรภไดรับอันตรายจากบุหรี่ไมวาจะเปนจากการที่
สตรีมีครรภสูบบุหรี่โดยตรงหรือจากการที่สตรีมีครรภไดรับควันบุหรี่จากผูอื่นที่อยูรอบขางสูบบุหรี่ 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุครรภแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกตางกัน โดย
สตรีมีครรภที่มอีายุครรภอยูระหวาง 4 - 6 เดือน มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มี
อายุครรภอยูระหวาง 7 - 9 เดือน และ  1 – 3 เดือน มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย เนื่องจากการที่สตรีมี
ครรภที่มีอายุครรภที่แตกตางกัน อาจมีผลทําใหสตรีมีครรภเกิดภาวะทางอารมณที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงจากการ
ต้ังครรภที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงทําใหเกิดทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน และเปนสาเหตุที่อาจทําใหสตรีมี
ครรภมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่วาเมื่อสูบบุหรี่แลวอาจจะชวยใหคลายความวิตกกังวลที่อาจเกิดจากการทํางานได 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีลําดับที่การต้ังครรภที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีลําดับที่การต้ังครรภอยูที่ครรภแรก มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง 
สวนสตรีมีครรภที่มีลําดับที่การต้ังครรภอยูที่ครรภที่ 2 ครรภที่ 3 และครรภที่ 4 มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูใน
ระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อรชร พวงมาลา (2537) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ความรูเรื่องบุหรี่ของหญิงมี
ครรภ และพฤติกรรมที่มีตอสามีที่สูบบุหรี่ในเขตอําเภอบานลาด จังหวัดเพชรบุรี จํานวนหญิงที่มีสามีสูบบุหรี่ จํานวน 
180 คน พบวา สวนใหญเปนหญิงตั้งครรภอยูในครรภแรก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่สตรีมีครรภที่มีลําดับที่การ
ต้ังครรภในครรภแรกอาจจะไมมีการตระหนักถึงความเสี่ยงหรืออันตรายที่ไดจากการสูบบุหรี่หรือจากการที่ไดรับควัน
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บุหรี่จากคนรอบขางจึงทําใหสตรีมีครรภอาจไมทราบถึงผลกระทบที่ทารกจะไดรับจากการสูบบุหรี่หรือการไดรับควัน
บุหรี่จากบุคคลรอบขาง ซึ่งจากผลการวิจัย พบวา สตรีมีครรภผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีลําดับที่การต้ังครรภอยู
ที่ครรภแรก อาจเปนไปไดที่สตรีมีครรภที่ต้ังครรภในครรภแรกอาจไมคอยที่จะมีความรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่
เกิดผลกระทบตอการตั้งครรภ  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกตาง
กัน โดยสตรีมีครรภที่มีการศึกษาอยูในระดับต่ํากวาหรือเทากับมัธยมศึกษามีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากระดับการศึกษาถือไดวามีความสําคัญตอทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภ ซึ่งถาสตรีมี
ครรภที่มีการศึกษาอยูในระดับสูงก็ยอมที่จะมีการรับรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ และมีความตระหนักถึงพิษภัย
จากบุหรี่ตอทารกในครรภเปนอยางมาก แตถาสตรีมีครรภที่มีระดับการศึกษาอยูในระดับต่ําอาจมีการรับรูเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยจากบุหรี่ตอทารกในครรภไมมาก 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายไดตอเดือนแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกตางกัน 
โดยสตรีมีครรภที่มีรายไดตอเดือนต่ํากวา 5,000 บาท มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับมาก เนื่องจากสตรีมี
ครรภที่มีรายไดตอเดือนนอยอาจมีความเครียดหรือความวิตกกังวลที่อาจเกิดจากการทํางาน และมีอารมณที่แปรปรวน
ที่อาจเกิดจากการตั้งครรภจึงทําใหเกิดทัศนะวาเมื่อสูบบุหรี่แลวจะชวยทําใหคลายความเครียดหรือคลายความวิตกกังวล
ได เพราะสวนใหญผูที่สูบบุหรี่มักจะมีความเชื่อวาบุหรี่สามารถชวยใหเกิดการผอนคลายได เนื่องจากการที่บุคคลจะ
สูบบุหรี่มักจะสูบบุหรี่ในชวงเวลาที่เกิดความสบายใจ  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่แตกตางกัน โดยสตรี
มีครรภที่ประกอบอาชีพอื่นๆ คือ แมบาน/ นักศึกษา/รับจาง และสตรีมีครรภที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่ประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว และรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากการศึกษาจะเห็นไดวาถึงสตรีมีครรภจะมีอาชีพที่แตกตาง
กันก็ยอมที่จะมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน อาจเนื่องจากไมวาสตรีมีครรภจะประกอบอาชีพอะไรก็ยอมที่
จะมีความเครียดหรือความวิตกกังวลที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ หรือเกิดความเครียดจากการทํางาน โดยอาจจะมี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่คิดวา เมื่อสูบบุหรี่แลวอาจจะชวยทําใหตนเองสามารถคลายความเครียด หรือความวิตก
กังวลลงได  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีบุคคลที่สูบบุหรี่ที่อยูใกลชิดทานแตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบ
บุหรี่แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีเพื่อนหรือบุคคลรอบขางสูบบุหรี่ มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปาน
กลาง สวนสตรีมีครรภที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ และไมมีคนในครอบครัวหรือเพื่อ/บุคคลรอบขางสูบบุหรี่ มี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากการศึกษานี้สะทอนใหเห็นวาการที่สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร
ที่มีบุคคลที่สูบบุหรี่ที่อยูใกลชิดทานไมวาจะเปนบุคคลในครอบครัว หรือการที่มีเพื่อนหรือบุคคลรอบขางสูบบุหรี่ยอม
ที่จะทําใหสตรีมีครรภไดรับควันจากการสูบบุหรี่รวมดวย ซึ่งถือไดวาเปนการไดรับควันบุหรี่มือสอง และผลจากการที่
สตรีมีครรภไดรับควันบุหรี่อาจมีผลทําใหทารกในครรภไดรับผลกระทบจากสารที่อยูในบุหรี่ได อาจทําใหทารกไดรับ
ความพิการทางสมอง จากผลการวิจัยในครั้งนี้จะเห็นไดวาสตรีมีครรภที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีเพื่อนหรือ
บุคคลรอบขางที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ รองลงมา คือ มีบุคคลในครอบครัวมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ จากขอมูลนี้
สะทอนใหเห็นถึงการสูบบุหรี่ของบุคคลที่อยูใกลชิดกับสตรีมีครรภไมวาจะเปนเพื่อนหรือบุคคลในครอบครัวที่เปนผู
ที่อาศัยอยูในบาน ซึ่งอาจจะทําใหสตรีมีครรภไดรับควันบุหรี่รวมดวยซึ่งเปนการไดรับควันบุหรี่มือสอง และผลจาก
ควันบุหรี่ที่สตรีมีครรภไดรับอาจมีผลกระทบตอภาวะสุขภาพของทารกในครรภได หากมีการปองกันที่ไมมี
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ประสิทธิภาพอยางเพียงพอ ดังนั้นจึงควรที่จะชวยกันรณรงคใหบุคคลที่อยูใกลชิดกับสตรีมีครรภงดการสูบบุหรี่เพื่อ
ชวยใหสตรีมีครรภและทารกในครรภมีสุขภาพที่ด ี
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรี
มีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการเคยสูบบุหรี่ตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่ มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่สูงกวาสตรีมีครรภที่ไมเคยสูบบุหรี่ 
จากการศึกษาพบวาสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ คือ เคยสูบบุหรี่ เนื่องจาก
สตรีมีครรภมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ เกิดจากการอยากลองสูบบุหรี่ ตามเพื่อนที่สูบบุหรี่ หรือเกิดจากความเครียดจาก
การทํางาน  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในปจจุบันที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนประจํา และสูบเปนครั้งคราว ไมไดสูบทุกวันนั้น 
มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมเลิกสูบบุหรี่แลว มีทัศนะเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนประจําและสตรีมี
ครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนครั้งคราว ไมไดสูบทุกวันนั้นอาจจะมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในแงบวก เมื่อ
มองความถี่ในการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่หรือไมเคยสูบบุหรี่มา
กอนนั้น พบวา สตรีมีครรภที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญจะมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนครั้งคราว ไมไดสูบทุกวัน 
อาจมีสาเหตุมาจากความเครียด หรือสูบบุหรี่เพื่อผอนคลายจึงทําใหสตรีมีครรภมีความรูสึกที่อยากจะสูบบุหรี่ เพื่อที่จะ
ชวยใหรูสึกผอนคลายจากความเครียดได 
 - สตรีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละกี่มวนที่แตกตางกันมีทัศนะ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยทุกกลุมสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละกี่มวนมีทัศนะ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง ดังนี้ สตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 1 – 5 มวน, 
มากกวา 10 มวน และ 6 – 10 มวน มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง จากผลการศึกษา พบวา สตรีมี
ครรภที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 1- 5 มวน เนื่องจากสภาพสังคมในปจจุบัน
มีการแขงขันกันทั้งทางดานสังคม เศรษฐกิจ ซึ่งมีผลทําใหสตรีมีครรภมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ที่อาจเกิดจาก
ความเครียด เพื่อชวยผอนคลายความวิตกกังวล โดยผูที่สูบบุหรี่มีความเชื่อวาบุหรี่สามารถชวยใหผอนคลายจาก
ความเครียดได เพราะบุคคลสวนใหญมักจะสูบบุหรี่ในชวงที่ตนเองมีความสบายใจ  ดั้งนั้นเมื่อสตรีมีครรภมี
ความเครียดเพิ่มมากขึ้นจึงทําใหมีความถี่ในการสูบบุหรี่เพิ่มมากขึ้นดวย  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีระยะเวลาของการสูบบุหรี่ที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
ที่แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่มาเปนระยะเวลาที่นอยกวา 1 ป, มากกวา 5 ป และ 1 – 5 ป มี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สตรีมีครรภที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูในชวง 1 – 5 ป ถึงแมสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครจะมีระยะเวลาในการสูบ
บุหรี่ที่นอยกวา 1 ป หรืออยูระหวาง 1 – 5 ป หรือมากกวา 5 ปนั้นก็จะมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในแงบวก ซึ่งก็
แปลวาระยะเวลาก็ไมมีผลตอทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความถี่ในการสูบบุหรี่ที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ทุกวัน สูบบุหรี่ 2 – 3 วันตอครั้ง และสูบบุหรี่สัปดาหละครั้ง มี
ทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบางโอกาส เชน เวลา
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พักผอน ใชความคิด มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สตรีมีครรภที่ตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในบางโอกาส เชน เวลาพักผอน ใชความคิด ซึ่งตรงกับสาเหตุของการ
สูบบุหรี่ของ ทองหลอ เดชไทย (2527 : 37 – 40) ไดกลาวถึงสาเหตุของการสูบบุหรี่ ไววา บุคคลที่สูบบุหรี่เพื่อชวยใน
การผอนคลายนี้เปนการแสดงพฤติกรรมที่มาจากการสรางสถานการณขึ้น เพราะผูสูบบุหรี่มักจะมีความเชื่อที่วาบุหรี่
สามารถชวยทําใหผอนคลายได เนื่องจากการสูบบุหรี่ในชวงที่มีความสบายใจ เชน ภายหลังจากการรับประทานอาหาร 
ซึ่งความจริงแลวสิ่งที่ชวยทําใหเกิดความสบายใจ หรือผอนคลายนั้นเกิดจากกระบวนการยอยอาหาร โดยจะเห็นไดวา
สตรีมีครรภอาจมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในเชิงบวกมากกวาเชิงลบ ถึงแมวาสตรีมีครรภนั้นจะมีความถี่ในการสูบ
บุหรี่ทุกวัน หรือสูบบุหรี่เปนบางครั้งบางคราวก็มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับมาก ซึ่งนั้นก็แปลวาความถี่ใน
การสูบบุหรี่นั้นยอมที่จะมีผลตอทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครในเชิงบวก 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีสาเหตุในการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพราะเพื่อนชักชวน อยากลอง สูบบุหรี่ตามคนรอบขาง และเพื่อ
คลายความเครียด มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพื่อ
กระตุนความคิดนั้น มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย เนื่องมาจากสตรีมีครรภมีสาเหตุในการสูบบุหรี่มา
จาก เพื่อนชักชวนสูบบุหรี่ อยากที่จะลองสูบบุหรี่ สูบบุหรี่ตามคนรอบขาง เพื่อคลายความเครียด และเพื่อกระตุน
ความคิด ตามลําดับ จากการศึกษา พบวา สตรีมีครรภที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เพื่อคลาย
ความเครียด ซึ่งตรงกับสาเหตุของการสูบบุหรี่ของ ทองหลอ เดชไทย (2527 : 37 – 40) ไดกลาวถึงสาเหตุของการสูบ
บุหรี่ ไววา บุคคลสูบบุหรี่เพื่อชวยในการผอนคลาย เพราะผูสูบบุหรี่มักจะมีความเชื่อที่วาบุหรี่สามารถชวยทําใหผอน
คลายได เนื่องจากมักจะมีการสูบบุหรี่ในชวงที่มีความสบายใจ โดยจะเห็นไดวาการที่สตรีมีครรภมีพฤติกรรมการสูบ
บหุรี่นั้นอาจจะมาจากการที่สตรีมีครรภอาจจะมีความคิดที่วาการสูบบุหรี่อาจจะชวยใหสามารถเขาสังคมกับกลุมเพื่อน
ได หรือมีความคิดที่วาการที่สูบบุหรี่อาจจะชวยทําใหหายเครียดและอาจชวยทําใหเกิดความคิดที่สรางสรรคได 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีชวงเวลาในการสูบบุหรี่ที่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่
แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชวงเวลาที่อยูคนเดียว เมื่อมีเวลาเครียด และเมื่ออยูในงาน
สังสรรค มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มีพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในชวงเวลาเมื่อ
อยูกับเพื่อนสนิท มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากการศึกษา พบวา สตรีมีครรภที่ตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เมื่อเวลาที่มีความเครียดซึ่งอาจเปนไปไดที่สตรีมีครรภอาจมีความคิดที่วาการสูบ
บุหรี่จะชวยทําใหคลายความเครียด คลายความวิตกกังวลได 
 5. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการรับรูเกี่ยวกับบุหรี่ที่มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมี
ครรภในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีการรับรูเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่ตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการ
สูบบุหรี่ไมแตกตางกัน จากการศึกษาในครั้งนี้ พบวา สตรีมีครรภผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญทราบเกี่ยวกับโทษ
และพิษภัยของบุหรี่ แตจากการศึกษานี้สามารถที่จะสรุปไดวาถึงแมวาสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการรับรู
เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่หรือไมนั้นก็ยอมที่จะมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่ไมแตกตางกัน นั่นก็คือ สตรีมี
ครรภอาจจะมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในเชิงบวก 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่ไดรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่จากแหลงขอมูล
ที่ตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีการรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัย
ของบุหรี่จากโทรทัศน มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวนสตรีมีครรภที่มีการรับรูขอมูลขาวสาร
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เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของบุหรี่จากวิทยุ นิตยสาร/วารสาร หนังสือพิมพ โปสเตอร และอินเตอรเน็ต มีทัศนะเกี่ยวกับ
การสูบบุหรี่อยูในระดับนอย จากผลการวิเคราะหขอมูลพบวา สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญไดรับ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของการสูบบุหรี่จากโทรทัศน ซึ่งจะเห็นไดวา สื่อโทรทัศนนั้นมีผลตอทัศนะ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งในปจจุบันนั้นสื่อไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวัน
มากขึ้น คนสวนใหญมีการบริโภคสื่อ เพื่อตองการที่จะรับรูขาวสารตางๆ การรับรูขาวสารนั้นมีการรับรูขาวสารจาก
หลากหลายสื่อ เชน สื่อทางหนังสื่อพิมพ สื่อโทรทัศน สื่ออิเล็กทรอนิกส เปนตน แตสื่อที่เขาถึงคนสวนใหญนั้น คือ 
สื่อโทรทัศน เพราะเปนสื่อที่ทุกคนในสังคมเขาถึงสื่อไดงาย ทําใหสื่อโทรทัศนไดเขามามีบทบาทมากในการที่จะรับรู
ขาวสารตางๆ ไมวาจะเปนการรับรูเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ วาบุหรี่มีอันตรายตอสุขภาพอยางไร มีการรณรงคการไมสูบ
บุหรี่ของ สสส. แตจากการวิจัยนี้พบวา ในการรณรงคไมใหมีการสูบบุหรี่ และมีการปองกันไมใหบุคคลที่อยูรอบขาง
บุคคลที่สูบบุหรี่ไดรับควันบุหรี่มือสองก็ไมไดทําใหสตรีมีครรภเกิดความรูสึกที่ไมอยากสูบบุหรี่ เพราะจากงานวิจัยนี้
ยังพบวา สตรีมีครรภสวนใหญก็ยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่อยูเปนครั้งคราว ซึ่งสาเหตุที่ทําใหสตรีมีครรภมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่นั่นก็คือ เพื่อคลายความเครียด และความวิตกกังวล ที่อาจเกิดจากการทํางาน เนื่องจากสตรีมีครรภที่ตอบ
แบบสอบถามนี้เปนชวงอายุที่อยูในวัยทํางาน  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่เคยอานคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่แตกตางกันมีทัศนะเกี่ยวกับ

การสูบบุหรี่ไมแตกตางกัน จากผลการวิเคราะห พบวา สตรีมีครรภสวนใหญเคยอานคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ นั่น
ก็แสดงวาถึงแมวาสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครจะเคยอานหรือไมเคยอานคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ก็ไมมี
ผลตอทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากในปจจุบันรัฐบาลไดคํานึงถึงพิษภัย
ของบุหรี่ที่มีตอบุคคลในสังคม ทั้งผูสูบบุหรี่และผูที่ไดรับควันบุหรี่มือสอง ที่ไดมีการกําหนดใหมีคําเตือนที่พิมพไวบน
ซองบุหรี่ เพื่อใหผูที่สูบบุหรี่ไดตระหนักถึงคําเตือนที่พิมพไวบนชองบุหรี่ ซึ่งไดมีการพิมพคําเตือนเกี่ยวกับโทษของ
บุหรี่ แตจากการวิจัยนี้พบวา คําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่น้ัน ไดมีการพิมพขอความเตือนเกี่ยวกับโทษของบุหรี่ ก็ไม
มีผลทําใหสตรีมีครรภมีความรูสึกไมอยากสูบบุหรี่ เพราะจากงานวิจัยนี้ยังพบวา สตรีมีครรภสวนใหญก็ยังมีพฤติกรรม
การสูบบุหรี่ทั้งที่ทราบถึงพิษของบุหรี่แตสตรีมีครรภสวนใหญที่ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ก็ยังมีพฤติกรรมการสูบ
บุหรี่อยูเปนครั้งคราว 
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความเขาใจในคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่แตกตางกันมีทัศนะ
เกี่ยวกับการสูบบุหรี่ไมแตกตางกัน จากผลการวิเคราะห พบวา สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความ
เขาใจในคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ นั่นก็แสดงวาถึงแมวาสตรีมีครรภจะมีความเขาใจหรือไมมีความเขาใจในคํา
เตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่หรือไมนั้นก็ไมมีผลตอทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานคร  
 - สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครที่มีความรูสึกเกี่ยวกับรูปหรือคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่แตกตาง
กันมีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ที่แตกตางกัน โดยสตรีมีครรภที่มีความรูสึกวาไมมีประโยชนขอความไมนาสนใจ และ
รูสึกเฉยๆ เกี่ยวกับรูปหรือคําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่นั้น มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในระดับปานกลาง สวน
สตรีมีครรภที่มีความรูสึกวาอานแลวอยากเลิกสูบบุหรี่ และเสียความรูสึกในการสูบบุหรี่ มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่
อยูในระดับนอย จากผลการวิเคราะหพบวา สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญมีความรูสึกเฉยๆ กับรูปหรือ
คําเตือนที่พิมพไวบนซองบุหรี่ นั่นก็แสดงวาถึงแมวาบนซองบุหรี่จะมีรูปหรือคําเตือนเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่สตรีมี
ครรภในเขตกรุงเทพมหานครก็มีทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่อยูในเชิงบวก ซึ่งนั่นก็แสดงวาในการรณรงคไมสูบบุหรี่ 
ของ สสส. นั้นก็ไมมีผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของบุคคลในสังคม  
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4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ควรมีการเผยแพรความรูใหแกสตรีมีครรภในเรื่องเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่ที่มีผลตอทารกในครรภ 
เนื่องจากกลุมตัวอยางสวนใหญจะมีเพื่อนหรือบุคคลรอบขางสูบบุหรี่ รองลงมาคือมีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่ 
นอกจากนี้สตรีมีครรภในเขตกรุงเทพมหานครยังมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เปนครั้งคราว โดยจะสูบบุหรี่โดยเฉลี่ยวันละ 
1 – 5 มวน สูบบุหรี่ในบางโอกาส เชน เวลาพักผอนหรือเวลาที่ใชความคิด และมีพฤติกรรมการสูบบุหรี่เมื่อมีเวลา
เครียด ซึ่งอาจจะเปนอันตรายตอทารกในครรภได ดังนั้นจึงควรที่จะมีการใหความรูและวิธีการคลายความเครียดใหแก
สตรีมีครรภ 
 2. ควรจัดใหมีการรณรงคเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ใหแกบุคคลในครอบครัวและบุคคลที่อยูใกลชิดกับสตรีมีครรภ 
โดยการเสริมสรางความรูอยางถูกตองเรื่องพิษภัยของบุหรี่รวมทั้งช้ีใหเห็นโทษของบุหรี่ตอทารกในครรภ 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมปองกันโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภตอทารกในครรภ โดย
ทําการศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอทารกในครรภ  
 2. การศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษาทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในแตละภูมิภาคของ
ประเทศเพื่อทําการเปรียบเทียบทัศนะเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของสตรีมีครรภในแตละภูมิภาค ซึ่งอาจทําการศึกษาทั้งใน
เชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพควบคูกันไป เพราะการศึกษาเชิงคุณภาพสามารถที่จะชวยทําใหไดขอมูลที่ชัดเจนและ
สะทอนใหเห็นถึงปญหาที่แทจริง เพื่อที่จะไดนําไปสูการแกไขปญหาได 
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ส่ิงกระตุนภายในและการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรี 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

INTERNAL STIMULUS AND DECISION OF  PURCHASING  FOREIGN BRAND NAME PRODUCTS  
OF UNDERGRADUATE STUDENTS IN BANGKOK 

 
ฉวีพร อธิคมกุลชัย1 และ ดร.คทา ช่ืนตา2  

------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสิ่งกระตุนภายในทางดานวัฒนธรรม ทางดานสังคม ทางดานสวน
บุคคล และทางดานจิตวิทยาของนักศึกษาตอสินคาแบรนดเนมตางประเทศ 2) เพ่ือศึกษาการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนด
เ นมต า งประ เทศของนั กศึ กษ า  3)  เ พ่ื อ เ ป รี ยบ เที ยบสิ่ ง ก ร ะ ตุ นภ า ย ในและก าร ตัดสิ น ใ จซื้ อ สิ นค า 
แบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีจําแนกตามขอมูลสวนบุคคล 4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางสิ่ง
กระตุนภายในและการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษา กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ 
นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 
จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดสรางขึ้น สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลสําหรับ
การศึกษาในครั้งน้ีเปนสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติเชิงอางอิง ไดแก การทดสอบคา t การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – way ANOVA) และการวิเคราะห
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา 
นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในทางดานวัฒนธรรมอยูในระดับมาก สวนทางดานจิตวิทยา, ทางดาน
สังคม และทางดานสวนบุคคลอยูในระดับปานกลาง 
 2. นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศทางดาน
คุณคาที่ไดรับ, ทางดานราคา, ทางดานความสะดวกสบาย, ทางดานการติดตอสื่อสาร, ทางดานการดูแลเอาใจใส และ
ทางดานความสําเร็จในการตอบสนองความตองการอยูในระดับมาก 
 3. นักศึกษาปริญญาตรีที่มีเพศ และระดับช้ันปการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายใน
ไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีอายุ สถานที่ศึกษา และคาใชจายตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุน
ภายในแตกตางกัน สวนนักศึกษาปริญญาตรีที่มีเพศ และคาใชจายตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศไมแตกตางกัน สวนนักศึกษาที่มีอายุ สถานที่ศึกษา และระดับช้ันปการศึกษา
ที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศแตกตางกัน 

                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 4. สิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของนักศึกษามีความสัมพันธกันอยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ : สินคาแบรนดเนมตางประเทศ, สิ่งกระตุนภายใน และการตัดสินใจซื้อ 
 

Abstract 
 
 This objectives of the research were 1) to study student’s internal stimulus in terms of cultural, social, 
personal, and the psychological appeals towards foreign brand name products 2) to study their decision making of  
purchasing  those products 3) to compare the student’s internal stimulus and the decision making of purchasing 
foreign brand name products 4) to study the relationship between the internal stimulus and decision making of 
purchasing those products of the undergraduate students. The subjects used in this study were 400 undergraduate 
students of public and private universities in Bangkok. The instruments used  were the questionnaires designed by 
the researchers. The statistical analysis of data for this study was descriptive statistics, including distribution, 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. Reference statistics were t-test, One-way Analysis of Variance 
(One - way ANOVA) and Pearson’s correlation coefficient. 

 The research has found that 
 1.  Students had opinions about the internal stimulus at a moderate level. When considering each of the 

topics, it was also found that the students had opinions about the cultural internal stimulus at a high level. The 
psychological, social, and personal appeals were in the moderate level. 

  2.  Students had opinions about making the decision to buy foreign brand name products at a high level. 
When considering each of the topic, it was also found that the students had opinions about making the decision to 
purchase foreign brands depending on the value received, price, comfort, communication, care, and success of 
demand at a high level. 

  3.  Undergraduate students with different genders and academic levels did not have different opinions that 
reflected internal stimulus. The students with different age, universities, and monthly allowance had different 
opinions that reflected internal stimulus. Undergraduate student with different sex and monthly allowance did not 
have different opinions that reflected decision to purchase foreign brand name products. The students with different 
genders and academic levels had different opinions that reflected decision to purchase those products. 
 4.  The student’s internal stimulus and decisions to buy brand name products were moderately related. 
 
Keyword: Brand name, Internal Stimulus and Decision 
 
1. บทนํา 
 จากสภาพในปจจุบันน้ีการนําเขาสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศตองขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจและอํานาจ
กําลังซื้อของผูบริโภคท่ีมีความตองการในการจับจายใชสอยเพ่ือซื้อสินคาฟุมเฟอย เน่ืองจากสินคาฟุมเฟอยมีความ
หลากหลายและเปนที่นิยมในหมูสังคม สวนใหญเปนสนิคาที่ตองมีการนําเขาจากตางประเทศ 
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 จากกระแสทุนนิยมและบริโภคนิยมที่เพ่ิมสูงขึ้น สังคมไทยไดมีการเปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน เพ่ือใหทัน
กับนานาประเทศ กลยุทธตางๆ เชน การพัฒนาอุตสาหกรรมเพ่ือการสงออก และการปรับโครงสรางเพ่ือไปสูระบบการ
แขงขันเสรี ถูกนํามาใชเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจไทยใหเกิดการเจริญเติบโตพรอมๆ กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการเปล่ียนแปลงของในระบบการศึกษาไทย ทําใหนิสิตนักศึกษาหลายคนกําลัง "ไหล" ตามกระแส
ทุนนิยม บริโภคนิยม อยางไมมีทางออก สินคาแบรนดเนมย่ีหอดังจากตางประเทศกลายเปนความตองการของหนุมสาว
แหงยุคปจจุบันไปโดยปริยาย (พระพิศาล วิสาโล จาก มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน หนา 24, 2549) เน่ืองจากวัยรุนที่มี
พฤติกรรมการใชสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศมักจะเกิดจากอิทธิพลทางสภาพแวดลอม และการเลียนแบบของ
กลุมเพ่ือน หรือดาราที่ตนช่ืนชอบ เพ่ือตองการเปนที่ยอมรับในกลุมเพ่ือน และสังคม จากรายงานการวิจัยของนิสิตจุฬา
พบวาพัฒนาการของการใชสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศสวนมากเริ่มขึ้นอยางจริงจังในชวงมัธยมปลาย เมื่อเริ่ม
กาวเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยก็มีความตองการที่จะใชสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น (มติชน วันที่ 6 
ธันวาคม พ.ศ.2545) 

เน่ืองจากกลุมนักศึกษาที่มีการบริโภคสินคาเหลาน้ีสวนใหญเปนกลุมนักศึกษาที่คอนขางมีฐานะที่ดี แต
ในทางกลับกันกลุมนักศึกษาที่มีฐานะปานกลางก็มีความตองการท่ีจะใชสินคาประเภทน้ีเชนกัน ทําใหคานิยมในการใช
สินคาแบรนดเนมจากตางประเทศมีมากขึ้น นักศึกษาจึงมีความจําเปนที่จะตองซื้อสินคาแบรนดเนม เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นใจใหกับตนเอง และสามารถอยูในสังคมได ตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของนักศึกษาแตละคน ซึ่งนักศึกษาแต
ละคนน้ันอาจมีคานิยมที่ไมเหมือนกัน นักศึกษาบางคนอาจเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมโดยไมคํานึงถึงราคา เน่ืองจาก
แนวโนมพฤติกรรมการซื้อสินคาแบรนดเนมของนักศึกษาที่มีฐานะปานกลางเริ่มที่จะตองการบริโภคสินคาแบรนดเนม
จากตางประเทศเพ่ิมมากขึ้นนับวาเปนความตองการท่ีเพ่ิมขึ้นในเชิงจิตวิทยาและสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศ
สามารถเขาถึงกลุมนักศึกษาไดอยางกวางขวาง เพราะสื่อไดเขามามีอิทธิพลตอนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้นทําใหนักศึกษามี
การรับรูชองทางการจัดจําหนายเก่ียวกับสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
สินคาแบรนดเนมจากตางประเทศของกลุมนักศึกษา เพราะนักศึกษาในกลุมน้ีเริ่มที่จะมองหาสิ่งที่จะเติมเต็มความรูสึก
ของตน (ดร.ธีรยุส วัฒนาศุภโชค  ประชาชาติธุรกิจ  วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2550 
 จากขอมูลที่ไดกลาวมาแลวขางตนน้ันสามารถนํามาเปรียบเทียบกับทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow  
อับราฮัม มาสโลว ไดกลาวถึง สมมติฐานทางดานความตองการของมนุษยไววาบุคคลจะมีความตองการไมสิ้นสุด โดยเม่ือ
ความตองการหน่ึงไดรับการตอบสนองแลวก็จะลดแรงขับที่มีตอพฤติกรรมลง และบุคคลน้ันจะมีความตองการที่มากขึ้น ใน
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศของนักศึกษาจึงเกิดจากความตองการที่นักศึกษามุงสรางความพึงพอใจของ
ตนเอง ดังน้ันการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ตรงตาม
ทฤษฎีความตองการของมาสโลว ทางดานความตองการทางดานสังคม และความตองการทางดานการยกยอง เน่ืองจากนักศึกษา
ซื้อสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศเพ่ือตองการท่ีจะเปนสวนหน่ึงของหมูคณะ กลุมเพ่ือน และมีความตองการท่ีจะไดรับการ
ยอมรับจากกลุมเพ่ือน และบุคคลในสังคม ซึ่งสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศเปนที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองตอความ
ตองการทางดานน้ีของนักศึกษาได สวนความตองการทางดานการยกยองนับถือน้ัน เปนความตองการยกยองสวนตัวของ
นักศึกษาที่ตองการไดรับการยกยองจากสังคม ซึ่งรวมไปถึงความตองการท่ีจะมีความสัมพันธในระดับสูงกับบุคคลในสังคม 
น่ันก็คือ ตองการมีสถานะที่ดีในสังคม  
 จากความตองการขั้นพ้ืนฐานขางตนประกอบกับกระแสวิถีชีวิตของนักศึกษาในยุคปจจุบัน ซึ่งมีความหลากหลายที่
นาศึกษาถึงเหตุ และผลท่ีสืบเน่ืองกัน ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษาสนใจที่จะทําการศึกษาสิ่งกระตุนภายในและการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ดวยความตองการซื้อสินคาแบรนดเนมจากตางประเทศท่ีเพ่ิมสูงขึ้นอยางมากสงผลใหเงินตรารั่วไหลออก
นอกประเทศ ซึ่งจะมีผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการบริโภคสินคาแบรนดเนมของนักศึกษาแบบ
เลียนแบบในสินคาดังกลาวสงผลตอปญหาทางสังคม ดังน้ันงานวิจัยน้ีจึงศึกษาสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อ
สินคาแบรนดเนมของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
และเอกชนที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร มีจํานวน 737,465 คน (สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา , 2551) ที่ซื้อ
หรือเคยซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ  
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย นักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนท่ีต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน เมื่อไดจํานวนประชากรท่ีจะใชในการศึกษาแลว ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการใชวิธีการสุมกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro Yamane ในการสุมหากลุมตัวอยาง 

n =  N 
            1 + Ne2 
 เมื่อ  n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 
  N = จํานวนประชากร 
  e = ความคลาดเคล่ือนที่ยอมรับได 0.05  

จากสูตร Yamane จะไดขนาดของกลุมตัวอยางดังน้ี 
  n = 737,465 
        1 + 737,465 (0.05)2 
  n = 400 
 เมื่อทําการหาขนาดของกลุมตัวอยางไดแลว ผูศึกษาจึงไดใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการเลือกสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนที่ต้ังอยูในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีจํานวน 43 แหง โดย
ทําการเลือกออกมา 8 สถาบัน โดยจะแยกเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 4 แหง และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 4 
แหง ดังน้ี 
 -สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 -สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ไดแก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
และมหาวิทยาลัยหอการคา 
 เมื่อไดสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบันแลว จากน้ันผูวิจัยจึงใชวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ในแตละสถาบัน โดยเก็บขอมูลจากขนาดของกลุมตัวอยางของแตละสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 สถาบันจนครบ 
จํานวน 400 คน ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 จํานวนประชากรและขนาดกลุมตัวอยางของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 

รายชื่อมหาวิทยาลัย จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
21,349 

 
63 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 12,674 38 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 22,359 66 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 13,954 40 

สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 
18,258 

 
54 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 9,581 28 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 19,282 57 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 18,222 54 

รวม 135,679 400 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในครั้งน้ี เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดทําการศึกษา
คนควาจากงานวิจัยที่เก่ียวของ ซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3 สวน คือ แนวคําถามเพ่ือนํามาใชในการ
วิเคราะหขอมลู โดยในแบบสอบถามจะแบงคําถามออกเปน 3สวน ดังน้ี 

1. แบบสอบถามที่เก่ียวกับสถานภาพของนักศึกษา 
2. แบบสอบถามเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม 

ตางประเทศของนักศึกษา 
 3.     แบบสอบถามเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษา 
 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังน้ี 
1.การวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับสถานภาพของนักศึกษา ไดแก เพศ อายุ สถานท่ีศึกษา ระดับช้ันปการศึกษา 

และคาใชจายตอเดือนของนักศึกษา โดยใชคาความถ่ี และรอยละ  
 2.การวิเคราะหขอมูลสิ่งกระตุนภายในของนักศึกษา และการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนมตางประเทศของ
นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชคาเฉล่ีย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)  
 3.การวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งกระตุนภายใน  และการตัดสินใจซื้อสินคา 
แบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกันโดยใชการวิเคราะห
เปรียบเทียบ t – test (Independent Samples)  
 4.การวิเคราะห เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งกระตุนภายใน  และการตัดสินใจซื้อสินคา 
แบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ สถานที่ศึกษา ระดับช้ันปการศึกษา 
และคาใชจายของนักศึกษาตอเดือนที่แตกตางกัน โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (one – way ANOVA) 
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5.การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ
ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชการวิเคราะหสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson 
Product Moment Correlation ) 
 
3. ผลการวิเคราะห / ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 1. การวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวกับสถานภาพของกลุมตัวอยาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศ
หญิง มีจํานวน 223 คน คิดเปนรอยละ 55.8 มีอายุอยูระหวาง 21 – 23 ป มีจํานวน 184 คน คิดเปนรอยละ 46 สวนใหญ
เปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีจํานวน 67 คน คิดเปนรอยละ 16.8 สวนใหญศึกษาอยูใน
ระดับช้ันปที่ 3 มีจํานวน 140 คน คิดเปนรอยละ 35 และมีคาใชจายสวนใหญอยูระหวาง 7,001 – 10,000 บาท มีจํานวน 
191 คน คิดเปนรอยละ 47.8  
 2. การวิเคราะหขอมูลสิ่งกระตุนภายในของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษามี
ความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็น
เก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในทางดานวัฒนธรรมอยูในระดับมาก สวนที่เหลืออยูในระดับปานกลาง คือ ทางดานจิตวิทยา, 
ทางดานสังคม และทางดานสวนบุคคล 
 3. การวิเคราะหขอมูลการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศทางดาน
คุณคาที่ไดรับ, ทางดานการติดตอสื่อสาร, ทางดานราคา, ทางดานความสะดวกสบาย, ทางดานความสําเร็จในการ
ตอบสนองความตองการ และทางดานการดูแลเอาใจใสอยูในระดับมาก 
 4. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งกระตุนภายใน และการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกตางกัน พบวา   
 - นักศึกษาปริญญาตรีที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณา
เปนรายดาน พบวา นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในทางดานวัฒนธรรม, 
ทางดานสังคม, ทางดานสวนบุคคล และทางดานจิตวิทยาไมแตกตางกัน 
 - นักศึกษาปริญญาตรีที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา นักศึกษาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศทางดานความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ และทางดานคุณคา
ที่ไดรับแตกตางกัน โดยนักศึกษาเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ
ทางดานความสําเร็จในการตอบสนองความตองการ และคุณคาที่ไดรับอยูในระดับมากกวานักศึกษาเพศชาย ซึ่ง
สอดคลองกับผลการศึกษาของวิรงรอง ภูวิชัย (2548 : บทคัดยอ) ที่ทําการวิจัยเรื่อง คานิยมและการตัดสินใจเลือกซื้อ
สินคาฟุมเฟอยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน พบวา ผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนิสิต
หญิงที่เรียนอยูช้ันปที่ 1 และพบวาปจจัยสวนบุคคลของนิสิตที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาฟุมเฟอย คือ เพศ เน่ืองจาก
สถานภาพของบุคคลที่แตกตางกันยอมที่จะมีความคิดเห็นตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศที่แตกตาง
กัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากนักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงอาจใหความสําคัญตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศทางดานคุณคาที่ไดรับ เพราะวานักศึกษาอาจคิดวาสินคาแบรนดเนมเปนสินคาที่มีความทนทานในการใช
งาน มีการผลิตที่มีความประณีต มีเอกลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งยังเปนสินคาที่มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของบุคคลใน
สังคม ซึ่งผลการวิจัยน้ียังสอดคลองกับทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของ Maslow อับราฮัม มาสโลว ที่กลาวไววา
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บุคคลมีความตองการทางดานสังคมหรือความตองการความรักและการยอมรับ อยางเชน นักศึกษาสวนใหญยอม
ตองการที่จะเปนสวนหน่ึงของกลุมหรือสังคม ดังน้ันการที่นักศึกษาปริญญาตรีมีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศมาใชแลวทําใหเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือนแสดงวาสินคาแบรนดเนมตางประเทศน้ันสามารถตอบสนอง
ความตองการทางดานน้ีของนักศึกษาได 
 5. การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสิ่งกระตุนภายใน และการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 - นักศึกษาที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศแตกตางกัน โดยจะเห็นไดวากลุมที่เปนนักศึกษาที่มีอายุอยูในวัยเรียนมีความตองการท่ีจะซื้อสินคาแบรนด
เนมตางประเทศมาใชเพ่ือความทันสมัย เพ่ือใหตนเองเปนที่ยอมรับของกลุมเพ่ือน ซึ่งสาเหตุของการตัดสินใจซื้อสินคา
แบรนดเนมตางประเทศมาใชน้ันมาจากความสอดคลองกันในเรื่องของอายุ คือ กลุมที่เปนนักศึกษาเปนกลุมที่มีการ
ตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศมาใชสูงที่สุด ทั้งน้ีเน่ืองจากอายุที่แตกตางอาจจะใหความสําคัญกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่แตกตางกัน 
 - นักศึกษาที่มีสถานที่ศึกษาแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบ
รนดเนมตางประเทศแตกตางกัน เน่ืองจากสภาพแวดลอมในแตละสถานศึกษามีความแตกตางกันทําใหนักศึกษาแตละ
สถานที่ศึกษาไดรับกระแสนิยมเก่ียวกับสินคาแบรนดเนมตางประเทศที่แตกตางกัน จึงทําใหเกิดสิ่งกระตุนภายในและ
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศกึษาที่แตกตางกัน 
 - นักศึกษาที่มีระดับช้ันปการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในไมแตกตางกัน แต
นักศึกษาที่มีระดับช้ันปการศึกษาที่แตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ
แตกตางกัน เน่ืองจากถึงแมวานักศึกษาจะมีระดับช้ันปการศึกษาที่แตกตางกัน แตชวงอายุของนักศึกษาก็ถือวาอยู
ในชวงวัยเดียวกัน น่ันคือ วัยรุนยอมมีพัฒนาการตางๆ หรือความตองการจึงมีความคลายคลึงกันน่ันก็คือ นักศึกษาทุก
ช้ันปยอมมีความตองการเก่ียวกับการใชสินคาแบรนดเนมท่ีเหมือนกัน เพราะตองการท่ีจะไดรับการตอบสนองในเรื่อง
ตางๆ เพ่ือเสริมสรางภาพลักษณ ความมั่นใจใหแกตนเอง และมีความตองการที่จะไดรับการยอมรับจากกลุมเพ่ือน ซึ่ง
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษายอมที่จะมีความแตกตางกัน เพราะบุคคลแตละบุคคลมี
ความช่ืนชอบในตัวสินคาแบรนดเนมท่ีแตกตางกัน 
 - นักศึกษาที่มีคาใชจายของนักศึกษาตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในแตกตางกัน 

แตนักศึกษาที่มีคาใชจายตอเดือนแตกตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศไม
แตกตางกัน เน่ืองจากการท่ีนักศึกษามีคาใชจายในแตละเดือนที่แตกตางกันแตไมไดหมายความวานักศึกษาเหลาน้ีจะมี
สภาพแวดลอมทางสังคมและการดําเนินชีวิตในแตละวันที่เหมือนกัน เพราะวานักศึกษาแตละบุคคลน้ันยอมที่จะมี
คานิยมทางดานสังคมและดานวัฒนธรรมที่แตกตางกัน นอกจากน้ีนักศึกษาแตละบุคคลยังมีความคิดเห็นสวนบุคคลที่
แตกตางกัน แตก็พบวานักศึกษาที่มีคาใชจายตอเดือนมากหรือนอยน้ันก็ยอมที่จะมีความตองการท่ีจะซื้อสินคาแบรนด
เนมตางประเทศท่ีเหมือนกัน 
 6. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศ
ของนักศึกษา พบวา 
 สิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษามีความสัมพันธกันในระดับ
ปานกลาง (r = .489) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 น่ันก็คือ การท่ีนักศึกษามีสิ่งกระตุนภายในมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษา น่ันแสดงวาความสัมพันธจะมีความแปรผัน
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ตามกัน คือ เมื่อนักศึกษามีสิ่งกระตุนภายในอยูในระดับสูงน่ันก็แสดงวานักศึกษาก็มีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศอยูในระดับสูงเชนกัน น่ันแสดงวาสิ่งกระตุนภายในถือไดวาเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อสินคาแบ
รนดเนมตางประเทศในขั้นตางๆ และในการที่บุคคลจะมีการตัดสินใจน้ันบุคคลก็ยอมที่จะตัดสินใจเพ่ือใหสอดคลอง
กับความคิดของตัวบุคคลเอง 

 
4. บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบถึงสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของ
นักศึกษา ซึ่งทําใหเขาใจสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อของนักศึกษามากยิ่งขึ้น และเปนการศึกษาเบื้องตนเพ่ือ
จะเปนพ้ืนฐานในการศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครอยางละเอียดตอไป  
 2. ผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบถึงสิ่งกระตุนภายในของนักศึกษาวาอยูในระดับปานกลาง และนักศึกษามี
การตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศอยูในระดับมาก เน่ืองจากสภาพสังคมในปจจุบันน้ีบุคคลสวนใหญให
ความสําคัญกับวัตถุเพ่ิมมากขึ้น ทําใหนักศึกษามีการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศมาใชเพ่ิมขึ้นใน
ระดับสูงได เพราะนักศึกษามีสิ่งกระตุนภายในทางดานวัฒนธรรมอยูในระดับมาก เน่ืองจากสังคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงในหลายๆ ดาน ไมวาจะเปนการเปล่ียนแปลงทางดานสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงการเปล่ียนแปลงใน
ระบบการศึกษาของสังคมไทย จึงเปนสาเหตุที่ทําใหนักศึกษาไดรับคานิยมในการซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศมา
ใชเพ่ิมมากขึ้น เพราะความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหมีการติดตอสื่อสารกันระหวางประเทศ
กอใหเกิดการเรียนรูและแลกเปล่ียนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันสงผลใหวัฒนธรรมจากตางชาติเผยแผเขามาสูสังคมไทย
เพ่ิมมากขึ้น จากการศึกษายังพบวาสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษามี
ความสัมพันธกันในระดับปานกลาง ดังน้ันไมวาจะเปนครอบครัวหรือสถาบันการศึกษาควรใหความสนใจเก่ียวกับ
เรื่องน้ีเปนอยางมากและควรมีการรณรงคใหนักศึกษามีเหตุผลในการท่ีจะตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศอยู
ในระดับที่เหมาะสม 
 3. จากผลการวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบวานักศึกษาที่เปนผูที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ
อยูระหวาง 21 – 23 ป สวนใหญเปนนักศึกษาที่ศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศึกษาอยูในระดับช้ันปที่ 3 มี
คาใชจายตอเดือนอยูระหวาง 7,001 – 10,000 บาท ซึ่งจากการวิจัยน้ีทําใหผูศึกษาทราบวากลุมนักศึกษาเปนกลุมที่มี
แนวโนมที่มีการตัดสินใจที่จะซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศมาใชมากที่สุด ดังน้ัน เพ่ือเปนการปองกันไมใหกลุม
บุคคลที่เปนกลุมนักศึกษาดังกลาวมีคานิยมเก่ียวกับการซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศมาใชจึงควรที่จะมีการรณรงค
ใหนักศึกษาหันมาใชสินคาที่ผลิตในประเทศไทยเพื่อไมกอใหเกิดคานิยมที่นิยมการใชแตสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศ 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในคร้ังตอไป 
 1. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพ่ือศึกษาเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซ้ือ
สินคาแบรนดเนมตางประเทศของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน ไมไดเปนการศึกษาแบบเจาะลึก 
ดังน้ัน เพ่ือใหการศึกษาในลักษณะน้ีลึกซึ้งยิ่งขึ้นในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป อาจทําการวิจัยโดยใชการสัมภาษณแบบ
เจาะลึกเพ่ือใหไดขอมูลที่ละเอียดมากขึ้น 
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 2. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเพียงนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเทาน้ัน สําหรับการวิจัยใน
ครั้งตอไปควรทําการวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางทั่วประเทศ เพ่ือใหทราบถึงผลโดยรวมที่วานักศึกษาปริญญาตรีในภาค
อื่นๆ มีสิ่งกระตุนและการตัดสินใจซื้อสินคาแบรนดเนมตางประเทศท่ีแตกตางกันหรือไม 
 3. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเรื่อง “สิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซ้ือสินคาแบรนดเนม
ตางประเทศ ดังน้ันสําหรับการวิจัยในครั้งตอไปควรทําการวิจัยเก่ียวกับสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคา
แบนดเนมของไทย เพ่ือเปนการสนับสนุนใหนักศึกษามีสิ่งกระตุนภายในและการตัดสินใจซื้อสินคาไทยดวย 
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ความคาดหวงัของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมอืงไทย 
PEOPLE’S EXPECTATIONS TOWARDS THE ROLE OF THAI POLITICAL LEADERS 

 

ธัญญพรหม อัศวจินดา1  ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห2 และ ดร.วีรพันธ พรหมมนตรี3 

 
บทคัดยอ 

 

ผูนําทางการเมืองเปนบุคคลผูมีบทบาทสําคัญในระบอบการเมืองไทย  เปนกลไกสําคัญในโครงสรางของ
ระบอบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย แบบรัฐสภา งานวิจัยในครั้งนี้จึงมุงศึกษาปจจัยที่มีผลตอการ
กําหนดบทบาทผูนําทางการเมืองไทย, ศึกษาความรูความเขาใจของประชาชน เกี่ยวกับการกําหนดบทบาทผูนําทางการ
เมืองไทย, ศึกษาความสัมพันธระหวาง ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาท
ของผูนําทางการเมืองไทย กับความคาดหวังของประชาชน, ศึกษาความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนํา
ทางการเมืองไทย และเพื่อเปรียบเทียบความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย จําแนกตามภูมิ
หลังของประชาชน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาความถี่, คารอยละ, 
คาเฉลี่ย, คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน, คาที (t – test), คาเอฟ (F – test) และทดสอบคาสหสัมพันธของเพียรสัน ผลการศึกษา
แสดงใหเห็นวา ประชาชนไทยคาดหวังใหผูนําทางการเมืองเปนผูที่บริหารราชการแผนดินโดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม มีความเขมแข็งเด็ดขาด มีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน เพื่อผลประโยชนสวนรวม
ของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง 

 

คําสําคัญ: ความคาดหวัง, ผูนํา, การเมือง 
 

Abstract 
 

 The political leaders have played important roles to the Thai politics. They are also important to the 
democratic political structure and the parliamentary system.  Hence, this research was conducted 1) to study the 
factors that affect the way to assign the role of Thai political leaders 2) to study the understanding of people 
regarding the way to assign the role of Thai political leaders 3) to study the relationship between the understanding 
of people regarding the way to assign the role of Thai political leaders and the people’s expectation 4) to study the 
people’s expectation towards the role of Thai political leaders and 5) to compare the people’s expectation towards 
the role of Thai political leaders as classified by people’s background. The results showed that Thai people expect 
that the political leaders should administer the whole nation with moral, ethics, and well-determined. They also have 
to be skilled people who work efficiently for the benefits of the whole nation and the people. 
 

KEY WORDS: EXPECTATIONS, LEADERSHIP, POLITICS 
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1. บทนํา 
สภาวะการณทางการเมืองในปจจุบันมีความแปรเปลี่ยนสูง อันเปนผลมาจากกระแสความขัดแยงในสังคมไทย 

ไดแพรขยายออกไปในวงกวางอยางตอเนื่องและรวดเร็ว ประชาชนเกิดความแตกแยกทางแนวคิด มีการแบงฝกแบงฝาย
อยางชัดเจน ในสวนของนักการเมืองทั้งฝายคานและฝายรัฐบาล ตางแยงชิงความไดเปรียบทางการเมือง เพื่อใหไดมาทั้ง
ผลประโยชนและอํานาจ จนขาดคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณทางการเมือง ซึ่งผูวิจัยพยายามที่จะศึกษา
บุคลิกภาพ อุปนิสัย ภูมิหลังของนักการเมือง และผูนําทางการเมือง เพื่อจะนํามาเปรียบเทียบกับความเชื่อของสังคมที่วา 
“หากนักการเมืองดีมีคุณธรรม จะสงผลใหการเมืองดีไปดวย” ซึ่งในขั้นตน ผูวิจัยไดพบวา นักการเมืองบางรายเปนคน
ดี มีคุณธรรม แตขาดความรูความสามารถ ขาดการหนุนสงจากระบบอุปถัมภ จึงไมมีโอกาสแสดงความสามารถให
ประจักษ  บางรายมีความรูความสามารถสูง  แตปราศจากคุณธรรม จริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติ จึงทําใหการ
เมืองไทยไมอาจพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดเทาที่ควร 

ในหวงป พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ.2553 ที่ผานมา มีสถานการณที่มีความสําคัญตอการเมืองไทย อันมีผลกระทบตอ
สิทธิเสรีภาพของประชาชนและความเชื่อมั่นตอหลักนิติรัฐในการบริหารประเทศของรัฐบาลหลายกรณี อาทิเชน กรณี
การเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ ฉบับป พ.ศ. 2550, กรณีนักการเมืองและรัฐมนตรีรวมรัฐบาลบางคนไมนําพา
ตอการปฏิบัติตามนโยบาย หรือขัดขวางการบริหารราชการแผนดินไมใหเปนไปตามนโยบายของคณะรัฐมนตรีและ
นายกรัฐมนตรี อีกทั้งบุคคลในคณะรัฐมนตรีบางคนไมเพียงแตไรความสามารถในการบริหารประเทศ แตยังปรากฏวา
มีพฤติกรรมการทุจริตคอรรัปช่ัน การซื้อขายตําแหนง และมีผลประโยชนทับซอน มีความเกี่ยวของกับผลประโยชนใน
โครงการขนาดใหญตางๆ ในหลายกระทรวง ซึ่งการแกไขปญหากรณีดังกลาวอยูในอํานาจและเปนความรับผิดชอบ
ของผูนําทางการเมืองไทยโดยตรง อีกทั้งกรณีการชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น ซึ่งไดบานปลายจนกอใหเกิดความ
เสียหายอยางใหญหลวงตอระบบโครงสรางของประเทศ เปนความขัดแยงทางความคิดที่สรางความราวลึกใหเกิดขึ้นใน
หมูประชาชนชาวไทย ซึ่งการชุมนุมดังกลาวไดทําลายความนาเชื่อถือของอํานาจรัฐ ภายใตการบริหารประเทศของ
รัฐบาลปจจุบัน ทั้งในทางการทูต การเมือง และเศรษฐกิจระหวางประเทศ ซึ่งจะเปนภาระที่ยากยิ่งของรัฐบาลที่จะฟนฟู
ความเชื่อมั่นของประเทศใหกลับคืนมา จากสถานการณดังกลาวไดผลักดันใหบทบาทของผูนําทางการเมืองในการ
แกไขปญหาและภาพลักษณของประเทศมีความโดดเดนขึ้นมาในทันที แตทวา บทบาทของผูนําทางการเมืองไทยใน
ปจจุบันนี้ จะมีความเหมาะสมกับสภาพของปญหาของประเทศ หรือไม อยางไร หากไมเหมาะสม ควรมีการปรับปรุง
ในลักษณะใด จึงเปนสิ่งที่พึงไดรับการพิจารณา  
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 

 งานวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจดานปริมาณ (Survey and Quantitative Research) เพื่อการศึกษาคนควา โดย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม ประชากรคือ กลุมประชาชนที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครและเขต
ปริมณฑล อันไดแกจังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร 
โดยแบงออก เปน 4 กลุม คือ  
 กลุมที่ 1 กลุม นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษา  
 กลุมที่ 2 กลุมผูอยูในวัยทํางาน ที่ปฏิบัติงานในอาคารสํานักงานตางๆ      
 กลุมที่ 3 กลุมขาราชการ ในหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
 กลุมที่ 4 กลุมประชาชนอาชีพอื่นๆ เชน คนขับรถยนตรับจางสาธารณะ, กรรมกร 
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 กลุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางบังเอิญ (Accidental Sampling) เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ตองการความ
คิดเห็นจากประชากรที่มีความหลากหลาย  จึงไดนําขอมูลประชากรจากฐานขอมูลของกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มาคํานวณหากลุมตัวอยาง โดยใชสูตรการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro 
Yamane) ที่ระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง จํานวน 400 ตัวอยาง หลังจากนั้นผูวิจัยจึงนําจํานวน
ประชากรในจังหวัดตางๆ มาเทียบบัญญัติไตรยางค เพื่อกําหนดขนาดตัวอยาง ดังตอไปนี้ 
 ขนาดของกลุมตัวอยาง  =      400 X จํานวนประชากรในจังหวัดตางๆ                   
            10161694 

ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรและขนาดของกลุมตัวอยางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
จังหวัด จํานวนประชากร ขนาดของกลุมตัวอยาง 

กรุงเทพมหานคร 5,710,883 224.8004= 225 
นนทบุรี 1,052,592 41.43372  =  42 
นครปฐม 843,599 33.20702  =  32 
ปทุมธานี 929,250 36.57855  =  37 
สมุทรปราการ 1,147,224 45.15877  =  45   
สมุทรสาคร 478,146 18.82151  =  19 
 10,161,694 400 

 

 หลังจากนั้นไดนําจํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครมาเทียบบัญญัติไตรยางค เพื่อกําหนดขนาดตัวอยางใน
แตละเขตของกรุงเทพมหานคร 
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ซึ่งมุงสอบถามความรูความเขาใจ
ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยในปจจุบัน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามที่
มีตอปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทผูนําทางการเมืองไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ผูมีอิทธิพลระบบอุปถัมภ และ
ผลประโยชนทับซอน ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนํา
ทางการเมืองไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความรูความสามารถและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ความเปนผูนําที่
เขมแข็งเด็ดขาด ความกลาหาญทางจริยธรรม และการประสานประโยชนบนพื้นฐานของความถูกตอง ซึ่งผูวิจัยไดสราง
แบบสอบถามขึ้น โดยแบงเปน 5 สวน ดังตอไปนี้ 
  สวนที่ 1 ภูมิหลังของประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม  
  สวนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับ ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยใน
ปจจุบัน ในประเด็นที่เกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของผูนําทางการเมืองและ คุณธรรม จริยธรรมของผูนําทางการเมือง 
โดยแบบสอบถามมีจํานวน 12 ขอ สอบถามในแตละประเด็นๆ ละ 6 ขอ ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถามที่มีคําตอบ
ใหเลือก 2 ทาง (Dichotomous Question) โดยใหผูตอบพิจารณาคําถามที่ตรงกับ ความคิดเห็นของผูตอบวา เห็นดวย 
หรือ ไมเห็นดวย ใชการวัดคาแบบนามบัญญัติ (Nominal scale) 
 สวนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับ ปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทผูนําทางการเมืองไทย ในประเด็นที่เกี่ยวกับ  ผูมี
อิทธิพล ระบบอุปถัมภ และผลประโยชนทับซอน โดยแบบสอบถามมีจํานวน 9 ขอ สอบถามในแตละประเด็นๆ ละ 3 
ขอ ลักษณะแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบพิจารณาคําถามที่ตรงกับ
ระดับความคิดเห็นของผูตอบมากที่สุด ซึ่งมีคําตอบใหเลือกตอบ 5 ระดับ โดยมีเกณฑดังนี้ คือ เห็นดวยมากที่สุด, เห็น
ดวยมาก, เห็นดวยปานกลาง,  เห็นดวยนอย และ เห็นดวยนอยที่สุด 
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 สวนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย ใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับ  ความรูความสามารถ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ความเปนผูนําที่เขมแข็ง เด็ดขาด, ความ
กลาหาญทางจริยธรรม และ การประสานประโยชนบนพื้นฐานของความถูกตอง โดยแบบสอบถามมีจํานวน 16 ขอ 
สอบถามในแตละประเด็นๆ ละ 4 ขอ ลักษณะแบบสอบถามที่ใช เปนแบบมาตราสวนการประเมินคา (Rating Scale) 
เชนเดียวกับในสวนที่ 3 
 สวนที่ 5 เปนคําถามปลายเปด เกี่ยวกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ  
 
3. ผลการวิเคราะหและผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการวิเคราะห แสดงเปนรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 
 1. ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม สรุปไดวา ประชาชนผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 54.25, มีอายุอยูระหวาง 26 – 35 ป คิดเปนรอยละ 35.50, มีภูมิลําเนาอยูใน
กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 28.75, มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 47.25, มีสถานภาพสมรส
แลว คิดเปนรอยละ 48.25, นับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 90.25, มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 
46.50, มีรายไดตอดือนอยูระหวาง 25,001 – 35,000 คิดเปนรอยละ 35.75 และ สวนใหญมีการไปใชสิทธิเลือกตั้งแลว
จํานวน 2 – 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 63.50  
 2. ผลการวิเคราะหความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย รายละเอียด
ปรากฏในตารางที่ 2 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของผูนํา  
                 ทางการเมืองไทย                  (n=400) 

ความรูความเขาใจ 
ตอบวาเห็นดวย   ตอบวาไมเห็นดวย 

จํานวน     รอยละ จํานวน รอยละ 
1. ผูนําทางการเมืองไทยปจจุบันไดอํานาจมาจากการประสาน
ผลประโยชนของพรรคการเมือง 

157 39.25 243 60.75 

2. ผูนําทางการเมืองของไทยมาจากความถูกตองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

264 66.00 136 34.00 

3. การเมืองไทยปจจุบันผูนําตองใชอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหาร
ราชการ เพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอย 

166 41.50 234 58.50 

4. การใชอํานาจของผูนําทางการเมืองของประเทศไทยอยูบน
พ้ืนฐานของการยอมรับของประชาชน 

314 78.50 86 21.50 

5. การประสานประโยชนระหวางกลุมทุนและระบบอุปถัมภคือ
แนวทางในการรกัษาอํานาจของผูนําทางการเมืองของไทยในปจจุบนั 

179 44.75 221 55.25 

6. การประนีประนอมทางอํานาจระหวางทหารและกลุมพลงัตางๆ 
คือการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลใหมั่นคง 

301 75.25 99 24.75 

7. โครงการประชานิยมถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการสืบทอด
อํานาจทางการเมือง 

188 47.00 212 53.00 
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ความรูความเขาใจ 
ตอบวาเห็นดวย   ตอบวาไมเห็นดวย 

จํานวน     รอยละ จํานวน รอยละ 
8. กลุมทุนและระบบอุปถัมภใชรัฐบาลเปนรากฐานของการสืบทอด
อํานาจทางเศรษฐกิจ 

133 33.25 267 66.75 

9. ปจจุบันการดําเนินโครงการขนาดใหญตางๆ ถูกอนุมัติโดยคํานึง 
ถึงผลประโยชนดานเสถียรภาพของรัฐบาลมากกวาผลประโยชน
สวนรวมของประเทศและประชาชน 

212 53.00 188 47.00 

10. ผูนําการเมืองไทยในปจจุบันมีอํานาจในการตอรองกับกลุม
ผลประโยชนทับซอนที่แฝงตัวมาในคราบของนักการเมือง 

180 45.00 220 55.00 

11. ผูนําทางการเมืองไทยในปจจุบันสามารถจัดการกับปญหาวิกฤติ
การทางการเมืองไดดีและถูกตองเหมาะสม 

123 30.75 277 69.25 

12. ผูนําทางการเมืองไทยในปจจุบันรับผิดชอบในการตัดสินใจของ
การปฏิบัติการของ ศอฉ. 

297 74.25 103 25.75 

 
 3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยใน
ภาพรวม รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 3 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยในภาพรวม 

(n=400) 
ปจจัยที่มีผลตอการกําหนด 

บทบาทของผูนําการเมืองไทย 
⎯X S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. ผูมีอิทธิพล 4.17 0.59 มาก 
2. ระบบอุปถัมภ 4.74 0.28 มากที่สุด 
3. ผลประโยชนทับซอน 4.23 0.42 มาก 

ผลรวมเฉลี่ย 4.38 0.22 มาก 
 
 จากตารางที่ 3 พบวา ระดับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอปจจัยที่มีผลในการกําหนดบทบาทของผูนํา
ทางการเมืองไทย ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.38 โดยปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทของ
ผูนําการเมืองไทยที่อยูในระดับมากที่สุดมีจํานวน 1 ปจจัย คือ ระบบอุปถัมภ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.74 และอยูในระดับ
มากจํานวน 2 ปจจัย คือ ผลประโยชนทับซอน และผูมีอิทธิพล โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และ 4.17 ตามลําดับ 
 4. ผลการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมือง 
ไทย รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 4 ดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย  
 (n = 400) 

ความคาดหวังของประชาชน 
ท่ีมีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย 

⎯X S.D. 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
1.  มีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน 4.39 0.32 มาก 

2.  มีความเปนผูนําที่เขมแข็งเด็ดขาด 4.46 0.47 มาก 

3.  มีความกลาหาญทางจริยธรรม 4.60 0.33 มากที่สุด 

4.  รูจักประสานประโยชนบนพื้นฐานของความถูกตอง 3.68 0.37 มาก 

ภาพรวมความคาดหวังของประชาชน 
ท่ีมีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย 

4.28 0.27 มาก 

 
 จากตารางที่ 4 พบวา ระดับความคิดเห็นตอความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการ
เมืองไทยในภาพรวม อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.28  และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  อยูในระดับมากที่สุด 
1 ดาน ไดแก  มีความกลาหาญทางจริยธรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60  อยูในระดับมากจํานวน 3 ดาน คือ มีความเปนผูนํา
ที่เขมแข็งเด็ดขาด, มีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางาน และการรูจักประสานประโยชนบนพื้นฐาน
ของความถูกตอง โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  4.46,  4.39 และ 3.68 ตามลําดับ 
 
 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอ
บทบาทของผูนําทางการเมืองไทย จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 5 ดังตอไปนี้ 

 
ตารางที่ 5  เปรียบเทียบคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ภูมิหลังประชาชน 
ผูตอบแบบสอบถาม 

t  F Sig. 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ยอมรับ ปฏิเสธ 

1. เพศ 0.91  0.36   

2. อายุ  239.49 0.00**   
3. ภูมิลําเนา  40.06 0.00**   
4. ระดับการศึกษา  322.72 0.00**   
5. สถานภาพสมรส  14.85 0.00**   
6. ศาสนา  8.07 0.00**   
7. อาชีพ  502.84 0.00**   
8. รายไดตอเดือน  31.42 0.00**   
9. การไปใชสิทธิเลือกตั้ง  132.94 0.00**   
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 
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 2. ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวาง ความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทของ
ผูนําทางการเมืองในปจจุบัน กับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย พบวา ความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับบทบาทผูนําทางการเมืองไทยในปจจุบันมีความสัมพันธในเชิงบวกหรือในทางเดียวกันกับ ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย ในระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความ
เช่ือมั่น 0.01 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 6 ดังตอไปนี้ 
 
ตารางที่ 6 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางความรูความเขาใจของประชาชน เกี่ยวกับบทบาทของผูนําทาง 
                    การเมืองในปจจุบัน กับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย 

(n=400) 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 

 
 3.  ผลการทดสอบสมมติฐานเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทผูนําทางการ
เมืองไทย กับความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย พบวา ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยที่มี
ผลตอการกําหนดบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย  มีความสัมพันธในเชิงลบหรือในทางตรงกันขามกับ ความ
คาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย ในระดับต่ํา อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 
0.01 รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 7 ดังตอไปนี้ 
 
 
 
 
 

ตัวแปร 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ความรู

ความสามารถ
ความมี

ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ความเปน
ผูนําที่
เขมแข็ง
เด็ดขาด 

ความ 
กลาหาญ
ทาง

จริยธรรม 

รูจักประสาน
ประโยชนบน
พ้ืนฐานความ

ถูกตอง 

ภาพรวมความ
คาดหวังของ

ประชาชนที่มีตอ
บทบาทผูนําทาง

การเมือง 
ความรูความเขาใจ 

ดานความ
รับผิดชอบ 

r 0.405** 
 

0.739** 
 
 

0.546** 
 

0.423** 0.759** 
 

ความรูความเขาใจ
ดานคุณธรรม
จริยธรรม 

r 0.382** 
 

0.575** 
 

0.648** 
 

0.406** 0.706** 
 

ภาพรวมความรู
ความเขาใจบทบาท

ผูนํา 

r 0.427** 
 

0.717** 
 
 

0.642** 
 
 

0.449** 0.795** 
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ตารางที่ 7 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทผูนําทางการเมืองไทย กับความ 
                     คาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย 

(n=400) 

ตัวแปร 

คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปร 
ความรู

ความสามารถ
ความมี

ประสิทธิภาพ
ในการทํางาน 

ความเปน 
ผูนําที่เขมแข็ง

เด็ดขาด 

ความ 
กลาหาญ 

ทางจริยธรรม 

รูจักประสาน
ประโยชนบน
พ้ืนฐานความ

ถูกตอง 

ภาพรวมความ
คาดหวังของ

ประชาชนที่มีตอ
บทบาทผูนําทาง

การเมือง 
ผูมีอิทธิพล r - 0.107* - 0.286** - 0.348** -0.116* -0.305** 

ระบบอุปถัมภ r 0.375** 0.702** 0.471** 0.474** 0.728** 

ผลประโยชน 
ทับซอน 

r 
 

-0.269** -0.452** -0.078 -0.473** -0.466** 

ภาพรวมปจจัยที่มี
ผลตอการกําหนด
บทบาทของผูนํา 

r -0.108* 
 

-0.244** 
 

-0.159** 
 

-0.202** 
 

-0.258** 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.05 
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 0.01 
 

4. บทสรุป 

 การวิจัยในครั้งนี้ ไดพบวา 
ประชาชนเพศชายและเพศหญิง มีความคาดหวังตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยไมแตกตางกัน  สวน

ประชาชนที่มีอายุ ภูมิลําเนา  ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ศาสนา  อาชีพ  รายได และการไปใชสิทธิ
เลือกตั้ง ที่แตกตางกัน มีความคาดหวังตอบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยแตกตางกัน 

 ในประเด็นปจจัยที่มีผลตอการกําหนดบทบาทของผูนําทางการเมืองไทยนั้น พบวา ปจจัยดานระบบอุปถัมภ มีผลตอ
การกําหนดบทบาทของผูนําการเมืองไทยในระดับมากที่สุด รองลงมาเปน ปจจัยในดานผลประโยชนทับซอน และดาน
ผูมีอิทธิพล ซึ่งมีผลตอการกําหนดบทบาทของผูนําทางการเมืองไทย ในระดับมาก 

ในประเด็นความคาดหวังของประชาชนที่มีตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทยนั้น พบวา ประชาชนมีความ
คาดหวังตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทยในดานความกลาหาญทางจริยธรรม ในระดับมากที่สุด รองลงมาประชาชนมี
ความคาดหวังตอบทบาทผูนําทางการเมืองไทย ในดานความเปนผูนําที่เขมแข็งเด็ดขาด, ดานความรูความสามารถ มี
ประสิทธิภาพในการทํางาน และ ดานการรูจักประสานประโยชนบนพื้นฐานของความถูกตอง ในระดบัมาก   

ซึ่งในภาพรวมสามารถสรุปไดวา ประชาชนไทยคาดหวังใหผูนําทางการเมืองของประเทศ เปนผูที่บริหาร
ราชการแผนดินโดยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความเขมแข็งเด็ดขาด มีความรูความสามารถและมีประสิทธิภาพ 
ในการทํางานเพื่อผลประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและประชาชนอยางแทจริง  
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การคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส 
ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 

THE CHIEF MONK’S MINISTRY FOR THE ABBOT LEVEL  
IN JOMTHONG REGION OF BANGKOK 

 
พระอาทิตย สิริจนโท1  ดร.อาจยุทธ  เนติธนากุล2   

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

งานวิจัยน้ีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษา การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  ในเขต
จอมทอง  กรุงเทพมหานคร 2)  เพ่ือเปรียบเทียบ การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  ในเขต
จอมทอง  กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชใน
การวิจัยไดแกพระภิกษุ ในเขตจอมทอง จํานวน 18 วัด จํานวน 222 รูป เครื่องมือที่ใชใน   การเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 
แบบสอบถาม  การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ที่ใชในการวิจัย
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของพระภิกษุที่มีตอ การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาส ในเขต
จอมทอง กรุงเทพมหานครโดยรวม ทั้ง 6 ดาน อยูในระดับ มาก  เมื่อพิจารณารายดานเรียงตามคาเฉล่ียจากมากไปหานอย 
พบวา ดานการศาสนศึกษา ดานการสาธารณูปการ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา   ดานการปกครอง  ดานการสาธารณ
สงเคราะห และ ดานการศึกษาสงเคราะห  อยูในระดับมาก ตามลําดับ    

ผลการเปรียบเทียบ  การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  ในเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

จําแนกตาม อายุ(ป) พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก    ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุระหวาง 
31-35  ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการศาสนศึกษา  ดานการปกครอง และดานการสาธารณสงเคราะห 
อยูในระดับปานกลาง 

จําแนกตามอายุพรรษา พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มี อายุพรรษา
ระหวาง 16-20 พรรษา  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการศาสนศึกษา  ดานการสาธารณสงเคราะห และ
ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลาง 

จําแนกตาม  ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด  พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก   ยกเวนผูตอบ
แบบสอบถามท่ีมี ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด  ระหวาง 16 – 20 ป มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดาน
การศึกษาสงเคราะห  ดานการสาธารณสงเคราะห และดานการเผยแผพระพุทธศาสนา อยูในระดับปานกลาง  

จําแนกตาม    ภูมิลําเนา  พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก   ยกเวนผูตอบแบบสอบถามที่มี ภูมิลําเนา 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการสาธารณสงเคราะห  อยูในระดับปานกลาง  
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภาคตะวันออก  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการสาธารณูปการ อยูในระดับปานกลาง  และภาคตะวันตก   
มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการศึกษาสงเคราะห อยูในระดับปานกลาง 

 จําแนกตาม    การศึกษาทางโลก  พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก   ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี 
การศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการปกครอง   ดานการศาสนศึกษา ดานการเผย
แผพระพุทธศาสนา  และดานการศึกษาสงเคราะห  อยูในระดับปานกลาง  สวน ปริญญาตรีมีความคิดเห็นเก่ียวกับการ
คณะสงฆ  ดานการสาธารณสงเคราะห  อยูในระดับปานกลาง 

จําแนกตาม    การศึกษาแผนกธรรม  พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก   ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ี
มี การศึกษาแผนกธรรม ระดับนักธรรมโท มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการศึกษาสงเคราะห อยูในระดับ
ปานกลาง  สวน ไมไดศึกษาการศึกษาแผนกธรรม มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการสาธารณสงเคราะห 
อยูในระดับปานกลาง 

จําแนกตาม    การศึกษาแผนกบาลี  พบวา โดยรวม ทั้ง 6  ดาน อยูในระดับมาก   ยกเวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมี 
การศึกษาแผนกบาลี ระดับ ป.ธ.4 – ป.ธ.6  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ  ดานการสาธารณสงเคราะห อยูในระดับปาน
กลาง  สวน ระดับ ป.ธ.7 – ป.ธ.9    ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการศึกษาสงเคราะห อยูในระดับปานกลาง 
 
คําสําคัญ : การคณะสงฆ  การปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา  

การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห  
 

Abstract 
 

 The purposes of this quantitative research were 1) to study the missions of chief monk at the abbot level in 
Jomthong District Office, Bangkok and 2) to compare the missions of chief monks at the abbot level in Jomthong 
District Office, Bangkok as classified by personal factors.  The subjects of the study were 222 monks from 18 
temples in Jomthong District Office.  The instrument used was a questionnaire.  The data were analyzed by 
frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
 The results showed that the opinions of monks regarding the missions of chief at the abbot level in 
Jomthong District Office were at a “high” level in all aspects.  When considering each aspect, it was found that’s 
educational Buddhism was at a “high” level, followed by construction and renovation of temple, Buddhism 
propagation, governing, public support, and educational support, respectively.   
 When compare the opinions of subjects towards the missions of chief monks at the abbot level in 
Jomthong District Office, Bangkok as classified by personal factors, it was found that: 
 The opinions of subjects as classified by age were at a “high” level in all aspects. But the opinions of 
subjects aged between 31-35 years old towards education Buddhism, governing, and public support were at a 
“moderate” level. 
 The opinions of subjects as classified by duration of ordination were at a “high” level in all aspects. But the 
opinions of subjects aged between 16-20 years old towards education Buddhism, public support and Buddhism 
propagation were at a “moderate” level. 
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 The opinions of subjects as classified by duration of staying in affiliated temple were at a “high” level in 
all aspects. But the opinions of subjects aged between 16-20 years old towards educational support, public support 
and Buddhism propagation were at a “moderate” level. 
 The opinions of subjects as classified by their birth place were at a “high” level in all aspects. But the 
opinions of subjects, who lived in northeastern Thailand, towards public support were at a “moderate” level. The 
opinions of subjects, who lived in Eastern Thailand, towards construction and renovation of temple were at a 
“moderate” level. The opinions of subjects, who lived in Western Thailand towards educational support, were at a 
“moderate” level. 
 The opinions of subjects as classified by global education were at a “high” level in all aspects. But the 
opinions of subjects, who received a Master degree, towards governing, educational Buddhism, Buddhism 
propagation, and educational support were at a “moderate” level. And the opinions of subjects, who received a 
Bachelor degree, towards public support were at a “moderate” level. 
 The opinions of subjects as classified by Dhamma education were at a “high” level in all aspects. But the 
opinions of subjects, who studied in dhamma scholar master level, towards educational support were at a “moderate” 
level. And the opinions of subjects, who were not study in dhamma scholar master level, towards public support 
were at a “moderate” level. 
 The opinions of subjects as classified by Pali education were at a “high” level in all aspects. But the 
opinions of subjects, who studied in dhamma scholar 4-6 level, towards public support were at a “moderate” level. 
And the opinions of subjects, who studied in dhamma scholar 7-9 level, towards educational support were at a 
“moderate” level. 
 
Key Words : Monk’s ministry, Governing, Educational Buddhism, Educational support, Buddhism propagation, 

Construction and renovation of temple, Public support  
 
1. บทนํา 

ในทางพระพุทธศาสนาการพัฒนาชุมชนนั้นไดเกิดขึ้นนับต้ังแตพระพุทธองคสงพระสาวก   รูป ไปเผยแผ
พระพุทธศาสนาครั้งแรก ดวยพุทธพจนวา “...จรถ ภิก.เว  จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย 
สุขาย เทวมนุสสานํ   เทเสถ  ภิกฺขเว  ธมฺมํ  อาทิกลฺยาณํ  ปริโยสานกลฺยาณํ  สาตฺถํ  สพยฺชนํ  เกวลปริปุณฺณํ  ปริสุทฺธํ  
พรหมจริยํ  ปกาเสถ ฯ...”  ซึ้งแปลไดใจความวา  “ภิกษุทั้งหลาย พวกเธอจงจาริกไป  เพ่ือประโยชนสุขแกชนจํานวน
มาก  เพ่ืออนุเคราะหชาวโลก  เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกทวยเทพและมนุษย  จงแสดงธรรมท่ีมีความงานใน
เบื้องตน มีความงามในทามกลาง ละมีความงามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย พรอมทั้งอรรถและพยัญชนะบริสุทธิ์
บริบูรณครบถวนฯ” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 2539:39) จากพุทธพจนน้ี  การเผยแผจึงเริ่มมีขึ้นโดยพระองคและ
พระสาวกเปนบทบาทที่พระสงฆจะตองดําเนินการโดยยึดถือพุทธพจนน้ีเปนนโยบายหลัก 

ภายหลังมีภิกษุสงฆในพระพุทธศาสนามากขึ้น จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีสถานที่พํานักพักพิงเปนหลักแหลง  
ดังปรากฎวา  พระเจาพิมพิสารไดถวายเวฬุวัน เปนวัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา สถานภาพบทบาทของวัดอันเปน
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สถานที่พํานักพักพิงของพระภิกษุสงฆจึงริเริ่มขึ้น  วัดจึงเปนสถานที่พํานักและประกอบศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ 
เปนสถานศึกษาของพระภิกษุสงฆและชุมชน เปนบุญสถาน เปนตน 

นอกจากน้ีวัดยังเปนศูนยกิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรม ของประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ อีกทั้งยังเปนสถานที่
ดําเนินการ  อบรม  แนะนํา  สั่งสอน  และสงเคราะหประชาชน  เพ่ือประโยชนเก้ือกูลและความสุขแกประชาชน  ตาม
กําลังความสามารถของวัดและพระภิกษุสงฆ 

ในพระไตรปฎกกลาวไววาพระสงฆ มีหนาที่ 2 อยาง คือ 1) คันถธุระ 2) วิปสสนาธุระ คันถธุระ  หมายถึง 
การศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา วิปสสานาธุระ หมายถึง การนําความรูที่ไดจากการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนา
ไปปฏิบัติใหถึงเปาหมายสูงสุดทางพระพุทธศาสนา ในปจจุบันหนาที่ของพระสงฆปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพ่ือให
เขากับ บุคคล สถานที่ และ วัฒนธรรม ในพ้ืนที่น้ัน ๆ หนาที่ของคณะสงฆตามกฎมหาเถรสมาคม ไดกําหนดหนาที่ของ
คณะสงฆไว 6 ดาน คือ การเพ่ือความเรียบรอย (การปกครองคณะสงฆ) การศาสนศึกษา  การศึกษาสงเคราะห การเผย
แผพระพุทธศาสนา   การสาธารณูปการ  การสาธารสงเคราะห การคณะสงฆทั้ง 6 ดานน้ี เปรียบเสมือนกับนโยบายท่ี
คณะสงฆจะตองนําไปปฏิบัติ โดยมีผูควบคุมการคณะสงฆ ตามลําดับการปกครองของคณะสงฆ พระภิกษุสงฆซึ่งเปน
กําลังหลักของพระศาสนา การที่จะทําใหพระศาสนาซึ่งเปนสถาบันหลัก  1 ในจํานวน 3 สถาบัญหลักของประเทศใหมี
ความมั่นคงและมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันน้ัน จะตองมีกฎ หรือระบบการปกครองที่ดี ในประเทศไทยมีวัด 
และพระภิกษุสงฆจํานวนมาก การปกครองคณะสงฆจะยึดถือเอาพรรษา คือลําดับอาวุโสของพระสงฆ พระสงฆจะถือ
จํานวนพรรษาเปนเกณฑ นอกจากน้ีแลว  มหาเถรสมาคมองคกรปกครองสงฆสูงสุดตามพระราชบัญญัติคณะสงฆน้ี  
ยังไดตรากฎมหาเถรสมาคม (กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2541)  วาดวยระเบียบการปกครองคณะสงฆ  ขอ 5 
กําหนด “การ” คือ กิจที่คณะสงฆจะตองทําหรือที่จะตองถือเปนธุระหนาที่  เพราะเปนการคณะสงฆและการพระ
ศาสนา  หรือเก่ียวกับคณะสงฆ มี 6 ดาน คือ การเพ่ือความเรียบรอย (การปกครองคณะสงฆ)  การศาสนศึกษา  
การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ การสาธารณสงเคราะห การคณะสงฆน้ีถือเปน
พันธกิจที่สําคัญยิ่งตามความหมายวา “คําวา "การ" เปนคํานาม ในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน ใหความหมายวา 
"งาน" "สิ่งหรือเรื่องที่ตองทํา" ถาอยูหนานาม หมายถึง "เรื่อง" "ธุระ" "หนาที่"   ดังน้ัน เมื่อรวม "การ" กับ "คณะสงฆ" 
เปน "การคณะสงฆ" จึงหมายถึง "งานของคณะสงฆ" "สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆตองทํา" "สิ่งหรือเรื่องที่คณะสงฆควร
ทํา" "ธุระของคณะสงฆ" "หนาที่ของคณะสงฆ" โดยตรงไดแกกิจการท่ีคณะสงฆตองกระทําหรือที่คณะสงฆควร
กระทํา กิจการที่เปนงานของคณะสงฆ”  นอกจากจะเปนหนาที่ของสงฆแลวยังเปนงานของพระศาสนา อันเปน 1 ใน 3 
ของสถาบันที่สําคัญของประเทศ เพ่ือใหสถาบัญพระศาสนามั่งคง ผูวิจัยจึงเห็นวา การศึกษาเรื่อง การของคณะสงฆ 
ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ควรทําการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางการแกไขและนําผลของการวิจัยมาปรับปรุง การ
บริหาร เรื่อง การของคณะสงฆ เพ่ือเปนการสงเสริมการทํางานของพระสังฆาธิการในสมบูรณยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษา การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  ในเขตจอมทอง  กรุงเพมหานคร  

2. เพ่ือเปรียบเทียบ การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  ในเขตจอมทอง  กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรตน ประกอบดวย  ลักษณะสวนบุคคล  ไดแก  อายุ(ป)  อายุพรรษา ระยะเวลาที่สังกัดในวัดที่  

ภูมิลําเนา การศึกษาทางโลก การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี  
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2. ตัวแปรตาม คือ  ความคิดเห็นตอการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ทั้ง 6 ดานไดแก     1) 
การเพ่ือความเรียบรอยดีงาม (การปกครอง)  2) การศาสนศึกษา 3)  การศึกษาสงเคราะห 4) การเผยแผ
พระพุทธศาสนา 5) การสาธารณูปการ  และ 6) การสาธารณสงเคราะห 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผูวิจัยไดนําแนวคิดการบริหารกิจการคณะสงฆ ของ พระธรรมปริยัติโสภณ (วรวิทย คงฺคปฺโญ). หลักการ

บริหาร การคณะสงฆตามแนวพุทธ, 2551) ไดกลาวไววากิจการที่คณะสงฆจะตองทํา หรือที่จะตองถือเปนธุระหนาที่เพราะ
เปนการคณะสงฆและการพระศาสนา หรือเพราะเกี่ยวกับการคณะสงฆและการพระศาสนา มี 6 ดาน คือ 1) การเพ่ือความ
เรียบรอยดีงาม (การปกครอง)  2) การศาสนศึกษา 3) การศึกษาสงเคราะห 4) การเผยแผพระพุทธศาสนา 5) การ
สาธารณูปการ  และ 6) การสาธารณสงเคราะห และกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังน้ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ขั้นตอนการวิจัย / อุปกรณ และวิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ ทําการศึกษากับประชากร ที่เปนพระภิกษุที่จําพรรษาอยูในเขตพ้ืนที่
จอมทอง กรุงเทพมหานคร จํานวน 18 วัด จํานวนทั้งสิ้น 222 รูป ดังรายละเอียดดังตอไปน้ี 

วัดราชโอรสาราม จํานวน  30 รูป วัดหนัง  จํานวน  13 รูป วัดนางนอง จํานวน  14 รูป วัดศาลาครืนจํานวน  11 
รูป วัดมงคลวราราม จํานวน  13 รูป วัดบางประทุนนอก จํานวน  11 รูป วัดแกวไพฑูรยจํานวน  12 รูป วัดสิงหจํานวน  
15 รูป วัดไทรจํานวน  9 รูป วัดบางขุนเทียนนอกจํานวน  11 รูป วัดบางขุนเทียนในจํานวน  9 รูป วัดบางขุนเทียนกลาง 
จํานวน 10 รูป วัดกกจํานวน  10 รูป วัดยายรม จํานวน  12 รูป วัดนาคนิมิตรราษฎรบํารุง จํานวน  9  รูป   วัดสีสุก  
จํานวน 11 รูป   วัดโพธิทอง จํานวน  10 รูป  วัดโพธิ์แกว จํานวน  12 รูป  โดยเปนการเก็บ 100% ของประชากรทั้งหมด 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดสรางเครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม โดยอาศัย
แนวคิดและทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ตามผลการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย การนิยาม ซึ่งมีคําถามปลายปดและ
ปลายเปด แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content validity)  แลวจึงนําไปทดลองใชกับ

Independent Variable  

ปจจัยสวนบุคคล 

• อายุ(ป) 

• อายุพรรษา 

• จํานวนพรรษาที่สังกัด
ในวัดที่อยูในปจจุบัน 

• ภูมิลําเนา 

• การศึกษา 
        - ทางโลก 
       - ทางธรรม 
    - ทางบาลี 

Dependent Variable 
 
การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ 
ระดับเจาอาวาส  ในเขตจอมทอง  

กรุงเทพมหานคร 

1. ดานการปกครองคณะสงฆ 

2. ดานการศาสนศึกษา 

3. ดานศึกษาสงเคราะห 

4. ดานการเผยแผ
พระพุทธศาสนา 

5. ดานการสาธารณูปการ 

6. ดานการสาธารณสงเคราะห 
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กลุมประชากรท่ีมีลักษณะคลายกัน จํานวน 30 ตัวอยาง แลวนําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข จึงเปนเครื่องมือที่ได
มาตรฐาน ซึ่งแบงออกเปน 3 สวนคือ 

สวนที่ 1   แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ(ป)  อายุพรรษา จํานวนพรรษาที่สังกัดใน 
วัดที่อยูในปจจุบัน ภูมิลําเนา การศึกษาทางโลก การศึกษาแผนกธรรม การศึกษาแผนกบาลี  
               สวนที่ 2   ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม ตอการคณะสงฆระดับเจาอาวาส ซึ่งประกอบไปดวย ดาน
การปกครอง  ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ 
และดานการสาธารณสงเคราะห แบบสอบถามที่สรางขึ้นมาเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  
     สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอการคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส  

วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 
   1. ผูศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามใหแกพระภิกษุ ที่อยูในวัดทั้ง 18 วัดในเขตพ้ืนที่จอมทอง กรุงเทพมหานคร 
พรอมทั้งช้ีแจงวิธีการตอบแบบสอบถาม และไดมอบหมายใหตัวแทนในวัดน้ันๆ เปนผูรวบรวมแบบสอบถามแลว
สงกลับคืนใหกับผูศึกษา 

 2. ตรวจสอบความสมบูรณของการตอบแบบสอบถาม เพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบครบถวนสมบูรณ และ
ไดแบบสอบถามจํานวน 222 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.0 
 
3. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 
ผลการศึกษาการคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เมื่อพิจารณา

มีประเด็นสําคัญตางๆ สรุปไดดังน้ี 
  3.1 ขอมูลทั่วไปของพระภิกษุ ที่เปนกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุระหวาง 21-25  ป คิดเปนรอยละ 25.7 มีอายุ
พรรษาระหวาง 1-5 พรรษา คิดเปนรอยละ  37.4  มีระยะเวลาในการสังกัดวัดสวนใหญ มีระยะเวลา 1-5 ป คิดเปนรอย
ละ 46.4  มีภูมิลําเนา อยูในภาคกลาง คิดเปนรอยละ 61.3 มีการศึกษาทางโลก สวนใหญมีการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี 
คิดเปนรอยละ 55.9 มีการศึกษาแผนกธรรม  สวนใหญมีการศึกษาในระดับนักธรรมเอก คิดเปนรอยละ 57.7  และมี
การศึกษาแผนกบาลี สวนใหญไมไดศึกษาแผนบาลี มีรอยละ 62.2   
 3.1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก ( X  = 3.80 ) เมื่อพิจารณาในแตละดาน พบวามีความคิดเห็นเฉล่ียมาก 6 ดานคือ ดาน
การปกครอง ดานการศาสนศึกษา ดานการศึกษาสงเคราะห ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา ดานการสาธารณูปการ 
และดานการสาธารณสงเคราะห โดยแยกพิจารณาเปนรายดาน ไดดังน้ี 
 3.1.1.1 ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการปกครองของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็นโดยรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียมากที่สุดคือ มีการกําหนดขอบเขตปกครอง และ
ผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน  และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ มีหลักการปกครองคณะสงฆเพ่ือประโยชนสุขของสวนตนเปน
หลัก มีความคิดเห็นในระดับมาก 
 3.1.1.2 ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการศาสนศึกษาของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉลี่ยมากที่สุดคือ สงเสริมคณะสงฆศึกษาเลาเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกนักธรรม และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ จัดวัดเปนอุทยานการศึกษาเพ่ือการเรียนรูทั้งทางโลกและทาง
ธรรม มีความคิดเห็นในระดับมาก 
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 3.1.1.3  ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการศึกษาสงเคราะหของสังฆาธิการมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียมากที่สุดคือ มีการต้ังกองทุนสนับสนุนแก
พระภิกษุสามเณรที่มีความตองการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นกวาที่ทางวัดจัดให และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ มีการเปดศูนย
อบรมเด็กอนเกณฑภายในวัด มีความคิดเห็นในระดับมาก 
 3.1.1.4  ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการเผยแผพระพุทธศาสนาของพระสังฆาธิการมีความ
คิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียมากที่สุดคือ สงเสริมคณะสงฆศึกษาเลา
เรียนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลีและแผนธรรม และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ เผยแพรสื่อมัลติมีเดียพระธรรมคําสอนใหกับ
บรรพชิตและคฤหัสถเพ่ือเปนหลักแหงการปฏิบัติตน มีความคิดเห็นในระดับมาก 

 3.1.1.5 ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการสาธารณูปการของพระสังฆาธิการ 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียมากที่สุดคือ การกอสรางและ
บูรณปฏิสังขรณศาสนวัตถุและศาสนสถาน และคาเฉล่ียนอยที่สุดคือ การสราง การต้ัง การรวม การยาย เพ่ือยกวัดรางให
เปนวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
                     3.1.1.6  ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ดานการสาธารณสงเคราะหของพระสังฆาธิการมีความคิดเห็น
โดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยพิจารณาเปนรายขอพบวาคาเฉล่ียมากที่สุดคือ การสรางฌาปนสถานโดยคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและชุมชน และคาเฉลี่ยนอยที่สุด คือเปนแกนนําในการพัฒนาหมูบานหรือชุมชน เชน สรางถนน ขุดลอกคู
คลอง เปนตน  มีความคิเห็นอยูในระดับปานกลาง  
 3.1.2  ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
จําแนกตาม ปจจัยสวนบุคคล  
  3.1.2.1 ผลจากการวิเคราะหขอมูล จากผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ(ป) พบวา อายุ 31 – 35 ป มี

ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.49 และ  S.D 

=  .919  ดานการศาสนศึกษา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.60 และ  S.D =  .976  ดานการศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.26 

และ  S.D =  .950   ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.51 และ  S.D =  .887  ดานการสาธารณ

สงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.43 และ  S.D =  1.008  สวนอายุ 41 – 45 ป มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ดานการสาธารณูปการ Χ  =  
3.64 และ  S.D =  .907      
  3.1.2.2 ผลจากการวิเคราะหขอมูล จากกผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม อายุ พรรษา พบวา 16 – 20 

พรรษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.67 

และ  S.D =  1.073  ดานการศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.08 และ  S.D =  .793   ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 

มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.08 และ  S.D =  1.240  ดานการสาธารณูปการ Χ  =  3.58 และ  S.D =  1.084 ดานการสาธารณ

สงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.33 และ  S.D =  1.435  สวนอายุ พรรษา 6 – 10 ป มีคาเฉล่ียตํ่าสุด    ดานการศาสนศึกษา 

มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.67 และ  S.D =  1.107   
 3.1.2.3 ผลจากการวิเคราะหขอมูล จากผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตาม ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด 
พบวา  16 – 20  ป  มีความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการศาสนศึกษา มี

คาเฉล่ีย Χ  =  3.50 และ  S.D =  1.019  ดานการศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.00 และ  S.D =  .877   ดานการเผย

แผพระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.29 และ  S.D =  1.139  ดานการสาธารณูปการ Χ  =  3.64 และ  S.D =  .842 

ดานการสาธารณสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.14 และ  S.D =  1.292  สวนอายุ ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด  1 – 5 ป 

มีคาเฉล่ียตํ่าสุด    ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.69 และ  S.D =  .886 
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 3.1.2.4 ผลจากการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน จากผูตอบ
แบบสอบถามจําแนกตาม ภูมิลําเนา พบวา ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.63 และ  S.D =  1.113   ดานการสาธารณสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.37 และ  

S.D =  1.240  สวนภาคตะวันออก   มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการศาสนศึกษา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.83 และ  S.D =  1.193  

ดานการสาธารณูปการ Χ  =  3.42 และ  S.D =  .900 สวนภาคตะวันตก มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย 

Χ = 3.67 และ S.D = .577 สวนภาคใต มีคาเฉล่ียตํ่าสุด  ดานการศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  = 3.00 และ S.D =  .877   
 3.1.2.5  ผลจากการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน จากผูตอบ

แบบสอบถาม จําแนกตาม การศึกษาทางโลก พบวา ปริญญาโท ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย Χ  

=  3.38 และ  S.D =  .806 ดานการศาสนศึกษา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.38 และ  S.D =  1.088 ดานการเผยแผ

พระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.25 และ  S.D =  .856  ดานการสาธารณูปการ Χ  =  3.69 และ  S.D =  .704 ดาน

การศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.19 และ  S.D =  1.167 สวนปริญญาตรี มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการสาธารณ

สงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.49 และ  S.D =  .871   
 3.1.2.6  ผลจากการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน จากผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตาม การศึกษาแผนกธรรม พบวา นักธรรมโท ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการปกครอง มี

คาเฉล่ีย Χ  =  3.63 และ  S.D =  .565   ดานการศาสนศึกษา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.59 และ  S.D =  .797 ดานการ

สาธารณูปการ Χ  =  3.59 และ  S.D =  .844 ดานการศึกษาสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.33 และ  S.D =  1.038  สวน

นักธรรมตรี มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.66 และ  S.D =  1.066  สวน ไมได

ศึกษาแผกธรรม มีคาเฉล่ียตํ่าสุด ดานการสาธารณสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.43 และ  S.D =  1.008   
 3.1.2.7  ผลจากการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นเก่ียวกับการคณะสงฆ ทั้ง 6 ดาน จากผูตอบ
แบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษาแผนกบาลี พบวา ป.ธ.4 – ป.ธ.6 ซึ่งมีคาเฉล่ียตํ่าสุด โดย ดานการศาสนศึกษา มี

คาเฉล่ีย Χ  =  3.76 และ  S.D =  1.200  ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.56 และ  S.D =  1.227  ดาน

การสาธารณสงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.28 และ  S.D =  1.370  สวน ป.ธ.7 - ป.ธ.9 มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการศึกษา

สงเคราะห มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.16 และ  S.D =  .958  ดานการสาธารณูปการ Χ  =  3.58 และ  S.D =  .902 สวน ป.ธ.1-2 

– ป.ธ.3 มีคาเฉล่ียตํ่าสุด   ดานการปกครอง มีคาเฉล่ีย Χ  =  3.55 และ  S.D =  .876    
 

การคณะสงฆ X  S.D แปลผล 

1. ดานการปกครอง  3.77 .848 มาก 
2. ดานการศาสนศึกษา 3.94 .963 มาก 
3. ดานการศึกษาสงเคราะห 3.54     1.000 มาก 
4. ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา 3.77 1.006 มาก 
5. ดานการสาธารณูปการ 3.80 .897 มาก 
6. ดานการสาธารณสงเคราะห 3.57 1.158 มาก 

รวม 3.80 .853 มาก 
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อภิปรายผล 
การศึกษาครั้งน้ีเปนการศึกษาวิจัยเรื่อง “การคณะสงฆ ของพระสังฆาธิการ ระดับเจาอาวาส ในเขตจอมทอง 

กรุงเทพมหานคร” ซึ่งประเด็นสําคัญที่พบและนํามาอภิปรายผลการศึกษาดังน้ี 
ดานการปกครอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมาก ทุกขอ ยกเวนขอ 

มีหลักในการปกครองคณะสงฆเพ่ือประโยชนสุขสวนตนปนหลัก อยูในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะหจําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวน ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี การศึกษาทางโลกระดับ
ปริญญาเอก มีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเปนเพราะ  พระภิกษุสวนใหญมีความรูและเขาใจในกฎระเบียบ
ขอบังคับของพรบ.สงฆเปนอยางดี และเห็นวาพระสังฆาธิการระดับเจาอาวาสทํางานโดยเห็นแกประโยชนสวนรวม
มากกวาสวนตน สอดคลองกับงานวิจัยของ สมคิด  เพ็งอุดม   (2535)  ศึกษาเรื่อง   การศึกษาบทบาทของพระสงฆที่มี
ตอการพัฒนาชุมชน   ตามทรรศนะของพระสงฆ   และเจาหนาที่สี่กระทรวงหลักระดับตําบลในจังหวัดสมุทรสงคราม    
จากการศึกษากลุมตัวอยาง  คือ   เจาอาวาส   เกษตรตําบล  พัฒนากร  พระลูกวัด   ครู   คปต.   และสาธารณสุขตําบล   
จํานวน  199   คน   พบวา   กลุมตัวอยางโดยสวนรวมมีทรรศนะคติเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ      ดานสังคมและ
วัฒนธรรมอยูในระดับมาก   ดานการเมืองการปกครอง   ดานการศึกษาและ   การสาธารณสุขอยูในระดับปานกลาง   
สวนดานเศรษฐกิจและอาชีพอยูในระดับนอย    ดังจะเห็นไดจากดานการปกครองที่มีระดับความคิดเห็นในเรื่องมี
หลักการปกครองคณะสงฆเพ่ือประโยชนสุขของสวนตนเปนหลักอยูในระดับปานกลาง 

ดานการศาสนศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ทุกขอ เมื่อพิจารณาตามปจจัยสวนบุคคล พบวาอยูในระดับ
มาก  ยกเวน ผูตอบแบบสอบถามที่มี การศึกษาทางโลกระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง สอดคลอง
กับงานวิจัยของ พระสุข สุวีโร (มีนุช) (2548)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสนใจตอการศึกษาพระปริยัติธรรมของ
พระสงฆ ศึกษากรณี พระนิสิตมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับความสนใจ
ตอการศึกษาพระปริยัติธรรมของกลุมตัวอยาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับ  .05 ไดแก การมองเห็นคุณคาหรือ
ประโยชนของการศึกษาพระปริยัติธรรม การควบคุมจากเจาอาวาสหรือผูปกครองสงฆ การกระตุนทางการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมจากบุคคลสําคัญ แรงจูงใจ ใฝความสําเร็จ ระดับความเขมขนของการขัดเกลาจากสถาบันสงฆและความ
โนมเอียงในการลาสิกขา  

ดานการศึกษาสงเคราะห โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีการเปดศูนยอบรมเด็ก
กอนเกณฑภายในวัด อยูในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล จําแนกตามอายุ พบวา อายุ 26 - 30, 
31 – 35 และ มากกวา 45 ป  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง   จําแนกตาม อายุพรรษา พบวา 6 – 10,   16 – 20 และ 
มากกวา 20 พรรษา มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จําแนกตาม  ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด พบวา 16 – 20  ป  มี
ความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  จําแนกตามภูมิลําเนา พบวา ภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ, ภาคใต มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานจําแนกตามการศึกษาทางโลก พบวาปริญญาตรี, ปริญญาโท มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน จําแนกตาม
การศึกษาแผนกธรรม พบวา ไมไดศึกษาแผนกธรรม มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน จําแนกตามการศึกษาแผนกบาลี 
พบวา ป.ธ.4 – ป.ธ.6, ป.ธ.7 - ป.ธ.9 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานสอดคลองกับงานวิจัยของ รอบ   รักษาพราหมณ  
(2534)   ศึกษาเรื่อง    บทบาทของพระสงฆในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน    ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช   โดยใชกลุมตัวอยางพระสงฆจํานวน  110  รูป   พบวา   บทบาทของพระสงฆกับการจัดกิจกรรม
ทางการศึกษานอกระบบมี 6 ดาน    คือ  1.  ดานการใหการศึกษาและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  2.  ดานการให
การศึกษาแกเด็กกอนวัยเรียน    3.  ดานจัดการดานการศึกษาฝายสามัญ 4.  ดานการใหการศึกษาอบรมแกเยาวชนทั่วไป  
5.  ดานการจัดการศึกษาดวยการจัดหองสมุด  และ  6.  ดานการจัดสอนวิชาชีพ    โดยสรุปพบวา   ทั้ง 6  ดานอยูใน
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เกณฑปานกลาง   คือ   พระสงฆเขาไปมีบทบาทในการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียน   บางดานก็มีบทบาท
มาก ๆ ไมทางตรงก็ทางออม   บางดานก็ปานกลาง   สวนขอเสนอแนะ   รอบ   รักษาพราหมณ    กลาววา   ควรสงเสริม
บทบาทของพระสงฆกับการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนใหมากกวาน้ี  เพราะพระสงฆมีศักยภาพอยางยิ่งในการ
ดําเนินกิจการน้ี   และพระสงฆควรประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ    อน่ึงองคกรปกครองผูนําสวนทองถ่ินควร
ใหการสนับสนุนพระสงฆใหมากกวาน้ีอีกดวย 

ดานการเผยแผพระพุทธศาสนา  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การเผยแผสื่อ
มัลติมีเดียพระธรรมคําสอนใหกับบรรพชิตและคฤหัสถเพ่ือเปนหลังแหงการปฏิบัติตน อยูในระดับปานกลาง และผล
การวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล จําแนกตาม อายุพรรษา พบวา 16 – 20  พรรษา , ระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด 16 – 20  ป 
และมีการศึกษาระดับ ปริญญาโท มีความคิดเห็นอยูในระกับปานกลาง สอดคลองกับงานวิจัยของ พระมหาปรีชาพล  ติ
ยานันท (2535)  ไดศึกษาวิเคราะหในเร่ือง   บทบาทของพระสงฆในการใชหลักพุทธธรรมใหคําปรึกษาเพ่ือแกปญหา
ชีวิตแกพุทธศาสนิกชน  ในสังคมปจจุบัน  :   ศึกษาเฉพาะกรณีพระสงฆที่อยูในเขตกรุงเทพมหานคร   พบวา  บทบาท
ของพระสงฆในปจจุบันกับภาระหนาที่ในการสงเคราะหศาสนิกชนดวยคําแนะนําปรึกษา  ยังคงเปนสิ่งที่มีคุณคาตอ
การเสริมสรางวัยและกําลังใจไดเปนอยางดี   แมจะมีการผสมผสาน  วิธีการอื่นๆ  เขากับหลักพุทธธรรม   แตก็มี
จุดมุงหมายท่ีจะใชเปนเครื่องมือในการแกปญหาเพ่ือใหบรรลุถึงเปาหมายอันสูงสุด   คือ  ชวยปลดเปล้ืองทุกขและ
ปญหาใหแกศาสนิกชน  เปนสําคัญ   สมกับคําที่พระสงฆไดช่ือวาเปนที่พ่ึงทางดานจิตใจของเหลาศาสนิกชนอยาง
แทจริง  และยังพบอีกวา    พระสงฆปจจุบันคงใหคําปรึกษาตามปกติ  แตมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือประยุกตวิธีการตางๆ  
เชน  โหรศาสตรและไสยศาสตรเขามาดวยนอกจากนี้แลว ยังมีการศึกษาเจาะลึกถึงบทบาทของพระสงฆที่มีอยูตามวัด
ใหญๆ เฉพาะวัด   เชน   งานการศึกษาของ  ณรงค  คงนวล (2539)  ซึ่งไดศึกษาเรื่อง   บทบาทของพระสงฆวัด
ชลประทานรังสฤษฏกับการพัฒนาสังคม  พบวา   พระสงฆกลุมตัวอยางของการศึกษามีบทบาทในการพัฒนาสังคม
หลายดานรวมกัน  โดยเขาไปสอนหนังสือแกนักเรียนในสถานศึกษา  สงเคราะหประชาชน   และเผยแพรธรรมใน
ขอบเขตที่พึงจะกระทําได   นอกจากน้ียังพบวา   พระสงฆอาจมีบทบาทเพ่ิมขึ้นตามโอกาส และพระสงฆสวนใหญคิด
วาประชาชนจะเห็นดวย และใหการสนับสนุนใหพระสงฆแสดงบทบาทในการพัฒนาสังคม   ซึ่งสอดคลองกับ
การศึกษาของ  พระมหากฤษฎา   นันทเพชร (2539)  ซึ่งไดศึกษาในเรื่อง  ทัศนคติของพระสงฆตอบทบาทการพัฒนา
สังคม   พบวา  พระสงฆกลุมตัวอยาง  เห็นดวยอยางยิ่งตอการมีบทบาทในการพัฒนาสังคม   โดยเรียงลําดับการให
ความสําคัญจากบทบาทดานพัฒนาจิตวิญญาณ   บทบาทดานสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม   
บทบาทดานเผยแพรธรรม  บทบาทดานใหการศึกษาและบทบาทดานสังคมสงเคราะห 

 ดานการสาธารณูปการ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา การสราง การต้ัง การรวม การ
ยาย เพ่ือยกวัดรางใหเปนวัดที่มีพระภิกษุอยูจําพรรษา อยูในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคล พบวา มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ยกเวน ผูตอบแบบสอบถามที่มีภูมิลําเนา ภาคตะวันออก มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง  
สอดคลองกับงานวิจัยของ พระธนดล  นาคพิพัฒน (2551) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย  
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทพระสังฆาธิการ ในการบริหารกิจการคณะสงฆศึกษา เปรียบเทียบการบริหาร
กิจการคณะสงฆ ปญหา อุปสรรค  และขอเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย ซึ่งผลการวิจัย
สรุปวา พระสังฆาธิการในจังหวัดบุรีรัมย มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวามีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆในดานการปกครองอยูในระดับมาก สวน
ดานศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห การเผยแผพระพุทธศาสนา การสาธารณูปการ และการสาธารณสงเคราะหอยูใน
ระดับปานกลาง สวนผลการเปรียบเทียบบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย พบวา พระสังฆาธิการท่ี
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มีอายุ ตําแหนงพระสังฆาธิการ จํานวนพรรษาวุฒิการศึกษาทางสามัญ การศึกษาทางธรรม วุฒิการศึกษาทางเปรียญ
ธรรม และประสบการณในการปฏิบัติหนาที่ของพระสังฆาธิการท่ีแตกตางกัน มีบทบาทในการบริหารกิจการคณะสงฆ
ไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะในการบริหารกิจการคณะสงฆจังหวัดบุรีรัมย ควรมีการปกครอง พระภิกษุ สามเณร 
ใหปฏิบัติตามพระวินัยอยางเครงครัด มีกองทุนสงเสริมดานการศึกษาแก พระภิกษุ สามเณร  ใหพระภิกษุ สามเณร เอา
ใจใสตอกิจกรรม ดานพระพุทธศาสนา ใหพระภิกษุสามเณร ดําเนินกิจกรรมบางอยางภายในวัดอยางมีระเบียบ  

ดานการสาธารณสงเคราะห โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา 1) มีการดําเนินกิจการ
หองสมุดเพ่ือประชาชนดวยตนเอง  2) มีมีการต้ังมูลนิธิเพ่ือชวยเหลือคนยากจนหรือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ  3) เปน
แกนนําในการพัฒนาหมูบานหรือชุมชนเชนการสรางถนน ขุดลอกคูคลอง เปนตน มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
และผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลจําแนกตามอายุ พบวา อายุ 31 – 35, 36 – 40 ป และ มากกวา 45 ป มีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง จําแนกตามอายุพรรษา พบวา อายุพรรษา 16 – 20  พรรษา และมากกวา 20 พรรษา มีความคิดเห็น
อยูในระดับปานกลาง จําแนกตามระยะเวลาที่สังกัดอยูภายในวัด พบวา 11 – 15  ป และ 16 – 20  ป มีความคิดเห็นอยูใน
ระดับปานกลาง จําแนกตามถูมิลําเนา พบวา ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ มีความคิดเห็นอยูในระดับปาน
กลาง  จําแนกตามการศึกษาทางโลก พบวาการศึกษาระดับ ปริญญาโท มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จําแนกตาม
การศึกษาแผนกธรรม พบวาการศึกษาแผนกนักธรรมโท มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง จําแนกตามการศึกษา
แผนกบาลี พบวา การศึกษาแผนกบาลีระดับ ป.ธ.4 – ป.ธ.6 และ ป.ธ.7 - ป.ธ.9 มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
สอดคลองกับงานวิจัยของ   พระมหามาโนช   ศึกษา   ไดศึกษาวิจัยเรื่อง   พระพุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม  : ศึกษา
ความคิดเห็นของพระสังฆาธิการตอการพัฒนาสังคมของพระพยอม     กัลยาโณ    พบวา  แนวคิดในการพัฒนาสังคม
ตามแนวพระพุทธศาสนา   มุงพัฒนาสังคมใหไดรับประโยชน 3 อยาง   คือ  ประโยชนในปจจุบัน  (  ทิฏฐธัมมิกัตถะ )   
ประโยชนในอนาคต  ( สัมปรายิกัตถะ )    และประโยชนสูงสุด ( ปรมัตถะ )    และการพัฒนาสังคมตองเริ่มจากการ
พัฒนาบุคคลใน  5  ดาน   คือ  การพัฒนาดานกาย   ดานศีล   ดานจิต   ดานปญญา   และการพัฒนาดานอาชีพ    สวน
การพัฒนาสังคมของพระพยอม    ซึ่งมี  3  ดาน  คือ  ดานการเผยแพรธรรมะ   ดานการศึกษา   และดานการสงเคราะห
ประชาชน   ซึ่งสอดคลองกับหนาที่ของพระสงฆืในการพัฒนาสังคมเปนอยางมาก ในดานความคิดเห็นของ พระ
สังฆาธิการตอการพัฒนาสังคมของพระพยอม      กัลยาโณ น้ัน  พบวา พระสังฆาธิการสวนใหญเห็นดวยกับการพัฒนา
สังคมของพระพยอมในทุกๆดาน      ทั้งดานการเผยแพรธรรมะ   ดานการศึกษา    และดานการสงเคราะหประชาชน   
และเห็นวาโครงการตางๆที่พระพยอมไดจัดขึ้น      ลวนแตเปนประโยชนตอประชาชนเปนอยางมาก    ซึ่งไมขัดตอ
หลักพุทธธรรมแตอยางใด นอกจากพระพยอม   กัลยาโณ    อันเปนพระสงฆฝายมหานิกายในสังฆมลฑลน้ีแลว  ใน
สวนของพระสงฆฝายธรรมยุตินิกาย   พระมหาบุญมี   อธิปุญโญ   (วรรณวิเศษ )  (2544)   ศึกษาเฉพาะกรณี  หลวงตาม
หาบัว   ญาณสัมปนโณ  ในเร่ือง   บทบาทพระสงฆในเรื่องการพัฒนาสังคม  :  ศึกษาเฉพาะกรณี   พระธรรมวิสุทธิ
มงคล   (บัว   ญาณสัมปนโณ)   พบวา   บทบาทการพัฒนาสงัคมของพระธรรมวิสุทธิมงคล   ในดานการปกครอง   การ
เผยแพร   การสงเคราะหประชาชน   การทํานุบํารุงสิ่งแวดลอม    การชวยเหลือสังคมและประเทศชาติน้ัน    ไดรับผล
ออกมาเปนที่นาพอใจเปนอยางยิ่ง   คือ   เมื่อกลาวโดยสรุปแลว   การพัฒนาของพระธรรมวิสุทธิมงคลมี  2   ดาน  คือ   
1.  ดานจิตใจ   ไดแก  การอบรมสั่งสอนใหประชาชนมีศีลธรรม    คุณธรรม  ความดีงาม   ตามหลักธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา โดยเนนการนําไปปฏิบัติมากกวาการสอนใหรูเทาน้ัน 2.  ดานวัตถุ   ไดแก   การพัฒนาการศึกษา   สา
ธารฯสุข  และสาธารณประโยชนอื่นๆ    ตลอดจนเปนผูนําในการต้ังกองทุนผาปาชวยชาติ    จากบทบาทดังกลาว   ทํา
ใหมีความสําคัญตอพระพุทธศาสนา   สังคมและประเทศชาติ     จึงทําใหเปนแบบอยางที่ ดีตอพระสงฆใน
พระพุทธศาสนา   และเปนแบบอยางที่ดีของชนรุนหลังสืบ 
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ขอเสนอแนะ 
 1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา  
  1.1 กรมการศาสนารวมทั้งหนวยงานที่มีหนาที่ดูแลวัดควรเขามาสนับสนุนใหวัดเปนศูนยกลางการ
เรียนรูในดานตางๆ ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่เอื้อตอชุมชนประชาชนที่อยูบริเวณรอบๆ ใกลเคียงวัด มีการปรับปรุง
การเผยแพรพระพุทธศาสนาในรูปแบบตางๆ ที่ทันสมัยเพ่ือจงูใจใหประชาชนเขามาใชวัดเปนแหลงเรียนรูมากขึ้น 
  1.2 หนวยงานที่เก่ียวกับการดูแลวัดควรเขาไปดําเนินการที่จะมีการสราง การต้ัง การรวม การยายวัดที่
เปนวัดราง มาบูรณะใหมเพ่ือใหพระสงฆเขาไปจําพรรษาหรือใชประโยชนได 
  1.3 วัดควรเปนศูนยกลางใหกับประชาชนที่อยูรอบๆ บริเวณวัดในการเปนผูนําหรือศูนยกลางของ
ชุมชนในการเขาไปพัฒนาชุมชน อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
 2 ขอเสนอแนะในการศึกษาคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดทําวัดใหเปนศูนยกลางแหงการเรียนรูทั้ง
ทางโลกและทางธรรม 
  2.2 ควรมีการศึกษาความคิดเห็นตอการเปดศูนยเด็กกอนเกณฑภายในวัด  
  2.3 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการเผยแพรพระพุทธศาสนาเพ่ือการปฏิบัติตาม
พระธรรมวินัย 
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รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีกับการมสีวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากร 
ในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน 

LEADERSHIP TYPE OF MAYOR WITH PARTICIPATION FROM RESIDENTS  
AND PERSONNELS IN REGIONAL MANAGEMENT FOR  

KHONKAEN CITY MUNICIPALITY 
 

ณัฐกานดา สุวรรณทัต1    ดร.เกสรา สุขสวาง2 

------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากรในการบริหาร
จัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน มีวัตถุประสงคในการศึกษา คือ เพื่อศึกษารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรี
เทศบาลขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน เพ่ือเปรียบเทียบรูปแบบผูนํา
ของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลขอนแกน จําแนกตาม
ปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของผูนําชุมชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของผูนําชุมชนและบุคลากรในการ
บริหารจัดการทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล มีประชากรและกลุมตัวอยาง จํานวน 400 
คน สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก สถิติรอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที (t-test) คาเอฟ (F-test) และ
ทดสอบรายคูดวย Scheffe’s method ในกรณทีี่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรและผูนําชุมชน ในภาพรวมเปนเพศชาย มีอายุ 30 – 40 ป มีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรีหรือ ปวส. หรือเทียบเทา มีสถานภาพสมรส และขาราชการหรือพนักงานรับจางทองถิ่น ผูนําชุมชนและ
บุคลากรมีความเห็นวา นายยกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแกนมีรูปแบบผูนําแบบมุงงาน แบบมีสวนรวม และแบบมุง
สัมพันธ ในระดับมาก ในทุกดาน ผูนําชุมชนและบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน ดาน
การวางแผน ดานการดําเนินการตามแผน และดานการประเมินผล ในระดับมากในทุกดาน ผูนําชุมชนและบุคลากรที่มี
เพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีความเห็นวารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
ขอนแกน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน ผูนําชุมชนและบุคลากรที่มีตําแหนงตางกัน มี
ความเห็นวารปูแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ไมแตกตางกัน และผูนําชุมชนและบุคลากรที่มีเพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน แตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเวน ผูนําชุมชนและบุคลากรที่มีตําแหนงตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน ไมแตกตางกัน 
 
คําสําคัญ : รูปแบบผูนํา, การมีสวนรวม, การบริหารจัดการทองถิ่น 
 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
 

The objectives of the study were 1) to study the leadership styles of the mayor of Khon Kaen municipality 
as perceived by community leaders and personnel affiliated to the Khon Kaen municipality 2) to compare the 
leadership styles of the mayor of Khon Kaen municipality as perceived by community leaders and personnel 
affiliated to the Khon Kaen municipality, as classified by personal factors 3) to study the participation in regional 
management of  community leaders and personnel affiliated to the Khon Kaen municipality 4) to study the 
participation in regional management of  community leaders and personnel affiliated to the Khon Kaen municipality, 
as classified by personal factors. The instrument used was a questionnaire. The data were analyzed through 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and f–test. 

The results showed that most of the personnel and community leaders were male aged between 30-40 years 
old who have a Bachelor's degree or higher Vocational Certificate or equivalent. Most of them were marriage and 
were employed a government officers or local workers. The opinions of personnel and community leaders towards 
the mayor of Khon Kaen municipality regarding an intention to work, participation, and relationship were at a 
“high” level. The participations of personnel and community leaders in the regional development of Khon Kaen 
municipality in terms of planning, followed by operating follow the plan, and evaluation were at a “high” level. The 
opinions of personnel and community leaders with different genders, ages, education levels and marital status 
towards the mayor’s leadership styles of Khon Kaen municipality were significantly different at 0.01. But the 
opinions of personnel and community leaders with different positions towards the mayor’s leadership styles of Khon 
Kaen municipality were not different. The participations of personnel and community leaders with different genders, 
ages, education levels and marital status regarding regional development of Khon Kaen municipality were 
significantly different at 0.01. But the participations of personnel and community leaders with different positions 
regarding regional development of Khon Kaen municipality were not different. 
 

Keywords : Leadership type, participation, regional development 
 

1. บทนํา 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ไดกําหนดการบริหารราชการแผนดินออกเปน 3 
สวน ไดแก ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง ระเบียบบริหารราชการ สวนภูมิภาค และระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น ซึ่งการปกครองสวนทองถิ่น ถือเปนรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  กลาวคือ การปกครอง
สวนทองถิ่น เปนการกระจายอํานาจการปกครองที่สวนกลาง ไดโอนอํานาจการปกครองบางอยางไปใหประชาชนใน
ทองถิ่นไดดําเนินการเองโดยอิสระ ทั้งนี้ภายใตวิธีการปฏิบัติที่บัญญัติไวในกฎหมาย  และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รูปแบบตางๆ ที่มีอยูในขณะนี้ ถือวา เปนระบบราชการสวนทองถิ่น ที่มีความใกลชิดประชาชนมากที่สุด เนื่องจากมี
ศักยภาพในการบริการสาธารณะ แกไขปญหาความเดือดรอย และตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยาง
แทจริง แตในชวงระยะเวลาที่ผานมา ปรากฏขาวทางสื่อสารมวลชนทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน และสื่ออื่นๆ วามี
การทุจริตคอรัปช่ันหลายรูปแบบ เกิดขึ้นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนสาเหตุของการหยอนประสิทธิภาพในการ
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พัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนา จึงไมสอดคลองกับเจตนารมณของการกระจายอํานาจ ซึ่งหลักการสําคัญของการ
กระจายอํานาจ การปกครองสวนทองถิ่น คือ การมุงเปดโอกาสและสนับสนุนประชาชน เขามามีสวนรวมใน
กระบวนการทางการเมือง การปกครองในชุมชนของตนเอง โดยเฉพาะในรัฐธรรมนูญกําหนดใหสรางเงื่อนไขและ
กลไกการกระจายอํานาจ การบรหิารจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่นมากขึ้น กลาวคือ ไมเพียงแตการกระจายอํานาจการ
บริหารจากกระทรวงมหาดไทยเทานั้น แตยังรวมถึงอํานาจการจัดการศึกษา อํานาจการใชทรัพยากรธรรมชาติ เปนตน 
ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถิ่น จึงมีความสําคัญอยางยิ่งในฐานะเปนนิติบุคคลที่มีอํานาจในการปกครองตนเอง 
โดยเฉพาะการพัฒนาทองถิ่น การจัดใหมีสาธารณูปโภคตางๆ การจัดเก็บภาษีอากร รวมทั้งการบริหารงานบุคลากร 
งบประมาณ และพัสดุภายใตการกํากับดูแลของสวนกลางและสวนภูมิภาค 

การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จะประสบความสําเร็จไดขึ้นอยูกับเจาหนาที่ หรือบุคลากร
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ทั้งฝายการเมือง ซึ่งเปนผูที่มาจากการเลือกตั้ง โดยประชาชนในทองถิ่น เพื่อมาทํา
หนาที่ดานนิติบัญญัติ และบริหารกับฝายพนักงานประจําซึ่งเปนเจาหนาที่ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ผูปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ฝายการเมืองกําหนด บุคคลทั้งสองฝาย จึงตองเปนผูที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และที่สําคัญคือ ตองมีความ
ซื่อสัตยปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความโปรงใส อันเปนกลไกพื้นฐานสําคัญที่จะทําใหการบริหารจัดการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ปลอดจากการทุจริต คอรัปช่ัน อันถือไดวาเปนภัยรายแรงตอความมั่นคงของประเทศชาติ ดังนั้น 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองสรางระบบ กลไก ที่จะเปดโอกาสให ประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
ในทุกขั้นตอนเพื่อใหการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพที่จะสนองประโยชน
ตอประชาชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลจึงเปนอีกหนวยงานหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาทองถิ่นที่
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 เนื่องจากเปนหนวยงานที่ประกอบไปดวยบุคคลใน
ทองถิ่น ที่ทราบถึงปญหาและความตองการของทองถิ่นเปนอยางดี และเปนการดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตร
การพัฒนาประเทศ ที่สมควรไดรับการสนับสนุนเพื่อใหมีการดําเนินงานในทิศทางที่ถูกตองและบังเกิดผลเปนรูปธรรม
ชัดเจน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน และหนวยงานเทศบาลถือวาเปนหนวยการปกครองทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในเขต
ชุมชนที่มีความเจริญและใชในการบริหารเมืองเปนหลัก ซึ่งหลายประเทศประสบความสําเร็จในการใช “เทศบาล” 
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลาย สําหรับสังคมไทยเทศบาลเปน
รูปแบบการบริหารราชการสวนทองถิ่นในเขตชุมชนเมืองไทยที่ใชมาตั้งแต พ.ศ. 2476 จนถึงปจจุบัน (กรมการ
ปกครอง, 2539) 
 ปจจุบันองคการปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลไดดําเนินการพัฒนาทองถิ่นที่สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 มาโดยตลอด การดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถิ่นระดับเทศบาลมี
ทั้งที่ประสบผลสําเร็จ และสามารถพัฒนาทองถิ่นในเขตเทศบาลตามบทบาทหนาที่ใหเขมแข็งขึ้นตามลําดับ แตก็ยังมี
เทศบาลอีกหลายแหงที่ไมสามารถพัฒนาทองถิ่นใหประสบผลสําเร็จได ซึ่งก็เนื่องมาจากปจจัยหลายอยางที่สงผล
กระทบใหการพัฒนาทองถิ่นลาชาไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคทําใหสงผลกระทบตอการพัฒนาทองถิ่น 
จังหวัด และประเทศตามลําดับ 
 นโยบายโดยยึดหลักการมีสวนรวมของประชาชนเปนเปาหมายดําเนินงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการ
พัฒนาประเทศ จากการพัฒนาทองถิ่นจนทําใหประสบผลสําเร็จในการดําเนินงานดานตางๆ เชน การรวมคิด  รวม
แกไขปญหา และรวมกําหนดทิศทางการพัฒนาใหเปนไปตามความตองการของประชาชน และเปนการเปดโอกาสให
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ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อผลักดันการแกไขปญหา และพัฒนาชุมชนไปสูปาหมายที่
สมบูรณ และยั่งยืนบนพื้นฐานของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญ 
 การดําเนินงานของคณะผูบริหารเทศบาลนครขอนแกน และการมีสวนรวมของประชาชนที่สามารถพัฒนา
ชุมชนเทศบาลนครขอนแกนจนประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ทําใหทราบถึงความสําคัญของผูนํา และเปนที่
ยอมรับกันวาบุคคลที่มีความสําคัญในทุกๆระดับของสังคมคือบุคคลที่เปนผูนํา เพราะผูนําเปนผูที่มีความสําคัญตอ
ความอยูรอด  สวัสดิภาพ  และสันติสุขของสังคมและประเทศชาติทั้งหมด นอกจากนี้ผูนํายังมีความสําคัญตอการพัฒนา
องคการ และการจัดการในทุกระดับ ทั้งในภาครัฐ เอกชน ระดับโลกชาติ หรือทองถิ่น  ในระดับองคการมีการยอมรับ
กันวาความสําเร็จขององคการไมวาจะเรียกวา เปนการบริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลวนแต
ขึ้นอยูกับภูมิปญญา ความคิดใหมๆ และแนวปฏิบัติที่สรางสรรคของผูนําองคการ  ผูนําจึงเปรียบเสมือนหัวใจของ
องคการ  เปนจุดรวมแหงพลังของผูปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะผูนําตองมีคุณลักษณะผูนําที่พึงประสงค  อาทิ  ทักษะ  
ความรู  ความเขาใจหลักการบริหารและระบบขององคการ  ภาวะหนาที่อันจําเปนและสําคัญอยางยิ่งของผูบริหาร คือ  
การอํานวยการใหงานบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ซึ่งการอํานวยการเปนการใชภาวะผูนําในการวินิจฉัยสั่งการและ
จูงใจใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ  ดังนั้น  “คุณลักษณะผูนํา” กับการมีสวนรวมของ
ประชาชน จึงมีความสําคัญอยางมากตอการพัฒนาชุมชนใหมีประสิทธิภาพตามนโยบายของรัฐบาล 
 กลาวไดวาองคกรทองถิ่นที่มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จนั้น  ตองมีผูนําที่มีวิสัยทัศนในการพัฒนา  มี
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับอํานาจหนาที่และหลักการ  การรับรูขาวสารในเรื่องการพัฒนาทองถิ่น   ความสามารถใน
การจูงใจใหบุคคลเชื่อถือ  ศรัทธาและยอมรับความสามารถในการประสานงานและการแกไขปญหาเพื่อใหเกิด
ประโยชนตอสวนรวมและเกิดความเขมแข็งของชุมชน   เพราะเมื่อชุมชนมีความเขมแข็งยอมทําใหประเทศชาติ
เจริญกาวหนา  อีกทั้งผูนําที่บริหารโดยใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหาร  สงผลใหการพัฒนาประสบผลสําเร็จใน
ที่สุด   

ผูวิจัยจึงสนใจศึกษารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีกับการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากรในการ
บริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน โดยศึกษารูปแบบผูนําแบบมุงงาน แบบมีสวนรวม และแบบมุงสัมพันธ 
และศึกษาการมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากรในดานการวางแผน การดําเนินงานตามแผน และการประเมินผล 
ทั้งนี้ เพื่อนําผลการวิจัยมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนในการพัฒนาและเปนแนวทางการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหาร
เทศบาลกับการมีสวนรวมของประชาชน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยเฉพาะการพัฒนาความอยูดีมีสุขของ
ประชาชนตามนโยบายของประเทศสืบไป 

 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชน / และบุคลากรใน
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 
 2. เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
 3. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของผูนําชุมชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนคร
ขอนแกน 

4. เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นของผูนําชุมชนและบุคลากรในการบริหาร
จัดการทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน 
o แบบมุงงาน 
o แบบมีสวนรวม 
o แบบมุงสัมพันธ 

การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากร
สังกัดเทศบาลนครขอนแกน 
o การวางแผน 
o การดําเนินการตามแผน 
o การประเมินผล 

ปจจัยสวนบุคคลของผูนําชุมชน
และบุคลากรสังกัดเทศบาล 

นครขอนแกน 
o เพศ 
o อายุ 
o ระดับการศึกษา 
o สถานภาพสมรส 
o สถานภาพตําแหนง 
o รายไดตอเดือน 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1.ตัวแปรอิสระ  ไดแก  ปจจัยสวนบุคคลของผูนําชุมชนและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแกน 

ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพตําแหนง และรายไดตอเดือน 
2. ตัวแปรตาม ไดแก  
รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย แบบมุงงาน แบบมีสวนรวม และแบบ

มุงสัมพันธ  
การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย การวางแผน การ

ดําเนินตามแผน และการประเมินผล 
ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research) ใชเทคนิคการสํารวจ  (Survey Technique) 
เพื่อศึกษารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชน / และ  บุคลากรในสังกัดเทศบาล
นครขอนแกน เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
ของผูนําชุมชนและบุคลากรในสังกัดเทศบาลนครขอนแกน และเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
ทองถิ่นของผูนําชุมชน / และบคุลากรในการบริหารจัดการทองถิ่น เทศบาลนครขอนแกน จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
ผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางที่จะศึกษา การสรางเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดทั้งการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List) 
และแบบมาตราสวนประเมนิคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบงออกเปน 4  ตอน ดังนี้ 
                ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูนําชุมชนและบุคลากร ประกอบดวย เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพตําแหนง และรายไดตอเดือน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ (Check List)  
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย 
แบบมุงงาน แบบมีสวนรวม และแบบมุงสัมพันธ  
                ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกนของ
ผูนําชุมชนและบุคลากรสังกัดเทศบาลนครขอนแกน ประกอบดวย การวางแผน การดําเนินตามแผน และการ
ประเมินผล 
 ตอนที่ 4 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่นๆ 
 
3. ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรและผูนําชุมชน สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30 – 40 ป มี
การศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรีหรือ ปวส. หรือเทียบเทา มีสถานภาพสมรสและสถานภาพตําแหนง สวนใหญเปน
ขาราชการ หรือ พนักงานรับจางทองถิ่น  

2. รูปแบบผูนําของ นายยกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและบุคลากร โดย
ภาพรวม มีรูปแบบผูนําอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอย พบวา ผูนําและบุคลากร
ใหความสําคัญกับรูปแบบผูนําของนายยกเทศมนตรีแบบมุงงาน รองลงไปคือ แบบมีสวนรวม และอันดับสุดทายคือ 
แบบมุงสัมพันธ  

3. มีสวนรวมของบุคลากรและผูนําชุมชนในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวม มี
สวนรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจาณาเปนรายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา ผูนําและบุคลากรใหความสําคัญ
กับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นดานการวางแผน รองลงไปคือ ดานการดําเนินการตามแผน และอันดับ
สุดทาย คือ ดานการประเมินผล  

4. รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชน และบุคลากร พบวา ผูนํา
ชุมชนและบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบผูนําของ
นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูนําชุมชนและบุคลากรที่
มีสถานภาพตําแหนงตางกัน มีทัศนะเกี่ยวกับรูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ไมแตกตางกัน 

5. การมีสวนรวมของผูนําชุมชนและบุคลากรในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน พบวา ผูนํา
ชุมชนและบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น
เทศบาลนครขอนแกน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูนําชุมชนและบุคลากรที่มีสถานภาพ
ตําแหนงตางกัน มีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน ไมแตกตางกัน 
 อภิปรายผล 

1. ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของบุคลากรและผูนําชุมชน พบวา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุ 30 – 40 
ป มีการศึกษาอยูในระดับ ปริญญาตรีหรือ ปวส. หรือเทียบเทา เนื่องจากปจจุบันผูนําชุมชนมีการพัฒนาทางดาน
การศึกษา สนใจที่จะศึกษาเพิ่มเติมมากขึ้นทําใหมีการศึกษาที่สูงขึ้นกวาที่ผานมา มีสถานภาพสมรสและสถานภาพ
ตําแหนง สวนใหญเปนขาราชการ หรือ พนักงานรับจางทองถิ่น ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของสรอยสุรียรัตน พลพรสิฐ 
(2545) ไดทําการศึกษา ภาวะผูนํากับการปฏิบัติงานของกํานัน ผูใหญบาน : ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการวิจัยพบวา (1) กํานัน ผูใหญบานสวนใหญ มีคุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ ดังนี้ เปนเพศชาย  อายุประมาณ 50 
ป มีอาชีพเกษตรกร รายไดตํ่ากวา 5,000 บาทตอเดือน จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ระยะเวลาในการดํารงตําแหนง
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มากกวา 10  ป และมีความสัมพันธดานเครือญาติกับผูนําอื่นๆ ในตําบลกับผูอื่นๆ ในตําบลหมูบานนั้น  (2)  กํานัน 
ผูใหญบานมีภาวะผูนําสูง และมีบทบาทการปฏิบัติงานมาก ทั้งในดานการเปนตัวแทนของราชการ การเปนตัวแทนของ
ประชาชน และการเปนผูนําชุมชน (3) คุณลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจของกํานัน ผูใหญบานที่แตกตางกัน ในเรื่องเพศ 
อายุ รายได ระยะเวลาการดํารงตําแหนงและความสัมพันธดานเครือญาติ สงผลตอภาวะผูนําและปฏิบัติงานที่แตกตาง
กัน ยกเวนคุณลักษณะในเรื่อง รายได ไมมีผลตอการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน (4) ภาวะผูนําของกํานัน ผูใหญบาน มี
ความสัมพันธเชิงเสนตรง และเปนไปในทางบวกกับการปฏิบัติงาน 

2. ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับรูปแบบผูนําของ นายยกเทศมนตรี เทศบาลนครขอนแกน โดยภาพรวมผูนํา
ชุมชนและบุคลากร เห็นวานายกเทศมนตรีมีรูปแบบของผูนําอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานเรียงลําดับจาก
มากไปหานอย พบวา ผูนําและบุคลากรใหความสําคัญกับรูปแบบผูนําของนายยกเทศมนตรีแบบมุงงาน รองลงไปคือ 
แบบมีสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการขอคําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนที่จะตัดสินใจ  รวมถึงพฤติกรรมที่
กระตุนใหมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยใหงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอันดับสุดทายคือ 
แบบมุงสัมพันธ ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ ดารา รักษาชาติ (2545) ไดศึกษา  ภาวะผูนําขาราชการสตรี : ศึกษาเฉพาะ
กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผลการวิจัยพบวาภาวะผูนําขาราชการสตรีโดยรวมตามความเห็นของ
ขาราชการสตรีอยูในระดับปานกลางถาแยกแตละดาน ปรากฏวา ภาวะผูนําดานการมีมนุษยสัมพันธ การรอบรู
เหตุการณตางๆ และประสบการณการไดรับการฝกอบรมอยูในระดับสูง แตตามความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชาของ
ขาราชการสตรี  พบวา  ภาวะผูนําขาราชการสตรีอยูในระดับต่ํา  สวนการรอบรูเหตุการณตาง ๆ การมีมนุษยสัมพันธ  
การมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  และการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาอยูในระดับปานกลาง  นอกจากนี้ยังพบวาปจจัยภูมิหลัง
ทางสังคมไมมีความสัมพันธกับภาวะผูนํา 

3. ผลการวิเคราะหการมีสวนรวมของบุคลากรและผูนําชุมชนในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนคร
ขอนแกน โดยภาพรวม ผูนําชุมชนและบุคลากรมีสวนรวมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชน
ในพัฒนาทองถิ่นในเรื่องตางๆ มีผลเกี่ยวของกับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น เมื่อพิจาณาเปน
รายดานเรียงลําดับจากมากไปหานอยพบวา ผูนําชุมชนและบุคลากรใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในดานการ
วางแผนทั้งนี้เนื่องจากการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาเปนขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมในการ
กําหนดแนวทางนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานตลอดจนกําหนด
ทรัพยากร และแหลงทรัพยากรที่ใชเพราะประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากการพัฒนา
ทองถิ่น หรือยอมรับประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจจึงควรมีสวนในการรวมวางแผนพัฒนา
ทองถิ่น รองลงไปคือ ดานการดําเนินการตามแผน เปนขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมในการสรางประโยชน ทั้งนี้
เพราะการสนับสนุนทรัพยากร  วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือเขารวมบริหารงาน ประสานงาน และการดําเนินการขอ
ความชวยเหลือจากภายนอกเพื่อประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่นที่ประชาชนอาศัยอยู และอันดับสุดทาย คือ ดานการ
ประเมินผล เปนขั้นตอนที่ประชาชนเขารวมประเมินวาการพัฒนาที่ไดกระทําไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค
เพียงใด ซึ่งในการประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย การประเมินผลเปนระยะๆ หรือกระทําในรูปของการ
ประเมินผลรวม ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดในการพัฒนาทองถิ่นวามีความกาวหนา และประสบความสําเร็จ
ตรงตามแผนงานที่วางไว อีกทั้งยังนับเปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและการแสดงถึงการ
ปรับตัวในการมีสวนรวมพัฒนาทองถิ่นอีกดวย 

4. รูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกนในทัศนะของผูนําชุมชนและบุคลากรในภาพรวม 
พบวา ผูนําชุมชนและบุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีความเห็นวารูปแบบผูนําของ
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นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนผูนําชุมชนและบุคลากรที่
มีสถานภาพตําแหนงตางกัน มีความเห็นวารูปแบบผูนําของนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแกน ไมแตกตางกัน ซึ่ง
ขัดแยงกับงานวิจัยของ ศรีไพร บุญยะเดช (2547) ไดทําการศึกษา ภาวะผูนําของผูอํานวยการกอง : ศึกษาเฉพาะกรณี  
กองแผนงานของสวนราชการ  สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ผลการศึกษาพบวา  1)  กลุมตัวอยางโดยสวนใหญ
มีความเห็นวาผูอํานวยการกองแผนงานมีรูปแบบภาวะผูนําแบบประชาธิปไตย   และรองลงมาเห็นวามีรูปแบบภาวะ
ผูนําแบบอัตตาธิปไตยและแบบเสรีนิยมตามลําดับ  2)  ภูมิหลังของกลุมตัวอยาง  ไดแก  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  
ระดับการศึกษา  ระดับตําแหนง  อายุราชการ  ไมมีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูนํา
อํานวยการกองแผนงาน  3)  สภาพแวดลอมที่เปนจริงในปจจุบันของหนวยงานดานการทํางานที่ตรงกับความรู
ความสามารถและใชความคิดริเริ่มและความรูความสามารถไดอยางเต็มที่  การมีอุปกรณเครื่องมือในการทํางานอยาง
เพียงพอ  การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการทํางานชัดเจน  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานใหมอยูเสมอ  
การมีสภาพแวดลอมโดยทั่วไป  อาทิ  แสง  อุณหภูมิอยูในสภาพสงเสริมใหทํางานสะดวก  ไมมีความสัมพันธกับความ
คิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูอํานวยการกองแผนงานสวนดานการอุทิศตนใหกับการทํางาน บรรยากาศการ
ทํางานที่รูสึกเปนมิตรกับเพื่อนรวมงาน  การสนับสนุนการทํางานใหมีระบบชวยเหลือกัน  การใหความสําคัญกับการ
วางแผนการทํางาน  การทํางานที่มีความกดดัน  และตองแขงกับเวลาอยูตลอด  การปฏิบัติตามกฎระเบียบอยาง
เครงครัด  มีความสัมพันธกับความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบภาวะผูนําของผูอํานวยการกองแผนงาน 

5. การมีสวนรวมของบุคลากรและผูนําชุมชนในการบริหารจัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกนในภาพรวม 
พบวา บุคลากรและผูนําชุมชนที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และสถานภาพสมรสตางกัน มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจาก การกําหนด
คุณลักษณะของงานที่ตองการ การกําหนดบทบาทของผูนําและผูตาม การมอบหมายงานและความรับผิดชอบ การ
กําหนดวิธีสื่อสาร การกําหนดกระบวนการและวิธีการทํางาน โดยผูตามมีโอกาสไดเรียกรองหรือเสนอเงื่อนไขในการ
ทํางาน เปนพฤติกรรมของผูนําที่แสดงถึงความรูสึกไวตอการรับรูตอผูตามในแงใหการยอมรับถึงความรูสึก ความคิด 
การใหความไววางใจ การแสดงความชื่นชม และรับฟงปญหาของผูตามอยางตั้งใจ การรับฟงขอเสนอแนะของผูตาม
เพื่อประกอบการตัดสินใจ การแสดงความเอื้ออาทรหวงใยตอปญหาและการที่เปดโอกาศใหประชาชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาทองถิ่น มีสวนชวยใหการพัฒนาชุมชนมีความหลากหลายและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 
ยกเวน บุคลากรและผูนําชุมชนที่มีสถานภาพตําแหนงตางกัน มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นเทศบาลนครขอนแกน 
ไมแตกตางกัน เพราะทุกคนตองปฏิบัติตามแผนการพัฒนาทองถิ่นที่ไดวางเอาไว ดังนั้นตําแหนงงานจึงไมมีผลตอการ
มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
 
4. บทสรุป 

จากผลการวิจัย พบวา รูปแบบของผูนําที่ดี ควรใหความสําคัญกับรูปแบบผูนําแบบมุงงาน รองลงไปคือ แบบ
มีสวนรวม ทั้งนี้เนื่องจากการขอคําปรึกษา ความคิดเห็น ขอเสนอแนะกอนที่จะตัดสินใจ  รวมถึงพฤติกรรมที่กระตุน
ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจจะชวยใหงานดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และอันดับสุดทายคือ แบบมุง
สัมพันธ ซึ่งผูนําควรใหคําแนะนําเมื่อมีปญหาการทํางาน ยกยองบุคคลที่ประพฤติดีใหเปนบุคคลตัวอยาง และปลอยให
ทุกคนทํางานอยางอิสรเสรี ใหคําแนะนําเมื่อประสบปญหาขณะรับมอบหมายงานในหนาที่ใหม หรือแกปญหาการ
ทํางาน เมื่อปญหานั้นเปนปญหาที่จะรุนแรงขึ้น สวนการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทองถิ่น ผูนําควรมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการทองถิ่น เนื่องจากการมีสวนรวมของประชาชนในบริหารจัดการทองถิ่นในเรื่องตางๆ มีผลเกี่ยวของ
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กับการพัฒนาเพื่อแกไขปญหาชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น และผูนําชุมชนและบุคลากรควรใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมในดานการวางแผน ทั้งนี้เนื่องจากการมีสวนรวมในขั้นตอนการวางแผนการพัฒนาเปนขั้นตอนที่ประชาชน
ควรมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการ
ดําเนินงาน ตลอดจนกําหนดทรัพยากรและแหลงทรัพยากรที่ใชเพราะประชาชนมีสวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึง
ไดรับจากการพัฒนาทองถิ่น หรือยอมรับประโยชนอันเกิดจากการพัฒนาทั้งดานวัตถุและจิตใจจึงควรมีสวนในการรวม
วางแผนพัฒนาทองถิ่น ในดานการดําเนินการตามแผน เปนขั้นตอนที่ประชาชนควรมีสวนรวมในการสรางประโยชน 
ทั้งนี้เพราะการสนับสนุนทรัพยากร วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือเขารวมบริหารงาน ประสานงาน และการดําเนินการ
ขอความชวยเหลือจากภายนอกเพื่อประโยชนแกการพัฒนาทองถิ่นที่ประชาชนอาศัยอยู และดานการประเมินผล เปน
ขั้นตอนที่ประชาชนเขารวมประเมินวาการพัฒนาที่ไดกระทําไปแลวนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงคเพียงใด ซึ่งในการ
ประเมินอาจปรากฏในรูปของการประเมินยอย การประเมินผลเปนระยะๆ หรือกระทําในรูปของการประเมินผลรวม 
ซึ่งเปนการประเมินผลสรุปรวบยอดในการพัฒนาทองถิ่นวามีความกาวหนา และประสบความสําเร็จตรงตามแผนงานที่
วางไว อีกทั้งยังนับเปนการควบคุมตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดและการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวม
บริหารจัดการทองถิ่นอีกดวย 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่องผลกระทบระดับประเทศและระดับทองถิ่นของไทยจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร พ.ศ.
2551-2552  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 2551 - 2552 ทางดานสังคม 
เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีตอไทยในระดับประเทศ และเพื่อศึกษาผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร พ.ศ. 
2551 - 2552 ทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่มีตอทองถิ่นของไทย กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัด ศรีสะเกษ 
 กลุมตัวอยาง ไดแก นักวิชาการดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและความสัมพันธ
ระหวางประเทศ และคนในทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  การวิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่ดําเนินการ
ควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย  ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว  มีขั้นตอนที่สําคัญ 
คือ การวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร บทความ และขาวจากหนังสือพิมพ และการวิเคราะหบทสัมภาษณ 
 ผลการวิจัยพบวา 
 1.ปจจัยที่นําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร 
 จากการศึกษาปจจัยที่นําไปสูประเด็นขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร                
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกพบวาปจจัยสําคัญที่นําไปสูความขัดแยงไดแก ปจจัยทางดานการเมือง ซึ่งทั้งไทย
และกัมพูชาไดนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเปนประเด็นเพื่อหวังผลทางการเมืองดวยกันทั้งสิ้น โดยฝายไทยใช
ประเด็นปราสาทพระวิหารโจมตีนักการเมืองฝายตรงขามเพื่อใหหมดความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยการจุดประกายกระแสชาตินิยมใหประชาชนชาวไทยลุกขึ้นมาตอตานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก ในขณะที่กัมพูชาไดนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง
พรรคหนึ่ง ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  
 2. ผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่มีตอผลประโยชนแหงชาติ 
 จากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารระหวางไทยกับกัมพูชานั้น นํามาซึ่งผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ
ของไทยทั้งในระยะสั้น (Short-term Goals) ระยะกลาง (Middle-term Goals) และระยะยาว (Long-term Goals) โดย
สงผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติในระยะสั้น (Short-term Goals) สงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ 
ผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดน ผลกระทบตอความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบตอความเปน
ปกแผนภายในชาติ 
 3. ผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่นของไทย  

                                          
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย สาขาวิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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 จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร
พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับทองถิ่นของไทยนั้น สามารถแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเปน 3 
ดานใหญๆ ไดแก ผลกระทบทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยผลกระทบทางดานการเมืองในระดับประเทศ
ไดแก การนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อสรางความไมชอบธรรมใหนักการเมือง
ฝายตรงขาม และผลจากการใชประเด็นปราสาทพระวิหารเปนประเด็นทางการเมืองนั้น นําไปสูกระบวนการทางการ
เมืองที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอความสัมพันธทางการเมืองของทั้งสองประเทศทําใหเกิดความ
ลาชาในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศทั้งในระดับอนุภาคี ระดับภูมิภาค และระดับโลกอีกดวย นอกจากนี้ตาม
ทัศนคติของนักวิชาการบางทานเห็นวาประเด็นความขัดแยงกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ป 2551-2552 นั้น นําไปสู
การสูญเสียอํานาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารโดยสิ้นเชิงและอาจไมสามารถทวงคืนอํานาจอธิปไตยเหนือ
ดินแดนกลับมาได การดําเนินการใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียว เทากับเปน
การตอกย้ําในคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ เมื่อป 2505 มากขึ้น 
 
คําสําคัญ : ผลกระทบระดับประเทศ, ผลกระทบระดับทองถิ่นของไทย, พิพาทปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2551-2552 
 
1. บทนํา 
 “ปราสาทพระวิหาร ความขัดแยงตลอดกาลของสองประเทศ” (ดวงธิดา  ราเมศวร, 2552)  หากจะกลาวถึง
ความสัมพันธทวิภาคีระหวางไทยกับกัมพูชาแลว อาจกลาวไดวาความสัมพันธของทั้งสองประเทศ  ถูกกําหนดดวย
ปจจัยหลากหลาย ต้ังแตภูมิหลังและประสบการณจากอดีต สภาพการเมืองภายในของแตละประเทศ ไปจนถึง
บรรยากาศของการเมืองระหวางประเทศทั้งในภูมิภาคและในโลก  ความเกี่ยวของหรือน้ําหนักความสัมพันธของปจจัย
บางประการอาจผันแปรไปตามสถานการณหรือยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ตัวอยางที่คอนขางชัดเจนก็คือ เมื่อปลอดจากความ
ขัดแยงของมหาอํานาจในสงครามเย็น บรรยากาศระหวางประเทศก็เปลี่ยนไปในทางเสริมสรางมากกวาจะเปน
อุปสรรคในความสัมพันธระหวางประเทศทั้งสอง แตยังมีปจจัยบางอยางที่มักจะเปลี่ยนแปลงยากแมเวลาจะเปลี่ยนไป 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับทัศนคติและความเขาใจของประชาชนที่มีตอกัน อันเปนสิ่งที่ถูกปลูกฝงหรือหลอหลอมสืบทอด
กันมาเปนเวลายาวนาน  ตัวอยางเชน ชาวกัมพูชาจะไดรับรู เรื่องราวในตํานานหรือนิทานพื้นบานที่สะทอน
ประสบการณอันขมขื่นของกัมพูชาตอไทยมาแตวัยเด็ก หรือในบางคราวก็มีการนําเรื่องราวเชนนั้นกลับมาสรางเปน
ภาพยนตร เปนตน  
 เชนเดียวกันกับการหลอหลอมคานิยมและความเชื่อทางประวัติศาสตรของกัมพูชา ซึ่งเปนความขมขื่น           
ที่เกิดจากการดิ้นรนเพื่อความอยูรอด กอนที่จะตกเปนรัฐในอาณานิคมของฝรั่งเศสใน พ.ศ. 2406 การถูกรุกรานโดยตรง
หลายตอหลายครั้ง รวมทั้งการรุกราน (ทิ้งระเบิด) โดยสหรัฐอเมริกาในระหวางสงครามอินโดจีน และโดยเวียดนาม
ในชวงปลาย พ.ศ. 2521 ตลอดจนการสูญเสียดินแดนใหแกไทยและเวียดนาม เปนความขมขื่นที่คงยากจะเลือนหายไป
จากความทรงจําของชาวกัมพูชา (ธีระ นุชเปยม, 2539)   

ขอพิพาทกรณีปราสาทพระวิหารและความตองการสรางเสนเขตแดนที่ชัดเจนบริเวณพื้นที่ทับซอนในเขตเขา
พระวิหาร ซึ่งถือเปนประเด็นความขัดแยงที่สําคัญที่สุด เริ่มต้ังแต พ.ศ. 2502 กัมพูชาเปนโจทกยื่นคํารองฝายเดียวเพื่อ
ฟองไทยเปนจําเลย ขอใหศาลยุติธรรมระหวางประเทศวินิจฉัยวา พ้ืนที่ที่ปราสาทพระวิหารต้ังอยูนั้นอยูในอํานาจ
อธิปไตยของกัมพูชา พรอมยื่นแผนที่ผนวก 1 (เกี่ยวกับเสนเขตแดนในบริเวณที่พิพาท) ตอทายคําฟองของกัมพูชา ซึ่ง
แมจะมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแลวของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ ใหปราสาทพระวิหารต้ังอยูบนดินแดนภายใต
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อํานาจอธิปไตยของกัมพูชา ไทยตองถอนทหารและตํารวจหรือยามรักษาการณออกจากปราสาทพระวิหาร หรือบริเวณ
ใกลเคียงที่อยูบนดินแดนกัมพูชา รวมทั้งจะตองคืนบรรดาวัตถุที่อางถึงในคําแถลงคืนแกกัมพูชา (ซึ่งไมไดระบุวามี
อะไรบาง) แตศาลงดเวนการวินิจฉัยความถูกตองของเสนเขตแดนตามที่ปรากฏในแผนที่ผนวก 1 ตอทายคําฟองของ
กัมพูชา รวมทั้งสถานภาพของแผนที่ผนวก 1 ทั้งฉบับ หรืออีกในหนึ่งคือ ศาลไมทําหนาที่กรรมการปกปนเขตแดน
ระหวางไทยกัมพูชา จึงทําใหเกิดความไมชัดเจนของเสนเขตแดนของทั้งสองประเทศมาโดยตลอด 

อยางไรก็ตาม ไทยเองยังคงสงวนสิทธิในคําพิพากษาเหลานี้ตามสิทธิที่สามารถกระทําได  เพื่อหวังวาสักวัน
หนึ่งในอนาคตไทยจะทําการทวงอํานาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารคืน จนกระทั่งเมื่อ พ.ศ.2551              เมื่อ
กัมพูชาดําเนินการรองขอตอคณะกรรมการมรดกโลก เพื่อขอนําปราสาทพระวิหารขึ้นเปนมรดกโลกแตเพียงฝายเดียว 
โดยมีนายนพดล ปทมะ  รัฐมนตรีกระทรวงตางประเทศของไทยในขณะนั้นเปนผูลงนามสนับสนุนการเสนอขอขึ้น
ทะเบียนปราสาทพระวิหารเปนมรดกโลกครั้งนี้ ซึ่งนาจะถือเปนการยอมรับอธิปไตยของกัมพูชาเหนือปราสาทพระ
วิหารอยางเปนทางการ และนาจะถือเปนการสละขอสงวนของไทยเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารซึ่งมีผลตอเนื่องมาเปน
ระยะเวลากวา 45 ป รวมทั้งอาจเปนการถอดถอนคําคัดคานและยุติขอพิพาทเกี่ยวกับปราสาทพระวิหารอยางสิ้นเชิง 
โดยยกผลประโยชนใหกัมพูชาเต็มที่  อีกทั้งยังอาจนํามาซึ่งการสูญเสียดินแดนเพิ่มมากขึ้น โดยไทยเปนฝายหยิบยื่นให
อยางปราศจากเงื่อนไขและผลตอบแทนตอประเทศชาติ แตในเวลาตอมาศาลไทยไดมีคําสั่งในการระงับแถลงการณ
รวมนั้นใหถือเปนโมฆะ อันเนื่องมาจากขอบกพรองทางอํานาจในการลงนามในแถลงการณฉบับนั้น ซึ่งทําในขอพิพาท
กรณีปราสาทพระวิหารและบริเวณพื้นที่ทับซอนรอบตัวปราสาทนี้ยังคงคลุมเครือตอไป (สมปอง สุจริตกุล, 2551) 

ความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้น เรารับรูกันในภาพรวมทั้งประเทศ เมื่อพูดถึงความสัมพันธระหวางไทยกับกัมพูชา 
ณ ชวงเวลานี้ หลายคนมองวาเปนความสัมพันธที่เปราะบาง บาดหมางและหวาดระแวงซึ่งกันและกัน อยางไรก็ตามคน
ในชุมชนบริเวณปราสาทพระวิหารจํานวนไมนอยที่มีความผูกพันทางเครือญาติกับคนในประเทศกัมพูชา หลายคนใน
ชุมชนบริเวณปราสาทพระวิหารสามารถพูดภาษากัมพูชาได  จึงเปนที่นาสนใจวาความขัดแยงที่เกิดขึ้นนั้นสงผล
กระทบตอไทยทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นอยางไรบาง  

ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมุงเนนศึกษาผลกระทบที่มีตอไทยทั้งในระดับประทศและในระดับทองถิ่น โดย
ยกตัวอยางกรณีศึกษาในระดับทองถิ่นคือ พ้ืนที่จังหวัดศรีสะเกษ และชุมชนในเขตพื้นที่ที่มีอาณาเขตติดกับชายแดน
กัมพูชา คือ ชุมชนในเขตพื้นที่ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ เนื่องจากที่ต้ังของปราสาทพระวิหาร
อยูในเขตพื้นที่ซึ่งเปนพื้นที่ที่อยูในเขตกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารโดยตรง และคาดวาจะไดรับผลกระทบโดยตรง
จากประเด็นความขัดแยงที่เกิดขึ้น  

 
2. ขั้นตอนการศึกษา / วิธีการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนงานวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงพรรณนา ผูศึกษาวิจัยจะใชทฤษฎีการเมืองเกี่ยวพัน (Linkage 
Politics) เพื่อเปนกรอบในการวิเคราะหถึงปจจัยภายในและปจจัยนอกที่นําไปสูปญหากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร 
ในชวง พ.ศ. 2551-2552 (ค.ศ. 2008 - 2009) โดยสามารถพิจารณาเปนผลการวิจัย ไดดังนี้ 
 2.1  กลุมตัวอยาง  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่มีตอความสัมพันธไทย-กัมพูชา              
(พ.ศ. 2551-2552) ไดกําหนดขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาผลกระทบระดับทองถิ่น คือ ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ                
ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณบุคคลดังตอไปนี้ 
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        2.1.1 นักวิชาการดานสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และผูเช่ียวชาญดานกฎหมายและความสัมพันธระหวาง
ประเทศ ดังนี้  
  -ศ.ดร.สมปอง สุจริตกุล รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
  -ผศ. ดร.ธํารงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต หัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัย
รังสิต 
  -วิษณุ ศิลป รองผูอํานวยการกองกําลังรักษาความมั่นคงภายใน (กอรมน.) 
  -ชลิต จอมประโคน เลขานุการเอกฝายไทยของเอกอัคราชทูตกัมพูชาประจําประเทศไทย 
       2.1.2 คนในทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ไดแก 
  -ธีระ ไตรสรณกุล  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรคพลังประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ 
  -ภคภูมิ บุตรโพธิ์ ผูอํานวยการระดับตนทองถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ 
  -นายศรีวรรณ  เกียรติสุรนนท ประธานหอการคาจังหวัดศรีสะเกษ 
  -นายทองจันทร อุนออน สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
  -วีระยุทธ ดวงแกว กํานันตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -วสันต จิตสัมฤทธิ์ สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยเหนือ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -นายตัก บุญอินทร ชาวบานภูมิซร็อล ตําบลเสาธงชัย อําเภอกันทรลักษณ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -นางสาวแพรไหม สายสุนา ชาวบานหมูบานโนน ตําบลในเมือง อํากันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ 
  -นางอรุณี คงกลาง ชาวบานหมูบานหยพอก ตําบลหนองหญาลาด อําเภอกันทรลักษ  
จังหวัดศรีสะเกษ 
 2.2 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล เปนกระบวนการวิเคราะหขอมูลที่ดําเนินการควบคูไปกับการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแต
ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทาย  ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาว  มีขั้นตอนที่สําคัญ คือ 

 2.2.1  วิเคราะหขอมูลจากเอกสาร บทความ และขาวจากหนังสือพิมพ  
 2.2.2  วิเคราะหบทสัมภาษณ 

 
3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัย 

 3.1 ปจจัยท่ีนําไปสูปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร 

 จากการศึกษาปจจัยที่นําไปสูประเด็นขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร              
ทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอกพบวา  ปจจัยสําคัญที่นําไปสูความขัดแยงไดแก ปจจัยทางดานการเมือง ซึ่งทั้งไทย
และกัมพูชาไดนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเปนประเด็นเพื่อหวังผลทางการเมืองดวยกันทั้งสิ้น โดยฝายไทยใช
ประเด็นปราสาทพระวิหารโจมตีนักการเมืองฝายตรงขามเพื่อใหหมดความชอบธรรมในการดํารงตําแหนงทาง
การเมือง โดยการจุดประกายกระแสชาตินิยมใหประชาชนชาวไทยลุกขึ้นมาตอตานการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร
เปนมรดกโลก ในขณะที่กัมพูชาไดนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเพื่อการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมือง
พรรคหนึ่ง ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางดี  
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  3.2  ผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารที่มีตอผลประโยชนแหงชาติ 
 จากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารระหวางไทยกับกัมพูชานั้น นํามาซึ่งผลกระทบตอผลประโยชนแหงชาติ
ของไทยทั้งในระยะสั้น (Short-term Goals) ระยะกลาง (Middle-term Goals) และระยะยาว (Long-term Goals) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยแหงชาติ ผลกระทบตอบูรณภาพแหงดินแดน ผลกระทบตอ
ความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ และสงผลกระทบตอความเปนปกแผนภายในชาติ 
 3.3 ผลกระทบจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่นของไทย  
 จากการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร
พบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับทองถิ่นของไทยนั้น สามารถแบงผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเปน 3 
ดานใหญๆ ไดแก ผลกระทบทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ โดยผลกระทบทางดานการเมืองในระดับประเทศ
ไดแก การนําประเด็นปราสาทพระวิหารมาใชเปนเครื่องมือทางการเมือง เพื่อสรางความไมชอบธรรมใหนักการเมือง
ฝายตรงขาม และผลจากการใชประเด็นปราสาทพระวิหารเปนประเด็นทางการเมืองนั้น นําไปสูกระบวนการทางการ
เมืองที่ซับซอนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอความสัมพันธทางการเมืองของทั้งสองประเทศ   ทําใหเกิด
ความลาชาในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศทั้งในระดับอนุภูมิภาค   ระดับภูมิภาค และระดับโลกอีกดวย 
นอกจากนี้ตามทัศนคติของนักวิชาการบางทานเห็นวา         ประเด็นความขัดแยงกรณีพิพาทปราสาทพระวิหาร ป 
2551-2552 นั้น นําไปสูการสูญเสียอํานาจอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารโดยสิ้นเชิงและอาจไมสามารถทวงคืน
อํานาจอธิปไตยเหนือดินแดนกลับมาได การดําเนินการใหกัมพูชาขึ้นทะเบียนปราสาท          พระวิหารเปนมรดกโลก
แตเพียงฝายเดียว เทากับเปนการตอกย้ําในคําตัดสินของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ     เมื่อป 2505 มากขึ้น  
 จากการศึกษาผลกระทบที่ เกิดจากปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีพิพาทปราสาท             
พระวิหารพบวา ผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับประเทศและระดับทองถิ่นของไทยนั้น พบวาสอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยของ ขรพรรษ ธรรมรส (2546) เรื่องผลกระทบตอจังหวัดศรีสะเกษในกรณีพิพาทระหวางไทยกับกัมพูชา เรื่อง 
ปราสาทเขาพระวิหาร พ.ศ.2502-2505 โดยผลการศึกษาพบวา กรณีพิพาทปราสาทพระวิหารสงผลกระทบตอจังหวัดศรี
สะเกษ ทั้งทางดานสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ  

 

4. บทสรุป/สรุปผลวิจัย 

สรุปไดวาตัวแปรทางดานเวลาไมสงผลใหเกิดความแตกตางของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย อัน
เนื่องมาจากกรณีพิพาทปราสาทพระวิหารระหวางไทยและกัมพูชา ไมวาจะเปนผลกระทบในระดับประเทศ หรือระดับ
ทองถิ่นของไทย ไมวาเวลาจะผานไปนานเทาใดปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชากรณีปราสาทพระวิหารจะ
สงผลกระทบตอการเมือง สังคมและเศรษฐกิจของไทยทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นมาโดยตลอด 

4.1 ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหา 
จากปญหาความขัดแยงระหวางไทยกับกัมพูชา อันเปนผลสืบเนื่องจากปจจัยภายในและปจจัยภายนอก

ของไทย สงผลกระทบอยางมากทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่นของไทยดังที่ไดกลาวมาแลวขางตนนั้น และเมื่อ
วิ เคราะห ลักษณะความสัมพันธระหวางไทยและกัมพูชาตามแนวคิดเรื่องการพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน 
(Interdependence) พบวาไทยและกัมพูชามีความสัมพันธกันตามแนวคิดเรื่องการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จากความ
จําเปนของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ทั้งในดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ระหวางไทยและกัมพูชา   ผู
ศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะวา แนวทางการแกไขปญหาพิพาทปราสาทพระวิหาร คือ รัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาควร
ตระหนักถึงความจําเปนทางดานการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งมีลักษณะของการพึ่งพา
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อาศัยซึ่งกันและกันอยู เพราะเมื่อเกิดปญหาความขัดแยงขึ้น ยอมสงผลกระทบตอความสัมพันธของทั้งสองประเทศ 
และนํามาซึ่งผลกระทบตอความพยายามในการรวมมือกันพัฒนาในทุกๆดาน และทุกระดับ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนั้นรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชาควรตระหนักถึงผลประโยชนรวมกัน โดยเฉพาะ การรวมกัน
พัฒนาการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ของทั้งสองประเทศรวมกันทั้งสองประเทศควรจัดจัดประชุมเพื่อเสนอแนว
ทางแกไขปญหารวมกัน หันหนาเขาหากันมากขึ้น เจรจากันมากขึ้น โดยยึดหลักของความจําเปนในการพึ่งพาอาศัยกัน
และกันของทั้งสองประเทศ 
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ความคดิเห็นของขาราชการท่ีมีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนญู 
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เขตเลือกตัง้ จังหวัดนครนายก 

OPINIONS OF THE GOVERNMENT  OFFICIALS  TOWARD ROLES  OF MEMBERS 
OF THE HOUSE   OF  REPRESENTATIVE   FOR  KINGDOM OF  THAILAND 

 CONSTITUTION  2550 BE. NAKORN  NAYOK  PROVINCE 
 

นันทวนั  ตันประสิทธ์ิ1  ดร.ประเสริฐ  กิติรัตนตระการ2 
-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ   1) ศึกษาความคิดเห็นของขาราชการที่มีตอกบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ังจังหวัดนครนายก     2) เพ่ือเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของขาราชการที่มีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร    ตามรัฐธรรมนูญ   แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550  เขตเลือกต้ังจังหวัดนครนายก จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล     กลุมตัวอยางที่ใช  ในการวิจัยครั้งน้ีคือ ขาราชการที่
ปฏิบัติหนาที่ในจังหวัดนครนายก   จํานวน 385 คน  สถิติที่ใชในการวิจัยคือ  รอยละ  คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   การ
ทดสอบคาที   และ การทดสอบคาเอฟ  ผลการวิจัยพบวา   
  1. ความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก ดานบทบาทในสภา  และบทบาทภายนอกสภา เห็นวามีการทําหนาที่อยูใน
ระดับปานกลาง   สวนบทบาทดานตางประเทศเห็นวา มีการทําหนาที่อยูในระดับนอย   
  2. ขาราชการที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประเภทของขาราชการ รายได ประสบการณในการเลือกต้ัง  ระยะเวลาที่
อยูในจังหวัดนครนายก  และการรับรูเรื่องราวเก่ียวกับบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครนายก ที่แตกตาง
กัน  มีความคิดเห็นตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550       
เขตเลือกต้ังจังหวัดนครนายก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

  
คําสําคัญ :  ความคิดเห็น, ขาราชการ, บทบาท, สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
 

Abstract 
 

  The   objectives  of  this  research   were 1) to study the opinions of   the  government officers 
towards  the members  of  the  House of  Representative according to  the constitution of  the 
Kingdom of  Thailand  B.E. 2550 at Nakorn  Nayok  province 2) to  compare the  opinions  the  

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโทภาควิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยประจําภาควิชาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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government officers towards  the members  of  the  House of  Representative according to  the 
constitution of  the Kingdom of  Thailand  BE. 2550 at Nakorn  Nayok  province, as classified  by 
personal factors and 3) to study the opinions and other suggestions that members of the House of 
Representatives  in Nakhon Nayok  province should increase their roles on their position. The subjects 
of the study were 385 government officers.  The data were analyzed through percentage, mean, the 
standard deviation, t - test, and f-test.   The results showed that:  
  1.The opinions of government officers towards the members  of  the  House of  Representatives 
in  Nakorn  Nayok  province according to the constitution   of  the Kingdom of  Thailand  B.E. 2550 , 
in  terms of their roles inside and outside the  House of  Representatives, they were rated at a 
“moderate” level. And in terms of their roles on the foreign affairs, they were rated at a “low” level.  
  2. The opinions of government officers with different genders, ages, education levels, type of 
government officers, income, election’s experience, duration of living in Nakhon Nayok province, 
and perceiving on the performance of the members of the House of Representative in Nakhon Nayok 
province were different. But the opinions of government officers with different residence were not 
different.    

 
KEYWORD : OPINIONS, GOVERNMENT  OFFICIALS, ROLES, MEMBERS OF THE HOUSE  OF 

REPRESENTATIVE 
 
1. บทนํา  

ประเทศไทยไดมีการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบรัฐธรรมนูญ 
เมื่อวันศุกร ที่ 24  มิถุนายน  พ.ศ.2475   โดยท่ีรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยมีช่ือวา  “ธรรมนูญการปกครองแผนดิน
สยามช่ัวคราว พุทธศักราช  2475”  ( มานิตย  นวลละออ. 2540: 31) การปกครองใน ระบอบใหมน้ีเปนการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่ง จรูญ  สุภาพ (2538:26)  กลาววาประชาธิปไตยคือระบบการเมืองการปกครองที่ให
ประชาชนไดมีโอกาสปกครองตนเองซึ่งประอบดวยหลักการข้ันมูลฐาน  3  ประการคือ 1) ถือวาบุคคลทุกคนมีคุณคา
และมีความเทาเทียมกัน 2)มนุษยเปนผูที่มีเหตุผลและมีความสามารถในกระบวนการปกครองตนเองไดเปนอยางดี      
3) ถือวาบุคคลพึงมีเสรีภาพและไดรับหลักประกันในการที่จะมีและใชเสรีภาพน้ัน  จึงไดกําหนดใหมีสถาบัน  องคการ  
และกระบวนการในแบบประชาธิปไตยซึ่งไดแกสถาบันตัวแทนตามระบอบประชาธิปไตย  ถือไดวาประชาชน
ปกครองตนเองโดยผานทางผูแทน  ซึ่งประชาชนจะเปนผูเลือกต้ังใหเขามาทําหนาที่แทนปวงชนเพ่ือไปทําหนาที่
บริหารบานเมืองแทนประชาชน  ผูแทนเหลาน้ันคือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือเรียกยอๆวา ส.ส.  ซึ่ง การเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของประเทศไทย พ.ศ. 2550  เปนการเลือกต้ังครั้งลาสุด และ เปนการเลือกต้ังทั่วไปครั้งแรก
ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  และเปนครั้งแรกหลังจากที่ไดมีการรัฐประหารยึดอํานาจ
จากรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เมื่อวันที่ 19 กันยายน  พ.ศ. 2549  ซึ่งกําหนดใหมีการเลือกต้ังขึ้นในวันอาทิตยที่ 23 
ธันวาคม พ.ศ. 2550 (http://www.oknation.net/blog/print.php?id=468979, 12 ตุลาคม  2552 )การเลือกต้ัง ตัวแทนของ
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ประชาชนเขาไปเปนปากเปนเสียง เพ่ืออํานวยประโยชนสุขแกประชาชน และ เพ่ือแสดงบทบาทและหนาที่ของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของตนเองตอประชาชนผูที่เลือกใหเขามาเปนตัวแทน ตลอดจนเพ่ือสนองความคาดหวังของ
ประชาชนไดมากนอยเพียงใดน้ันก็ยอมขึ้นอยูกับตัวของผูแทนเองวาจะมีความรู ความสามารถ ซื่อสัตยสุจริต ความ
จริงใจในการทํางานเพ่ือ ประชาชนของตนเองมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับการมีสวนรวมในทางการเมืองอยางเขมขน
ของประชาชน โดยติดตามตรวจสอบการดําเนินกิจกรรมทางการเมืองของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรอยางตอเน่ือง 
(วิวัฒน  พิพัฒนพงศกุล ,2549 : 1) 

     จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความคิดเห็นของขาราชการที่มีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดนครนายก  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  ทั้งน้ีเพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจ
ในการท่ีจะอาสาลงสมัครรับเลือกต้ังเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในโอกาสตอไป และสมาชิกสภาผูแทนราษฎร
จังหวัดนครนายกในปจจุบันสามารถนําขอมูลที่ไดรับน้ีไปปรับปรุงใชกับการทํางานหรือทําหนาที่ใหสอดคลองกับ
ความคิดเห็นขาราชการและนําไปแกไขปญหาของประชาชนไดดียิ่งขึ้นสืบไป 
 

2. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร จังหวัดนครนายก  ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประชากรที่ใชในการวิจัยคือ 
ขาราชการผูมีสิทธิเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนครนายก ที่มีสิทธิ์ในการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรเมื่อป พ.ศ. 2550 จํานวน    6,165 คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 400  คน  แตไดแบบสอบถามที่สมบรูณ 385 ชุดคิด
เปนรอยละ 96.30 ของจํานวนแบบสอบถาม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือแบบสอบถาม เก่ียวกับความคิดเห็น
ของขาราชการที่มีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  ที่
ผูวิจัยสรางขึ้น และประยุกตจากแบบสอบถามของณัฏฐกฤษฎ  วงศเจริญ,   อราม  จันทรเพ็ญ,   สมศักด์ิ พันธเกษม,   
องอาจ ครามไพบูลย  และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  จํานวน 1 ชุด  ประกอบดวยคําถามที่มีจํานวน 3 สวน คือ 

 สวนท่ี 1 เปนขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบดวย คําถามเก่ียวกับ เพศ  อายุ  การศึกษา 
อาชีพ  รายได  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในจังหวัดนครนายก ประสบการณการเลือกต้ัง และถิ่นที่อยูอาศัย 

สวนท่ี 2 เปนขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของขาราชการตอสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ังจังหวัดนครนายก ซึ่งลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
คือ  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง  โดยกําหนดคาคะแนนดังน้ี คือ 
  5 หมายถึง  มีการปฏิบัติมากที่สุด 
  4 หมายถึง  มีการปฏิบัติมาก 
  3 หมายถึง  มีการปฏิบัติปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีการปฏิบัตินอย 
  1 หมายถึง  มีการปฏิบัตินอยที่สุด 
และนําผลที่ไดมาหาคาเฉล่ียและแปลผลดังน้ี 
                คาเฉล่ีย  4. 50-5.00 หมายถึงมีการปฏิบัติมากที่สุด 
 คาเฉล่ีย  3. 50-4.49 หมายถึงมีการปฏิบัติมาก 
 คาเฉล่ีย  2. 50-3.49 หมายถึงมีการปฏิบัติปานกลาง 
 คาเฉล่ีย   1.50-2.49                หมายถึงมีการปฏิบัตินอย 
 คาเฉล่ีย  1.00-1.49                 หมายถึงมีการปฏิบัตินอยที่สุด 
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สวนท่ี 3  เปนการแสดงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เห็นวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครนายก
นาจะมีบทบาทเพ่ิมขึ้นโดยนําเสนอเปนความเรียง 
         การสรางเคร่ืองมือ   ในการศึกษาครั้งน้ีผูศึกษาไดดําเนินการดังน้ีคือ 

       1. ศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 2.สรางแบบสอบถามฉบับรางและนําเสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ   เพ่ือขอคําแนะนําเพ่ิมเติม 
 3. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
 4. นําแบบสอบถามเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบความถูกตอง 
 5. นําแบบสอบถามท่ีผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบแลวใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง 
แลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 
        วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยทําการลงพ้ืนที่จังหวัดนครนายกเพื่อพบกับกลุมตัวอยางพรอมทั้งแจกและเก็บแบบสอบถามดวยตนเอง 
2. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตองของขอมูล และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
3. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของขาราชการที่มีบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก   ในดานบทบาทในสภา และบทบาทภายนอกสภาเห็นวา
ทําหนาที่ในระดับปานกลาง   สวนดานบทบาทภายนอกสภาเห็นวา มีการทําหนาที่อยูในระดับนอย  
 สมมุติฐานการวิจัยกําหนดวา ขาราชการท่ีมี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประเภทของขาราชการ  รายได 
ประสบการณในการเลือกต้ัง   ถ่ินที่อยู   ระยะเวลาที่อยูในจังหวัดนครนายก  และมีการรูเรื่องราวเก่ียวกับการทําหนาที่ใน
สภาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในจังหวัดนครนายกที่แตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก แตกตางกัน                     
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  ดังน้ัน จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย  และผลการวิจัยที่ออกมาน้ันนํามาอภิปราย     ได
ดังน้ี  ขาราชการมีความคิดเห็นที่มีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง  จังหวัดนครนายก ในดานบทบาทในสภา  และบทบาทภายนอกสภา  ในระดับปานกลาง        ที่
เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง  
จังหวัดนครนายก มีเพียง 2 คน และอยูกันคนละพรรค คนละฝาย คือฝายรัฐบาล 1คน และฝายคาน 1 คน  สําหรับผูที่อยู
ฝายรัฐบาลก็ไมไดเปนคณะรัฐมนตรี เปนเพียงรองประธานกรรมาธิการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ไมไดมีอํานาจในการบริหารจัดการ จึงไมไดมีบทบาทอะไรมากนักในสภา สวนผูที่อยูฝายคานก็ไมไดทําหนาที่ในการ
อภิปรายไมไววางใจรัฐบาล จึงทําใหไมคอยเห็นผลงาน ไมสามารถดึงงบประมาณมาพัฒนาทองถิ่นไดมากนัก  หรือ
อีกประเด็นอาจจะเปนเพราะจังหวัดนครนายกอยูใกลกับกรุงเทพ ฯ  ประชาชนไมคอยมีปญหาที่ตองใหสมาชิก สภา
ผูแทนราษฎรชวยเหลือ จึงทําใหขาราชการที่ตอบแบบสอบถามไมคอยเห็นผลงาน ดานบทบาทดานตางประเทศขาราชการ
มีความคิดเห็นวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัด
นครนายก มีบทบาทดานตางประเทศอยูในระดับนอย   ที่เปนเชนน้ีอาจเปนเพราะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดนครนายก 
ไมไดมีสวนเก่ียวของกับกระทรวงการตางประเทศ หรือไมไดเขารวมประชุมในระดับนานาชาติจึงทําใหไมคอยมีผลงาน
ในดานดังกลาว    ซึ่งสํานักวิชาการ (http://www.parliament.go.th/mp2550/asset/ p_job_ unction.pdf, 12  ตุลาคม  2552 
)  อธิบายวาสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังตองสรางบทบาทภายนอกสภา  ไดแกการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ของ
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ประชาชน และบทบาทในดานเวทีตางประเทศ ซึ่งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเสริมสราง
ความสัมพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับตางประเทศและสมาชิกสภาผูแทนราษฎรยังตองสรางบทบาทภายนอกสภา  
ไดแกการชวยเหลือแกไขปญหาตาง ๆ ของประชาชน และบทบาทในดานเวทีตางประเทศน้ัน สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรมีบทบาทสําคัญยิ่งในการเสริมสรางความสมัพันธอันดีระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ 
 
4. บทสรุป/สรุปผลการวิจัย 
  1. ความคิดเห็นของขาราชการท่ีมีตอบทบาทของสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก   ดานบทบาทในสภา และบทบาทภายนอกสภา     เห็นวามีการปฏิบัติ
ในระดับปานกลาง   สวนดานบทบาทดานตางประเทศเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับนอย   
  2. ขาราชการท่ีมี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ประเภทของขาราชการ  รายได ประสบการณในการเลือกต้ัง      
ระยะเวลาที่อยูในจังหวัดนครนายก  และมี การรูเรื่องราวเก่ียวกับการทําหนาที่ในสภาของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
จังหวัดนครนายกแตกตางกัน  มีความคิดเห็นตอการทําหนาที่ของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 เขตเลือกต้ัง จังหวัดนครนายก แตกตางกัน ดังน้ัน  จึงยอมรับสมมุติฐานการวิจัย   
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สํานักวิชาการ (http://www.parliament.go.th/mp2550/asset/mp_job_function.pdf, 12 ตุลาคม 2552 
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ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคนืของนักศึกษาหญิง 
ระดับปริญญาตรีในจังหวดัปทุมธาน ี

THE FACTOR THAT TOUR BEHAVIOR NIGHT OF WOMAN STUDENT BACHELOR’S 
DEGREE LEVEL IN THE PATHUM THANI 

 
นิสารัตน  เสาวรส1  ดร.ปรีชาญาณ  วงศอรุณ2 

-------------------------------------------------------------- 
  

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิง

ระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดปทุมธานี และเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะ และทัศนคติในการ

เที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนิสิตนักศึกษา

หญิงในระดับปริญญาตรีในอุดมศึกษาสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนใน

จังหวัดปทุมธานี จํานวน 398 คน เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ (%) , 

คาเฉลี่ย (Χ ) และการวิเคราะหความสัมพันธ ใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi- Square)  

ผลการวิจัยพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพครอบครัวเปนบิดามารดาอยูรวมกัน สวน

ผูปกครองมีระดับการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  ผูปกครองประกอบอาชีพธุรกิจสวนตัว โดยทราบเรื่องที่ไป

เที่ยว ซึ่งบุคคลในครอบครัวที่มีพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนสวนใหญเปนพี่  สวนใหญพักอาศัยอยูในบริเวณที่มีสถาน

บันเทิง  ซึ่งแหลงที่ไดรับขาวสารเกี่ยวกับสถานบันเทิงมากที่สุด คือ ใบปลิว โดยสวนใหญเคยพบเห็นปายโฆษณา 

โปสเตอร  ใบปลิวและอื่นๆ เกี่ยวกับสถานบันเทิงรอบบริเวณสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร  สวนใหญมีกลุมเพื่อนหรือ

บุคคลใกลชิดที่มีพฤติกรรมการชอบเที่ยวกลางคืน ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติการเที่ยวกลางคืน อยูใน

ระดับคอนขางไมเห็นดวย สวนใหญเห็นวาไดรับประสบการณใหม   ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  

ชวงเวลาในการไปเที่ยวสถานบันเทิงของผูตอบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คือ  22.00-24.00 น.โดยมี

คาใชจายตอครั้งอยูระหวาง  501-1,000 บาท  สวนใหญไปเที่ยวกับกลุมเพื่อนนอยกวา 5 คน โดยเที่ยว 5-15 ครั้ง          

ตอเดือน การแตงกายไปเที่ยวงายๆ ธรรมดา  เดินทางโดยรถแท็กซี่  สวนใหญมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคคล

รอบขาง เหตุผลในการไปเที่ยวสถานบันเทิง คือ เพ่ือความทันสมัย  โดยสวนใหญเคยไดรับผลกระทบในทางลบจาก

การเที่ยวกลางคืน   

                                          
1
 นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัรงัสิต 

2
 อาจารยประจําภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลยัรังสิต 
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 ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่พักอาศัย บุคคลที่พัก
อาศัยอยูดวย  แหลงที่มาของรายได  คาใชจายประจําเดือน และทัศนคติในการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงใน
เขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
 
คําสําคัญ : ปจจัยที่มีผลตอการเที่ยวกลางคืน,  พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืน 
 
1. บทนํา 
 ในปจจุบันสังคมไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  มีการดําเนินชีวิตที่แตกตางจากสังคมในอดีตเปน

อยางมาก นั่นเปนเพราะวาบุคคลในสังคมไทยปจจุบัน ไดรับเอาคานิยมของชาติตะวันตกเขามารวมทั้งยังนําอิทธิพล

การแตงกาย การดําเนินชีวิตและวัฒนธรรมของชาติตะวันตกเขามา จึงเปนสาเหตุที่ทําใหอิทธิพลของชาติตะวันตก

ดังกลาวไดเขามามีบทบาทในการดําเนินชีวิตของคนในสังคมไทย และทําใหวิถีการดําเนินชีวิต การรับรูของคนใน

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 อิทธิพลทางดานวัฒนธรรมของชาติตะวันตกดังกลาวไดเขามาเผยแพรสูสังคมไทยหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง

สงผลใหเกิดคานิยมและทัศนคติใหม ๆ ในกลุมวัยรุน  ทําใหกลุมวัยรุนมีโอกาสในการเลือกรับขอมูลขาวสารที่

หลากหลายตามแตรสนิยมของแตละบุคคล ซึ่งบุคคลในสังคมสามารถที่จะเลือกวิธีการเรียนรูการรับขอมูลขาวสารรอบ

โลกโดยผานเครือขายคอมพิวเตอรและสื่อสําเร็จรูปตาง ๆ ที่กอใหเกิดวัตถุนิยมและบริโภคนิยม ตลอดจนความฟุงเฟอ

ในหมูคนรุนใหม รวมทั้งการถูกครอบงําทางดานวัฒนธรรมของชาติตะวันตก (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2540, หนา ข)   

 จากความทันสมัยทางดานเทคโนโลยีและการสื่อสารที่มีความกาวหนามากยิ่งขึ้นจนปจจุบันการเรียนรูและ
การตอบรับวัฒนธรรมของตางชาติ  ถือเปนเรื่องงาย  ซึ่งตอนนี้ผูที่จะรับและยอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งรอบขาง
ไดอยางรวดเร็วคงจะหนีไมพนวัยรุน  บางครั้งการเปลี่ยนแปลงและการยอมรับเอาวัฒนธรรมจากตางชาตินั้นมีทั้งรับ
เอาในเรืองของการแตงตัว   การเลนกีฬา   การใชชีวิต หรือแมกระทั้งการปฏิบัติตัว  สองประเด็นหลังนี้ถือวาเปนการ
รับวัฒนธรรมที่คอนขางลอแหลมและนาเปนหวงกวาเรื่องอื่นๆ  เพราะปจจุบันวัยรุนของไทยมีการรับเอาวัฒนธรรมที่
ผิดๆมาเปนแบบอยางมากขึ้น ซึ่งนับวันการเลียนแบบในสิ่งผิดๆ  ก็นําไปสูการสรางปญหาที่นับวันก็จะทวีความรุนแรง 
ตามคานิยมของวัยรุน  เมื่อมีการเที่ยวกลางคืน การดื่มสุราของมึนเมา  ถือเปนตัวตัวการสําคัญที่จะทําใหวัยรุนเหลานี้
ขาดสติจนนําไปสูการมีเพศสัมพันธ โดยไมมีการปองกัน เรื่องเซ็กซช่ัวคืนในกลุมวัยรุนเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมานาน
แลว  ซึ่งปจจุบันสังคมของเราจะมีพฤติกรรมแบบนี้มากยิ่งขึ้น       

ในปจจุบันยังพบวาสถานธุรกิจบันเทิง มีการโฆษณากับสื่อมวลชนแทบทุกแขนง มักจะพบวาในชวงหน่ึง

ของขาวประจําวัน ซึ่งถือไดวาเปนขาวบันเทิงที่เสนอการเปดสถานบันเทิง โดยมีการสัมภาษณเจาของกิจการ ไดแก 

ศิลปน ดารา นักรองที่มีช่ือเสียง นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาในสื่อตาง ๆ อาทินิตยสารวัยรุน หนังสือพิมพหนาบันเทิง 

เปนตน สิ่งเหลานี้เอื้ออํานวยตอการเลียนแบบ โดยเฉพาะเปนเรื่องที่วัยรุนสนใจสวนใหญ (กฤษณ ทองเลิศ ,2539 

พฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนนั้นจัดเปนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับชวงระยะของวัยรุน  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดระบุ

ไวในนโยบาย และแผนพัฒนาเยาวชนระยะยาววาพฤติกรรมการเที่ยวเตร ในเวลากลางคืนระหวางเวลา 22.00  ถึง 

04.00 ของวันรุงขึ้น จัดเปนพฤติกรรมไมสมควรแกวัยของเยาวชน (รจนา เพ็ชรดี ,2545) 



 

720  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 ตามที่ผูวิจัยไดกลาวมาทั้งหมดนี้ช้ีใหเห็นไดวาการเที่ยวสถานบันเทิงของเด็กวัยรุนนั้นถือไดวาเปนปญหาที่

นาสนใจ เนื่องจากปญหานี้เปนปญหาที่กอใหเกิดผลเสียตอตัวของวัยรุนเองและยังสงผลไปถึงครอบครัวของเด็กวัยรุน

อีกดวย ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของวัยรุนหญิง โดย

ศึกษาในเขตจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากมีสถานศึกษาทั้งรัฐบาลและเอกชนอยูเปนจํานวนมาก  และพื้นที่ใกลเคียงของ

สถานศึกษานั้นเปนที่ต้ังของสถานบันเทิงและรานเหลาอีกมากมาย  ผูวิจัยจึงตองการศึกษาหาปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรม

การเที่ยวกลางคืน เพื่อใชเปนแนวทางในการปองกันและแกไขเกี่ยวกับปญหาการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิง 

เพื่อนํามาพัฒนาสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา / วิธีการวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีใน

จังหวัดปทุมธานี เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (survey research) โดยการสุมตัวอยางแบบเจาะจงและบังเอิญ โดยใช

แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 2.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาหญิงที่กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษา

ทั้งของรัฐและเอกชนสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตจังหวัดปทุมธานีจํานวน  8  สถาบัน จํานวน 72,876 คน 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนิสิตนักศึกษาหญิงในระดับปริญญาตรีในอุดมศึกษาสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยทั้งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลและเอกชนในจังหวัดปทุมธานี จํานวน 398 คน 
 2.2 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 
 1.การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ (%) ,คาเฉลี่ย (Χ ) 

2 การวิเคราะหปจจัยทางดานครอบครัวของผูที่ตอบแบบสอบถาม โดยใชสถิติคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ )  

 3.การวิเคราะหขอมูลปจจัยดานสภาพแวดลอมและสังคมของผูที่ตอบแบบสอบถาม ใชสถิติคารอยละ (%) 

คาเฉลี่ย (Χ )  

 4. การวิเคราะหทัศนคติตอการเที่ยวกลางคืนและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา

ตรีในจังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) และ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 5.การวิเคราะหพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนและพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ในจังหวัดปทุมธานี โดยใชสถิติคารอยละ (%) คาเฉลี่ย (Χ ) 

 6.การวิเคราะหระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง และทัศนคติในการเที่ยว
กลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี ใชสถิติทดสอบไคสแควร (Chi- Square)  
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3. ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัย 
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีสถานภาพครอบครัวเปนบิดามารดาอยูรวมกัน สวนใหญ มีบิดา มารดา หรือ

ผูปกครองมีระดับการศึกษาสูงสุด ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  ผูปกครองประกอบอาชีพประกอบธุรกิจสวนตัว โดย

ผูปกครองสวนใหญทราบเรื่องที่ไปเที่ยว ซึ่งบุคคลในครอบครัวของผูตอบแบบสอบถามที่มีพฤติกรรมการเที่ยว

กลางคืนสวนใหญเปนพี่   

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญพักอาศัยอยูในบริเวณที่มี สถานบันเทิง  ซึ่งแหลงที่ผูตอบแบบสอบถามไดรับ

ขาวสารเกี่ยวกับสถานบันเทิงมากที่สุด คือ ใบปลิว  โดยสวนใหญเคยพบเห็นปายโฆษณา โปสเตอร  ใบปลิวและอื่นๆ 

เกี่ยวกับสถานบันเทิงรอบบริเวณสถานศึกษาในรัศมี 500 เมตร  สวนใหญมีกลุมเพื่อนหรือบุคคลใกลชิดที่มีพฤติกรรม

การชอบเที่ยวกลางคืน ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีทัศนคติการเที่ยวกลางคืน อยูในระดับคอนขางไมเห็นดวย 

สวนใหญเห็นวาการเที่ยวกลางคืนทํา ใหไดรับประสบการณใหม    ซึ่งอยูในระดับเห็นดวย              อยางยิ่ง  

ชวงเวลาในการไปเที่ยวสถานบันเทิงของผูตอบแบบสอบถามที่มีมากที่สุด คือ  22.00-24.00 น. โดยมี

คาใชจายตอครั้งที่ในการไปเที่ยวสถานบันเทิงอยูระหวาง  501-1,000 บาท  สวนใหญไปเที่ยวสถานบันเทิงกับกลุม

เพื่อนนอยกวา 5 คน โดยเที่ยวสถานบันเทิง 5-15 ครั้งตอเดือน การแตงกายไปเที่ยวสถานบันเทิงงายๆ ธรรมดา  

เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยรถแท็กซี่  สวนใหญมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบบุคคลรอบขางหรือบุคคลที่มี

ช่ือเสียงในการไปเที่ยวสถานบันเทิง  เหตุผลในการไปเที่ยวสถานบันเทิง คือ เพื่อความทันสมัย  โดยสวนใหญเคยไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากการเที่ยวกลางคืน   

 ระดับความสัมพันธระหวางตัวแปรดานคุณลกัษณะของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสถานที่พักอาศัย บุคคลที่พัก
อาศัยอยูดวย  แหลงที่มาของรายได  คาใชจายประจําเดือน และทัศนคติในการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงใน
เขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยทางสถิติ 0.01 และ 0.05 
 

4. บทสรุป/สรุปผลวิจัย 

จากผลการวิจัย พบวา ปจจัยในดานบุคคล จําแนกตาม บุคคลที่พักอาศัยอยูแหลงที่มาของรายได  และ
คาใชจายประจําเดือน  ตอทัศนคติในการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยรวมมี
ความสัมพันธกันมากที่สุด 

ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเที่ยวกลางคืนของนิสิตนักศึกษาหญิงระดับปริญญาตรีในเขตจังหวัดปทุมธานี 
คือ ผูตอบแบบสอบถามเห็นวา การเที่ยวกลางคืนทํา ใหไดรับประสบการณใหม ซึ่งอยูในระดับเห็นดวยอยางยิ่ง  
 ขอเสนอแนะของการวิจัยในครั้งนี้ พบวา  ผูตอบแบบสอบถามไมเห็นดวยวาการเที่ยวกลางคืนนั้นเปนตนเหตุ
ของปญหาทางสังคม  ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวงสําหรับสังคมไทยในปจจุบัน อยางไรก็ตามปญหาที่เกิดขึ้นแน ๆ ของผู
ที่ชอบเที่ยวกลางคืน คือ การเสียทรัพยเปนจํานวน มากอยางไรประโยชน  จึงถือไดวาการเที่ยวในสถานบันเทิงของ
วัยรุนนั้นถือไดวาเปนปญหาอยางหนึ่งในสังคมไทยและยังเปนสาเหตุที่ทําใหเกิดปญหาตางๆ ตามมามากมาย เชน 
ปญหาการทะเลาะวิวาท ปญหาการติดเหลา การติดบุหรี่ การติดสิ่งเสพติดและการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควรของเด็ก
วัยรุน และยังกอใหเกิดปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศที่อาจจะสงผลใหติดโรคเอดสไดในที่สุด ทั้งนี้ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน รวมถึงสถาบันครอบครัว ควรหาแนวทางในการปองกันและแกไขเกี่ยวกับปญหาการเที่ยวกลางคืนของนิสิต
นักศึกษาหญิง เพื่อนํามาพัฒนาสังคมไทยใหดียิ่งขึ้น 
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5. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จได ดวยความกรุณา และความชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ดร.ปรีชาญาณ วงศอรุณ  อาจารย

ที่ปรึกษาที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ และเมื่อมีปญหาคอยแกไขเพิ่มเติมในสวนที่บกพรองตางๆ  ตลอดจน

ใหขอคิดที่เปนประโยชน แกผูศึกษาดวยความเอาใจใสอยางดียิ่งเสมอมา จนงานคนควาอิสระฉบับนี้สําเร็จลุลวงไป

ดวยดี ผูศึกษารูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.อาจยุทธ  เนติธนากูล ที่ไดกรุณาเปนผูเช่ียวชาญใหความชวยเหลือแนะนําให

ขอคิดเห็นและแกไขขอบกพรองตางๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของสถิติในการศึกษาครั้งนี้ 

นอกจากนี้ ขอขอบคุณ เจาหนาที่ผูประสานงาน ของมหาวิทยาลัยรังสิต  ศูนยศึกษาวิภาวดีนายทะเบียนของทุก

มหาวิทยาลัย ครอบครัวและเพื่อนๆ  

 ประโยชนและคุณคาทั้งมวลที่เกิดจากการศึกษาคนควาอิสระฉบับนี้ ผูศึกษาขอมอบเปนเครื่องบูชาแดบิดา 
มารดาและครู อาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูแกผูศึกษา  
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สวนประสมทางการตลาดของพาณชิยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce)  
ตามความคิดเห็นของนักศึกษา ในเขตกรงุเทพมหานคร 

THE OPINIONS OF UNIVERSITY STUDENT IN BANGKOK PROVINCE 
TOWARD E-COMMERCE’S MARKETING MIX STRATEGIES 

 

รัตนากร นิรมติรศรีชัย1    ดร.ประเสริฐ กิติรัตนตระการ2 

------------------------------------------------------ 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) ตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค เพื่อ 1) เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของพาณิชย
อีเล็กทรอนิกส (E-commerce) และ2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของพาณิชย
อี เล็กทรอนิกส (E-commerce) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาที่ศึกษาอยูใน
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล และสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 400 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาที ( t-test) และคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19 – 20 ป มีการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นป
ที่ 2 และชั้นปที่ 3 เปนสวนใหญ ศึกษาอยูในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท และ
สวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร ปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตของนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดานประหยัดเวลา ดานขอมูลขาวสาร ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานความทันสมัย อยูในระดับมาก 
ในทุกดาน ตามลําดับ สวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส ดานการ
สงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก ตามลําดับ ยกเวนดานราคาอยูใน
ระดับปานกลาง การเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจการซื้อสนิคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
นักศึกษาที่มีอายุ และสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทาง
พาณิชยอีเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน นักศึกษาที่มี เพศ ช้ันป และภูมิลําเนา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 
 

คําสําคัญ : สวนประสมทางการตลาด, พาณิชยอีเล็กทรอนิกส 
 

 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา   สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 
 

This research dealing with the opinions of the university students in Bangkok province towards E-
commerce’s marketing mix strategies aimed (1) to study marketing mix strategies use in E-commerce and (2) to 
compare university student opinions towards marketing mix strategies use in E-commerce classified by personal 
factors. The sample size of 400 was private and government university students in Bangkok province. The 
instrument used in the research was the questionnaires. The data were statistically analyzed by frequency, mean, t-
test and F–test. 

The results of this research showed that most participants were female, 19 and 20 years of age. They 
studied in their second and third year of university in social science field. Their average income was lower than 
5,000 baht. Most of them were born and grown up in Bangkok. The external factors that caused students to use E-
commerce are time saving, information richness, social connection, friends, and modernity respectively. E-
commerce’s marketing mix strategies in an area of promotion, products, and places were perceived highly by the 
students, except for the price which was placed in moderate level. The comparison of university student opinions 
towards marketing mix strategies use in E-commerce classified by personal factors showed that students with 
different income had different opinions towards E-commerce’s marketing mix strategies with at statistical 
significance of 0.01. Students with different age and field of study had different opinion toward E-commerce’s 
marketing mix strategies at statistical significance of 0.05. Students with different age, years of study, and hometown 
had similar opinions toward E-commerce’s marketing mix strategies. 
 
Keywords : MARKETING MIX STRATEGY (4P), E-COMMERCE 

 
1. บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยที่ผานมาจนถึงปจจุบันไดเนนการกระจายความเจริญและ
ความอยูดีกินดีของประชาชน ดวยการพัฒนาภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการผลิตเปนหลัก ในขณะที่
วิวัฒนาการในสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วในรอบทศวรรษที่ผานมา โดยเฉพาะอยางยิ่งระบบขาวสารขอมูล
และความรูใหมๆ ที่หล่ังไหลเขามาในภาคเศรษฐกิจและสังคม และแมวาสังคมเกษตรและสังคมอุตสาหกรมจะยังคง
เปนปจจัยสําคัญในภาคการผลิตของประเทศ สังคมขอมูลขาวสารหรือสังคมสารสนเทศ (Information Society) ไดเริ่ม
กอตัวและเขามามีบทบาทตอกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็วและกวางขวาง 

อินเตอรเน็ตเปนเทคโนโลยีที่แสดงถึงวิวัฒนาการที่กาวหนาขึ้นในการสื่อสารของมนุษยสามารถที่จะ
เช่ือมตอ หรือแสดงขอมูลออกไปไดทั่วโลกในเวลาที่รวดเร็ว สงผลใหเกิดการประยุกตใชในทางธุรกิจอยางแพรหลาย 
เรียกวา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce) หรือ อี-คอมเมิรช (E-Commerce) จากการที่พาณิชย
อิเล็กทรอนิกสเปนธุรกิจที่ทั้งผูซื้อและผูขายสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสินคาและบริการไดโดยไมมีขอจํากัดในเรื่อง
ของพรมแดนและโซนเวลา ดวยเหตุนี้จึงทําใหผูบริโภคสามารถตอบสนองความตองการสินคาและบริการไดตลอด 24 
ช่ัวโมงไมวาจะอยูสวนใดของโลก  
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 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce) จึงเขามามีสวนในชีวิตประจําวันมากขึ้น จากการที่ระบบการ
สื่อสารสมัยใหมเจริญกาวหนามากขึ้น จึงทําใหอินเตอรเน็ตไดเขามาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินชีวิตในยุคปจจุบัน ซึ่ง
เปนสิ่งที่บุคคลสวนใหญเขาถึงไดโดยงาย และมีอยูอยางแพรหลายทั่วถึงทุกสวนภูมิภาค การใชงานก็งายและหลากลาย
ขึ้น การแสวงหาขาวสาร ขอมูล ความบันเทิง หรือสาระขอมูลใดๆ ก็เขาถึงไดโดยงาย ไมจํากัดเวลา ทําใหธุรกิจบน
อินเตอรเน็ต มีเกิดขึ้นมากมายและแพรหลายออกไปอยางรวดเร็ว รวมถึงรานคา ธุรกิจตางๆ ก็ใชชองทางของ พาณิชย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic commerce)นี้ เปนชองทางของธุรกิจกันมากขึ้นดวยเชนกัน  

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ยังทําใหการจัดสรรทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก
ตลาดสินคาและบริการมีลักษณะใกลเคียงกับตลาดที่มีการแขงขันอยางสมบูรณ กลาวคือ ทั้งผูซื้อและผูขายจะมีความรู
ในเรื่องสินคาและบริการนั้น ๆ เปนอยางดี อันเปนผลมาจาก ทั้งผูซื้อและผูขายสามารถหาขอมูลที่เกี่ยวกับสินคาและ
บริการไดอยางสะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย นอกจากนี้ ในระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสยังมีผูซื้อและผูขายเปน
จํานวนมาก ตลอดจน ทั้งผูซื้อและผูขายสามารถเขาออกไดอยางเสรี อีกทั้งสินคาแตละชนิดที่ซื้อขายในระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสทุกช้ิน สวนใหญจะมีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ดวยเหตุนี้จึงทําใหราคาสินคาที่ซื้อขายในระบบ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีความใกลเคียงกับราคาดุลยภาพซึ่งคุณสมบัติเหลานี้ก็สอดคลองกับลักษณะพื้นฐานของตลาดที่
มีการแขงขันอยางสมบูรณ (จิราภรณ เลิศจีระจรัส, 2548 : 2) 

ผลการสํารวจกลุมผูใชอินเทอรเน็ตป 2552 จากการสํารวจของ ศูนยเทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ (เนคเทค/สวทช.) ซึ่งการสํารวจนี้ เปนการสํารวจออนไลน ที่เนคเทคจัดทําอยางตอเนื่อง มี
วัตถุประสงคหลักเพื่อเก็บรวมรวมขอมูลลักษณะพฤติกรรมและความคิดเห็นของผูใชอินเทอรเน็ตในดานตางๆ สําหรับ
ใชเปนแนวทางเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาอินเทอรเน็ตในประเทศไทย  มีผูเขารวมตอบแบบสอบถาม 
ประจําปนี้ทั้งหมด 11,991 คน และมีคําถามพิเศษเกี่ยวกับพฤติกรรมการติดตามขาวออนไลน โดยมีผลการสํารวจที่
นาสนใจสรุปไดวา แนวโนมการใชอินเทอรเน็ตในปหนานั้น จะมีการขยายตัวของการใชอินเทอรเน็ตเพื่อการติดตาม
ขาวสารและขอมูลรวมถึงการเรียนรูผานอินเทอรเน็ตเพิ่มมากขึ้น  ผานทางอุปกรณเคลื่อนที่พกพาที่รองรับการ
ใหบริการขาวออนไลนและหนังสืออิเล็กทรอนิกส  (e-Book) ที่หลากหลาย เชน เครื่องอานอิเล็กทรอนิกส (e-Reader) 
สมารตโฟน และพีดีเอโฟน เปนตน อันจะนํามาซึ่งการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัลของไทยอีกมากและเปนสวนหนึ่งของ
สังคมอุดมปญญาของประเทศในอนาคต จึงเปนความทาทายของทุกภาคสวนในการเตรียมความพรอมเชิงนโยบายและ
เชิงปฏิบัติในการกระตุนและพัฒนาใหเกิดการสรางสรรคเนื้อหาดิจิทัลและแอพพลิเคชั่นที่มีคุณภาพ รวมถึงแนวทาง
การกลั่นกรองความเหมาะสมของเนื้อหาดิจิทัล โดยไมใหกระทบตอการแสดงความคิดเห็นอยางเสรีของภาคประชาชน 
และใหสอดคลองกบัความตองการของประชาชนภายในประเทศ  

ดังนั้นจากการเติบโตของธุรกิจพาณิชยอีเล็กทรอนิกสที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิจัยเรื่อง
สวนประสมทางการตลาดของพาณิชอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) ตามความคิดเห็นของของนักศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดเปนแนวทางในการปรับปรุงวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อการกาวสู
การเปนผูนําทางธุรกิจพาณิชยอีเล็กทรอนิกสตอไป 

 

 วัตถุประสงคของการวิจัย 
        1. เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) 
 2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล 
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สวนประสมทางการตลาดตามความคิดเห็น
ของนักศึกษาในการซื้อสินคาผานทางพาณิชย
อีเล็กทรอนิกส (E-commerce) 
 

- ดานผลิตภัณฑ 
- ดานราคา 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 

 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษาประกอบดวย เพศ, อายุ, ช้ันป, สาขาวิชา, รายไดเฉลี่ย

ตอเดือน, ภูมิลําเนา และปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตประกอบดวย ขอมูลขาวสาร, สังคม
กลุมเพื่อน, ความทันสมัย, ประหยัดเวลา 

2. ตัวแปรตาม ไดแก สวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) ประกอบดวย 
ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด 

 
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive  Research) ใชเทคนิคการสํารวจ  (Survey Technique) 
เพื่อศึกษาสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็น
ตอสวนประสมทางการตลาดของพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ผูวิจัยจึงได
กําหนดประชากรกลุมตัวอยางที่จะศึกษา  ไดแก  นักศึกษาที่ศึกษาอยูในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาล  และ
สถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร การสรางเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดทั้งการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List) 
และแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบงออกเปน 4  ตอน ดังนี้ 
                ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของของนักศึกษา ประกอบดวย เพศ, อายุ, ช้ันป, 
สาขาวิชา, รายไดเฉลี่ยตอเดือน, ภูมิลําเนา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Check List)  

ปจจัยสวนบุคคลของนักศึกษา 
-       เพศ 
- อายุ 
- ช้ันป 
- สาขาวิชา 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- ภูมิลําเนา 

ปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ต 

-       ขอมูลขาวสาร 
- สังคมกลุมเพื่อน 
- ความทันสมัย 
- ประหยัดเวลา 
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ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทางอินเทอรเน็ตประกอบดวย 
ขอมูลขาวสาร, สังคมกลุมเพื่อน, ความทันสมัย, ประหยัดเวลา ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ   

ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชย
อีเล็กทรอนิกส (E-commerce) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานการ
สงเสริมการตลาด ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ 
 ตอนที่ 4 เปนขอเสนอแนะและขอคิดเห็นอื่น ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายเปด เพื่อใหนักศึกษา
เสนอแนะ และแสดงความคิดเห็น 
 
3. ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 สรุปผลการวิจัย 

1.  ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของ นักศึกษาสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 19 – 20 ป มี
การศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปที่ 2 และชั้นปที่ 3 เปนสวนใหญ ศึกษาอยูในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร มีรายไดเฉลี่ย
ตอเดือน ตํ่ากวา 5,000 บาท และสวนใหญมีภูมิลําเนาอยูในกรุงเทพมหานคร 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทาง
อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานประหยัดเวลา ดานขอมูลขาวสาร ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานความ
ทันสมัย อยูในระดับมาก ในทุกดาน ตามลําดับ  

3. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผาน
ทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ ยกเวนดานราคาอยูในระดับปานกลาง  

4.  ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวน
นักศึกษาที่มีอายุ และสาขาวิชาตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทาง
พาณิชยอีเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน นักศึกษาที่มี เพศ ช้ันป และภูมิลําเนา
ตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกสไมแตกตางกัน 

อภิปรายผล 
1.  ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับปจจัยภายนอกที่ใชบริการซื้อสินคาผานทาง

อินเทอรเน็ตของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ดานประหยัดเวลา ทั้งนี้เนื่องจากปจจุบันการจราจรในกรุงเทพมหานคร
คอนขางแออัด การเดินทางเพื่อซื้อสินคาในบางครั้งตองเสียเวลาในการเดินทางมาก การซื้อสินคาผานทางพาณิชย
อีเล็กทรอนิกสจึงมีเปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ชวยใหประหยัดเวลาในการเดินทาง ดานขอมูลขาวสารทั้งนี้เพราะการซื้อ
สินคาผานทางอินเทอรเน็ตจะมีขอมูลขาวสารของสินคาใหสามารถเลือกพิจารณาเปรียบเทียบกอนการตัดสินใจซื้อได 
ดานสังคมกลุมเพื่อน และดานความทันสมัย อยูในระดับมาก ในทุกดาน ตามลําดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พูน
ศรี พูลสวัสดิ์ (2551) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-COMMERCE) มาใชกับสินคาหนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในกลุมภาคกลางฝงตะวันออก  พบวาผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการใหความคิดเห็น
เกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใชในกลุมผลิตภัณฑสินคา OTOP โดยรวมอยูในระดับเห็น
ดวย โดยเห็นดวยมากกับดานการเพิ่มชองทางในการขยายตลาด และดานการประหยัดเวลากระบวนการบริหารเปนไป
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อยางรวดเร็ว ผูประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยแรงจูงใจในการนําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาใช ดานการ
ประหยัดเวลากระบวนการบริหารเปนไปอยางรวดเร็ว และตรงกับผลงานวิจัยในดานประหยัดเวลา เพราะวาเปนการ
เพิ่มความสะดวกสบายและความพึงพอใจใหแกลูกคามากขึ่น 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผาน
ทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส ดานการสงเสริมการตลาด ดานผลิตภัณฑ และดานชองทางการจัดจําหนาย อยูในระดับมาก 
ตามลําดับ ยกเวนดานราคาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เนื่องจากสวนประสมทางการตลาดแตละสวนจะถูกปรับเปลี่ยน
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย อยางเชน การลดราคาสินคาหรือการเปลี่ยนรูปแบบการสงเสริม
การเพื่อเพิ่มยอดขาย หรือการผสมผสานกันของสวนประกอบตางๆ เชน การสรางตราสินคา  หรือการจัดการลูกคา
สัมพันธ สามารถถูกใชเพื่อพัฒนากลวิธี ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในการสื่อสารทางการตลาด สวนดานราคาของสินคามี
ราคาต่ําเพื่อดึงดูดลูกคา ดังนั้นนักศึกษาจึงใหความสําคัญกับการสงเสริมการตลาดมาเปนอันแรก 

3.  ผลการเปรียบเทียบสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวา นักศึกษาที่มี รายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทาง
การตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจากรายไดเปนปจจัยหนึ่งในการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกสของนักศึกษา นักศึกษาที่มี
รายไดสูงยอมตัดสินใจซื้อสินคาไดเร็วกวานักศึกษาที่มีรายไดตํ่า สวนนักศึกษาที่มีอายุ และสาขาวิชาตางกัน มีความ
คิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกสแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เนื่องวุฒิภาวะทางอายุมีสวนในการตัดสินใจของนักศึกษาเนื่องจาก นักศึกษาที่มีอายุ
นอยมักจะไมคอยคิดถึงประโยชนจากการสั่งซื้อสินคา มักจะใหความสําคัญกับความอยากไดและตัดสินใจซื้อ สวน
นักศึกษาที่มีอายุมากมักจะใชเหตุและผลในการตัดสินใจมากกวาใชอารมย ยกเวน นักศึกษาที่มี เพศ ช้ันป และ
ภูมิลําเนาตางกัน มีความคิดเห็นตอสวนประสมทางการตลาดของธุรกิจการซื้อสินคาผานทางพาณิชอีเล็กทรอนิกสไม
แตกตางกัน  
 
4. บทสรุป 

การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เปนการทําการคาโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยที่การคาทุกประเภทลวนมีโอกาส
ในการใชประโยชนจากพาณิชยอิเล็กทรอนิกส และไมวาจะเปนพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางธุรกิจดวยกันเอง เชน 
การจัดระบบการสั่งซื้อวัตถุดิบและชิ้นสวนระหวางคูคา หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางพอคาและผูบริโภค เชน 
การขายหนังสือผานอินเตอรเน็ต หรือพาณิชยอิเล็กทรอนิกสระหวางภาคเอกชนกับภาครัฐ เชน การจัดซื้อจัดจางของ
ภาครัฐโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนตน ดังนั้นระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกสจึงเอื้ออํานวยใหการทําธุรกรรมทางการคา 
มีความสะดวกรวดเร็วและแมนยํา ไมวาจะเปนขั้นตอนของการโฆษณาสินคา  การสั่งซื้อ การชําระเงิน ไปจนถึงการ
ระบบขนสงสินคาและบริการ  ซึ่งลวนใชอิเล็กทรอนิกส เปนสื่อไดทั้งสิ้น การทําการคาโดยใชพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
จึงเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วทั่วโลก 
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ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกและความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอสวนประสม 
ทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย 

ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชนิีนาถ ตาํบลกอเอ  
อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธาน ี

KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF GERMINTED BROWN RICE AND 
CONSUMER SATISFACTION WITH EFFECT MARKETING MIX FOR KRAYATIP 

GERMINTED BROWN RICE FROM BANYANGNOI ARTS AND CRAFTS CENTER OF 
HER MAJESTY QUEEN SILIKIT OF THAILAND, TUMBON KOAE,  

AMPHUR KHUANGNAI, UBONRATCHATHANI PROVINCE 
 

สุภิทธา  บุญเนื้อ1   เกสรา  สุขสวาง2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยเรื่องความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสม
ทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของศูนยศิลปาชีพบานยางนอยในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) ศึกษาความรูความเขาใจของ
ผูบริโภคที่มีตอขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 2) ศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวน
ประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจา
สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และ3) เปรียบเทียบความพึงพอใจของ
ผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล กลุมตัวอยางไดแก ผูบริโภคที่ซื้อผลิตภัณฑขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย 
ต้ังแตวันที่ 9 - 27 ธันวาคม 2552 จํานวนทั้งสิ้น 400 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คาเฉลี่ย คาที ( t-test) และคาเอฟ (F-test) 

ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยดานคุณสมบัติ
ของสาร GABA ดานคุณสมบัติของสารแกมมาโอรายซานอลทีมีในขาวกลองเพาะงอกในระดับปานกลาง สวนดาน
การยอยและการดูดซึมเขาสูรางกายของขาวกลองเพาะงอกและดานการหุงตมขาวกลองเพาะงอก ผูบริโภคมีความรู
ความเขาใจในระดับมากที่สุด ผูบริโภคมีความพึงพอใจของผูบริโภคตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะ
งอก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนายในระดับมาก สวนดานการสงเสริมการตลาดโดย

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําสาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ภาพรวมผูบริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเวน ผูบริโภคเพศชาย ผูบริโภคที่มีสถานภาพหมาย ผูบริโภคที่เปน
โรคหอบหืด และโรคหัวใจ พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกในระดับมากที่สุด และความ
พึงพอใจของผูบริโภค พบวา ผูบริโภคที่มีอายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มี
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกไมแตกตางกัน ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความพึง
พอใจตอสวนประสมทางการตลาดแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบริโภคที่มีอาชีพ และโรค
ประจําตัวที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจของผูบริโภค, ขาวกลองเพาะงอก, ศูนยศิลปาชีพบานยางนอย 
 

Abstract 
 

This research is about knowledge and understanding of Germinted Brown Rice and consumer satisfaction 
affecting marketing mix for Krayatip Germinted Brown Rice from Banyangnoi Arts and Crafts Center of Her 
Majesty Queen Silikit of Thailand, Tumbon Koae, Amphur Khuangnai, Ubonratchathani Province. The research 
aimed (1) to study about knowledge and understanding of Germinted Brown Rice and consumer satisfaction 
affecting marketing mix for Krayatip Germinted Brown Rice from Banyangnoi Arts and Crafts Center of Her 
Majesty Queen Silikit of Thailand, Tumbon Koae, Amphur Khuangnai, Ubonratchathani Province. (2) to investigate 
consumer’s satisfaction affecting marketing mix for Krayatip Germinted Brown Rice from Banyangnoi Arts and 
Crafts Center of Her Majesty Queen Silikit of Thailand, Tumbon Koae, Amphur Khuangnai, Ubonratchathani 
Province. (3) to compare consumer’s  satisfaction affecting marketing mix for Krayatip Germinted Brown Rice from 
Banyangnoi Arts and Crafts Center of Her Majesty Queen Silikit of Thailand, Tumbon Koae, Amphur Khuangnai, 
Ubonratchathani Province by personal factors. The samples were 400 consumers who bought Krayatip Germinted 
Brown Rice from Banyangnoi Arts and Crafts Cente during 9 – 27 December 2009. The instruments used in the 
research were questionnaires. The statistical methods used were frequency, mean, t-test and F–test. 

The results of this research showed that the consumers had moderate knowledge and understanding about 
Krayatip Germinted Brown Rice and its benefit from GABA substance and Gamma Oryzanol substance within 
Germinted Brown Rice. On the other hand, in terms of benefit in digestion and absorption into the body and how to 
cook Germinted Brown Rice, consumers had highest level of knowledge and understanding. The respondents were 
highly satisfied with marketing mix of Germinted Brown Rice regarding products, prices, and places. However, as 
for promotion, they were highly satisfied, except those consumers who were males, widows, asthma patients, and 
heart disease patients. These respondents were very highly satisfied with marketing mix of Germinted Brown Rice. 
The result of the consumers satisfaction comparison showed that consumers with different age, education level, 
monthly earnings, and marriage status were equally satisfied with marketing mix for Germinted Brown Rice. The 
satisfaction of the consumers with different gender towards marketing mix for Germinted Brown Rice was different 
at statistical significant level of 0.01. Consumers with different occupations and congenital disease had different 
level of satisfaction towards marketing mix for Germinted Brown Rice differently at statistical significant level of 0.05. 
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Keywords :  Consumer satisfaction, Germinted brown rice, Banyangnoi arts and crafts center 
 

1. บทนํา 
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ไดทรงมีความหวงใยดานการโภชนาการของพสกนิกรชาวไทย

เปนอยางมาก ในอดีตที่ผานมาพระองคจึงไดทรงเปนผูริเริ่ม โครงการที่มีความสําคัญที่มีความเกี่ยวของกับดาน
โภชนาการจํานวนหลายโครงการ ภายใตช่ือ “โครงการสงเสริม ศิลปาชีพ” ซึ่งในภายหลังทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
ใหกอต้ังเปนรูปมูลนิธิ พระราชทานนามวา “มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ” เมื่อวันที่ 21 
กรกฎาคม พ.ศ. 2519  และเมื่อ พ.ศ. 2528 ไดเปลี่ยนช่ือเปน “มูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ” อันเปนการสงเสริมอาชีพและขณะเดียวกันยังอนุรักษและสงเสริมงานศิลปะพื้นบานที่มีความ
งดงามหลายสาขา เชน การปน การทอ การจักสาน การแปรรูปอาหาร เปนตน 

ศูนยศิลปาชีพบานยางนอย เปนโครงการแหงหนึ่งที่อยูภายใตการกํากับดูแลของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ ใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ต้ังอยูที่บานยางนอย ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี กอต้ัง
ขึ้นในวันที่  22  พฤศจิกายน พ.ศ 2539  โดยพระราชดําริ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีความ
หวงใยในสุขภาพของประชาชนและ มีพระประสงคที่จะใหมีแหลงอาหารเพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ และ
ประเทศไทยจะไดเปนแหลงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย จึงมีพระราชดําริใหจัดต้ังโครงการฟารมตัวอยางบานยางนอยขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายไดและปองกันการอพยพแรงงานเขาสูเมืองหลวง รวมทั้งอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบานยางนอยและหมูบานใกลเคียง จํานวน  21  หมูบาน 
การดําเนินงานของฟารมตัวอยางตามพระราชดําริบานยางนอย เปนไปในลักษณะของการเกษตรแบบผสมผสาน 
(Integrated Agriculture) โดยนําหลาย ๆ หลักการมาปรับใช เพื่อใหเกิดผลผลิตที่ปลอดสารพิษ (Pesticide free) มีการ
ใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและคุมคาสูงสุด เชน การปลูกผักผลไม ไมดอกไมประดับ การเพาะเห็ดเศรษฐกิจ การเลี้ยง
สัตว ปศุสัตว และประมง การทํานาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุขาวบริสุทธิ์ หมอนไหม พืชสมุนไพร โรงสีขาวกลอง การผลิต
ขาวกลองเบญจกระยาทิพย และการแปรรูปผลผลิตตาง ๆ ภายในฟารม เพื่อใหตอเนื่องและสามารถเก็บเกี่ยวไดทุกวัน 
การดําเนินการเปนไปตามหลักของเกษตรยั่งยืน ผูบริโภคยั่งยืน ผูผลิตยั่งยืน สิ่งแวดลอมยั่งยืน 

สําหรับผลผลิตของบานยางนอย ในปจจุบันก็มีดวยกันมาก ทั้งผามัดหมี่ ผากาบบัว เครื่องทองเหลือง ชุบเงิน
ชุบทองเครื่องปนดินเผา ดอกไมประดิษฐ จากโครงการศิลปาชีพ และผลิตภัณฑคุณภาพสูงจากโครงการฟารมตัวอยาง 
โดยเฉพาะสุดยอดขาวกลองปรุงเพื่อเสริมภูมิตานทาน เนื้อสุกรและเปดเทศสายพันธุดีจากจีน เรียกไดวาที่บานยางนอย
มีทุกสิ่งที่ใหชาวบานในพื้นที่สามารถเรียนรูพัฒนาและนํามาใชไดอยางยั่งยืน ทั้งนี้ 1  ในโครงการฟารมตัวอยางที่
พระองคสงเสริมการผลิตก็คือ ขาวกลองเพาะงอกปรุงเบญจกระยาทิพย “แรกผลิ 6” (The Germinated Brown Rice 6) 
ซึ่งเปนขาวกลองที่ผานกรรมวิธี GERMINATION เพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนาการ ดวยกระบวนการทางชีวเคมีตาม
ธรรมชาติ โดยการนําขาวกลองที่ไดจากการทดลองปลูก ซึ่งมีการควบคุมดูแลการเพาะปลูกอยางใกลชิดจากนักวิชาการ
กรมวิชาการเกษตร ประกอบดวย ขาวขาวดอกมะลิ 105 ขาวเหนียว กข. 6 ขาวหอมแดง ขาวกลองดอกมะลิ 105 และขาวก่ํา
ดอยมูเซอร จากนั้นนําขาวกลองที่ไดจากการเพาะปลูก มาผานกระบวนการเพาะเมล็ดขาวจนงอกกอนนํามาหุงตม เพื่อ
ปรับปรุง โครงสรางของโปรตีน และคุณคาทางโภชนาการใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นตามธรรมชาติ ภายในสภาวะที่มีการ
ควบคุมความชื้น แสง อุณหภูมิ เวลา และออกซิเจนที่พอเหมาะจนไดขาวที่มีวิตามินสูง อีกทั้ง ยังมีสาร GAMMA 
AMINO BUTYRIC ACID (GABA) สูง ซึ่งเปนสารตอตานอนุมูล อิสระใหเซลในรางกายทํางานเปนปกติ มิใหเซลแก
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เร็วผิดปกติ กลายเปน สารกอมะเร็ง นอกจากนั้นยังเพิ่มสารแกมมาโอรายซานอล  3  เทาของขาวกลองธรรมดา และที่
สําคัญยังเพิ่มแรธาตุที่จําเปนพอเหมาะที่รางกายตองการซึ่งเปนอาหารที่มีคุณภาพยอดเยี่ยม สําหรับบํารุงสุขภาพ เสริม
ภูมิคุมกัน ปองกันโรคภัย ตามธรรมชาติอีกดวย (มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2552) 

ปจจุบันผูบริโภคสวนใหญตางเล็งเห็นถึงความสําคัญและหันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้น อันเปนผล
สืบเนื่องมาจากภาวะความตื่นกลัวจากสถานการณตาง ๆ ดังเชนเมื่อเกิดขาวของโรคไขหวัดนก รวมทั้งโรคระบาดอื่น ๆ 
ในสัตว ผูบริโภคก็จะเลิกรับประทานเนื้อไก และหันมาบริโภคอาหารโปรตีนประเภทอื่นทดแทน ดังนั้น เพื่อเปนการ
ตัดปญหา ผูบริโภคจึงหันมาสนใจผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งกําลังเปนที่นิยมตามกระแสของตลาดโลกที่ผูบริโภค
มีความใสใจในเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น ทั้งนี้ ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ (Functional foods หรือ Organic foods) 
หมายถึง อาหารท่ีชวยเสริมสุขภาพรางกายใหกับมนุษย นอกเหนือจากปริมาณสารอาหารหลักที่ไดจากการบริโภค
อาหารทั่วไป อันไดแก โปรตีน ไขมัน คารโบไฮเดรต วิตามินและเกลือแร ผลิตภัณฑ อาหารเพื่อสุขภาพจะมีคุณประโยชน
มากมายตอสุขภาพของผูบริโภคโดยตรง อาทิ ชวยลดอัตราเสี่ยง ตอการเกิดโรคไขมันหรือคลอเรสเตอรอลในเลือดสูง 
ลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และโรคอวน นอกจากนี้ยังมีสวนชวยในเรื่องการ
เพิ่มระบบภูมิคุมกันใหกับรางกาย ตัวอยางของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพหรือ Functional foods สวนใหญสามารถ
พบไดในชีวิตประจําวันซึ่งมีอยูหลากหลายประเภท เชน Phytosterols, Probiotics รวมถึงผลิตภัณฑที่มีการเพิ่ม
สารอาหารตาง ๆ ลงไป อาทิ แคลเซียม วิตามิน รวมไปถึงเครื่องดื่มพิเศษตาง ๆ ดวย (สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม, 2552) 

จากขอมูลผลิตภัณฑขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษา 
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอก และความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาว
กลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ อําเภอ
เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  โดยศึกษาความรูความเขาใจเกี่ยวกับขางกลองเพาะงอกในดานคุณสมบัติของสาร GABA 
ที่มีในขาว ดานคุณสมบัติของสารแกมมา โอราย ซานอล ที่มีในขาว ดานการยอยและการดูดซึมขาวเขาสูรางกาย ดาน
การหุงตมขาวกลองเพาะงอก และศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะ
งอกฯ ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด และขอเสนอแนะตอผลิตภัณฑ
ดังกลาว  

ทั้งนี้ ขอมูลที่ไดจากการวิจัยในครั้งนี้สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณา เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ใหเปนไปตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด เปนที่รูจักและเปนที่นิยมของผูบริโภคในทองตลาด 
อยางกวางขวาง และสามารถตอบสนองพระราชดําริของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ ในการพัฒนาอาชีพ ยกระดับรายได
และปองกันการอพยพแรงงานเขาสูเมืองหลวง อนุรักษวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร
บานยางนอยและหมูบานใกลเคียงไดอยางยั่งยืนสืบตอไป 
 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูบริโภคท่ีมีตอขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพ
บานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยา
ทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 



 

734  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจ
กระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน 
จังหวัดอุบลราชธานี จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 
 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

1.ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอ
เดือน สถานภาพสมรส ภูมิลําเนา และโรคประจําตัว 

2.ตัวแปรตาม ไดแก  
2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภค ประกอบดวย ดาน

คุณสมบัติของสาร GABA ที่มีในขาว ดานคุณสมบัติของสารแกมมาโอรายซานอล ที่มีในขาว ดานการยอยและการดูด
ซึมขาวเขาสูรางกาย และดานการหุงตมขาวกลองเพาะงอก  

2.2 ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกฯ 
ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่/ชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด  
 
       ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)                         ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 

ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค 
-      เพศ 
- อายุ 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
- สถานภาพสมรส 
-      โรคประจําตัว 

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอก
เบญจกระยาทิพยของผูบริโภค 

 
- คุณสมบัติของสาร GABA ในขาว 
- คุณสมบัติของสารแกมมา โอราย ซานอล 
    ในขาว 
- การยอยและการดูดซึมขาวเขาสูรางกาย 
- การหุงตมขาวกลองเพาะงอก 

ความพึงพอใจของผูบริโภค 
ท่ีมีตอกลยุทธทางการตลาดของ 

ขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย 

- ดานผลิตภัณฑขาวกลองเพาะงอก 
- ดานราคาขาวกลองเพาะงอก 
- ดานชองทางการจัดจําหนาย 
- ดานการสงเสริมการตลาด 
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2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 
การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) ใชเทคนิคการสํารวจ (Survey Technique) 

เพื่อศึกษาความรูความเขาใจของผูบริโภคที่มีตอขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ใน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย 
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนยศิลปา
ชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
จําแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ผูวิจัยจึงไดกําหนดประชากรกลุมตัวอยางที่จะศึกษา ผูบริโภคที่มางานแสดง
ผลิตภัณฑของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯ ต้ังแตวันที่ 9 - 27 ธันวาคม 2552  จํานวนทั้งสิ้น 400 คน การสราง
เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ ตลอดทั้งการจัดเก็บรวบรวมขอมูล  และการวิเคราะหขอมูล แบบสอบถามในการ
วิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถามแบบเลือกตอบ(Check List) และแบบมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) แบง
ออกเปน 4  ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคท่ีมางานแสดงผลิตภัณฑของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพ
ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ณ สวนอัมพร กรุงเทพมหานคร ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ 
(Check list) 

ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ (Check list) 

ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ของศูนย
ศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบประเมินคา 5 ระดับ (Rating Scales) 

 ตอนที่ 4 คําถามความคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริโภคที่เกี่ยวของกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยา
ทิพย ของศูนยศิลปาชีพบานยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัด
อุบลราชธานี 
 
3. ผลการวิเคราะห/ ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 สรุปผลการวจิัย 

1.  ผูบริโภคที่มางานแสดงผลิตภัณฑของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯ ต้ังแตวันที่ 9 - 27 ธันวาคม 2552 
พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุมากกวา 50 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีอาชีพขาราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ สวนใหญมีรายไดระหวาง 10,000 – 20,000 บาท มีสถานภาพสมรส และสวนใหญไมมีโรค
ประจําตัว              

2 .ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภค 
พบวา ดานคุณสมบัติของสาร GABA ที่มีในขาว พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ดานคุณสมบัติ
ของสารแกมมาโอรายซานอลที่มีในขาวกลองเพาะงอก พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ดานการ
ยอยและการดูดซึมเขาสูรางกายของขาวกลองเพาะงอก พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด และการ
หุงตมขาวกลองเพาะงอก พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับมากที่สุด  
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3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจ
กระยาทิพยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดในระดับมาก ยกเวน ผูบริโภคเพศชาย ผูบริโภคที่มีอายุ 30 -40 ป และผูบริโภคที่มีรายได 20,000 – 
30,000 บาท และผูบริโภคที่เปนโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และโรคหัวใจ มีความพึงพอใจตอ
สวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ดานราคา โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสมทาง
การตลาดในระดับมาก ยกเวน ผูบริโภคที่เปนโรคหัวใจ มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ในระดับมาก
ที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก 
ยกเวน ผูบริโภคเพศชาย ผูบริโภคที่เปนหมาย ผูบริโภคที่เปนโรคหอบหืด และผูบริโภคที่เปนโรคหัวใจ ผูบริโภคมี
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ยกเวน ผูบริโภคเพศหญิง ผูบริโภคที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป และ
มากกวา 50 ป ผูบริโภคที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน ธุรกิจสวนตัว และ
พนักงานเอกชน ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ผูบริโภคที่มี
สถานภาพโสด และผูบริโภคที่เปนโรคหอบหืด และไมมีโรค พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก 

4.  ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย
ของผูบริโภคโดยภาพรวม พบวา ผูบริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มี
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภคไมแตกตางกัน สวน
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของ
ผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผูบริโภคที่มีอาชีพ และโรคประจําตัวตางกัน มีความพึง
พอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 
 อภิปรายผล 

ในการวิจัยเรื่องความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของศูนยศิลปาชีพบาน
ยางนอย ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ตําบลกอเอ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ครั้งนี้ มี
ประเด็นที่นาสนใจควรนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคที่มางานแสดงผลิตภัณฑของมูลนิธิสงเสริมศิลปาชีพในสมเด็จฯ ต้ังแตวันที่ 
9 - 27 ธันวาคม 2552 พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง เนื่องจากเพศหญิงมีความสนใจในเรื่องสุขภาพ มีความหวาดกลัว
โรคภัยไขเจ็บมากกวาเพศชาย ดังนั้นจึงหันมาใหความสนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น มีอายุมากกวา 50 ป 
เนื่องจากมีฐานะที่มั่นคงจึงสามารถเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพได มีการศึกษาระดับปริญญาตรีเปน
สวนใหญ เนื่องจากผูบริโภคที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะมีความรูในเรื่องคุณประโยชนของขาวกลองเพาะงอก 
มีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากเปนขาวที่มาจากโครงการฯ สวนใหญมีรายไดระหวาง 10,000 – 
20,000 บาท เนื่องจากขาวกลองเพาะงอกยังมีราคาคอนขางสูง รายไดจึงมีสวนในการตัดสินใจบริโภค มีสถานภาพ
สมรส เนื่องจากผูบริโภคตองการดูแลตนเองและคนในครอบครัวใหมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง และสวนใหญไมมีโรค
ประจําตัว เนื่องจากการบริโภคขาวกลองเพาะงอกถือเปนการดูแลสุขภาพเนื่องจากขาวกลองเพาะงอกมีประโยชนและ
ปองกันโรคได ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยของ อภิเชษฐ ศรีจันทร (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องการตลาดอุตสาหกรรมขาว
กลองตามทรรศนะของผูบริโภค โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมในการบริโภคขาวกลองและศึกษาเปรียบเทียบ
ทัศนคติผูบริโภคที่มีตอสวนผสมทางการตลาดขาวกลอง จําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
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คือผูบริโภคที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป มีภูมิลําเนาในกรุงเทพมหานครและเคยบริโภคขาวกลอง ผลการวิจัยดานพฤติกรรมใน
การซื้อและการบริโภคขาวกลอง พบวาขาวกลองที่ผูบริโภคสวนใหญซื้อคือ ขาวกลองหอมมะลิบรรจุถุง ขนาด 5 
กิโลกรัมโดยซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ซื้อครั้งละ 1 ถุงและสวนใหญจะซื้อจากรานซุปเปอรมารเก็ต ดานการบริโภคพบวา 
สวนใหญบริโภคขาวกลองมาเปนเวลานอยกวา 3 ป บริโภคทุกสัปดาหๆ ละ 1-2 ครั้ง โดยนํามาหุงปนกับขาวขาว 
สาเหตุของการบริโภคมาจากการแนะนําของบุคคลอื่น สิ่งที่คาดหวังจากการบริโภค คือตองการมีสุขภาพสมบูรณ
แข็งแรง สิ่งที่ทําใหมั่นใจในคุณภาพของขาวกลองคือ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานจากหนวยงานของรัฐ สวนผล
การศึกษาทัศนคติของผูบริโภคที่มีตอสวนทางการตลาดขาวกลอง พบวาผูบริโภคสวนใหญมีทัศนคติตอสวนผสมทาง
การตลาดขาวกลองโดยรวมทุกดานอยูในระดับปานกลาง 

2. จากผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของ
ผูบริโภค พบวา ดานคุณสมบัติของสาร GABA ที่มีในขาว พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาภาพรวม พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยทําใหรูสึกผอนคลายและ
หลับสบาย ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก สวนเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยชวยใหการ
ไหลเวียนโลหิตในสมองไดดี ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับนอยมาก เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคหันมาใหความ
สนใจเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหารที่รับประทานเขาไปในแตละมื้อมากขึ้น จึงไดศึกษาประโยชนของอาหารแตละ
ชนิดที่มีประโยชนตอรางการ ซึ่งสาร GABA ปกติมีในขาวกลอง ทุกชนิด มากนอยตางกันแลวแตพันธุขาวสามารถ
เสริมใหมีมากยิ่งขึ้นโดยกระบวนการจุลชีวะเคมี ตามธรรมชาติสามารถผลิตเพิ่มมากขึ้นไดแตละพันธุมากนอยตางกัน
ขึ้นอยูกับปริมาณของอมิโลส ที่อยูในขาวแตละพันธุ ขณะอยูในกระบวนการจุลชีวะจะผลิต Glutamic acid ออกมา ทํา
หนาที่ decarboxylation ในสวนที่เปนจมูกขาวสรางสาร GABA ออกมาเปน 10 เทา ขึ้นอยูกับความสามารถ ผลิต 
glutomic acid ออกมาไดมากนอยแคไหน และมีความสัมพันธกับออกซิเจน อุณหภูมิ ระยะเวลา ความชื้น ความเปนกรด 
และดางที่เหมาะสม มีประโยชนในการักษา สงเสริมใหการไหลเวียนโลหิตในสมองไดดี สาร GABA ออกฤทธิ์โดยตรง
ตอระบบประสาทสวนกลางแบบ Neuro Transmitter สงสัญญาณสูเสนโลหิต ในสมองเพื่อลดความดันของโลหิตใน
สมอง ลดความดัน โลหิตในรางกาย ใหรูสึกผอนคลาย และหลับสบาย หลายสถาบันยังไดรายงานวา GABA ที่ไดจาก
ขาว ใชปองกันมะเร็งในลําไส  และสาร GABA ยังเปนสารตอตานอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่นิยมบริโภคกันเพื่อชะลอความ
ชราอีกดวย ดานคุณสมบัติของสารแกมมาโอรายซานอลที่มีในขาวกลองเพาะงอก พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจใน
ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย
กระตุนการขับสารน้ําดีสูลําไสใหญ ลดการทองอืด ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก สวนเรื่องขาวกลอง
เพาะงอกเบญจกระยาทิพยรักษาโรคมะเร็งได ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับนอยมาก ทั้งนี้เพราะสารแกมมาโอ
รายซานอลที่มีในขาวกลองเพาะงอก เปนกรดไขมัน Furolic Acid ชนิดหนึ่งในหลาย ๆ ชนิดที่มีอยูในขาวกลอง ขาวแต
ละชนิดจะมีไมเทากันมาก นอยจะขึ้นอยูกับสี และความเขมของสี มีสรรพคุณตอสุขภาพ คือ กระตุนตอมไรทอใหขับ
ฮอรโมนอยางสม่ําเสมอ และใหทํางานสัมพันธกับ อวัยวะอื่น ๆ ในรางกาย กระตุนฮอรโมนในการเจริญเติบโตให
ทํางานรวมกับฮอรโมนเพศโดยเฉพาะ เพศชาย (Testosterone) ใหอยูในระดับสูงสม่ําเสมอทําใหชะลอความชรา สมาน
ผิวโดยธรรมชาติ (national Healer) โดยเฉพาะหญิงที่มีปญหาปวดทอง และเปนสิวในรอบเดือน กระตุนตับใหขับ
เอนไซมเพื่อขจัดสารพิษใหออกจากรางกาย ความคุมน้ําตาลในกระแสเลือด โดยทําใหคารโบไฮเดรตเปนโมเลกุลเล็ก 
(oligosaccharide) และกระตุน เอนไซมยอยแปง เชน amylase ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ลดโอกาสในการ
เปนไขขออักเสบชนิดเริ่มตน (Early Arthroscherosis) ชวยในการขับสารแหงความสุขใจ พอใจ (เอ็นโดรฟน) ชวย
เสริมสรางเนื้อเยื่อของกลามเนื้อเรียบ ปองกันมะเร็งลําไสใหญ สงเสริมการหมุนเวียนของโลหิต ลดพลาสมา คลอ
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เลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมคารโบไฮเดรตในรางกายใหไดพลังงานต่ํา การกระตุนการขับน้ําดีสูลําไสเพื่อสลาย
ไขมันใหดียิ่งขึ้นลดการทองอืด และเปนสารตอตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง ดานการยอยและการดูดซึม
เขาสูรางกายของขาวกลองเพาะงอก พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา 
ผูบริโภคมีความรูความเขาเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตามธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก สวนเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยใหคุณประโยชนตอ
รางกายเหมือนขาวทั่วไป ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก ทั้งนี้เพราะจากการศึกษาของนักวิชาการ พบวา 
ขาวกลองเพาะงอกชวยในการยอยและการดูดซึมเขาสูรางกาย โดยน้ํายอย (GL Peptide) ยอยออกมาเปนกรดอมีโนอิสระ 
คือ ไลซีน และ 5 Oxoproline สวนหนึ่งจะได เอนไซมจากไต จากกระแสเลือดได Y-glutomylamine cyclo transferase 
ไปเปลี่ยนอะมิโนอิสระ เปนไลซีนและกลูตาเมท แลวซึมผานลําไสเพื่อใหรางกายไดใชงานตอไป ดังนั้นขาวที่ผาน 
กระบวนการ Germination จึงใหคุณประโยชนสูงสุด ยอยงายและดูดซึมสูรางกายไดสารโภชนาการ ที่เปนประโยชน 
ตอรางกายสูงสุดทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตามธรรมชาติ ไดอยางยอดเยี่ยม การหุงตมขาวกลองเพาะงอก พบวา 
ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก เมื่อพิจารณาภาพรวม พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาเรื่องขาวกลองเพาะ
งอกเบญจกระยาทิพยตองลางหรือแชขาวกอนหุงเหมือนนึ่งขาวเหนียว ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก 
สวนเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยหุงขาวดวยหมอหุงขาวใชโปรแกรมสุกชา ทําใหเม็ดขาวไมแตก ผูบริโภค
มีความรูความเขาใจในระดับดี ทั้งนี้เพราะขาวจะเรียกไดวามีชีวิตถาไดน้ําและออกซิเจนจะมีการเปลี่ยนแปลง การหุง
ขาวไฟออน 30 นาทีแลวเรงไฟใหเดือด 2-3 นาที แลวลดความรอน 10 นาที สามารถ เพิ่มคุณคาอาหารไดอีก ดังนั้น 
การเลือกหมอหุงขาวที่ดี วิศวกรไดรวมคนควาวิจัยกับนักโภชนาการ ในการหุงตมอาหารที่มีคุณภาพ จึงเกิดหมอหุง
ขาวคอมพิวเตอรที่มีโปรแกรมสุกชา slow cook Mixed Rice หุงสุกแลวเม็ดขาวเรียงตัวสวยงามไมแตก ขาวเบญจกระยา
ทิพยแรกผลิ 6 ใสขาว 1 ถวยตวง ตอน้ํา 1½ ถวยตวง ไมตองลางน้ํา หรือแชน้ํากอนใหหุงไดทันที ในอุณหภูมิตํ่า กด 
Mixed Rice สําหรับหมอหุงขาวคอมพิวเตอร สําหรับหมอหุงขาวธรรมดาเม็ดขาวจะแตกเพราะความรอนจะขึ้นอยาง
รวดเร็วจึงแนะนําใหใชปริมาณขาวและน้ํา ดังนี้ คือ ขาวเบญจกระยาทิพย แรกผลิ 6 ใชขาว 1 ถวยตวง ตอน้ํา 1 ถวย กับ
อีกเกือบเต็มถวยตวง (1 3/4 ถวยตวง) 

3. ผลการวิเคราะหความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจ
กระยาทิพยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสม
ทางการตลาดในระดับมาก ทั้งนี้เพราะเปนอาหารเพื่อสุขภาพ ปองกันโรคบางชนิดได ยกเวน ผูบริโภคเพศชาย 
ผูบริโภคที่มีอายุ 30 -40 ป และผูบริโภคที่มีรายได 20,000 – 30,000 บาท และผูบริโภคที่เปนโรคเบาหวาน โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหอบหืด และโรคหัวใจ มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ดานราคา 
โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก ทั้งนี้เพราะราคาสมเหตุสมผลกับ
คุณภาพของขาวกลอง ยกเวน ผูบริโภคที่เปนโรคหัวใจ มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาด ในระดับมาก
ที่สุด ดานชองทางการจัดจําหนาย โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก 
ทั้งนี้เพราะในบูทขายขาวกลองเพาะงอกจัดวางสินคาไดนาซื้อ และการจัดการวาง ขาวกลองเพาะงอกแยกเปนหมวดหมู 
ยกเวน ผูบริโภคเพศชาย ผูบริโภคที่เปนหมาย ผูบริโภคที่เปนโรคหอบหืด และผูบริโภคที่เปนโรคหัวใจ ผูบริโภคมี
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ดานการสงเสริมการตลาด โดยภาพรวม ผูบริโภคมีความ
พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เพราะการโฆษณาคุณภาพของขาวบนสื่อโฆษณามีความ
สวยงาม นาสนใจ ยกเวน ผูบริโภคเพศหญิง ผูบริโภคที่มีอายุตํ่ากวา 40 ป และมากกวา 50 ป ผูบริโภคที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือตํ่ากวา ผูบริโภคที่มีอาชีพแมบาน ธุรกิจสวนตัว และพนักงานเอกชน ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอ
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เดือน 10,000 – 20,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ผูบริโภคที่มีสถานภาพโสด และผูบริโภคท่ีเปนโรคหอบหืด 
และไมมีโรค พึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดในระดับมาก เนื่องจากมีการนําเสนอผลิตภัณฑที่หลากหลาย เชน 
การหุงขาวทําอาหารตัวอยางใหลูกคาไดทดลองชิม เชน ทําซูชิ ทําบะจาง ทําขาวผัด ขาวตม ฯลฯ ทําใหผูบริโภคได
ทดลอง และทําใหผูบริโภคเกิดความสนใจในผลิตภัณฑมากขึ้น แทนที่จะเดินผานไปเฉยๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ศุภวัชร ยาวิสิทธิ์ (2549) ไดทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอการเลือกซื้อขาวสารบรรจุถุง
ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการ
ซื้อของผูบริโภคจากกลุมตัวอยางที่เปนผูที่เคยซื้อและบริโภคขาวสารบรรจุถุงในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน 400 ราย พบวาชนิดของขาวสารบรรจุถุงที่ผูตอบแบบสอบถามซื้อมากที่สุดคือ ขาวหอมมะลิ รองลงมาคือ ขาว
กลองขนาดบรรจุที่ซื้อมากที่สุดคือ ขนาด 5 กิโลกรัมและขนาด 1 กิโลกรัม ตราสินคาที่ซื้อมากที่สุดคือตราหงสทอง 
รองลงมาคือตรานกคู เหตุผลในการเลือกซื้อ3 อันดับแรกคือ ความสะอาด ความเคยชินและรสชาติโดยสิ่งกระตุนที่มี
ผลตอการตัดสินใจซื้อในระดับมากคือ สถานที่สะดวกใกลบานหรือที่ทํางานและพิจารณาวาราคาถูกกวาที่อื่น บุคคลที่
มีสวนในการตัดสินใจซื้อคือครอบครัว โดยทําการซื้อทุกเดือนมากที่สุด ปจจัยสวนประสมการตลาดมีความสําคัญ
โดยรวมอยูในระดับมาก ปจจัยยอยที่ผูบริโภคใหความสําคัญที่สุดในดานผลิตภัณฑคือ ความสะอาดและความปลอดภัย 
ดานราคาเห็นวาราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ปจจัยดานการจัดจําหนายคือ หาซื้องาย สวนปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดเห็นวาการซื้อ 1 แถม 1 มีความสําคัญมากที่สุด 

4. ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย
ของผูบริโภคโดยภาพรวม พบวา ผูบริโภคที่มี อายุ ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรสตางกัน มี
ความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภคไมแตกตางกัน สวน
ผูบริโภคที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของ
ผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เนื่องจากผลิตภัณฑเปนเรื่องการทําครัวซึ่งเปนเรื่องที่ผูหญิง
ตองใหความสนใจ โดยเฉพาะผูบริโภคที่เปนแมบาน และผูบริโภคที่มีอาชีพ และโรคประจําตัวตางกัน มีความพึงพอใจ
ตอสวนประสมทางการตลาดของขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยของผูบริโภคแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้เพราะคุณสมบัติของขาวมีประโยชนแตกตางกัน ซึ่งเหมาะกับโรคตางๆ ทําใหผูบริโภคเลือก
บริโภคผลิตภัณฑที่เหมาะกับโรคประจําตัวของตนเอง  
 
4. บทสรุป 

จากผลการวิจัย  พบวา ผูบริโภคมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพย ดาน
คุณสมบัติของสาร GABA ที่มีในขาวในระดับปานกลาง ไดแก ขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยทําใหรูสึกผอนคลาย
และหลับสบาย, ขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยชวยใหการไหลเวียนโลหิตในสมองไดดี เนื่องจากปจจุบัน
ผูบริโภคหันมาใหความสนใจเกี่ยวกับประโยชนของสารอาหารที่รับประทานเขาไปในแตละมื้อมากขึ้น จึงไดศึกษา
ประโยชนของอาหารแตละชนิดที่มีประโยชนตอรางการ ซึ่งสาร GABA ปกติมีในขาวกลอง ทุกชนิด มากนอยตางกัน
แลวแตพันธุขาวสามารถเสริมใหมีมากยิ่งขึ้นโดยกระบวนการจุลชีวะเคมี ตามธรรมชาติสามารถผลิตเพิ่มมากขึ้นไดแต
ละพันธุมากนอยตางกันขึ้นอยูกับปริมาณของอมิโลส ที่อยูในขาวแตละพันธุ ขณะอยูในกระบวนการจุลชีวะจะผลิต 
Glutamic acid ออกมา ทําหนาที่ decarboxylation ในสวนที่เปนจมูกขาวสรางสาร GABA ออกมาเปน 10 เทา ขึ้นอยูกับ
ความสามารถ ผลิต glutomic acid ออกมาไดมากนอยแคไหน และมีความสัมพันธกับออกซิเจน อุณหภูมิ ระยะเวลา 
ความชื้น ความเปนกรด และดางที่เหมาะสม มีประโยชนในการักษา สงเสริมใหการไหลเวียนโลหิตในสมองไดดี สาร 
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GABA ออกฤทธิ์โดยตรงตอระบบประสาทสวนกลางแบบ Neuro Transmitter สงสัญญาณสูเสนโลหิต ในสมองเพื่อลด
ความดันของโลหิตในสมอง ลดความดัน โลหิตในรางกาย ใหรูสึกผอนคลาย และหลับสบาย หลายสถาบันยังได
รายงานวา GABA ที่ไดจากขาว ใชปองกันมะเร็งในลําไส  และสาร GABA ยังเปนสารตอตานอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่
นิยมบริโภคกันเพื่อชะลอความชราอีกดวย ในดานคุณสมบัติของสารแกมมาโอรายซานอลที่มีในขาวกลองเพาะงอก 
ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง ไดแก ขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยกระตุนการขับสารน้ําดีสู
ลําไสใหญ ลดการทองอืด สวนเรื่องขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยาทิพยรักษาโรคมะเร็งได เพราะสารแกมมาโอรายซา
นอลที่มีในขาวกลองเพาะงอก เปนกรดไขมัน Furolic Acid ชนิดหนึ่งในหลายๆ ชนิดที่มีอยูในขาวกลอง ขาวแตละชนิด
จะมีไมเทากันมากนอยจะขึ้นอยูกับสี และความเขมของสี มีสรรพคุณตอสุขภาพ คือ กระตุนตอมไรทอใหขับฮอรโมน
อยางสม่ําเสมอ และใหทํางานสัมพันธกับ อวัยวะอื่นๆ ในรางกาย กระตุนฮอรโมนในการเจริญเติบโตใหทํางานรวมกับ
ฮอรโมนเพศโดยเฉพาะ เพศชาย (Testosterone) ใหอยูในระดับสูงสม่ําเสมอทําใหชะลอความชรา สมานผิวโดย
ธรรมชาติ (national Healer) โดยเฉพาะหญิงที่มีปญหาปวดทอง และเปนสิวในรอบเดือน กระตุนตับใหขับเอนไซมเพื่อ
ขจัดสารพิษใหออกจากรางกาย ความคุมน้ําตาลในกระแสเลือด โดยทําใหคารโบไฮเดรตเปนโมเลกุลเล็ก 
(oligosaccharide) และกระตุน เอนไซมยอยแปง เชน amylase ยับยั้งการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ลดโอกาสในการ
เปนไขขออักเสบชนิดเริ่มตน (Early Arthroscherosis) ชวยในการขับสารแหงความสุขใจ พอใจ (เอ็นโดรฟน) ชวย
เสริมสรางเนื้อเยื่อของกลามเนื้อเรียบ ปองกันมะเร็งลําไสใหญ สงเสริมการหมุนเวียนของโลหิต ลดพลาสมา คลอ
เลสเตอรอลในเลือด ลดการดูดซึมคารโบไฮเดรตในรางกายใหไดพลังงานต่ํา การกระตุนการขับน้ําดีสูลําไสเพื่อสลาย
ไขมันใหดียิ่งขึ้นลดการทองอืด และเปนสารตอตานอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง ดานการยอยและการดูดซึม
เขาสูรางกายของขาวกลองเพาะงอก ผูบริโภคมีความรูความเขาใจในระดับดีมาก ไดแก ขาวกลองเพาะงอกเบญจกระยา
ทิพยทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น จากการศึกษาของนักวิชาการ พบวา ขาวกลองเพาะงอกชวย
ในการยอยและการดูดซึมเขาสูรางกาย โดยน้ํายอย (GL Peptide) ยอยออกมาเปนกรดอมีโนอิสระ คือ ไลซีน และ 5 
Oxoproline สวนหนึ่งจะได เอนไซมจากไต จากกระแสเลือดได Y-glutomylamine cyclo transferase ไปเปลี่ยนอะมิโน
อิสระ เปนไลซีนและกลูตาเมท แลวซึมผานลําไสเพื่อใหรางกายไดใชงานตอไป ดังนั้นขาวที่ผาน กระบวนการ 
Germination จึงใหคุณประโยชนสูงสุด ยอยงายและดูดซึมสูรางกายไดสารโภชนาการ ที่เปนประโยชน ตอรางกาย
สูงสุดทําใหรางกายสรางภูมิตานทานตามธรรมชาติ ไดอยางยอดเยี่ยม  
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บทคัดยอ 
 

              วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ
ใหบริการของผูประกอบธุรกิจการนําเที่ยว 2)  เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยว การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยที่
เดินทางไปทองเที่ยวในแถบเอเชียตะวันออกคือ ประเทศ จีน ฮองกง สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลี และญี่ปุน ในชวงเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกันยายน ป 2552 จํานวน 400 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบสอบถาม โดย
ใชวิธีสุมแบบอยางงาย การวิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ที่ใชในการ
วิจัยไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐาน ดวยคา  Chi-Square  
 ผลการวิจัย พบวา 
 ดานพฤติกรรมการซื้อบริการทองเที่ยวตางประเทศ กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมในการซื้อบริการทองเที่ยว
ตางประเทศคือ ภายใน 1 ปมีการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศสวนใหญเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง  ซึ่งสวนมากเลือกเดินทาง
ทองเที่ยวไปยังประเทศจีน กลุมตัวอยางสวนใหญเลือกระยะเวลาในการเดินทางทองเที่ยวไปยังประเทศที่เลือก
ประมาณ 2 - 4 วัน และเลือกชวงระยะเวลาในการทองเที่ยวตางประเทศในชวงวันหยุดที่มีการหยุดติดตอกันหลายวัน  
 ดานปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว กลุมตัวอยางสวน
ใหญมีความพึงพอใจทั้ง 9 ดาน คือ ดานราคา ดานการบริการของพนักงานกอนเดินทาง ดานการใหบริการของ
มัคคุเทศก ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร ดานความปลอดภัย ดานกิจกรรมในการทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความ
สะดวก ดานปริมาณอาหารและรสชาติ และดานการประกันภัย ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก สําหรับ
ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือดานการใหบริการของมัคคุเทศก สวน
ดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ดานปริมาณอาหารและรสชาติ 
 ดานปจจัยสวนบุคคล ไดแก  เพศ อายุ อาชีพ รายไดของครอบครัวตอเดือน มีผลความพึงพอใจตอ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

คําสําคัญ : ความพึงพอใจ การใหบริการ นักทองเที่ยว ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตมหาบัณฑิต สาขาผูนําทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 
The purposes of this quantitative research were 1) to study the factors affecting tourists’ satisfaction towards 

the services of travel agents and 2) study the relationship between personal factors and tourists’ satisfaction levels. 
The subjects of the study were 400 Thai tourists, who travel to Eastern Asia, such as China, Hong Kong, Singapore, 
Malaysia, Korea, and Japan during June to September, 2009. The instrument used was the questionnaire. The data 
were analyzed through frequency, percentage, mean, standard deviation, and, Chi-Square. 

The results showed that:   
                In terms of purchasing behavior of tour package to abroad, it was found that most of the subjects traveled 
abroad once a year. Most of them traveled to China for 2-4 days on their holidays.  

               In terms of factors affecting tourists' satisfaction towards the travel agents, it was found that most of the 
subjects satisfied with the following aspects: the price, the services provided by staff before travel, the service of 
tour guides, the service of tour leaders, the safety, the activities, the facilities, the amount of food and taste, and the 
insurance were at a “high” level, followed by the services of tour leader, the services of tour guides, and the amount 
of food and taste. 
               The satisfactions of tourists with different ages, occupation, and monthly income towards the travel agents 
were significant different 0.05.  
         

KEY WORDS :  SATISFACTION, SERVICE, TOURIST, TOUR OPERATOR 
 
 

1. บทนํา 
          อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในปจจุบันมีการแขงขันสูงเพราะเปนโลกที่ไรพรมแดน การเดินทาง การ
ติดตอสื่อสาร การทําธุรกิจ ฯลฯ ไมไดจํากัดเฉพาะอาณาเขตประเทศของตน  ประชากรทุกคนในโลกจึงมีการใช
ทรัพยากรรวมกัน มีการผลิตรวมกัน และผลจากการกระทําใดๆ ในประเทศหนึ่งจะสงผลตอประเทศอื่นๆ ดวยเชนกัน 
ดังนั้นวิกฤตการณการเงินในสหรัฐอเมริกาในชวงป พ.ศ.2551 จึงสงผลกระทบทําใหเกิดวิกฤตการณทางการเงินไปทั่ว
โลก และในปจจุบันไดมีโรคไขหวัดใหญสายพันธใหมเกิดขึ้น แมจะเกิดในประเทศเม็กซิโกแตไดมีการแพรระบาดไป
ยังประเทศอื่นๆ ดวย เปนตน เชนเดียวกันการทองเที่ยวไมไดจํากัดแตเฉพาะภายในประเทศเทานั้น เพราะในทุก
ประเทศมีทรัพยากรและความนาสนใจแตกตางกัน ทําใหทุกประเทศมีการใชสื่อในการโฆษณาเชื้อเชิญใหทุกๆ คนที่
สนใจในการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวหรือไปศึกษาดูงานไดเขาไปทองเที่ยวหรือศึกษาดูงานในประเทศของตน จึงทํา
ใหเกิดการแขงขันขึ้นในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เพราะหมายถึงเงินจํานวนมหาศาลที่จะเขาไปสูประเทศของตน ซึ่ง
ทุกๆ ประเทศพยายามที่จะหากลยุทธในการดึงดูดนักทองเที่ยวใหเขาไปใชบริการในประเทศของตนเอง 
           ในยุคที่การสื่อสารไรพรมแดนทําใหทุกประเทศไดมีการใชสื่อทุกรูปแบบในการโฆษณาประเทศของตนเอง 
เพื่อใหประชากรของโลกไดรับทราบและเขาใจในขอมูลตางๆ ซึ่งกันและกัน ในทุกๆ ดาน  ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และวัฒนธรรม ฯลฯ ซึ่งการสื่อสารนี้เอง เปนสิ่งกระตุนใหคนที่สนใจอยูแลวเปน
ทุนเดิมหรือคนที่ไมเคยสนใจไดเขาไปศึกษาถึงขอมูลในทุกรูปแบบ ทําใหเกิดการเรียนรูที่แทจริงและตองเปนการเขา
ไปปฏิสัมพันธหรือสัมผัสดวยตนเอง ซึ่งกิจกรรมที่ทําใหเกิดขึ้นดังกลาวนี้คือการเดินทางไปตางประเทศเพื่อทัศนศึกษา 
การดูงาน การประชุม การสัมมนา ตลอดจนการทองเที่ยวเพื่อการพักผอนหรือเปลี่ยนบรรยากาศ ความตองการใน
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กิจกรรมเหลานี้ ทําใหเกิดธุรกิจดานการทองเที่ยวในลักษณะของบริษัทนําเที่ยว เพื่อสนองตอบตอความตองการทุก
รูปแบบ และยังมีผลเช่ือมโยงไปยังธุรกิจตอเนื่อง เชน โรงแรม การขนสง รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และการประกอบ
อาชีพมัคคุเทศก เปนตน และการดําเนินกิจกรรมทั้งหมดนี้เรียกวา อุตสาหกรรมการทองเที่ยว ซึ่งเปนการใหบริการในการ
นํานักทองเที่ยวเดินทางไปทองเที่ยวในตางประเทศ (OUTBOUND) หรือภายในประเทศ (INBOUND) 

                 ประเทศไทยมีประชากรที่มีศักยภาพในการทองเที่ยวตางประเทศเปนจํานวนมากและไดมีการจองการไป
ทองเที่ยวตางประเทศในลักษณะที่แตกตางกัน ขณะเดียวกันกระแสความรอนแรงทางการเมือง ทําใหที่ผานมาพบวา
ยอดจองของกลุมทองเที่ยวแบบเหมาไปตางประเทศของคนไทยสูงขึ้น โดยนายเจริญ วังอนานนท นายกสมาคมไทย
บริการทองเที่ยว (ทีทีเอเอ) เปดเผยวา ยอดจองการไปเที่ยวตางประเทศชวง 10 วัน ระหวางเทศกาลสงกรานตปนี้ คน
ไทยจองทองเที่ยวตางประเทศกันมาก คาดวาจะมีคนไทยไปเที่ยวประมาณ 500,000 คน เงินสะพัดไมตํ่ากวา 15,000 
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 10 เมื่อเทียบกับป 2551 ซึ่งเปนปที่คนไทยเดินทางทองเที่ยวตางประเทศกันปกติ และเติบโต
กวาชวงเดียวกันของป 2552 กวารอยละ 50 เนื่องจากชวงสงกรานตป 2552 คนไทยชะลอการเดินทางไปตางประเทศ
มาก เนื่องจากเปนชวงที่มีเหตุการณวุนวายในประเทศ(หนังสือพิมพมติชน ,18 มี.ค. 2553) ทั้งนี้สวนหน่ึงที่ชวง
สงกรานตปนี้คนไทยจอไปทองเที่ยวตางประเทศกันมาก เปนเพราะสถานการณบานเมืองของไทยมีแตเรื่องวุนวาย ทํา
ใหคนไทยเครียดจึงอยากออกไปเที่ยวตางประเทศ เพื่อผอนคลายความเครียดหนีการชุมนุมที่วุนวายในเมืองไทย 
ขณะเดียวกันยังเปนผลมาจากเศรษฐกิจไทยเริ่มฟนตัวมีกําลังการใชจายมากขึ้น และบริษัททัวรไมไดปรับคาทองเที่ยว
แบบเหมาจายสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปที่ผานมา ในขณะเดียวกันประเทศตางๆ ไดเขามามีสวนในการสนับสนุนการทํา
ตลาด เพื่อประชาสัมพันธการทองเที่ยวประเทศตนเอง จึงเปนการกระตุนใหคนไทยอยากไปเที่ยวตางประเทศมากขึ้น 
โดยประเทศยอดนิยมขณะนี้ ไดแก ญี่ปุน เกาหลี ฮองกง และจีน ซึ่งเสียคาใชจายเฉลี่ยตอหัว 30,000-40,000 บาทตอ
ครั้ง และสิ่งที่ตามมาของการคาดหวังในการทองเที่ยวในแตละครั้ง ซึ่งนักทองเที่ยวคาดหวังถึงการบริการเพื่อใหเกิด
ความพึงพอใจในการทองเที่ยวในครั้งนั้นๆ ไดแก ความพึงพอใจในดานราคา ดานการใหบริการของพนักงานกอน
เดินทาง ดานการใหบริการของมัคคุเทศก  ดานความปลอดภัยของยานพาหนะ ดานกิจกรรมที่จัดในระหวางการ
ทองเที่ยว ดานสิ่งอํานวยความสะดวกบนรถ ดานคุณภาพของอาหารและรสชาติของอาหาร ซึ่งเปนสิ่งที่นักทองเที่ยว
ตองการไดรับจากการบริการของบริษัทนําเที่ยว ซึ่งงานวิจัยของดนัย เทียนพุฒ (2543 : 10) ที่กลาววา การมุงสูความ
เปนเลิศดวยการบริการหรือชนะใจนักทองเที่ยวนั้นควรเขาใจถึงสิ่งที่นักทองเที่ยวคาดหวังและตอบสนองดวยบริการที่
เปนเลิศ โดยเสนอสิ่งที่เหนือกวาความคาดหวังของนักทองเที่ยว รวมถึงความสามารถในการแกปญหาไดภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นุชศินี  ยศปกรณ  (2547 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารจัดการ
ของบริษัททองเที่ยวที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  พบวาบริษัททองเที่ยวสวนใหญมีการนําการบริหาร
จัดการดานกลยุทธทางการตลาดจึงทําใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานและตอบสนองความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 

               ดวยผูศึกษาเปนผูบริหารของบริษัทนําเที่ยวจึงเห็นความสําคัญในการสนองตอบตอความตองการของ
นักทองเที่ยวหรือผูใชบริการในการที่จะทําใหผูใชบริการนั้นมีความพึงพอใจตอการบริการที่บริษัทจัดใหอยางสูงสุด 
และเพื่อใหบริษัทสามารถดํารงอยูไดในระยะยาวจึงทําการผูศึกษาตองการที่จะศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจ
ของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด              

วัตถุประสงคการวิจัย 
               1.  เพื่อศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนกัทองเที่ยวตอการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว 
  2.  เพื่อศึกษาความสัมพันธจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลกับระดับความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
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ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยสวนบุคคลของนักทองเที่ยว จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  

รายได 
2. ตัวแปรตามไดแก ปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว คือดานราคา ดานการใหบริการ 

ของพนักงานกอนการเดินทาง ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร ดานการใหบริการของมัคคุเทศก ดานความปลอดภัย
ของยานพาหนะ ดานกิจกรรมที่จัด ดานสิ่งอํานวยความสะดวก ดานปริมาณของอาหารและรสชาติ ดานการประกันภัย  
            กรอบแนวคิดในการวิจัย  
                                        ตัวแปรอิสระ                  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
2.    ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณ และวิธีการวิจัย               
               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวตอการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมแทรเวลจํากัด  
               ประชากรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกไดแก 
ประเทศจีน  เกาหลี และญี่ปุน ในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน ป 2551 ซึ่งมีจํานวน 276,985 คน (การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย ,  2552) เนื่องจากเปนชวงเดียวกันกับระยะเวลาที่ กําหนดในการเก็บรวบรวมขอมูล  ทั้งนี้
สภาพแวดลอมทั่วไป ในดานสภาพทางเศรษฐกจิ การเมือง  ในป 2551 และ2552 มีความใกลเคียงกัน 
                กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวแถบเอเชียตะวันออกไดแก 
ประเทศจีน  เกาหลี และญี่ปุน ในชวงเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน ป 2552 ซึ่งมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 276,985 
คน ใชวิธีสุมโดยใชสูตรของ Taro Yamane (สุชาติ, 2540)  ดังนี้ 

 
 

เมื่อ   n แทน จํานวนประชากรที่สุมได 
  N แทน จํานวนประชากรทั้งหมด 

   e² แทน คาความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได  

ปจจัยสวนบุคคล 
- เพศ  
- อายุ  
- ระดับการศึกษา  
- อาชีพ  
- รายได 

ปจจัยท่ีมีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว 
- ดานราคา  
- ดานการใหบริการของพนักงานกอนเดินทาง 
- ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร  
- ดานการใหบริการของมัคคุเทศก  
- ดานความปลอดภัยของยานพาหนะ  
- ดานกิจกรรมที่จัด  
-  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
- ดานปริมาณของอาหารและรสชาติ 
 - ดานการประกันภัย 

21 e
n

Ν+
Ν

=
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( )205.0985,2761
985,276

+
=n  

                                   n  =     399.42 
 จากประชากรจํานวน 276,985 คน เมื่อคํานวณขนาดของตัวอยางตามสูตรขางตนพบวา ขนาดของตัวอยางใน
การวิจัยครั้งนี้มีจํานวนทั้งหมด 399.42 คน  หรือประมาณ 400 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
               เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

       ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปน 
แบบเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดแก เพศ อาย ุระดับการศึกษา อาชีพ และรายได 

       ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อบริการในการทองเที่ยวตางประเทศกับบริษัทนําเที่ยว  
ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

       ตอนที่ 3 เปนคําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอบริษัทนําเที่ยว โดยแบบสอบถามเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating Type Scale) โดยประยุกตใชตามทฤษฎีของลิเคิรท (Likert Type Scale) 
เบสท และคาน (Best & Khan. 1993 : 244) ซึ่งไดแบงขอคําถามออกเปน 9 ดานจํานวน 48 ขอ  คือ 1)  ดานราคา  2) 
ดานการใหบริการของพนักงานกอนเดินทาง 3) ดานการใหบริการของมัคคุเทศก  4) ดานการใหบริการของหัวหนา
ทัวร 5) ดานความปลอดภัย  6) ดานกิจกรรมที่จัดกิจกรรม 7)  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และ 8) ความพึงพอใจดาน
ปริมาณของอาหารและรสชาติ  9) ดานการประกันภัย  

        ตอนที่ 4 เปนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมตอการใหบริการการทองเที่ยว เพื่อเปดโอกาสให
ผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะไดโดยอิสระ จํานวน 1 ขอ  
 
ขั้นตอนการสรางแบบวัดการใหเหตุผลเชิงจริยธรรม 
          เครื่องมือที่ใชไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ มาสราง
ดวยการใชคําถามเปด (Open - ended Question) และคําถามปลายปด (Close - ended Question) เปนคําถามประมาณคารอยละ
ผูตรวจสอบความถูกตองของแบบสอบถาม (Content Validity)  

        1) ศึกษาเอกสาร หนังสือ ตํารา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
                        2) รวบรวมผลการศึกษามาเปนกรอบในการวิจัย 
                        3) สรางเครื่องมือในการวิจัย (แบบสอบถาม)  
                        4) นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอตอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ เพื่อพิจารณา 
          5) นําแบบสอบถามที่ไดรับคําแนะนําจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบถึง
ความเหมาะสมในประเด็นที่จะศึกษาและหาความเที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถาม จํานวน 
3 คน คือ 

1.   ผศ.ดร.มานวิภา  อินทรทัต อาจารย 
2.   ดร.อาจยุทธ  เนติธนากูล 

   3.   ดร.ปรีชาญาณ วงศอรุณ 
                          6) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  
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                          7) นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปทดลองใช (Try Out) กับนักทองเที่ยวที่มาใชบริการบริษัทนํา
เที่ยวที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 ตัวอยาง แลวนําแบบสอบถามมาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) ซึ่งใชการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบารค (Cronbach. 1990 : 202-204) คาที่ได 0.784  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
             การเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

1.   ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามไปยังนักทองเที่ยวที่เดินทางไปทองเที่ยวโซนเอเชียตะวันออก ที่เปน
กลุมตัวอยางในการศึกษาวิจัยและนัดหมายเพื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 

2.   ผูวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับกลับคืนมา 
3.   ผูวิจัยจัดระบบขอมูล ตรวจสอบรวมคะแนนแบบสอบถามที่สมบูรณและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ 
 
การวิเคราะหขอมูล 
            สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จะใชคาสถิติเบื้องตน ดังนี้ 
                          1.   การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Method) ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการตอบ
แบบสอบถาม โดยนําขอมูลมารวบรวมแจกแจงในรูปคาสถิติอยางงาย ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency 
Distribution) คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

                             2.   การทดสอบสมมติฐาน การทดสอบคาที (t-test) วิเคราะหความแตกตางตัวแปรที่มี 2 กลุม และ
ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) วิเคราะหความแตกตางตัวแปรที่มี 3 กลุมขึ้นไป  

 
3.     ผลการวิเคราะห/ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
ตารางที่ 1  แสดงคาความถี่และคารอยละ ของปจจัยสวนบุคคล 

ปจจัยสวนบุคคล 
จํานวน 

(N) 
รอยละ 

(%) 

1.  เพศ 400 100 
หญิง 221 55.3 
ชาย 179 44.7 

2.  อายุ 400 100 
                นอยกวา 20 ป 80 20.0 
                21 - 30 ป 49 12.3 
                31 – 40 ป 130 32.5 

41 – 50  67 16.8 
มากกวา 51 ป 74 18.5 

3.  ระดับการศึกษา 400 100 
ตํ่ากวาปริญญาตรี 48 12.0 
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วิเคราะหปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเท่ียวท่ีมีตอบริษัทนําเที่ยว  
 
ตารางที่ 2  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของ
ผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมแทรเวลจํากัด ของผูตอบแบบสอบถามในภาพรวม 

ปจจัยท่ีสงผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยว  X   S.D  แปลผล 

1. ดานราคา    4.19  0.56  มาก 
2. ดานการบริการของพนักงานกอนเดินทาง 4.28  0.66  มากที่สุด 
3. ดานการใหบริการของมัคคุเทศก  4.47  0.60  มากที่สุด 
4. ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร  4.56  0.55  มากที่สุด 
5. ดานความปลอดภัย   4.25  0.62  มากที่สุด 
6. ดานกิจกรรมที่จัดกิจกรรม   4.05  0.56  มาก 
7. ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  3.98  0.65  มาก 
8. ดานปริมาณของอาหารและรสชาติ  3.70  0.78  มาก 
9. ดานการประกันภัย   4.05  0.84  มาก 

   รวม  4.16  0.46  มาก 

 
 

ปริญญาตรี/สูงกวา 222 55.5 
สูงกวาปริญญาตรี 106 26.5 
อื่นๆ 24 6.0 

4.  อาชีพ 400 100 
นักเรียน/นักศึกษา 88 22.0 
รับราชการ 17 4.3 
รัฐวิสาหกิจ 8 2.0 
พนักงานบริษัท 146 36.5 
เจาของกิจการ 17 4.3 
แมบาน/พอบาน 17 4.3 
อื่นๆ 107 26.8 

5.  รายได 400 100 
ตํ่ากวา 20,000 บาท 153 38.3 
20,001 – 40,000 บาท 92 23.0 
40,001 – 60,000 บาท 106 26.5 
มากกวา 60,001 บาท 48 12.3 



748  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

ตารางที่ 3  แสดงผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการตอใหการบริการของผูประกอบธุรกิจ
การนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมเทรเวล จํากัด โดยรวมทั้ง 9 ดาน 
ความพึง
พอใจ 

ราคา พนัก 
งาน 

หัวหนา
ทัวร 

มัคคุ 
เทศก 

ยาน 
พาหนะ 

กิจ 
กรรม 

ความ
สะดวก 

อาหาร ประกัน
ภัย 

ภาพ 
รวม 

เพศ 0.779 0.584 0.662 0.000 0.000 0.093 0.350 .025 .048 0.151 

อายุ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

การศึกษา 0.000 0.000 0.000 .014 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

อาชีพ 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.014 0.000 

รายได 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

 
                ตารางแสดงผลการทดสอบปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจของผูใชบริการบริษัทนําเที่ยวที่มี เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดตางกัน มีการมีความพึงพอใจของผูใชบริการบริษัทนําเที่ยวในภาพรวมแตกตางกัน ยกเวน
นักทองเที่ยวที่มีอายุ ตางกันมีความพึงพอใจของผูใชบรกิารบริษัทนําเที่ยวไมแตกตางกัน  
 
3.    บทสรุป / สรุปผลการวิจัย 
               จากผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของผูประกอบการ
ธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษา บริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด สรุปไดดังนี้ 

1.  ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
                  ผลการศึกษาปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 400 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ เปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 55.3  เพศหญิง คิดเปนรอยละ 44.7  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุระหวาง  31-40 ป 
คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมาคือ อายุนอยกวา 20 ป คิดเปนรอยละ 20.0 และอายุ ระหวาง 21-30 ปมีนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 
12.3 โดยมีอายุนอยที่สุดคือ 16 ป และอายุมากที่สุดคือ 63 ป ซึ่งผูตอบแบบสอบถามที่มีจํานวนมากที่สุดคืออายุ 35 ป  สวน
ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี จํานวน 222 คน คิดเปนรอย
ละ 55.5 รองลงมาคือ สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 26.5  ในดานอาชีพของผูตอบแบบสอบถาม พบวา 
สวนใหญมีอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน จํานวน  146 คน คิดเปนรอยละ 36.5 รองลงมาคือ อาชีพอื่นๆ ซึ่งไดแก อาชีพ
รับจาง , พนักงานมหาวิทยาลัยเอกชน เปนตน จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.8 และในดานรายได พบวา สวนใหญมี
รายได ตํ่ากวา 20,000 บาท จํานวน 153 คน คิดเปนรอยละ 38.3 รองลงมาคือ ต้ังแต 40,001-60,00 บาท  จํานวน 106 คน คิด
เปนรอยละ 26.5 ตามลําดับ 

2. พฤติกรรมในการซื้อบริการทองเที่ยวตางประเทศ  
             ผลการศึกษาวิจัย พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีพฤติกรรมการทองเที่ยวตางประเทศโดยเฉลี่ย
ปละ 1 ครั้ง จํานวน 261 คน คิดเปนรอยละ 65.3 โดยประเทศที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเลือกเดินทางทองเที่ยว
มากที่สุด คือประเทศจีน จํานวน 186 คน คิดเปนรอยละ 46.5  สวนระยะเวลาในการเดินทางทองเที่ยว ณ ประเทศที่
เลือก พบวา สวนใหญเลือกระยะเวลา 2-4 วัน จํานวน 186 คิดเปนรอยละ 46.5 สวนการใชบริการกับบริษัทนําเที่ยวใน
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การทองเที่ยวตางประเทศในชวงใด พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการในชวงวันหยุดที่มีการหยุดติดตอ
การหลายวัน จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 28.8 ตามลําดับ 

3.  ความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยว  
             ผลการศึกษาขอมูลความพึงพอใจของนักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยว : กรณีศึกษา บริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด ทั้ง 9 ดาน คือ ดานราคา ดานการบริการของพนักงานกอนเดินทาง 
ดานการใหบริการของมัคคุเทศก ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร ดานความปลอดภัย ดานกิจกรรมที่จัด ดานสิ่ง
อํานวยความสะดวก ดานปริมาณอาหารและรสชาติ และดานการประกันภัย โดยภาพรวม มีความพึงพอใจอยูในระดับ
มาก สวนดานการใหบริการของหัวหนาทัวร มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือดานการใหบริการของ
มัคคุเทศก สวนดานที่มีความพึงพอใจนอยที่สุดคือ ดานปริมาณอาหารและรสชาติ  

การอภิปรายผล 
              จากการศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการใหบริการของผูประกอบการธุรกิจนํา
เที่ยว : กรณีศึกษา บริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด พบวานักทองเที่ยวจํานวน 400 คน สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง  
31-40 ป สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีอาชีพเปนพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตํ่ากวา 20,000 บาท  
นักทองเที่ยวมีพฤติกรรมในการซื้อบริการทองเที่ยวตางประเทศกับบริษัทนําเที่ยวเฉลี่ยปละ 1 ครั้ง ประเทศที่ไปทองเที่ยว
มากที่สุดไดแกประเทศจีน โดยสวนใหญเลือกระยะเวลาในการทองเที่ยว 2-4 วัน ซึ่งจะเลือกเดินทางทองเที่ยวในชวง
วันหยุดติดตอกันหลายวัน สอดคลองกับ  วาลมสเลย (Walmsley) ไดทําการศึกษาความสัมพันธระหวางบุคลิกภาพของ
นักทองเที่ยวและความพึงพอใจในการทองเที่ยว ผลการศึกษาพบวา บุคลิกภาพที่ศึกษา ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญ โดย เพศชายมีความพึงพอใจในการทองเที่ยวสูงกวาเพศหญิง และนักทองเที่ยวที่มี
สถานภาพโสดมีความพึงพอใจกวานักทองเที่ยวที่แตงงานแลว  และเมื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอการ
ใหบริการของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว : กรณีศึกษาบริษัทเฌอแตมแทรเวล จํากัด ทั้ง 9 ดานพบวา ดานราคามีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก โดยเฉพาะความเหมาะสมของราคากับโรงแรมหรือที่พักในประเทศที่ทองเที่ยว สอดคลองกับ
นัยนา คํากันศิลป (อางถึงใน จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัยและคณะ, 2550 ,หนา 7) ไดศึกษาเรื่องความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวชาวไทยที่มีตอราคาและบริการนําเที่ยวแบบเหมาจายประเภทเรือสําราญ กรณีศึกษาเรือรอยัลไดมอนด 
พบวานักทองเที่ยวชาวไทยมีความพึงพอใจตอราคาและบริการการนําเที่ยวแบบเหมาจาย อยูในระดับมาก รวมทั้งดาน
การบริการของพนักงานกอนเดินทาง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในดานการบริการของพนักงานกอน
เดินทางมากที่สุด คือ ความเสมอภาคในการใหบริการ ดานการใหบริการของมัคคุเทศก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ การนําเสนอหรืออธิบายสิ่งตางๆ ใหนักทองเที่ยวทราบ ดานการใหบริการของหัวหนาทัวร 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ อัธยาศัย ความออนนอม กิริยามารยาท ในการบริการ ดาน
ความปลอดภัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ สภาพและคุณภาพของยานพาหนะที่ใช ดาน
กิจกรรมที่จัดกิจกรรม พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความสนุกสนานเพลิดเพลินของ
กิจกรรมนันทนาการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ความ
สะดวกสบายของที่พัก เชน ขนาดของหองพัก สิ่งอํานวยความสะดวกในหองพัก ดานปริมาณของอาหารและรสชาติ 
พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ ปริมาณและความพอเพียงของอาหารที่นํามาบริการ และดาน
การประกันภัย พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดคือ วงเงินคารักษาพยาบาลในกรณีเกิดเหตุอุบัติเหตุ 
500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) สอดคลองกับ  กัมปนาท ผุดผอง  (2549 : บทคัดยอ)  ศึกษาความพึงพอใจของ
นักทองเที่ยวที่มีตอการใหบริการของโรงแรมในเกาะสมุยพบวานักทองเที่ยวมีความพึงพอใจตอการใหบริการของ
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โรงแรมในเกาะสมุย ซึ่งมีการศึกษาใน 6 ดาน ไดแก ดานพนักงาน ดานหองพักและสิ่งแวดลอม ดานมาตรการรักษา
ความปลอดภัยอาหารและเครื่องดื่ม ดานการอํานวยความสะดวกและบริการตาง ๆ และดานความเหมาะสมของราคา
และบริการซึ่งผลรวมของการศึกษาอยูในระดับพอใจทุกดาน 
           ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย  
                  จากผลการศึกษาเรื่องดังกลาวพบวานักทองเที่ยวตองการใหผูประกอบการธุรกิจนําเที่ยวไดแจงเหตุผล
ใหกับนักทองเที่ยวในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมนําเที่ยว การมีเจาของบริษัทเปนผูรวมเดินทางเปนการสรางความพึง
พอใจใหกับนักทองเที่ยวไดเปนอยางดี ควรมีการนําเสนอโปรแกรมการทองเที่ยวใหมีหลากหลายรูปแบบ  เพื่อให
นักทองเที่ยวมีทางเลือกมากกวาในปจจุบันและเปนการตอบสนองความตองการของลูกคา จึงเห็นวาบริษัทควรนํา
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและนําเสนอโปรแกรมใหเปนไปตามความตองการของลูกคาตอไป 
              ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป  
     ผลการวิจัยพบวา มีปจจัยบางตัวที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของลูกคาที่มาซื้อบริการนําเที่ยวที่ได
จากการซื้อโปรแกรมการทองเที่ยว ดังนั้น จึงเสนอแนะวา ในการทําวิจัยครั้งตอไปควรจะมีการศึกษาเกี่ยวกับการเตรียม
ความพรอมในการตอนรับนักทองเที่ยวในการมาเยือนประเทศนั้นๆ ทั้งดานที่พักอาศัย สถานที่ทองเที่ยว สิ่งอํานวย
ความสะดวก ตลอดจนความตองการขั้นพื้นฐานนั้นมีความพรอมมากนอยเพียงใด รวมทั้งศึกษาถึงความคิดเห็นของ
นักทองเที่ยวตอการซื้อโปรแกรมทองเที่ยวตางประเทศวามีความตองการไปประเทศใดมากที่สุด มีปจจัยอะไรในการ
ตัดสินใจซื้อโปรแกรมทองเที่ยวประเทศนั้น 
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มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกลํ้าแนวเขต 
สายสงไฟฟาแรงสูงการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยในเขตจังหวัดนนทบุรี 

LAW ENFORCEMENT TO PREVENT AND CONTROL THE BOUNDARY INTRUSION  
OF  HIGH VOLTAGE TRANSMISSION LINES OF ELECTRICITY GENERATING 

AUTHORITY OF THAILAND: NONTHABURI PROVINCE 
 

ปรรณปวรรณ  ปนประดับ1  ดร.สุรพล  ศรีวิทยา2    

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

         บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  มาตรการทางกฎหมายในการแกไขปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสง
ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ( กฟผ.)  ซึ่งเปนปญหาที่เกี่ยวกับการใชอํานาจมหาชนตาม  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พุทธศักราช 2511  มาใชเพื่อประโยชนสาธารณะในการจัดสงพลัง
ไฟฟา ตลอดจนประสิทธผิลของการใชกฎหมายของเจาหนาที่และหนวยงานของรัฐ   ในการใชอํานาจมหาชนเพื่อสราง
เสาไฟฟ าบนที่ ดินของราษฎรที่ ถูกรอนสิทธิ  เหนือ พ้ืนดินที่สายส งไฟฟ าพาดผ านซึ่ ง เรี ยกว า  แนวเขต 
สายสงไฟฟาแรงสูง ( Right  of  Way )  ซึ่งในป 2552   สายสงมีความยาวทั้งสิ้น 30,445.221 วงจร -  กิโลเมตร และเสา
สงไฟฟาแรงสูง กฟผ.มีจํานวนทั้งสิ้น 5252,,98985 5 ตนตน ทําใหเกิดขอพิพาทขึ้นระหวาง กฟผ.และราษฎร ในแนวเขตสายสง
ไฟฟา ( ROW) เปนจํานวนมาก จุดประสงคการรุกล้ําก็แตกตางกัน แนวทางการแกปญหาก็ไดใชมาตราการทาง
กฎหมายหลายแนวทาง แตการใชมาตราการฟองรองบังคับคดีเพียงอยางเดียวไมเพียงพอ จึงตองหาวิธีการแกปญหา
แบบยั่งยืน  คือมาตราการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมมิใหเกิดปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงให
บรรลุถึงการอยูรวมกันระหวาง กฟผ.กับชุมชน  เพื่อความเปนธรรมในสังคมและความสงบสุขรมเย็นของราษฎร 
 
คําสําคัญ :  การรุกล้ํา, แนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง 
 

ABSTRACT  
 

        This article is aimed to study legal measures to resolve the issue of the  intrusion of Right of Way of  the 
Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). The problems associated with the use of public power under 
the Act of  the Electricity Generating Authority of Thailand, B.E. 2511, in order to serve public interest in 
transmitting electric power  and the effective application of laws by officers and government agencies. The power to 
generate electricity on public land that is front right of the people. Above ground where electric transmission lines 
that run through is called power grid boundary (Right of Way) that in 2552 the total length of transmission line 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา  ภาควิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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circuits is of 30445.221 circuits– Kms.EGAT has  total of 52,985 high-voltage transmission towers where causing 
disputes between EGAT and the people in the area of power grids (ROW).  The purposes  of  the intrusion of  Right 
of Way  (ROW) were different. Many  legal  measures  were applied  to  solve  these  problems.  However  only  
applied  legal  pursuit  and  prosecution  measures  were  not  sufficient,  we  must  therefore  find  out  sustainable  
problem-solving  approach that  is  legal  measures to  prevent  and  control  the  intrusion  of  ROW, in  order  to 
achieve the coexistence between EGAT and the community for social justice and  peaceful  existence  of  the  
people. 
 
Key Word  : intrusion ,  Right  of  Way (ROW) 
 
1.บทนํา 
         ที่มาและความสําคัญของปญหาคือ  การรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 
ไทย(กฟผ.) อันเปนปญหาที่ทําใหเกิดความเสียหายตอระบบการสงพลังไฟฟา ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากจะเกิด
ความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน ยังมีผลตอระบบเศรษฐกิจโดยรวม พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  
พุทธศักราช 2511 ใหอํานาจมหาชนแก กฟผ. ในการสรางเสาไฟฟาบนที่ดินของราษฎรที่ถูกรอนสิทธิเหนือพ้ืนดินที่
สายสงไฟฟาพาดผานซึ่งเรียกวา แนวเขตสายสงไฟฟา ( Right  of  Way )ของ กฟผ. เพื่อตอบสนองตอการบริการ
สาธารณะ กฟผ.ไดดําเนินการเขาใชที่ดินของราษฎร เพื่อปกเสาสงไฟฟาแรงสูง โดยมีการกําหนดแนวเขตคาระยะเขต
เดินสาย ดังรูปที่ 1  
 

 

 
รูปท่ี 1 คาระยะเขตเดินสายไฟฟา 

 
 ขอกําหนดความกวางเขตเดินสายไฟฟา   
         -แรงดันไฟฟา   69,000โวลต  จุดกึ่งกลางเสาออกแตละดาน    9      เมตร รวมเขตเดินสายฯ 18       เมตร 
         -แรงดันไฟฟา 115,000โวลต  จุดกึ่งกลางเสาออกแตละดาน 12 -25 เมตร รวมเขตเดินสายฯ 24-50  เมตร 
         -แรงดันไฟฟา 130,000โวลต  จุดกึ่งกลางเสาออกแตละดาน 20-25 เมตร  รวมเขตเดินสายฯ 40-50  เมตร 
         -แรงดันไฟฟา 500,000โวลต  จุดกึ่งกลางเสาออกแตละดาน 35-40 เมตร  รวมเขตเดินสายฯ  70-80  เมตร  
          ซึ่งสายสงที่พาดผานไปในที่ดินของราษฎรนั้นเพื่อใหการจายสงพลังไฟฟาเปนไปตามกระบวนการดานเทคนิค  
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5

กฟผ.กฟผ.

สถานตีนทาง กฟน. และ กฟภ.สถานตีนทาง กฟน. และ กฟภ.

ผูใชไฟฟาผูใชไฟฟาผูใชไฟฟา สถานยีอย กฟน. และ กฟภ.สถานยีอย กฟน. และ กฟภ.

380 / 220V380 / 220V

500 /230KV500 /230KV

115, 69KV115, 69KV

24,12KV24,12KV

การจายพลังไฟฟา

230, 115, 69KV230, 115, 69KV

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 2  กระบวนการจายพลังไฟฟาผานสายสงไฟฟาแรงสูง 

 
รูปแบบการรุกลํ้าแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
       สภาพปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงเทศไทย (กฟผ.)   จากการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวของของหนวยงาน กฟผ. พบวารูปแบบการรุกล้ําตลอดแนวสายสงไฟฟาแรงสูงในเขตจังหวัดนนทบุรีมี
ลักษณะที่จงใจเปดเผยและไมเปดเผย  การรุกล้ําแบบคอยเปนคอยไป  กระทําการใหปรากฎขึ้น  และลักษณะการรุกล้ํา
เปนการยึดถือครอบครองพื้นที่ดินเปนสวนใหญ การใชประโยชนมีการสรางสิ่งปลูกสรางเปนการถาวร การทํา
การเกษตร  หรือการกอสรางในลักษณะตาง ๆ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

รูปท่ี 3  รูปแบบสิ่งปลูกสรางใตเขตแนวสายสงไฟฟาแรงสูง กฟผ 
  
          นอกจากนี้ปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของกฟผ.ที่มีผลกระทบรุนแรงตอระบบสงพลังไฟฟา   
เชน  การโจรกรรมครั้งสําคัญ  เมื่อวันที่ 7  มีนาคม 2551 เสาสายสงขนาด  500 kv ที่เขตหนองจอก  เสาสงไฟฟา 
ลมเสียหาย  เนื่องจากถูกขโมยถอดนอตบริเวณขาเสาน็อตที่ใชยึดเสาไฟฟาแรงสูงกวา 100 ตัว  น้ําหนักรวมทั้งสิ้น 
20 กิโลกรัม ดังรูป 
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รูปท่ี 4  ความเสียหายของทรัพยสินกฟผ. เปนเงินประมาณ 8.2 ลานบาท 
  
         โดยตําแหนงเสาลมอยูในพื้นที่สีเขียว และผลกระทบดังกลาวมีไฟฟาดับ  แต กฟผ.สามารถควบคุมระบบสง
ไฟฟาได โดยไมเกิดความเสียหายที่รายแรงในวงกวาง (Black Out) สวนสถิติการโจรกรรมในรอบป 2552 ที่ผาน มา
พบวา พ้ืนที่มีการโจรกรรมมากที่สุดคือเขตภาคกลาง รวมท้ังประเทศแลวเกิดคดีการรุกล้ํา เพื่อทําผิดกฎหมายจํานวน 
101 ครั้ง รวมมูลคาความเสียหายสูงสุดอยูที่ 3,200,000 บาท 
 

 
 

รูปท่ี 5  ตําแหนงเสาลมตนที่ 112/1 เขตหนองจอก 
 

       การรุกล้ําที่เกิดจากสาเหตุอื่น ๆ ไดแกการรุกล้ําเพื่อกอสรางของเอกชน   ทําใหเกิดความสูญเสียตอชีวิตและ
ทรัพยสิน เกิดการขัดของในระบบสงพลังไฟฟา      
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 

รูปท่ี 6  สายสงขัดของเนื่องจากรถเครนและเครื่องจักรกล 
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ปญหาการฟองรองบังคับคดีการรุกลํ้าแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง กฟผ. 
        ในกรณีการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง   กฟผ.ไดดําเนินการฟองรองบังคับคดีโดยในวันที่ 28 พฤษภาคม 
2547 ในเขตอําเภอเมือง จ.นนทบุรี เปนคดีตัวอยางที่ กฟผ.ไดดําเนินการบังคับคดีเพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสราง กรณีผูรุกล้ํา
ไดเขายึดถือครอบครองเพื่อประโยชนในทางการคา  นับถึงป 2552 ไดพบการรุกล้ําเปนจํานวน 176 หนวย แตกฟผ. 
สามารถดําเนินการบังคับรื้อถอนแลวเพียง 45 หนวยคิดเปนรอยละ 25.57 % สวนที่เหลืออยูในระหวางการฟองรอง
บังคับคดีอีกรอยละ 74.43 %  ดังนั้นการใชมาตรการฟองรองบังคับคดีเพียงอยางเดียวจึงไมเพียงพอ และกฟผ. ตองหา
มาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงดวย 
 

       
 

 รูปท่ี 7  เหตุการณบังคับคดีของกฟผ.รวมกับเจาหนาที่รัฐ 
        
         พื้นที่ศึกษา    คือพ้ืนที่เขตจังหวัดนนทบุรี ต้ังอยูในภาคกลาง มีเนื้อที่ประมาณ  622.303  ตารางกิโลเมตร  มีแมน้ํา
เจาพระยาไหลผานและแบงพื้นที่ของจังหวัดออกเปน 2 สวน   เขตการปกครองแบงออกเปน อําเภอเมือง, อําเภอปาก
เกร็ด, อําเภอบางกรวย, อําเภอบางใหญ, อําเภอบางบัวทองและอําเภอไทรนอยโดยมี อาณาเขต ทิศเหนือติดจังหวัดปุทม
ธานี กับพระนครศรีอยุธยา ทิศใต และทิศตะวันออกติดกรุงเทพมหานคร  และจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดจังหวัด
นครปฐม  
 
2. วิธีดําเนินการวิจัยและขั้นตอนกระบวนการศึกษา 
          การศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณา ( Descriptive Research )  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหปญหาและ
มาตราการทางกฎหมาย    เพื่อปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงการไฟฟาฝายผลิตแหง 
ประเทศไทยในเขตจังหวัดนนทบุรี โดยศึกษาวิเคราะห  พระราชบัญญัติตาง ๆ ตัวบทกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  
ขอบังคับ ประกาศที่เกี่ยวของ    เพื่อนํามาใชในการแกปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟา แรงสูง  และศึกษาการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ   ในการนํามาตราการทางกฎหมายมาใชวา มีปญหาในการดําเนินงานอยางไร เพื่อ
หาแนวทางและเสนอแนะมาตราการนํากฎหมายมาใชในทางปฏิบัติ    เพื่อแกไขปญหาการรุกร้ําแนวเขตสายสง
ไฟฟาแรงสูงตอไปโดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้ 
         ขั้นตอนที่ 1 การศึกษา เอกสาร ขอมูล รายงาน 
                (1) ศึกษา แนวคิดเกี่ยวกับหลักการใชมาตราการทางกฎหมาย ในเชิงปองกันและควบคุมแนวเขตสายสง
ไฟฟาแรงสูงของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) 
                (2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงการไฟฟา 
ฝายผลิตแหงประเทศไทยในเขตจังหวัดนนทบุรี    ของเจาหนาที่รัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของ ที่นํากฎหมายมาใชมี
ประสิทธิผลเพียงใด 
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        ขั้นตอนที่  2  วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 
        ขั้นตอนที่ 3 สรุปผลการศึกษา..และขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและ
ควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ. 
 
3. ผลการวิเคราะห 
         ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยไดวิเคราะหปญหาแยกออกเปน..3..ประเด็นดังนี้ 
        ประเด็นที่ 1  กรณีการใชมาตราการทางกฎหมาย ที่เกิดจากการเขาใชประโยชนในที่ดินเพื่อกอสรางระบบสงพลัง
ไฟฟาของ กฟผ.ตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พุทธศักราช.2511 ผลการวิเคราะหพบวา.
พ.ร.บ.ฉบับนี้     ไมเปนสาเหตุใหการรุกร้ําแนวเขตเดินสายไฟฟาแรงสูงที่เปนปญหาเรื้อรังหรือแกไขปญหา 
ไมไดเพราะพ.ร.บ.ฉบับนี้มีหลักการและแนวคิดในการบริการสาธารณะ ผูวิจัยไดอางถึงคําวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ที่ 45-46/2547 สรุปโดยยอดังนี้  ผูฟองไดยื่นฟอง กฟผ.ตอศาลปกครองกลาง
วาที่ดินตามโฉนดถูกประกาศเปนแนวเขตสายสงไฟฟาผาน  อาศัยอํานาจตามมาตรา 28 ตามพระราชบัญญัติการไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย  พุทธศักราช 2511 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ..2535 มาตรา 29,  31 และมาตรา 32 และผูถูกฟอง (การ
ไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย) จะใหคาทดแทนที่ดิน  ซึ่งขอเท็จจริงปรากฎมาวาถาผูฟองไมพอใจก็มีสิทธิฟองตอ
ศาลได  โดยผูฟองไดกลาวอางมาตราดังกลาวเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  เนื่องจากการที่ผูถูกฟองคดีจะ
เขาไปครอบครองทรัพยสินของผูฟองได  ก็ตองอาศัยอํานาจตามมาตรา 49 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ
..2540 แตตามพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตฯ  ไมมีบทบัญญัติใดกําหนดวิธีการเวนคืนหรือเสมือนการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยไว  ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวา พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พ.ศ..2511 แกไข
เพิ่มเตม (ฉบับที่5) พ.ศ..2535 มาตรา 28 และมาตรา30 ไมขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญ..มาตรา.29,..มาตรา.48.และ
มาตรา.49   
  กระบวนการตาง ๆ ที่กฟผ.ใชอํานาจมหาชนตามกฎหมายนั้น  กฟผ.ยึดหลักประโยชนสาธารณะมากกวา
ผลประโยชนสวนตัวของปญเจกชน 
         ประเด็นที่ 2  กรณีการใชมาตรการทางกฎหมาย  ของเจาหนาที่และหนวยงานรัฐ  มาตรการและขอบเขตในการ
ดําเนินการของเจาหนาที่และหนวยงานรัฐ ในการปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง  ในเขต
จังหวัดนนทบุรีไดอยางมีประสิทธิผลอยางไร  ผลการวิเคราะหจากเอกสารและการปฏิบัติการภาคสนามของ กฟผ.เพื่อ
ใชมาตรการกฎหมายดังกลาว  พบวาการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่หนวยงานของกฟผ.   และหนวยงานทางปกครองที่
เกี่ยวของ   ตอกรณีการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาเปนลักษณะในเชิงตั้งรับกับปญหา เพราะเปนการใชมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อขับไลผูรุกล้ําเพียงอยางเดียวไมไดมีการทํางานเชิงรุก ในการปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสง
ไฟฟาแรงสูง  จึงทําใหการรุกล้ํายังคงปรากฎอยู  ไดขยายปริมาณรุกล้ําและเพิ่มความรุนแรงมากยิ่งขึ้น 
        ดังนั้นในสวนการใชอํานาจหนาที่และขอบเขตการดําเนินการของเจาหนาที่และหนวยงานรัฐ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไวนั้น วิเคราะหแลวแบงออกเปนการดําเนินงานดังนี้ (1).พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
พุทธศักราช 2511 อํานาจมหาชนที่มีผลกระทบรุนแรงตอสิทธิในอสังหาริมทรัพยของราษฎรไดแกมาตรา 28,มาตรา 29 
ซึ่งใชหลักประโยชนสาธารณะผานมาตราดังกลาว  การกําหนดราคาคาทดแทนที่ดินตามมาตรา 30 และมาตรา 30 ทวิ   
การพิจารณาไมจายเงินคาทดแทนในกรณีการรื้อถอนสิ่งปลูกสรางหรือทําลายพืชผลทางการเกษตรไดถาไมไดรับ
อนุณาตหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กฟผ. ตามมาตรา 32  การเขาไปในสถานที่ของบุคคลเวลาใดก็ได ไดแก มาตรา 
34 และการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการทําละเมิดของเจาหนาที่ กฟผ. ในระหวางปฏิบัติหนาที่ ไดแกมาตรา 35  
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(2).ในประมวลกฎหมายที่ดินใหอํานาจแกเจาหนาที่ปกครองประจําจังหวัดเชน..เจาพนักงานที่ดิน,นายกเทศมนตรี นาย
อําภเอ หนวยงานทางปกครองประจําจังหวัดฯลฯ ออกคําสั่งทางปกครองใหใหออกจากพื้นที่หรือรื้อถอนสิ่งปลูกสราง
ออกจากพื้นที่ (3).ในประมวลกฎหมายแพงและพานิชย ใหอํานาจแกนายกเทศมนตรี  นายอําเภอ  เจาพนักงานบังคับ
คดีฯออกคําบังคับเพื่อ  พิทักษทรัพย  ยึดทรัพย การขายทอดตลาด  (4).ในประมวลกฎหมายอาญา  ใหอํานาจเจา
พนักงานตํารวจ พนักงานสอบสวน บังคับเพื่อสอบสวน จับกุม คุมขังและการฟองคดี และ.(5).ในสวนการบังคับทาง
ปกครองนั้น..การนําพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช..2539.มาใชประกอบบังคับทาง
ปกครองตอเจาหนาที่รัฐที่ทําละเมิดตอราษฎร 
        ประเด็นที่ 3   ในปจจุบันกฟผ. แกปญหาโดยการบังคับคดีเมื่อราษฎรรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของกฟผ.
ซึ่งยังไมเพียงพอ ตองหาวิธีการแกไขปญหาแบบยั่งยืน  เพื่อใหมาตรการทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมการรุก
ลํ้าแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของกฟผ. ประสบผลสําเร็จลดผลกระทบในทุกดานที่เกิดจากการใชอํานาจมหาชนของ  
พระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พุทธศักราช 2511 ในปจจุบันการปองกันและควบคุมการรุกล้ํา
แนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง มีมาตรการปองกันควบคุมโดยใชเฮรีคอปเตอรตรวจแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ.  และมีกฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ (1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของ
รัฐพ.ศ. 2545  (2) ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเรื่อง หลักเกณฑการจัดทําประกาศ เครื่องหมาย และ
วิธีการแจงสิทธิในเขตระบบโครงขายพลังงานพ.ศ. 2552  (3) การใชหลักประนีประนอมขอพิพาทเมื่อมีการรุกล้ําแนว
เขตสายสงไฟฟาแรงสูงเกิดขึ้น(4)การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พุทธศักราช 
2511  
 
4. สรุปผลการวิจัย 
       สรุปผลการวิจัย  พบวามาตรการทางกฎหมายเพื่อปองกันและควบคุมการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของ 
กฟผ.ในเขตจังหวัดนนทบุรีนั้นยังมีไมเพียงพอ  จะตองแกไขเพิ่มเติมแนวทางเกี่ยวกับวิธีการปองกันและควบคุมการรุก
ลํ้าแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูง  ในพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย  พุทธศักราช 2511 ตอไป 
       ขอเสนอแนะ  แนวทางที่สามารถแกไขปญหาการรุกล้ําแนวเขตสายสงไฟฟาแรงสูงของ กฟผ.ในอนาคต..โดยรัฐ
ตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังโดยมีแนวทางดังนี้ 
        (1) การพัฒนาที่ดินเพื่อถอนสภาพที่สาธารณประโยชนเพื่อกอสรางสายสงไฟฟา หรือโรงไฟฟา หรือกิจการที่
เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะดานนี้  เพื่อแกปญหาอยางยั่งยืนลดการขัดแยงในกรณีการเขารอนสิทธิในที่ดินของ
ราษฎรหรือการเขาใชที่ดินเพื่อการทําลายตัดฟนตนไมของราษฎรเปนตน 
       (2)..การเพิ่มหลักเกณฑในการจัดทําประกาศหรือเครื่องหมาย โดยการประกาศเขตหรือพ้ืนที่ เปน “พ้ืนที่หวงหาม”
ในปายประกาศคิดประกาศบนเสาไฟฟาแรงสูง ในเขตแนวสายสงไฟฟา ซึ่งการเพิ่มประโยค “พ้ืนที่หวงหาม” นั้นเพิ่ม
ในสวนของคาํนิยามตามมาตรา 4ในพระราชบัญญัติการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย พุทธศักราช..2511  
        (3) การใหประชาชนตะหนักถึงความสําคัญของสาธารณะสมบัติของแผนดิน โดยทรัพยสินของ การไฟฟาฝาย
ผลิตแหงประเทศไทยเสมือนเปนสาธารณะสมบัติของแผนดินประชาชนทุกคนตองมีความรับผิดชอบเพื่อปกปองและ
ดูแลรักษารวมกัน  
        (4) การใชมาตการทางสังคมในการรนณรงค  เผยแพร  ประชาสมัพันธเพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการกําหนด
แนวนโยบายตาง ๆ ในเชิงสรางสรรค โดยหนวยงานการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยเปนผูสนับสนุน 
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มาตรการทางกฎหมายในการสงเสริมและคุมครองผูสงูอายุในประเทศไทย 
LEGAL  MEASURES  IN  THE  PROMOTION  AND  PROTECTION  OF  AGING  

PERSONS  IN  THAILAND 
 

มนัญญา คลังพระศรี1  ดร.สุรพล ศรีวิทยา2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาทฤษฎี หลักกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ เกี่ยวกับมาตรการ

สงเสริมและคุมครองสวัสดิการผูสูงอายุ  (2)  วิเคราะหเปรียบเทียบมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวสวัสดิการผูสูงอายุใน

ประเทศไทยกับประเทศตางๆ (3) วิเคราะหการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสวัสดิการผูสูงอายุ

ในปจจุบันของประเทศไทย  ที่มาของการวิจัย คือ ปญหาการจัดบริการสวัสดิการสังคมสําหรับผูสูงอายุตามกฎหมายที่

เกี่ยวของนั้นยังไมครอบคลุมทั่วถึงผูสูงอายุไดทุกกลุม และในขณะนี้ยังไมมีกฎหมายกลางเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุ

โดยเฉพาะเปนการทั่วไป  ดังนั้น  จึงเปนปญหาทําใหการดําเนินงานจัดสวัสดิการสังคมของรัฐใหแกผูสูงอายุไมมีความ

ชัดเจนและสมบูรณซึ่งกอใหเกิดปญหาตางๆตามมาในภายหลังเกี่ยวกับความขัดแยงและชองวางระหวางกลุมที่รับ

บริการสวัสดิการและกลุมที่ไมไดรับสวัสดิการ  การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยวิธีเก็บรวบรวมขอมูลจาก

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของแลวนํามาวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา   ผลการวิจัยพบวา  แนวทางการบัญญัติกฎหมาย

กลางเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุโดยเฉพาะเปนการทั่วไปควรประกอบดวย  มาตรการสงเสริมและคุมครองสวัสดิการ

ผูสูงอายุ  ดังนี้ (1) กฎหมายกลางเกี่ยวกับผูสูงอายุตองบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่ใชในปจจุบัน (2) มาตรการ

ใหสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดแกผูสูงอายุทุกคน   (3) มาตรการกําหนดความรับผิดชอบแกหนวยงานของรัฐทั้งใน

ระดับชาติและระดับทองถิ่นใหปฏิบัติตามนโยบายของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุ (4) มาตรการประกันสังคมตอง

บัญญัติใหครอบคลุมผูสูงอายุทุกกลุม และ (5)  มาตรการกฎหมายประกันชีวิตบัญญัติใหเบี้ยประกันชีวิตถูกลงและ

ขยายการประกันสุขภาพใหสูงขึ้นแกผูสูงอายุ 

คําสําคัญ:  มาตรการทางกฎหมาย, การสงเสริมและคุมครอง, ผูสูงอายุ 

 
ABSTRACT 

 

This research aims  to study  (1) theories, principles of  laws  and  regulations  concerning  measures  of  
aging  welfare promotion  and   protection  (2) comparative  analyis  of  legal  measures  of  aging  welfare  in  

                                                            
1 นักศึกษาปริญญาโท   นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยที่ปรึกษา  คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยรังสิต 



 

760  <<< บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยรังสติ – มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

Thailand  with  those  of   various  countries  measures  of  concerning  and  (3) analysis  of  law  enforcement  
applied  to  present  aging  welfare  promotion  and  protection  in  Thailand. The  source of  the research  deriving  
from  problems  of  aging  social  welfare  services,  provided  by  the  State  according to  related  laws  in  order  to  
develop   their  quality  of  life, found  that  the  aging  welfare  services did  not  cover  every  group  of  aging  
persons  and  the  lack  of  specific  legislation  directly  concerning  aging   welfare  in  general. Therefore, the  
aging  social  welfare  provided  by  the  State  was  uncertain  and  not  complete, which  created  various  problems, 
such  as  the  conflict  and  the  gap   between  different  aging  groups  who  received  and  not  received  social  
welfare.  This  research  applied  a  qualitative  research  by  collecting  related  documentary  data  that  were  
analyzed  by  descriptive  method.  The  research  results  found  that  the  guideline  of  general  legislation  on  
aging  shall  be  composed   of  promotion  and  protection  measures  for  aging  welfare : (1)  general  legislation  
on  aging  should  conform  with the present  Constitution ; (2) measures  of  income  tax  exemption should  be  
exended  to  all  aging  persons ; (3)  measures  to  authorize  national  and  local  agencies  of  State  to  implement  
the  State  policy  on  aging  welfare; (4)  measures  of  social  security  legislation  should  be  covered  every   
group  of  aging  persons  and  (5)  measures  of  life  insurance  law: insurance  premium  should  be  lowered  and  
extended  health  insurance for aging  persons 
 
Keywords: Legal Measures, Promotion  and  Protection, Aging  Persons  
 

1. บทนํา 
 ในปจจุบันโครงสรางประชากรของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก  ทําใหประเทศไทย กาวเขาสูสังคม
ผูสูงอายุ  ซึ่งกฎหมายที่ใชบังคับเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุในขณะนี้กระจัดกระจายและยังไมมีการบัญญัติกฎหมาย
กลางเกี่ยวกับผูสูงอายุโดยเฉพาะเปนการทั่วไปและไมครอบคลุมในการสงเสริมคุมครองผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน จึงเปนที่มาของปญหาในการวิจัยครั้งนี้ คือ (1)ปญหามาตรการทางกฎหมายที่ยังไมสามารถสงเสริมและ
คุมครองสวัสดิการผูสูงอายุไดอยางทั่วถึงและเสมอภาคกัน (2) รัฐยังไมสามารถกําหนดมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุเพื่อใหกระบวนการดําเนินงานการจัดสวัสดิการสังคมของรัฐที่มีใหแกผูสูงอายุมีความสมบูรณชัดเจนและ
ครอบคลุมไดอยางทั่วถึง (3) ปญหาการสงเสริมผูสูงอายุในการออมเงินไวใชยามชรา  (4) ปญหาการคุมครองผูสูงอายุ
โดยการกําหนดระเบียบการจายเบี้ยยังชีพเปนรายเดือนแกผูสูงอายุ      

ปญหาดังกลาวมาทั้งหมดนี้  รัฐจําเปนตองแสวงหาแนวทางและมาตรการทางกฎหมายเพื่อแกไขปญหา
สวัสดิการผูสูงอายุในระยะยาว  ทั้งนี้เพราะกฎหมายจะเปนกลไกสําคัญของรัฐที่นําไปใชเปนเครื่องมือในการแกไข
ปญหาและวางระเบียบกฎเกณฑตางๆ  เพื่อประโยชนแกประชาชนและการบริหารประเทศ   มาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุในขณะนี้ยังไมมีการบัญญัติโดยเฉพาะเปนการทั่วไป  แตมีอยูบางมาตรการก็ไมไดเอื้อ
ประโยชนแกผูสูงอายุไดอยางเทาเทียมกันและไมไดใหความคุมครองแกผูสูงอายุไดดีเทาที่ควร  ปญหาในการออมเงินก็
เปนปญหาใหญที่อาจสงผลกระทบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว  ปญหาเบี้ยยังชีพพบวากลไก
ในการดําเนินงานของโครงการนั้นยังไมเปนการแกปญหาที่ไดผลเทาที่ควรเพราะเปนการทํางานที่ใหผลเฉพาะหนา
หรือใหความพอใจในระยะสั้นทั้งอาจจะเปนเครื่องมือในการที่ผูนําทองถิ่นเอามาหาผลประโยชนจากผูสูงอายุเทานั้น 
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2. ขั้นตอนการศึกษา 

(1) วิจัยเอกสาร         
 -  ศึกษาถึงกฎหมายตางๆที่รัฐไดบัญญัติเกี่ยวของกับผูสูงอายุในประเทศไทยและตางประเทศ 
 -  ศึกษาในปญหาที่เปนผลสรุปจากการวิจัยเกี่ยวกับมาตรการและการสงเสริมและคุมครองผูสูงอายุ  เพื่อหา
มาตรการทางกฎหมายในการแกไข        
 -  ศึกษาถึงกฎหมายตางประเทศในสวนที่ เกี่ยวของกับผูสูงอายุ   เพื่อจะเปนแนวทางในการพัฒนา
แนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายไทย       
 (2) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขอที่  (1)      
 -  สรุปผลการวิจัย  และขอเสนอแนะตอแนวทางและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริและคุมครอง
ผูสูงอายุในประเทศไทย 
 
3. ผลการวิเคราะห 

ในการวิจัยนี้  ผูวิจัยไดวิเคราะห แนวนโยบายของรัฐและมาตรการทางกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันเฉพาะใน
สวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุในประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้      
 (1) กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ใชอยูในปจจุบันนั้นไมไดมีการบัญญัติกฎหมายกลางเกี่ยวกับผูสูงอายุ
โดยเฉพาะเปนการทั่วไป  จึงเห็นไดวากฎหมายที่ใหการสงเสริมและคุมครองสวัสดิการแกผูสูงอายุกระจัดกระจายอยู
ในกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายประกันสังคม  กฎหมายแรงงานและในกฎระเบียบตางๆของหนวยงานของรัฐ  
โดยยังไมมีกฎหมายที่บัญญัติรับรองสิทธิผูสูงอายุเปนการเฉพาะเรื่องซึ่งทําใหผูสูงอายุยังไมสามารถไดรับสวัสดิการที่
ดีอยางเพียงพอและครอบคลุมอยางทั่วถึง        

(2) กฎหมายเกี่ยวกับผูสูงอายุที่ใชอยูในปจจุบันไมครอบคลุมทั่วถึงผูสูงอายุทุกกลุม ในประเด็นนี้  ช้ีใหเห็น
วากฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบันไมไดเอื้อประโยชนแกผูสูงอายุไดอยางเสมอภาคเทาเทียมกันและไมไดใหความ
คุมครองแกผูสูงอายุไดดีเทาที่ควร ดังเห็นไดจากคุณภาพการรักษาพยาบาลที่ไดรับในแตละประเภทยังมีความเหลื่อมล้ํา
ทั้งในเรื่องความคุมครองและคุณภาพของการรักษา  จึงทําใหคุณภาพในการรักษาพยาบาลในสิทธิหลักๆ มีมาตรการที่
ตางกัน  สวนในเรื่องการประกันดานรายไดก็ยังไมครอบคลุมเชนกัน  ดังจะเห็นไดจาก  มีเพียงแรงงานในภาคทางการ
เทานั้นที่มีหลักประกันดานรายไดเมื่อเขาสูวัยสูงอายุ  แตแรงงานในภาคเกษตรและผูประกอบอาชีพอิสระยังขาดระบบ
หลักประกันชราภาพที่จัดการโดยภาครัฐ  ในระบบการออมเงินเพื่อใชในยามชราภาพก็มีแนวโนมในอนาคตที่รัฐบาล
จะมีเงินไมเพียงพอมาอุดหนุนผูสูงอายุและกองทุนประกันสังคม (กรณีชราภาพ)  ก็จะทําใหประสบปญหาดานการเงิน
เมื่อมีคนวัยทํางานเกษียณอายุและมารับเงินประกันชราภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  ขณะที่คนในวัยทํางานที่เปนกําลัง
หลักในการสงเงินสมทบเขากองทุนกลับลดลงอยางมาก  ดังนั้น  ภาครัฐจึงควรสงเสริมใหคนวัยทํางานในปจจุบันซึ่ง
จะเขาสูวัยสูงอายุในอนาคตใหความสําคัญกับการออมเงินไวใชยามชรา  ไมเชนนั้นแลวปญหาเรื่องการออมอาจเปน
ปญหาที่อาจสงผลกระทบกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว     
 (3) การจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพนั้น  พบวา กรมประชาสงเคราะหไดมีความพยายามที่จะสรางรูปแบบบริการ
ใหมๆ เพื่อกระจายออกไปสูผูสูงอายุในสวนภูมิภาคในชนบทใหมากขึ้น จะเห็นจากการบริการเดิมของภาครัฐนั้นยังไม
สามารถเขาถึงและตอบสนองความตองการที่แทจริงของผูสูงอายุจํานวนมากในชนบทได   ดังนั้นจึงเห็นไดวา
การที่ชุมชนจะเปนฐานที่ดีในการแกปญหาไดนั้น  รัฐจะตองสรางกลไกที่เปดโอกาสใหชุมชนไดผานกระบวนการมี
สวนรวมในกิจกรรมนั้นดวย ต้ังแตการรวมคิดรวมสํารวจสภาพปญหา ความตองการ รวมประเมินปญหา และหาทาง
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เลือกใหแกชุมชนอยางเหมาะสมและสอดคลองซึ่งรัฐยังไมไดผลักดันใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมในทางปฏิบัติที่
แทจริงและไมสามารถสงผลใหชุมชนเขามาเปนฐานในการจัดการกับปญหาสวัสดิการของผูสูงอายุในชุมชนไดตามที่
คาดหวังไวการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดสวัสดิการผูสูงอายุควรเริ่มตนจากแนวคิดและการจัดกิจกรรมที่เปด
โอกาสใหชุมชนมีบทบาทในการกําหนดประเด็นปญหาของผูสูงอายุ แสวงหาแนวทางการแกปญหาของผูสูงอายุดวย
ความตองการของคนในชุมชนเองเพราะการกําหนดประเด็นปญหาโดยการมีสวนรวมของชุมชนนี้เปนกิจกรรม
พ้ืนฐานสําคัญที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนอันจะนําไปสูการพึ่งตนเองในระยะยาว  การจัดสวัสดิการเบี้ย
ยังชีพมีหลักการที่จะใหชุมชนเปนฐานแตกลไกการดําเนินงานกลับไมไดผานกระบวนการการมีสวนรวมของชุมชน
โดยพื้นฐาน โดยเฉพาะการรวมคิดรวมกําหนดปญหา  และการกําหนดทางเลือกทางออกของผูสูงอายุดวยประชาชนใน
ชุมชนเอง  ทําใหครอบครัวและชุมชนไมสามารถแสดงบทบาทและความตองการที่เปนฐานในการดําเนินการอยาง
แทจริงได   ขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาผูสูงอายุในอนาคต จากกรณีกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก สําหรับโครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุถือวาเปนอีกบริการหนึ่งที่มุงลดการพึ่งพิงจากรัฐขณะเดียวกันกลับเนนให
ผูสูงอายุไดรับการสงเคราะหพรอมกับยังคงอยูรวมในชุมชนของตนเองได นับวาเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่นาจะ
สอดคลองและเหมาะสมกับความตองการที่แทของผูสูงอายุมากกวา เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดสวัสดิการในรูปแบบ
อื่นๆ ผูวิจัยไดศึกษาวิเคราะหกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทยในสวนที่เกี่ยวของกับผูสูงอายุพบวา มีความ
เหมือนและแตกตางกันในลักษณะของกฎหมาย หลักการ และรูปแบบ ดังนี้     

(1) พ้ืนฐานและแนวคิดของกฎหมายตางประเทศและกฎหมายไทยมีขอแตกตางกันอยางมาก  สาเหตุนาจะมา
จากขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนวัฒนธรรมมีความแตกตางกันอยางสิ้นเชิง  ดังนั้น  ลักษณะของกฎหมายเกี่ยวกับ
ผูสูงอายุจึงไมไดมุงเนนที่จะใหผูสูงอายุไดรับสิทธิหรือการดูแลจากรัฐ     

(2) การที่มีกฎหมายผูสูงอายุบังคับใชโดยเฉพาะ ดังเชนในประเทศสหรัฐอเมริกา  มี กฎหมายผูสูงอายุอเมริกา 
(The Older  American  Act) แตในบางประเทศในกลุมประเทศตะวันตกบางประเทศและกลุมประเทศในเอเชีย  ไดแก  
ไทย  ยังไมมีกฎหมายรับรองสิทธิของผูสูงอายุโดยเฉพาะเปนการทั่วไป     

(3) ในตางประเทศกฎหมายผูสูงอายุโดยทั่วไปมุงเนนที่จะใหสิทธิแกผูสูงอายุโดยใหสิทธิโดยเทาเทียมกัน  
แตสําหรับประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมายที่จะใหสิทธิแกผูสูงอายุอยางเทาเทียมกันจะมีก็แตกฎหมายที่ใหสิทธิ
ในลักษณะพิเศษแกผูสูงอายุที่เปนขาราชการหรือลูกจางเอกชนที่เกษียณอายุการทํางานเทานั้น จากขอแตกตางกัน
ในลักษณะของกฎหมาย  หลักการและรูปแบบดังกลาวมาขางตน  ช้ีใหเห็นวา  ความเหมือนกันของกฎหมายสวัสดิการ
ทั้งของประเทศไทยและตางประเทศคือ  ตางก็มีจุดมุงหมายที่จะใหผูสูงอายุมีบั้นปลายชีวิตที่อยูอยางมีความสุขและ
ไดรับการดูแลทั้งจากครอบครัวและจากรัฐ  สวนที่ตางกันคือ  แนวความคิดในการบัญญัติกฎหมายรวมทั้งมาตรการ
ตางๆ ที่ตางประเทศนั้นมีการพัฒนาที่ดีกวาอยางมากไปไกลกวาของไทย  ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากสภาพสังคม
วัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่มีความแตกตางกันอยางมาก 

 
4. บทสรุป 
  4.1 สรุปผลการวิจัย 

จากปญหาของสังคมที่ผูสูงอายุถูกทอดทิ้งและมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น  ถึงแมวารัฐจะมีหนวยงานในการจัด
สวัสดิการผูสูงอายุ  ยังไมทั่วถึงและเปนธรรมเพื่อเปนการแกปญหาและรับรองสิทธิของผูสูงอายุโดยชัดเจน  รัฐควรหา
มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อเปนกลไกสําคัญในการแกปญหา  เนื่องจากที่ผานมายังไมมีกฎหมายกลางที่
เกี่ยวกับผูสูงอายุโดยเฉพาะเปนการทั่วไป  บทบัญญัติที่ใหความรับรองและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุยังกระจัดกระจาย
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อยูตามกฎหมายตาง กฎหมายอาญา  กฎหมายแพงพาณิชย  พระราชบัญญัติประกันสังคม    พ.ศ. 2533  หรือใน
กฎหมายบําเหน็จบํานาญที่จํากัดใหสิทธิเฉพาะผูสูงอายุที่เปนขาราชการ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 
2550  ไดบัญญัติรับรองสิทธิของผูสูงอายุไวชัดเจนกวารัฐธรรมนูญฉบับกอน  ดังนั้นแนวทางการบัญญัติกฎหมายกลาง
เกี่ยวกับผูสูงอายุโดยเฉพาะเปนการทั่วไปควรประกอบดวย  

(1) กฎหมายกลางเกี่ยวกับผูสูงอายุตองบัญญัติใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่ใชในปจจุบัน  
(2) มาตรการใหสิทธิในการยกเวนภาษีเงินไดแกผูสูงอายุทุกคน  
(3) มาตรการกําหนดความรับผิดชอบแกหนวยงานของรัฐทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่นใหปฏิบัติตาม

นโยบายของรัฐเกี่ยวกับสวัสดิการผูสูงอายุ  
(4) มาตรการประกันสังคมตองบัญญัติใหครอบคลุมผูสูงอายุทุกกลุม และ  
(5)  มาตรการกฎหมายประกันชีวิตบัญญัติใหเบี้ยประกันชีวิตถูกลงและขยายการประกันสุขภาพใหสูงขึ้นแก

ผูสูงอายุ 
 4.2 ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรมีกฎหมายที่กําหนดสิทธิของผูสูงอายุเปนการเฉพาะเรื่อง  รวมทั้งควรจะจัดตั้งองคกรหรือหนวยงานที่
ดําเนินงานเกี่ยวกับผูสูงอายุใหชัดเจน  ทั้งในระดับประเทศ  และทองถิ่น เพื่อไมใหเกิดความซ้ําซอนในการดําเนินงาน  
ควรจัดสวัสดิการใหแกผูสูงอายุอยางเทาเทียมกัน   และในเรื่องการยกเวนการจัดเก็บภาษี  รัฐควรจะยกเวนการจัดเก็บ
ภาษีรายไดแกผูสูงอายุทุกคน เพื่อใหผูสูงอายุที่มีรายไดสามารถที่จะดํารงชีวิตไดอยางไมเดือดรอน ควรนํามาตรการ
ทางกฎหมายภาษีในการยกเวนภาษีและการลดเบี้ยประกันภัยเพื่อจูงใจใหประชาชนหันมาสนใจออมเงินมากขึ้น  
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ทาอากาศยานในประเทศไทย : การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบองคการ 
 AIRPORT  IN  THAILAND : COMPARATIVE  
STUDY ON ORGANIZATIONAL STRUCTURE   

 
สมชาย พิพุธวัฒน1   รองศาสตราจารย ดร. ปฐม มณีโรจน2 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการณรูปแบบองคการทาอากาศยานที่มีในประเทศไทย   เพื่อ
นํามาเปรียบเทียบ  และเสนอแนะรูปแบบองคการทาอากาศยานที่ควรเปนในประเทศไทย    
 ผลการศึกษาวิจัย พบวา รูปแบบองคการที่ดําเนินกิจการทาอากาศยานในประเทศไทยที่เปนอยูในป พ.ศ. 2552   
มี 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบองคการราชการ คือ กรมการบินพลเรือน รูปแบบองคการรัฐวิสาหกิจ คือ บริษัททาอากาศ
ยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) และรูปแบบองคการเอกชน คือ บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด  และจากการ
เปรียบเทียบองคการทั้งสามรูปแบบใน 6 ดาน พบวา กรมการบินพลเรือน และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด มีภารกิจ
หลักสองดาน ในขณะที่ ทอท. มีภารกิจหลักดานเดียว ทั้งสามองคการมีโครงสรางเปนทางการที่มีระเบียบแบบแผน
แบบเครื่องจักร มีการแบงงานตามความชํานาญเฉพาะดาน   ชวงช้ันการบังคับบัญชาแบบสูง กรมการบินพลเรือนมี
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  ในขณะที่ ทอท. และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชระบบคณะกรรมการบริหาร   
การจัดแบงหนวยยอยของทั้งสามหนวยแบงตามลักษณะเฉพาะของงาน โดยจัดงานหลักและงานสนับสนุนแบบผสม   
ระบบการเงินกรมการบินพลเรือนใชงบประมาณแผนดิน ในขณะที่ ทอท. และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชเงินคา
หุนและรายไดจากคาบริการ  บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชบุคลากรตอปริมาณงานนอยที่สุด ในขณะที่ ทอท. ใช
บุคลากรมากที่สุด  แต ทอท. มีผลกําไรจากการดําเนินงานเพียงองคการเดียว แตยังไมสามารถบอกถึงประสิทธิภาพได    
โดยผูศึกษาวิจัยมีขอเสนอแนะวา รูปแบบองคการที่ดําเนินกิจการ           ทาอากาศยานในประเทศไทย ที่ควรเปน อาจ
เปนไดทั้งสามรูปแบบ ขึ้นอยูกับความเหมาะสม 
 
คําสําคัญ : การเปรียบเทียบ, รูปแบบองคการ, ผูดําเนินกิจการทาอากาศยาน 
 

Abstract 
 
   The purpose of this study is to review the situations of organizational structure of airport operators in 
Thailand, in order to conduct the comparative study of their organizational structure and to suggest the desirable 
model of airport operator in Thailand.  
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 It has been found that there are three organizational structures of the airport operators in Thailand in the 
year B.E. 2552 namely  1) government organization: Department of Civil Aviation (DCA),  2) state enterprise: 
Airport of Thailand Plc. (AOT), and  3) private company or organization: Bangkok Airways Ltd. (BKA). The 
comparative study is conducted in six aspects. It has been found that DCA and BKA have two major missions, 
whereas AOT has only one mission. All the three organizations have formal bureaucratic organizational structure 
with division of work by their expertise and high span of control. DCA is administered by Director General as 
accountability holder while AOT and BKA are administered by Board of Director system. The three organizations 
are departmentalized by specific characteristic of work by combining major work with supporting work. In respect 
of their financing system, DCA utilizes annual government statement of expenditure while AOT and BKA utilize 
their income resulting from share and fee or charges from services. BKA uses the fewest personnel for a particular 
job in absolute contrast with AOT. Only AOT can make the most profit from its operation. However, it cannot 
signify efficiency. The researcher suggests that the organizational structure of airport operators in Thailand could be 
any one of the three as appropriate.   
 
KEY WORD : COMPARATIVE, ORGANIZATIONAL STRUCTURE, AIRPORT OPERATOR. 
 
1. บทนํา 
 การขนสงทางอากาศมีจุดไดเปรียบในดานความรวดเร็วและความปลอดภัยมากกวาการขนสงรูปแบบอื่น และมี
สวนทําใหโลกไรพรมแดน ดังนั้น การขนสงทางอากาศจึงมีความสําคัญอยางมาก องคประกอบหลักที่ปฏิสัมพันธกัน
ในการขนสงทางอากาศประกอบดวย ทาอากาศยาน สายการบิน และผูใชบริการ    ทาอากาศยานเปนสถานที่เปลี่ยน
ถายรูปแบบการขนสงจากบกสูอากาศและจากอากาศสูบก  ซึ่งเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยของประเทศ    เปนผลใหทาอากาศยานมีความสําคัญตามไปดวย   โดยที่การขนสงทางอากาศมีคาใชจาย
ตอหนวยสูงมาก ทั้งมีความตองการโครงสรางพื้นฐานจํานวนมากเพื่อรองรับรูปแบบการขนสงทางอากาศทั้งระบบ  
และตองอาศัยระบบขนสงทางถนนในการเขาถึงทาอากาศยาน เพราะการขนสงทางอากาศสามารถเชื่อมตอกับการ
ขนสงรูปแบบอื่นๆ ไดที่ทาอากาศยานเทานั้น    จึงตองใชพ้ืนที่ เงินลงทุน เทคโนโลยี อุปกรณ บุคลากร และ
วิธีดําเนินการจํานวนมาก หลากหลายและทันสมัย ผลตอบแทนต่ําและตองใชเวลานานจึงจะคุมทุน ดังนั้น ทาอากาศ
ยานที่ใหบริการทางพาณิชยจึงเปนบริการสาธารณะประเภทการใหบริการ (service function) ทางอุตสาหกรรม ซึ่งตอง
มีความปลอดภัย ความสม่ําเสมอและความมีประสิทธิภาพของบริการ  ทาอากาศยานจะประสบความสําเร็จไดตอง
ไดรับการออกแบบและมีการดําเนินการที่รองรับการปฏิสัมพันธกับสายการบินและผูใชบริการ   ความรับผิดชอบ
เกี่ยวกับนิรภัยทาอากาศยาน (airport safety)  อยูภายใตความรับผิดชอบของรัฐ มีผลกระทบตอความมั่นคง เศรษฐกิจ 
สังคมและการเมือง   ซึ่ง Mintzberg เสนอไวในเรื่อง Structure in Fives : Designing Effective Organizations ในป ค.ศ. 
1983 (อางถึงใน สุจริตรา บุญยรัตพันธ, 2535 : 347) วา การจัดโครงสรางองคการมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการกอใหเกิด
ประสิทธิผลในการทํางาน  โดย Ashford, et.al., (1997 : 18) เห็นวาการจัดโครงสรางองคการทาอากาศยานควรแบง
ออกตามภารกิจ (function) ของหนวยงานหลัก (line) และหนวยงานสนับสนุน (staff) ซึ่งจะทําใหทราบวาใครตอง
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รายงานตอใคร ออกเปน 3 รูปแบบ ไดแก รูปแบบผสมหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน  รูปแบบแยกหนวยงาน
หลักและหนวยงานสนับสนุน   และรูปแบบแยกหนวยงานสนับสนุนและหนวยงานหลักเปนสองชั้น 
  ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาโครงสรางของทาอากาศยานภายใตการดําเนินงานขององคการทั้งสามรูปแบบที่กลาว
ขางตน  โดยใชรูปแบบการจัดโครงสรางองคการทาอากาศยานของ Ashford, et.al., (1997 : 18)  และขององคการการ
บินพลเรือนระหวางประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO : 1983) เปนกรอบแนวคิด 
(conceptual framework) ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการศึกษามาเปรียบเทียบ วิเคราะห และสรุปผล  เพื่อ
นําไปพัฒนาการจัดโครงสรางองคการทาอากาศยานตอไป 
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) ตามระเบียบวิธีวิจัยเชิงอุปนัย (inductive 
methods)  และการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  ซึ่งผูวิจัยมุงความ
สนใจไปที่องคการที่เปนทางการ (formal organization)  สําหรับกรอบแนวคิดทฤษฎีที่ใชคือ แนวทางสถาบัน 
(institutional approach) โดยใชรูปแบบการจัดโครงสรางองคการทาอากาศยานของ Ashford   สวนประชากรที่ใชใน
การวิจัยครั้งนี้ คือ ขอมูลเกี่ยวกับความเปนมา (history background) ของกรมการบินพลเรือน บริษัททาอากาศยานไทย 
(มหาชน) จํากัด และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด  และขอมูลใน 6 ดาน ไดแก ภารกิจ (function/mission) โครงสราง
องคการ (organizational structure) ระบบการบริหารและการจัดแบงหนวยยอย (management and departmentalization) 
ระบบการเงิน (financing system) ปริมาณงาน (workload) และผลการประกอบการ (performance) ของทั้งสามองคการ
ที่เปนอยูในป พ.ศ. 2552   ผูวิจัยไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากรทาอากาศยานที่บริษัทการบินกรุงเทพ 
จํากัด ดําเนินงานอยูเพียง 3 แหง คือ ทาอากาศยานสมุย ทาอากาศยานสุโขทัย และทาอากาศยานตราด   จึงกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางองคการละ 3 ทาอากาศยาน  และเลือกตัวอยางโดยเฉพาะเจาะจง  เพื่อใหไดขนาดทาอากาศยานที่ทั้งสาม
องคการดําเนินการใกลเคียงกันที่สุด  สําหรับเครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือ  1) ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) โดย
การศึกษาสํารวจ (survey study) ดวยวิธีการวิเคราะหเอกสาร (documentary analysis) เกี่ยวกับทฤษฎีองคการ รูปแบบ
องคการทาอากาศยานในประเทศไทย และ  2) ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) โดยนําขอมูลทุติยภูมิที่ผานการวิเคราะห
แลวมาวิเคราะหเปรียบเทียบใน 6 ดาน เพื่อเสนอแนะรูปแบบองคการทาอากาศยานที่ควรเปนในประเทศไทย 
 
3.  ผลการวิเคราะห 
     ทาอากาศยาน มีภารกิจในดานการใหบริการแกอากาศยานที่มาขึ้นลง ผูโดยสาร เจาหนาที่ประจําอากาศยาน 
สินคา หรือไปรษณียภัณฑ ผูใชสนามบิน ผูดําเนินการอากาศยาน และผูมารับสง ใหไดรับความสะดวก ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน   นอกจากนั้นยังตองจัดใหมีการรักษาความปลอดภัยเพื่อปองกันการแทรกแซงโดยมิชอบดวยกฎหมายตอ
การบินพลเรือน  ทั้งนี้ การบินเปนกิจกรรมที่มีจุดเกาะเกี่ยวระหวางประเทศมาก  จึงมีกฎเกณฑระหวางประเทศเกี่ยวกับ
เรื่องการบินในทุกดาน  ที่ออกโดยองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)  กิจการทาอากาศยานจึงเปนกิจการ
ที่มีความซับซอน  ตองใชเทคโนโลยีสูง  มีสิ่งแวดลอมมากและเปลี่ยนแปลงงาย  อีกทั้ง      ทาอากาศยานยังเปนบริการ
สาธารณะที่มีผลกระทบตอความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและสิ่งแวดลอม จึงเปนบริการ
สาธารณะประเภทอุตสาหกรรม  ซึ่งโดยปกติผูจัดทําบริการสาธารณะ จะเปนนิติบุคคลตามกฎหมายมหาชนหรือเปน
เอกชนที่ไดรับอนุญาตหรือสัมปทานจากรัฐบาลใหจัดทําบริการสาธารณะดังกลาว       ในป พ.ศ. 2552 ประเทศไทยมี
องคการที่ดําเนินกิจการทาอากาศยานอยู 3 รูปแบบ คือ องคการรูปแบบราชการ ไดแก กรมการบินพลเรือน  องคการ
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รูปแบบรัฐวิสาหกิจ ไดแก บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)  และ องคการรูปแบบเอกชน ไดแก บริษัทการบิน
กรุงเทพ จํากัด    โดยกรมการบินพลเรือนมีอายุองคการมากที่สุด 76 ป   ทอท. 30 ป  และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด 
20 ป   กรมการบินพลเรือนและบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด มีภารกิจงานหลักสองดาน  ขณะที่ ทอท. มีภารกิจหลัก
ดานเดียว   ทั้งสามองคการมีโครงสรางเปนทางการที่มีระเบียบแบบแผนแบบเครื่องจักร (machine bureaucracy)    มี
การแบงงานตามความชํานาญเฉพาะดาน   ชวงช้ันการบังคับบัญชา (span of control) แบบสูง  กรมการบินพลเรือนมี
อธิบดีเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  ในขณะที่ ทอท. และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชระบบคณะกรรมการบริหาร    
การจัดแบงหนวยยอยของทั้งสามองคการแบงตามลักษณะเฉพาะของงาน โดยจัดงานหลักและงานสนับสนุนแบบผสม   
ระบบการเงิน กรมการบินพลเรือนใชงบประมาณแผนดิน ในขณะที่ ทอท. และบริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชเงินคา
หุนและรายไดจากคาบริการ   บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ใชบุคลากรตอปริมาณงานนอยที่สุด ในขณะที่ ทอท. ใช
บุคลากรมากที่สุด   ทั้งนี้ ทอท. มีผลกําไรจากการดําเนินงานเพียงองคการเดียว แตยังไมสามารถบอกถึงประสิทธิภาพได 
  
4.  บทสรุป 
  ทาอากาศยานที่ใหบริการแกสาธารณะ  เปนบริการสาธารณะประเภทภารกิจลําดับรองของรัฐในการใหบริการ
ทางอุตสาหกรรม เพื่อการเสริมสรางสาธารณูปการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในป พ.ศ. 2552  มีองคการ
รูปแบบราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนดําเนินการ จากผลการศึกษาพบวา ภารกิจของทาอากาศยานมีความยุงยาก 
ซับซอน หลากหลาย  และมีสิ่งแวดลอมองคการที่พลวัต  เปนผลใหจําเปนตองจัดโครงสรางองคการใหสอดคลองกับ
ความซับซอนและพลวัตนั้น เพื่อใหองคการบรรลุประสิทธิผลขององคการ   และสามารถยืนยันคํากลาวที่วา “ไมมีวิธีที่
ดีที่สุดเพียงวิธีเดียว (no one best way) สําหรับรูปแบบและโครงสรางองคการ”    แตในองคการตองไมมีสวนประกอบ
หรือการเคลื่อนไหวที่ไมเกี่ยวของกับสวนรวม โดยสวนตางๆ ตองเชื่อมโยงสัมพันธซึ่งกันและกัน   
  รูปแบบองคการที่ดําเนินกิจการทาอากาศยานในประเทศไทย ที่ควรเปน อาจเปนไดทั้งสามรูปแบบ คือ 
รูปแบบองคการราชการ รูปแบบองคการรัฐวิสาหกิจ และรูปแบบองคการเอกชน เนื่องจากทาอากาศยานมีผลกระทบ
ตอความมั่นคง ความปลอดภัย เศรษฐกิจและสังคม  จึงมีทาอากาศยานหลายแหงที่ไมไดจัดตั้งขึ้นโดยคํานึงถึงปริมาณ
จราจรทางอากาศ (traffic demand) หรือความคุมทุน แตสนองตอบตอความมั่นคงและความจําเปน (need) ในบริเวณ
ดังกลาว ซึ่งไมมีความคุมคาทางเศรษฐกจิ ซึ่งตองดําเนินการในรูปแบบองคการราชการ      หากทาอากาศยานใดมีความ
คุมทุนทางเศรษฐกิจก็อาจมอบใหรัฐวิสาหกิจหรือเอกชนรับไปดําเนินการแทนได ในกรณีที่มอบใหรัฐวิสาหกิจรับไป
ดําเนินการ ตองมีตนทุนคาใชจายตามความเปนจริง มิใชเสียคาตอบแทนการใชประโยชนในสนามบินในอัตราต่ํากวา
ความเปนจริง ซึ่งจะทําใหมีผลตางในการดําเนินงานสูงและจะนําไปจายเปนเงินโบนัสแกกรรมการและพนักงาน และ
ปนผลแกผูถือหุน ดังเชนสภาพการณในปจจุบัน   ทั้งนี้ องคการที่ดําเนินกิจการทาอากาศยานควรมีภารกิจหลักภารกิจ
เดียว เพ่ือใหสามารถวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการไดจริง   โครงสรางองคการควรเปนแบบองคการ
ขนาดใหญที่มีแบบแผน (bureaucratic organization) ที่เปนองคการที่มีชีวิต (organic organization)   โดยควรจัดแยก
หนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุนออกจากกัน ตามรูปแบบที่ 2 ของ Ashford เนื่องจากมีความแตกตางของงาน
มาก และแบงงานตามลักษณะเฉพาะของงานตามโครงสรางองคการที่ ICAO เสนอ  เพื่อใหเกิดความชํานาญงาน   โดย
มีฝายการพาณิชยรับผิดชอบในการหารายได  และฝายสื่อสารองคการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธภาระงานทั้งภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะดานความรับผิดชอบขององคการตอสังคม (corporate social responsibility) เพราะทาอากาศ
ยานกอมลพิษแกชุมชนรอบขาง สวนงานดานเทคนิคทั้งนิรภัย (safety) และการรักษาความปลอดภัย (security) รวมทั้ง
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การปฏิบัติการในเขตทาอากาศยานตองแยกออกจากกันอยางชัดเจน เนื่องจากความแตกตางในงาน ทั้งนี้ ปรากฏตามรูป
ที่ 4.1 สําหรับทาอากาศยานขนาดกลางและขนาดใหญ   และตามรูปที่ 4.2 สําหรับทาอากาศยานขนาดเล็ก   ในกรณีที่
องคการที่ดําเนินกิจการ         ทาอากาศยานจําเปนตองมีภารกิจหลักเกินกวาหนึ่งภารกิจ ควรกําหนดเกณฑในการ
แบงแยกตนทุนคาใชจายและรายรับใหชัดเจน เพื่อประโยชนในการวัดประสิทธิภาพขององคการ 
 

 
 

รูปที่ 4.1  แสดงรูปแบบโครงสรางทาอากาศยาน ที่เสนอ สําหรับทาอากาศยานขนาดกลางและขนาดใหญ 
 

  
รูปที่ 4.2  แสดงรูปแบบโครงสรางทาอากาศยาน ที่เสนอ สําหรับทาอากาศยานขนาดเล็ก 

 
  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบองคการทั้งสามรูปแบบ ในชวงเวลา
ตอๆ มา ในเชิงลึก เชน การสื่อสารที่ไมเปนทางการในแตละองคการ    และควรมีการศึกษาการกําหนดเกณฑการวัด
ตนทุนคาใชจายของการดําเนินงานแตละทาอากาศยาน  เพื่อหาประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แทจริงที่องคการแตละ
รูปแบบทําได    จะไดใชเปนตัวแบบสําหรับรูปแบบองคการที่ดําเนินกิจการทาอากาศยานในประเทศไทย    ที่แนนอน
ยิ่งขึ้น ตอไป 
  
5.  กิตติกรรมประกาศ 
  ผูเขียนตองขอขอบพระคุณทานอาจารยทุกทาน ที่ใหความรูแกผูเขียน โดยเฉพาะทานอาจารยปฐม   มณีโรจน ที่
กรุณารับเปนอาจารยที่ปรึกษา และที่กรุณาใหคําแนะนําและความเห็นในการจัดทํารายงานการศึกษาฉบับนี้    

ผูอํานวยการทาอากาศยาน 

ฝายอํานวยการ(แผน, บุคคล, เงิน, สื่อสารองคการ, กฎหมาย) 

ฝายนิรภัย ฝายรักษาความปลอดภัย 
ฝายปฏิบัติการในทาอากาศยาน 

วิศวกรรมและบํารุงรักษา 

ฝายการพาณิชย 

ผูอํานวยการทาอากาศยาน 

รองผูอํานวยการฝายบริหาร รองผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ 

ฝายปฏิบัติการใน 
ทาอากาศยาน 

ฝายวิศวกรรมและ
บํารุงรักษา 

ฝายอํานวยการ 

ฝายนิรภัย 

ฝายการเงิน 

ฝายกฎหมาย ฝายแผน 

ฝายรักษาความ
ปลอดภัย ฝายการพาณิชย ฝายสื่อสารองคการ 
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ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือรถยนตนัง่สวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษยีณ 
FACTORS RELATED TO PERSONAL CARS’ PURCHASING DECISION  

OF  RETIRED CONSUMERS 
 

พิมลทิพย เปรมศิริศักด์ิ1  ดร.ไกรชิต สุตะเมือง2 และ ดร.กิตติพันธ คงสวัสด์ิเกียรติ3 
------------------------------------------------------------- 

 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยน้ีเปนการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาด และปจจัยอื่นๆ 
ที่มีตอการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ ซึ่งมีแนวโนมวาจะเปนกลุมประชากรท่ีมีจํานวน
เพ่ิมมากขึ้นและมีอํานาจการซื้อเพ่ิมสูงขึ้น โดยมีขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 384 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา รายไดเปนปจจัยที่มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กับการตัดสินใจซื้อรถยนต
น่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ ในการวิเคราะหความสัมพันธ และการพยากรณปจจัยสวนประสมทางการตลาด 
และปจจัยอื่นๆ ที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณดวยวิธีพหุคูณแบบ
ถดถอย (Multiple Regression Analysis)  ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้ง 12 ตัวแปร ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการ
จัดจําหนาย การสงเสริมทางการตลาด ความไววางใจในตราสินคา ภาพลักษณของสินคา ความภักดีในตราสินคา  ปจจัย
ดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม  ราคาขายตอรถยนต และการใหบริการหลังการขาย มีความสัมพันธกับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังสามารถทํานายไดวาปจจัยดานผลิตภัณฑ  
ความไววางใจในตราสินคา  ปจจัยดานสังคม ราคาขายตอรถยนต และการใหบริการหลังการขาย มีความสัมพันธกับ
การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่สามารถพยากรณได 68.43% 
 
คําสําคัญ: การตัดสินใจซื้อ, ผูบริโภควัยเกษียณ, การซื้อรถยนต 
 

Abstract 
 
 This research aimed to study personal factors, marketing mix, and other factors related to purchasing decision 
of retired consumers on personal cars since these consumers seemed to increase in numbers and purchasing power. 
The sampling size was 384 respondents and questionnaires were used for data collection. It was found that the factor 
of income was different from the decision to purchase the car among retired consumers and it was also found that 
products, prices, places, promotion, brand trust, brand images, brand loyalty, economic factors, political factors, 
social factors, prices of used cars, and post-sale service, were related to purchasing decision of the retired consumers. 
Furthermore, the results could also imply that products, brand loyalty, social factors, prices of used cars, and post-
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sales service were the factors related to the decision of the retired consumers to purchase cars with statistical 
significance for predicting at 68.43%.   
 
KEY WORD: RETIRED CONSUMER, PURCHASING DECISION, CAR BUYING 
 
1. บทนํา 
 รถยนตถือเปนปจจัยในการดํารงชีวิตปจจัยหน่ึงของมนุษย  ซึ่งบุคคลโดยสวนใหญตางมีความตองการท่ีจะ
ครอบครองและเปนเจาของรถยนต ตามฐานะ กําลังเงิน รสนิยม ประโยชนใชสอย และคุณคาอื่นๆ ของแตละบุคคล 
การบริโภครถยนตน่ังของประเทศไทยมีปริมาณการซื้อขายอยางตอเน่ืองโดยตลอด  สงผลใหอุตสาหกรรมยานยนต
เปนภาคธุรกิจที่มีการแขงขันกันอยางรุนแรง ขณะท่ีสังคมไทยในปจจุบันมีแนวโนมการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรจากสังคมท่ีคนสวนใหญอยูในวัยทํางานไปสูสังคมที่มีการขยายตัวของกลุมผูสูงอายุ หรือผูที่อยูในวัยเกษียณ
หลังสิ้นสุดการทํางานมากขึ้น ซึ่งลักษณะดังกลาวน้ีสอดคลองกับโครงสรางประชากรของประเทศประเทศที่พัฒนา
แลวหลายประเทศ เชน ญี่ปุน สหรัฐ และประเทศในยุโรป ที่มีการเพ่ิมจํานวนของผูสูงอายุอยางรวดเร็ว   โดยกลุม
ประชากรในสหรัฐอเมริกาในชวงอายุต้ังแต 65 ป ขึ้นไป มีการขยายตัวมากที่สุด (Rosenbloom and Waldorf, 2001) 
ดังน้ัน ผูบริโภคท่ีบริษัทรถยนตในกลุมประเทศพัฒนาแลวไดหันมาใหความสนใจ ไดแก กลุมผูบริโภคในวัยเกษียณ 
หรือผูสูงวัย ซึ่งยังคงมีความตองการในการใชรถยนต โดยกลุมผูสูงอายุไดเปนสวนตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในกลุม
ประชากรผูขับขี่รถยนตของสหรัฐอเมริกา (Marottoli, et al., 2000) และในประเทศญี่ปุนซึ่งมีประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้น
อยางรวดเร็ว โดยมีผูที่มีอายุมากกวา 65 ป ราว 20% สงผลใหบริษัทรถยนตตางพยายามคิดคนเทคโนโลยีใหมๆ หรือ
ดีไซนที่เหมาะสมกับกลุมลูกคาวัยเกษียณ นอกจากน้ี ผลการสํารวจพฤติกรรมของคนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไป โดยบริษัท 
โอกิลว่ี แอนด เมเธอร ประเทศไทย ยังพบวา พฤติกรรมของคนที่มีอายุ 50 ปขึ้นไปในยุคปจจุบันมีพฤติกรรมและ
ทัศนคติที่รูสึกวาตนเองมีอายุนอยกวาอายุจริง 10-15% จากทัศนคติที่เปล่ียนแปลงไป ไดสงผลใหพฤติกรรมการจับจาย
ซื้อสินคาก็ไดเปล่ียนแปลงไปดวย โดยคนในวัยน้ีจะมีความสุขกับการใชชีวิตและมีความสนใจในเทคโนโลยีใหมๆ 
และยังมี กํา ลังซื้อและนิยมซื้อสินคาที่มีมูลคา  เชน  บาน  17% รถยนต  22%  และสินคา เทคโนโลยีตางๆ 
(http://www.gotomanager.com/news/details.aspx?id=55173)  แนวโนมการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากร และ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่สูงวัย จึงเปนประเด็นที่มีนัยสําคัญตออุตสาหกรรมในหลายแขนง รวมถึงอุตสาหกรรมยาน
ยนตซึ่งเปนหน่ึงในสินคาที่อยูในความสนใจของประชากรในกลุมน้ี การวิจัยในครั้งน้ี จึงเปนการศึกษาถึงพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังของผูบริโภควัยเกษียณ เพ่ือใหทราบวาปจจัยใดบางที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อ 
เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑและบริการสําหรับผูประกอบการธุรกิจรถยนต เพ่ือใหสอดคลองและสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของผูบริโภควัยเกษียณไดอยางเหมาะสม 
 
2. ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) 
ผูวิจัยกําหนดกลุมตัวอยางจากผูจดทะเบียนรถยนตน่ังสวนบุคคลใหม ในชวงป พ.ศ. 2550–2551 จากสัดสวนผูใช
ใบอนุญาตขับรถประเภทใบอนุญาตขับรถยนตสวนบุคคล ที่มีอายุต้ังแต 56 ป ขึ้นไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 384 ตัวอยาง  และใชการสุมกลุมตัวอยางโดยวิธีตามสะดวก (Convenience Sampling) และ
เก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบงออกเปน 6 สวน ดังน้ี สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) เพ่ือเก็บขอมูลที่เก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูบริโภคที่เปนกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ี 
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ประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได สําหรับสวนที่ 2 – 6 เปนแบบสอบถามแบบมาตรประมาณคา 
(rating scale) เพ่ือสอบถามเก่ียวกับระดับการตัดสินใจซื้อรถยนตของกลุมตัวอยาง โดยแยกเปนสวนของปจจัยสวน
ประสมทางการตลาด ปจจัยดานภาพลักษณ ปจจัยภายนอก ปจจัยอื่นๆ และขอมูลการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล
ของผูบริโภคในวัยเกษียณ ผูวิจัยใชสถิติทดสอบคา Independent-Samples t Test และ One-Way Anova ในการ
วิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  และ
ใชวิธีการวิเคราะหพหุคูณแบบถดถอย (Multiple Regression Analysis) เพ่ือหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัย
ที่มีความสัมพันธกับการตัดการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  โดยมีรูปแบบของสมการ 
ดังน้ี 

Y = C + ß1X1 + ß2X2 + ß3X3 + ß4X4 + ß5X5 + ß6X6 + ß7X7 + ß8X8 + ß9X9 + ß10X10 + ß11X11 + ß12X12 
 

(Y = การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ, C = คาคงที่ (Constant), ß = คาเบตา (Beta), X1 = 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ, X2 = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา, X3 = ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย, X4 = ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด, X5 
= ความไววางใจในตราสินคา, X6 = ภาพลักษณของสินคา, X7 = ความภักดีในตราสินคา, X8 = ปจจัยภายนอกดาน
เศรษฐกิจ, X9 = ปจจัยภายนอกดานการเมือง, X10 = ปจจัยภายนอกดานสังคม, X11 = ราคาขายตอรถยนต, X12 = การ
ใหบริการหลังการขาย) 
 
3. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยสวนบุคคลกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัย
เกษียณ ซึ่งประกอบดวย เพศ สถานภาพ ระดับการศึกษา และรายได โดยใชสถิติทดสอบคา Independent-Samples t- 
test และ One-Way Anova โดยกําหนดระดับนัยสําคัญ (alpha) ที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ปจจัยสวนบุคคลดาน
รายได มีคา sig เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวาคาระดับนัยสําคัญ (alpha) 0.05 แสดงวา รายไดที่แตกตางกันมีผลตอความ
แตกตางในการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  
 

ตารางท่ี 1 ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคลดานรายไดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภค
วัยเกษียณ 

การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคลของ
ผูบริโภควัยเกษียณ 

 
Sum of 
Squares 

d.f. 
Mean 

Square 
F Sig. 

การตัดสินใจซ้ือรถยนตนั่งสวนบุคคล Between Groups 36.79 5 7.36 4.65 0.00* 
 Within Groups 597.67 378 1.58   
  Total 634.46 383       

 

ในการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน
การสงเสริมการตลาด ความไววางใจในตราสินคา ภาพลักษณของสินคา ความภักดีในตราสินคา  ปจจัยภายนอกดาน
เศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม  ราคาขายตอรถยนต และการใหบริการหลังการขาย   กับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ัง
สวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ ผูวิจัยไดใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพ่ือใช
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เปนคาพยากรณ ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระทุกตัวมีความสัมพันธเชิงบวกกับตัวแปรตามอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ เทากับ 0.827 ดังตารางที่ 2 

 

ตารางท่ี 2 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของ
ผูบริโภควัยเกษียณ  

 Purch Product Price Place Promo Trust Image Loyal Econ Pol Social Resale Service 
Purchase 1.000             
Product 0.606 1.000            
Price 0.519 0.557 1.000           
Place 0.611 0.520 0.587 1.000          
Promo 0.591 0.475 0.580 0.664 1.000         
Trust 0.579 0.661 0.395 0.484 0.524 1.000        
Image 0.582 0.451 0.361 0.506 0.548 0.570 1.000       
Loyal 0.559 0.447 0.266 0.380 0.330 0.519 0.529 1.000      
Econ 0.492 0.498 0.651 0.495 0.480 0.433 0.336 0.258 1.000     
Politics 0.448 0.274 0.461 0.435 0.487 0.391 0.417 0.293 0.555 1.000    
Social 0.627 0.403 0.400 0.522 0.589 0.487 0.640 0.393 0.466 0.598 1.000   
Resale 0.597 0.340 0.400 0.497 0.511 0.398 0.579 0.345 0.495 0.489 0.663 1.000  
Service 0.613 0.481 0.455 0.533 0.459 0.436 0.254 0.384 0.482 0.243 0.348 0.456 1.000 
R = 0.827, R2 = 0.684, Adj. R2 = 0.674 

 
 ความสัมพันธของตัวแปรอิสระทั้ง 12 ดาน ไดแก ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดดานราคา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดดานการสงเสริมการตลาด ความไววางใจในตราสินคา ภาพลักษณของสินคา ความภักดีในตราสินคา ปจจัย
ภายนอกดานเศรษฐกิจ ดานการเมือง ดานสังคม ราคาขายตอรถยนต และการใหบริการหลังการขาย กับตัวแปรตาม คือ 
การตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(F = 67.014) 
 

ตารางท่ี 3  การวิเคราะหความแปรปรวนของสมการพยากรณโดยวิธีการวิเคราะหพหุคูณแบบถดถอย  
Model Sum of Squares d.f. Mean Square F Sig. 

1 Regression 434.162 12 36.180 67.014 .000(a) 
  Residual 200.298 371 .540     
  Total 634.460 383       

 
เมื่อทําการวิเคราะหการพหุคูณแบบถดถอยของปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล

ของผูบริโภควัยเกษียณ พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ความภักดีในตราสินคา ปจจัยภายนอก
ดานสังคม ราคาขายตอรถยนต และการใหบริการหลังการขาย   มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวน
บุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
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ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะหพหุคูณแบบถดถอย ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของ
ผูบริโภควัยเกษียณ  

Coefficients (a) 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. Collinearity Statistics Model 

B Std. Error Beta   Tolerance VIF 
1 (Constant) 0.80 0.29  2.74 0.01   
 Product 0.20 0.05 0.18 3.97 0.00 0.41 2.42 
 Price 0.05 0.04 0.06 1.27 0.20 0.41 2.42 
 Place 0.05 0.04 0.06 1.39 0.17 0.43 2.35 
 Promotion 0.05 0.04 0.05 1.09 0.28 0.41 2.47 
 Trust 0.01 0.04 0.01 0.26 0.80 0.41 2.41 
 Image 0.06 0.04 0.08 1.60 0.11 0.38 2.60 
 Loyalty 0.14 0.03 0.17 4.50 0.00 0.60 1.68 
 Economy -0.04 0.04 -0.05 -1.09 0.28 0.42 2.36 
 Politics 0.02 0.03 0.03 0.76 0.45 0.49 2.03 
 Social 0.14 0.04 0.18 3.85 0.00 0.37 2.68 
 Resale 0.07 0.03 0.12 2.78 0.01 0.43 2.30 
 Service 0.18 0.03 0.25 6.17 0.00 0.52 1.94 

 

จากผลการวิเคราะหขางตน สามารถทดสอบสมมติฐานการวิจัย และปรับแบบจําลองการวิจัยจากเดิมมาเปน
แบบจําลองการวิจัยตัวใหม (Modified Model) ที่มีความถูกตองแมนยํา  ซึ่งสามารถทํานายผลการวิจัยน้ีไดโดยการ
คํานวณคาสัมประสิทธิ์ซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพในการพยากรณ (R2) ที่ระดับ 68.43% ดังน้ี 

 

 
รูปท่ี 1 แบบจําลองการวิจัยปรับตามผลการวิจัย (Modified Model) 

 
4. สรุปผลและอภิปรายผล 

ปจจัยสวนบุคคลดานรายได มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ 
โดยรายไดที่แตกตางกันของผูบริโภคจะสงผลตอความแตกตางกันในการตัดสินใจซื้อ (กรรัฐ พงศฉบับนภา, 2546)  
เพราะรายไดเปนปจจัยท่ีกําหนดระดับความสามารถในการจับจายและมีความสัมพันธอยางยิ่งกับรูปแบบการบริโภค 
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(Metz, 2006) สวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ เปนปจจัยที่มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ  ศิราณี ต้ังจิระศิลป (2546)  
เชิดชัย ธุระแพง, และคณะ (2547) และ เอกรัฐ สันติอมรทัต (2547) ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องยี่หอ ภาพพจน 
รูปลักษณภายนอกและภายใน สมรรถนะในการขับขี่ ความทนทานของรถยนต  อายุการใชงานยาวนาน ระบบความ
ปลอดภัย อุปกรณอํานวยความสะดวก อุปกรณตกแตง การประหยัดนํ้ามัน และคุณภาพการใชงาน มีผลตอการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภคมากที่สุด โดยการรับรูในคุณภาพของผลิตภัณฑของผูบริโภคเกิดจากลักษณะทาง
กายภาพของผลิตภัณฑและบริการท่ีเก่ียวของ ซึ่งจะมีผลตอความพึงพอใจของผูบริโภค (Gomez, et al., 2004)  ในสวน
ของปจจัยดานความภักดีในตราสินคา ยิ่งผูบริโภคใหความสําคัญและมีความไววางใจในตราสินคาเพ่ิมมากขึ้นเทาไร ก็
จะสงผลใหผูบริโภคในวัยเกษียณมีการตัดสินใจซื้อตอผลิตภัณฑน้ันไดมากยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่พบวา 
ผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 50 ป ขึ้นไป มีแนวโนมที่จะหลีกเล่ียงการเชิญความเสี่ยงมากกวากลุมที่มีอายุนอยกวา (Simcock, 
et al., 2006) และผูบริโภคในวัยสูงอายุมักจะมีความกระตือรือรนในการเขาถึงและหาขอมูลนอยกวาผูที่มีอายุนอยกวา 
(Yoon, et al., 2005) จึงมีแนวโนมที่จะเลือกซื้อสินคาที่ตนมีความคุนเคยหรือรูจัก เพราะไมตองการที่จะปรับเปล่ียน
พฤติกรรมหรือเรียนรูการใชงานของสินคาจากตราสินคาใหมๆ  ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความภักดีในตรา โดยผูบริโภควัย
สูงอายุมีพฤติกรรมการซ้ือรถยนตยี่หอเดิมซ้ําเมื่อทําการซื้อรถยนตคันใหม (Lambert-Pandraud, et al., 2005 และ 
Lambert-Pandraud, and Laurent, 2007)  สําหรับปจจัยภายนอกดานสังคม มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ ทั้งน้ี ผูบริโภคมักจะมีทัศนคติในการซื้อรถยนตเพ่ือใชในการ
ประกอบอาชีพ รวมถึงการมีรถยนตเพ่ือบงบอกถึงสถานะและหนาตาทางสังคม รวมถึงตําแหนงหนาที่การงานดวย (สุ
ธิดา วงษชู, 2550) เพราะรถยนตถือเปนสัญลักษณที่สะทอนถึงฐานะและภาพลักษณทางสังคม นอกจากน้ี ผูบริโภคท่ี
สูงอายุจะมีลักษณะที่จะใหความสําคัญกับความสัมพันธระหวางกันของบุคคล เชน เพ่ือนที่ใหคําแนะนําและความ
ชวยเหลือมากกวากลุมที่มีอายุนอยกวา (Cole, et al., 2008) ในสวนของปจจัยดานราคาขายตอรถยนต  มีความสัมพันธ
ในทิศทางเดียวกันกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคลของผูบริโภควัยเกษียณ  ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ
ฉัตรชัย เศรษฐปยานนท (2544) และ ญาณี อุรพีพล (2545) ที่พบวา  ราคาแลกเปล่ียนหรือแลกซื้อรถยนตเกาที่มีการให
ราคาสูง เปนอีกปจจัยหน่ึงที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค และสอดคลองกับผลการศึกษาของ สุรเชษฐ บุษกรแกว 
(2546) ที่พบวา กลุมผูบริโภคที่มีอายุต้ังแต 49 ปขึ้นไป  จะใหความสําคัญกับราคาขายตอรถยนตในการเลือกซื้อรถยนต  
ในดานการใหบริการหลังการขาย ก็มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตของผูบริโภควัยเกษียณ  ทั้งน้ีเพราะ
รถยนตเปนสินคาที่มีราคาสูง ผูบริโภคจึงไมไดคํานึงถึงเพียงแคความพอใจในตัวสินคาเพียงอยางเดียว นอกจากความ
พึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอคุณภาพของสินคาแลว ความสามารถในการแกไขปญหา เชน การซอมแซม และการ
รับประกันที่ครอบคลุม ในสวนของช้ินสวนและอะไหลรถยนต เปนปจจัยที่มีความสําคัญเมื่อเวลาผานไป (Slotegraaf 
and Inman, 2004) ซึ่งผูบริโภคจะมีความพึงพอใจเมื่อผูใหบริการสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นได ในทางตรงกันขาม 
ความพึงพอใจของผูบริโภคจะลดลง หากผูใหบริการไมสามารถแกปญหาน้ันได  ผูประกอบการและผูใหบริการของ
คายรถยนตตางๆ จึงควรศึกษาแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ เพ่ือใหมีความสอดคลองกับขอจํากัดดานกายภาพของ
ผูบริโภคในวัยเกษียณ รวมถึงใหความสําคัญกับการสรางความภักดีในตราสินคาในกลุมผูบริโภค ตลอดจนการสราง
ความประทับใจในการใหบริการหลังการขายแกผูซื้อรถยนต ทั้งในรูปแบบของการบริการซอมบํารุง การบริหารจัดการ
ลูกคาสัมพันธ  รวมถึงการสรางและรักษามาตรฐานในการใหบริการลูกคา เพ่ือใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของผูบริโภคในวัยเกษียณ 
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ในการวิจัยน้ีมีขอคนพบท่ีสามารถพยากรณปจจัยที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อรถยนตน่ังสวนบุคคล
ของผูบริโภควัยเกษียณในอนาคตได   ซึ่งผูประกอบการธุรกิจรถยนตสามารถนําไปปรับใชในการพัฒนากลยุทธ 
ตลอดจนการปรับปรุงรูปแบบการเขาถึงกลุมลูกคาในวัยดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในวัย
เกษียณ ซึ่งเปนกลุมลูกคาที่มีขนาดและมีอํานาจในการซ้ือสินคาเพ่ิมขึ้น  อยางไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งตอไป ควร
ศึกษาครอบคลุมถึงผูบริโภควัยเกษียณที่อยูในเขตพื้นที่นอกกรุงเทพมหานคร โดยการขยายกลุมประชากรให
ครอบคลุมพ้ืนที่รอบนอก และพื้นที่อื่นๆ เชน ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ เพ่ือใหไดขนาดประชากรท่ีใหญขึ้น และ
อาจเปนกลุมเปาหมายที่มีกําลังซื้อสูง และควรจําแนกการสํารวจและเก็บขอมูลของกลุมตัวอยางตามสัดสวนยอดขาย
ของคายรถยนตตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลอางอิงที่สามารถสะทอนพฤติกรรมและการตัดสินใจของประชากรไดชัดเจนยิ่งขึ้น   
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ความพรอมของผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในการจัดการโซอุปทาน 
ภายใตแนวคดิแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR – model) 

READINESS OF FRUIT TRADERS IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 
UNDER SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE MODEL 

 
พรไพลิน จรัสบุญไพศาล1 ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย2 

------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
 งานวิจัยน้ีนําเสนอแนวทางในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิดแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซ
อุปทาน (SCOR-model) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาคุณลักษณะ และปจจัยการดําเนินงานของผูประกอบการธุรกิจขาย
ผลไมที่มีผลตอระดับความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model และเปรียบเทียบความสัมพันธ
ระหวางคุณลักษณะ กับระดับความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model โดยทําการเก็บขอมูล
ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 129 รายซึ่งเปนตัวแทนของผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในตลาดกลางคาสงสี่มุม
เมือง ผลการศึกษาพบวา ผูประกอบการสวนใหญจัดหาสินคาจากเกษตรกร ลูกคาสวนใหญเปนลูกคาประจําและชําระ
เงินสด ในสวนของปจจัยการดําเนินงาน ผูประกอบการสวนใหญรับซื้อสินคาจากเกษตรกร ใชบริการจากคนกลาง
จํานวนนอยกวา 3 ราย และมีปริมาณในการรับซื้อสินคาจํานวนครั้งละ 1 – 2 ตัน โดยจัดเก็บสินคาที่เหลือจากการขาย
ไมหมดดวยวิธีการอ่ืนๆ และเก็บสินคาเอาไวนานที่สุด 2 วัน ทั้งน้ีผูประกอบการสวนใหญจัดสงสินคาที่บรรจุลงใน
ถุงพลาสติกใหแกลูกคาภายในตลาดเทาน้ัน นอกจากน้ีผูประกอบการสวนใหญกําหนดราคาโดยใชราคากลางของตลาด
โดยพิจารณาคุณภาพของผลไมประกอบกัน และสามารถขายสินคาไดเฉล่ียอยูที่ 2 – 3 ตัน ตอวัน เมื่อพิจารณาความ
พรอม พบวา ในดานการผลิต การจัดหา การวางแผน การจัดสง มีความพรอมในระดับมากในทุกดานตามลําดับ  ยกเวน
ดานการคืนสินคามีความพรอมในระดับปานกลาง  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการสงผลใหเกิดระดับความพรอมในการจัดการ
โซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model ไมแตกตางกัน ปจจัยการดําเนินงานที่แตกตางกันสงผลใหเกิดระดับความ
พรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model ในดานการจัดหาสินคาในประเด็นการรับซื้อสินคา ใน
ดานการจัดเก็บสินคา ในประเด็นวิธีการจัดเก็บสินคาเหลือ และดานการกระจายสินคา ในประเด็นวิธีการในการกําหนด
ราคาขาย และในประเด็นปริมาณการขายเฉล่ียในแตละวัน แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญที่ 0.05 และคุณลักษณะของ
ผูประกอบการไมมีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model ทั้งน้ี
ผลการวิจัยจะเปนประโยชนยิ่งตอหนวยธุรกิจที่ดําเนินธุรกิจรวมกันในโซอุปทานของผูประกอบการ ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินธุรกิจสอดคลองและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
คําสําคัญ : การจัดการโซอุปทาน, แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR - model) 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 
 This research offers the model in supply chain management under the application of SCOR-model concept 
and principles. The purposes of the research are to study the characteristics and factors in the operation of fruit 
traders which affect their readiness in supply chain management under Supply Chain Operation Reference (SCOR-
model) and to compare the relationship or correlation between the characteristics and level of readiness in supply 
chain management under SCOR-model. Survey method was conducted for data collection with 129 samples as the 
representative of fruit traders at See Moom Muang wholesale market. The result of the study shows that most of the 
traders perform as retailers; suppliers are agriculturalist whereas most of the clients are regular customers who 
always buy things cash. In terms of operational factors, most of the traders are supplied by agriculturalists, less than 
3 traders are supplied by the middle man and the amount of each purchasing ranges between 1–2 tons, using various 
methods to keep the unsold products over the maximum of 2 days.  Most of the traders put the products in plastic 
bags for the customers in the market only. Most of the traders decide the price based on the market’s central or 
median price along with the consideration on fruit’s quality. The traders can sell up to 2-3 tons per day. The result for 
readiness in production (make), supplying (source), planning (plan) and distributing (deliver) are rated as good in all 
aspects except the readiness in handling the returning of products (return) is rated at moderate level.  
 The hypothesis test shows that the characteristics and factors in the operation of fruit traders has no 
significance difference on the readiness of fruit traders in supply chain management under the Supply Chain 
Operation Reference Model. Factors in the operation which are different and vary among the traders affect the 
readiness in supply chain management under the SCOR-model. Supplying, purchasing, stocking and maintaining the 
remaining products, distribution, price decision and amount of products sold per day has the significance difference 
at 0.05. The characteristics of the traders have no correlation to the readiness of fruit traders in supply chain 
management under the SCOR-model. This research result could be of interest to the business units involved in the 
supply chain of the fruit traders and could lead to the development of the business synergy and effectiveness. 
 
KEY WORD: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, SUPPLY CHAIN OPERATION REFERENCE MODEL 

(SCOR-model) 
 
1. บทนํา 
 ผลไมถือเปนพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยอีกชนิดหน่ึงซึ่งนํารายไดเขาสูประเทศ แตทวาผลไมเปนสินคาที่มี
ขอจํากัดดวยเปนสินคาที่เนาเสียงาย มีฤดูกาลในการผลิต และยังเปนสินคาที่มีอายุไมนานนัก ซึ่งบางครั้งหนวยธุรกิจที่
เก่ียวของกับการดําเนินธุรกิจประเภทน้ีมักจะละเลยและเพิกเฉยตอการบริหารและจัดการที่ดี ซึ่งจะทําใหสินคาเสื่อม
คุณภาพและขายไมหมด อีกทั้งเกษตรกรและพอคาคนกลางเองก็ขาดการวางแผนการควบคุมปริมาณและคุณภาพของ
ผลไมกอนออกสูตลาด สงผลใหราคาของผลไมตํ่าหรือขายไมไดกําไรกลายเปนปญหาที่รัฐบาลตองออกมาแกไขอยู 
ดังน้ันในการแกไขปญหาดังกลาวจําเปนตองใชการจัดการโซอุปทาน (supply chain management) โดยเปนแนวคิด
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สมัยใหมในการบริหารจัดการต้ังแตตนนํ้าหรือแหลงวัตถุดิบในการผลิตช้ินสวนตาง ๆ ปอนเขาโรงงาน จนถึงปลายนํ้า
หรือมือผูบริโภค (กตัญู หิรัญญสมบูรณ, 2525) ซึ่งจะชวยลดตนทุน กอใหเกิดการดําเนินงานที่สอดคลอง และ
สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
 ทวีศักด์ิ เทพพิทักษ (2550) ไดใหความหมายของคําวา โซอุปทาน วาหมายถึง การเคล่ือนยายและเก็บรักษา
ผลิตภัณฑต้ังแตจุดเริ่มตนจนถึงปลายทางผูบริโภคกระบวนการในแตละขั้น หวงโซอุปทานจะเพ่ิมคุณคาสินคาซึ่งเกิด
จากหารประสานงาน (coordination) ของสมาชิกในหวงโซอุปทานและบูรณาการโลจิสติกสในทุกขั้น ตลอดเสนทาง
หวงโซอุปทานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและผูเก่ียวของไดประโยชนรวมกัน  
 แบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (Supply Chain Operations Reference (SCOR) - model) คือ 
เครื่องมือในการนําเสนอ วิเคราะห และจัดโครงสรางพ้ืนฐานของโซอุปทาน อธิบายลักษณะการดําเนินงานการจัดการ
โซอุปทาน และแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมทางธุรกิจในโซอุปทานทั้งหมด โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจ
ของลูกคา (วิทยา สุหฤทดํารง, 2546) SCOR-model จะกําหนดกระบวนการ 5 กระบวนการอันไดแก การวางแผน 
(plan) การจัดหา (source) การผลิต (make) การจัดสง (delivery) และการคืนสินคา (Return) ซึ่งแสดงในรูปที่ 1. ใหมี
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งจะกอใหเกิดความเขาใจท่ีสอดคลองกัน ดังน้ี  
 

 
 

รูปที่ 1. กระบวนการทั้ง 5 กระบวนการของ SCOR-model (Supply-Chain Council Inc., 2004) 
 
 การประยุกตนําการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model เขามาประกอบการดําเนินธุรกิจจะทําให
หนวยธุรกิจตางๆ ในโซอุปทาน ทํางานรวมกันอยางมีระบบมากขึ้น ผูประกอบการเองจะเปนหนวยธุรกิจที่มี
ความสําคัญตอการนําการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model มาประกอบการดําเนินธุรกิจเปนอยางยิ่ง 
เน่ืองดวยผูประกอบการเปรียบเสมือนจุดศูนยกลางของการแลกเปล่ียน ไมวาจะเปนสินคา บริการ การเงิน หรือ
แมกระทั่งขอมูล ซึ่งขอมูลเปนสิ่งที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ผูประกอบการจะเช่ือมโยงหนวยธุรกิจตนนํ้าและหนวย
ธุรกิจปลายนํ้าดวยขอมูลที่ตนไดรับ การถายทอดขอมูลขาวสารจากเกษตรกร หรือคนกลางการคาตางๆ ที่จัดหาสินคา
มาปอนใหแกธุรกิจ รวมทั้งการรับรูขอมูลจากลูกคาผูบริโภค ในสวนของความตองการในตัวสินคา และบริการ หรือ
ขอมูลอื่นๆ ที่จะเปนประโยชนแกการดําเนินธุรกิจตอไป 
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3. อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 งานวิจัยช้ินน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยประยุกตใชแนวคิดในการจัดการโซอุปทาน 
และแบบจําลองอางอิงการดําเนินงานโซอุปทาน (SCOR-model) ศึกษาการดําเนินธุรกิจของผูประกอบการธุรกิจขาย
ผลไม โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่ไดจากการ
กําหนดขนาดของตัวอยางโดยใชเกณฑ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2551) น่ันคือ ผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในตลาดกลางคา
สงสี่มุมเมือง จํานวนทั้ง 129 ราย ซึ่งเปนตัวแทนจากกลุมประชากรท่ีศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 1,007 ราย แลวเลือกตัวอยาง
ในขั้นตอนสุดทายดวยการสุมตัวอยางแบบลูกโซหรือเชิงกอนหิมะ (snowball sampling) (ยุทธ ไกยวรรณ, 2551) โดย
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) 
ไดแก คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (inferential 
statistics) ไดแก ANOVA, Chi-square และสัมประสิทธิ์สหพันธแบบเพียรสัน (r)  
 
4. ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผูประกอบการสวนใหญจางลูกจางนอยกวา 2 คน  รับชําระคาสินคาจากลูกคาเปนเงินสด ซึ่งลูกคาสวนใหญ
เปนลูกคาประจํา ในสวนของปจจัยการดําเนินงานน้ัน ผูประกอบการสวนใหญรับซื้อสินคาจากเกษตรกร ใชบริการจาก
คนกลางการคาจํานวนนอยกวา 3 ราย และมีปริมาณในการรับซื้อสินคาจํานวนครั้งละ 1 – 2 ตัน โดยจัดเก็บสินคาที่
เหลือจากการขายไมหมดดวยวิธีการอ่ืน ๆ และจะเก็บสินคาเอาไวนานที่สุด 2 วัน ทั้งน้ีผูประกอบการสวนใหญจะจัดสง
สินคาที่บรรจุลงในถุงพลาสติกใหแกลูกคาภายในตลาดเทาน้ัน นอกจากน้ีผูประกอบการสวนใหญกําหนดราคาโดยใช
ราคากลางของตลาดโดยพิจารณาคุณภาพของผลไมประกอบกัน และสามารถขายสินคาไดเฉล่ียอยูที่ 2 – 3 ตันตอวัน  
 ผูประกอบการมีความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR – model ในดานการผลิต ดานการ
จัดหา ดานการวางแผน และดานการจัดสงสินคา โดยรวมอยูในระดับมากตามลําดับ ในขณะที่ดานการคืนสินคา 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สรุปไดวา ผูประกอบการธุรกิจขายผลไมมีความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใต
แนวคิด SCOR-model โดยรวมอยูในระดับมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา คุณลักษณะของผูประกอบการท่ีแตกตางกันสงผลใหเกิดระดับความพรอม
ในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model ที่ไมแตกตางกัน ในขณะที่ปจจัยการดําเนินงานที่แตกตางกัน
สงผลใหเกิดระดับความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model แตกตางกัน ในดานการจัดหา
สินคาในประเด็นการรับซื้อสินคา ในดานการจัดเก็บสินคา ในประเด็นวิธีการจัดเก็บสินคาเหลือ และดานการกระจาย
สินคา ในประเด็นวิธีการในการกําหนดราคาขาย และในประเด็นปริมาณการขายเฉล่ียในแตละวัน ที่ระดับนัยสําคัญที่ 
0.05 รวมท้ังคุณลักษณะของผูประกอบการไมมีความสัมพันธกับระดับความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใต
แนวคิด SCOR-model  
 
5. สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาความพรอมของผูประกอบการธุรกิจขายผลไมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-
model สามารถสรุปผลไดดังตอไปน้ี ความพรอมในการจัดการโซอุปทานตาม SCOR – model  ในดานการผลิตน้ันมี
ความพรอมมากที่สุด ถัดมาดวยดานการจัดหา การวางแผน และการขนสงน้ันมีความพรอมมากเทากัน ทายที่สุดดาน
การรับคืนซึ่งผูประกอบการมีความพรอมในระดับปานกลาง เห็นไดชัดเจนวาผูประกอบธุรกิจขายผลไมน้ันมีความ
พรอมในการจัดการโซอุปทานตาม SCOR – model ในเกือบทุกดาน ยกเวนดานการคืนสินคาเพียงเทาน้ัน เน่ืองจากใน
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สวนของการคืนสินคาใหแกเกษตรกรหรือคนกลางการคาเปนไปไดยาก อีกทั้งการชดเชยคาเสียหายน้ันไมมีการกําหนด
ขั้นตอนและระยะเวลาใหชัดเจน ซึ่งการคืนสินคามักจะเปนการหักคาสินคาที่เสียหายมากวาการคืนหรือเปลี่ยนสินคา 
ในทางกลับกันในการรับคืนสินคากลับเปนประเด็นที่นาสนใจ ผูประกอบการมีความพรอมในการรับคืนสินคาและ
ชดเชยความเสียหายใหในระดับมาก อยางไรก็ตามการกําหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการคืนสินคา รวมท้ังการบันทึก
ขอมูลการรับและการคืนสินคายังเปนสิ่งที่ผูประกอบการควรแกไขตอไป 
  
6. ขอเสนอแนะ 
 สําหรับผูประกอบการ เน่ืองจากผลไมเปนสินคาที่มีอายุสั้นและมีขอจํากัดมาก เพ่ือที่จะดําเนินธุรกิจในธุรกิจ
สินคาประเภทน้ีได ในภาพรวมผูประกอบการควรมีการเตรียมการและมีการรวมมือกันในการดําเนินธุรกิจระหวางคูคา
และลูกคา ซึ่งกอใหเกิดการดําเนินงานรวมกันที่เปนระบบ ซึ่งสอดคลองกับ Cadilhon et al. (2005) การทําการคาแบบ
รวมมือกันสงผลดีตอโซอุปทาน และไมจําเปนตองเกิดจากบุคคลที่มีความรูทางธุรกิจระดับสูง หรือผูจัดการผลิตภัณฑ
ตรายี่หอดัง สามารถทําไดโดยผานวัฒนธรรมและความสัมพันธด้ังเดิม ซึ่งในดานการคืนสินคาน้ัน ผูประกอบการมีการ
เตรียมการในการรับคืนสินคาและชดเชยความเสียหายใหในระดับมาก แตขาดการกําหนดขอตกลงและกฏเกณฑที่
ชัดเจน ซึ่งสิ่งที่ผูประกอบการควรแกไขตอไป ถาตองการเกิดความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด 
SCOR-model แลวผูประกอบการควรจะใหความสําคัญกับการเตรียมการลวงหนาในการจัดการปจจัยการดําเนินงาน
เปนหลัก ไดแก การรับซื้อสินคา วิธีการจัดการสินคาที่ขายไมหมด  วิธีการกําหนดราคาสินคา และปริมาณการขายเฉล่ีย
ในแตละวัน ซึ่งลวนแลวแตมีความสําคัญตอความพรอมในการจัดการโซอุปทาน ภายใตแนวคิด SCOR-model ทั้งสิ้น 
 สําหรับหนวยธุรกิจตางๆ ที่เก่ียวของกับโซอุปทานของผูประกอบการ ถาตองการใหระบบการจัดการโซ
อุปทานภายใตแนวคิด SCOR-model ใหมีประสิทธิภาพทั้งระบบควรใหความสําคัญกับการจัดการในดานการคืนสินคา 
เพราะเปนสิ่งที่ทางผูประกอบการซึ่งเปรียบเสมือนธุรกิจกลางนํ้าในระบบโซอุปทาน ยังไมมีความพรอมมากนัก ซึ่งการ
รวมกันศึกษาถึงปญหา และการบริหารงานใหการดําเนินธุรกิจเปนไปในทิศทางทางเดียวกันน้ัน นาจะเปนการสงเสริม
ใหโซอุปทานของผูประกอบการขับเคล่ือนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 สําหรับหนวยงานของรัฐบาล เอกชน หรือหนวยงานที่เก่ียวของ ควรจะสนันสนุนใหมีการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาในระดับการจัดช้ันคุณภาพสินคา รวมท้ังการควบคุมความปลอดภัยในอาหารใหมีแบบแผนและมาตรฐานยิ่งขึ้น 
รวมท้ังเมื่อมีการกําหนดนโยบายในการแซกแทรงราคาสินคา ควรจะมีการพิจารณาถึงความสําคัญของตลาดขายสง 
เน่ืองจากนโยบายการแซกแทรงราคาอาจจะสงผลกระทบตอการกระจายสินคาของตลาดขายสง อีกทั้งควรมีการ
สนับสนุนใหมีงานวิจัยในการพัฒนาระบบโซอุปทานของผูประกอบการใหมีความเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือ
กําหนดทิศทางในการดําเนินธุรกิจรวมกันทั้งระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 การศึกษาครั้งน้ีเปนประโยชนตอผูประกอบการธุรกิจขายผลไมและหนวยธุรกิจที่เก่ียวของ เพ่ือการวาง
แผนการดําเนินธุรกิจรวมกันใหเหมาะสมและสอดคลองกันยิ่งขึ้น อีกทั้งยังปนการเปดโอกาสใหหนวยงานของรัฐและ
เอกชนไดทราบและเขาใจในโซอุปทานของผูประกอบการธุรกิจขายผลไม เพ่ือเปนการสนับสนุนใหเกิดความชวยเหลือ
ที่เปนประโยชนแกผูประกอบการและหนวยธุรกิจตาง ๆ ใหการดําเนินธุรกิจไดอยางมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นไป 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณในความกรุณาของอาจารยที่ปรึกษา และคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธที่ไดสละเวลา ใหความรู 
คําปรึกษา การสนับสนุน และแนะนําเพ่ือการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาง ๆ  ใหงานวิจัยช้ินน้ีเสร็จสมบูรณ  และ
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ขอบคุณครอบครัวของขาพเจาที่คอยใหกําลังใจ รวมท้ังโอกาสการศึกษาอันมีคายิ่ง รวมท้ังขอบคุณและขอบใจรุนพ่ี รุน
นอง และเพ่ือนทุกคน ที่คอยถามไถดวยความหวงใย ใหกําลังใจ และใหความชวยเหลืออยางสมํ่าเสมอ ซึ่ง
เปรียบเสมือนแรงผลักดันใหการทํางานวิจัยครั้งน้ีใหสําเร็จลงดวยดี รวมถึงผูมีพระคุณทุกทานที่มิไดเอยนามไว ณ ที่น้ี  
 ประโยชนที่พึงไดรับจากวิทยานิพนธเลมน้ี ผูวิจัยขอมอบใหทุกทานที่มีสวนสําคัญตอความสําเร็จของการวิจัย 
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กลยุทธการตลาดของการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ 
MARKETING STRATEGY FOR PUBLISHING BUSINESS MANAGEMENT 

 

ภาวินท จิระดําเกิง1 และ ดร.ณกมล จันทรสม2 

------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิธีการดําเนินงานธุรกิจสํานักพิมพ การบริหาร
สํานักพิมพดานการตลาดโดยใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) และการบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory Management) ของธุรกิจสํานักพิมพ 

ผลการวิจัยพบวาผูประกอบการหรือผูบริหารสวนใหญเคยเปนพนักงานประจําของบริษัทอื่นมากอน จึงมี
ความรูความชํานาญในหลายๆ ดานสามารถนํามาประยุกตใชในการบริหาร และมีคุณลักษณะคือเปนคนรักการอาน 
ชอบอานหนังสือ และรูจักหนังสืออยางกวางขวาง ทําใหมีความสามารถในการวิเคราะหตนฉบับอยางมีประสิทธิภาพ  

สํานักพิมพสวนใหญจะแบงฝายการทํางานออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ ฝายกองบรรณาธิการ ฝายการตลาด ฝาย
การผลิต ฝายคลังสินคา และฝายบัญชี โดยสํานักพิมพขนาดกลางและขนาดใหญที่ประสบความสําเร็จน้ันสวนใหญจะ
เริ่มจากการทําธุรกิจสํานักพิมพ แลวขยายเปนสายสงหรือตัวแทนจําหนาย  สวนของการใชกลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด 4Ps (Marketing Mix) ในการบริหารสํานักพิมพน้ัน ธุรกิจสํานักพิมพสวนใหญจะใหความสําคัญกับสินคา
หรือหนังสือที่ผลิตตามความถนัด โดยจะตองเปนหนังสือที่มีคุณภาพและไมเอาเปรียบผูบริโภค สวนราคาน้ันจะตองต้ัง
ใหอยูในมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือไมใหเกิดสงครามราคา (Price War) โดยสินคาหรือหนังสือสวนใหญจะจัดจําหนายผาน
รานหนังสือเครือขาย (Chain Book Store) เพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและทั่วถึง และในสวนสุดทายคือ เนนรายการ
สงเสริมการขายแบบลดราคา เพ่ือดึงดูดใหผูบริโภคมีความตองการซื้อ สําหรับการบริหารสินคาคงคลัง การผลิต
หนังสือในแตละครั้งจะจัดพิมพประมาณ 2,000 – 3,000 เลมตอครั้งแตจะมีการเปล่ียนแปลงไปตามจํานวนหนังสือที่
ขายได ขั้นตอนการผลิตหนังสือจะมีขั้นตอนท่ีสามารถกลาวโดยสรุปคือ การคนหาตนฉบับ นําไปเรียบเรียง ออกแบบ
ปกหนังสือ และจัดพิมพ การบริหารสินคาคงคลังของสํานักพิมพสวนใหญยังไมมีระบบท่ีมารองรับเปนพิเศษ ใชเพียง
คอมพิวเตอรบางสวนเขามาชวยในการจัดการบริหารสินคาคงคลังเทาน้ัน 
 
คําสําคัญ : กลยุทธการตลาด, ธุรกิจสํานักพิมพ 

Abstract 
 

This qualitative research aims to study how to run a publishing business, use marketing strategy 4Ps for 
publishing management, and handle inventory management for publishing business.  

                                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา ผูอํานวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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The results show that most entrepreneurs or executives are former employees of other companies. This has 
given them many experiences in many areas of work which they can apply for management. The most important 
characteristics for the entrepreneurs or executives are books lover. They must like to read, and widely know books. 
These characteristics will enable the entrepreneurs and executives to analyze books efficiently. 

The publishing business is divided into 5 departments; Editorial, Marketing, Manufacturing, Warehousing, 
and Accounting. The medium and large successful publishing businesses have started their business from publisher, 
then expanding to a distributor, or having their own printing houses. For the use of Marketing strategy 4Ps to 
manage the publishers, most houses publish books from the category that they are expert in. The books must have a 
good quality for consumers. The price will be set to the same standard and to avoid price war. The chain book store 
is the most popular option for publishers as their distributing means because they can reach customers easier then 
others. For promotions, most publishers use promotion discounts to attract consumers. About 2,000–3,000 copies of 
a book are printed each time. This number may change depending on sales. The book production processes are 
simple. First is searching for the unpublished original. The next step is to send the original to the Editorial 
department for editing. Next is to design a cover. And finally, the edited version will be sent to the printing house for 
printing. In the last section, Inventory Management, most publishers do not have a good system to manage their 
inventory. They only use a few computers to help in some administrative inventory procedure. 
 
KEY WORDS: Marketing Mix, Publishing Business 
 
1. บทนํา 

ในปจจุบันธุรกิจสํานักพิมพไดเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางมาก ตามปริมาณหนังสือใหมที่ออกตีพิมพเพ่ิมมากขึ้น แต
ในขณะเดียวกัน ผลงานวิจัยที่ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับธุรกิจสํานักพิมพกลับมีนอยเมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่นๆ 
ดังน้ันการวิจัยครั้งน้ีจึงไดทําการศึกษาเรื่อง กลยุทธการตลาดของการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ เพ่ือศึกษาวิธีการ
ดําเนินงานธุรกิจสํานักพิมพ และการบริหารสํานักพิมพดานการตลาดโดยใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
(Marketing Mix) รวมถึงการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) ซึ่งถือไดวาเปนความรูพ้ืนฐานในการ
บริหารธุรกิจสํานักพิมพ อีกทั้งยังสามารถนําขอมูลเหลาน้ีไปเปนแนวทางการพัฒนาธุรกิจสํานักพิมพสําหรับผูที่สนใจ 
เพ่ือความม่ันคง และการเจริญเติบโตของธุรกิจไดอีกดวย โดยมีวัตถุประสงคของการวิจัยดังตอไปน้ี 
 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1. เพ่ือศึกษาวิธีการดําเนินงานธุรกิจสํานักพิมพ ซึ่งประกอบไปดวยความรูความชํานาญ และลักษณะของ
ผูประกอบการหรือผูบริหาร 

2.2. เพ่ือศึกษาการบริหารสํานักพิมพดานการตลาดโดยใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) 
2.3. เพ่ือศึกษาการบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) ของธุรกิจสํานักพิมพ 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวความคิด และทฤษฏีที่เก่ียวของ 

 
3. ขอบเขตในการวิจัย 

3.1 การวิจัยครั้งน้ีจะเนนเฉพาะในสวนของความรูความชํานาญ ลักษณะของผูประกอบการหรือผูบริหาร กล
ยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ, 2544 : 18) และการบริหาร
สินคาคงคลัง (Inventory Management) ของธุรกิจสํานักพิมพ 

3.2 ขอบเขตของประชากรในการศึกษาจะใชวิธีสุมเลือกแบบงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 10 แหง
จากรายช่ือธุรกิจสํานักพิมพขนาดกลางหรือขนาดใหญทั้งหมด 52 แหงซึ่งเปนสมาชิกของสมาคมผูจัดพิมพและ
จําหนายหนังสือแหงประเทศไทย โดยสํานักพิมพอาจอยูในรูปแบบ บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด และบริษัทจํากัด
มหาชน และกอต้ังมาไมตํากวา 5 ปขึ้นไป สําหรับงานวิจัยครั้งน้ีจะเปนงานวิจัยเชิงบรรยาย ซึ่งผูวิจัยไดใชกลุมตัวอยาง
อยางนอย 10% ของประชากรท่ีอยูในขอบเขตท่ีกําหนดไว (Gay, 1992 : 142) 
 
4. ผลการวิจัย 

ผลของการวิจัยในครั้งน้ีจะสามารถแบงออกไดเปน 4 สวนดวยกัน ไดแก  
4.1 ความรูความชํานาญ และลักษณะของผูประกอบการหรือผูบริหาร 

ผูประกอบการหรือผูบริหารสวนใหญจะทํางานเปนพนักงานประจํามากอน ซึ่งสวนใหญจะเปนอาชีพที่
เก่ียวของกับหนังสือ ไมวาจะเปนนิตยสาร สายสง ครูหรืออาจารย หรือบางคนไดเห็นครอบครัวประกอบกิจการต้ังแต
เด็กทําใหสามารถซึมซับขั้นตอนการทํางาน และไดรับการปลูกฝงทําใหเปนคนชอบอานหนังสือและรักหนังสือไปโดย
ธรรมชาติ ทําใหมีความรูและความชํานาญในดานการคัดสรรตนฉบับ และขั้นตอนการทํางานพ้ืนฐานของธุรกิจ
สํานักพิมพอยางครอบคลุม โดยคนที่เปนพนักงานประจํามากอนจะทํางานอยางนอย 3-5 ปกอนที่จะมาเปนผูบริหาร 
หรือผูประกอบกิจการธุรกิจสํานักพิมพ 

สําหรับลักษณะของผูประกอบการหรือผูบริหารน้ัน สวนใหญตางใหขอมูลตรงกันวาการที่จะสามารถบริหาร
หรือดําเนินการธุรกิจสํานักพิมพไดน้ันควรเปนคนรักการอาน ชอบหนังสือ เพราะการรักการอานหนังสือจะทําใหมี

 
การบริหารสํานักพิมพ 

ความรูความชํานาญ 
และลักษณะของผูประกอบการ 

หรือผูบริหาร 

การบริหารสินคาคงคลัง 
(Inventory Management) 

กลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps 
ประกอบดวย 

- ผลิตภัณฑ (Product) 
- ราคา (Price) 
- ชองทางการจัดจําหนาย (Place) 
- การสงเสริมการตลาด (Promotion) 
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ความรูเก่ียวกับคุณภาพของหนังสือเปนอยางดี ทําใหความสามารถในการวิเคราะหหนังสือมีเพ่ิมมากขึ้น สวนลักษณะที่
สําคัญรองลงมาจะเปนความซื่อสัตยและความเปนคนทํางานรวดเร็ว มีไหวพริบ 

4.2 การบริหารของธุรกิจสํานักพิมพ จากการผลวิจัยพบวาสํานักพิมพขนาดกลางและขนาดใหญที่ประสบ
ความสําเร็จน้ันจะแบงการทํางานออกเปน 5 สวนใหญๆ คือ ฝายบรรณาธิการ ฝายการตลาด ฝายการผลิต ฝาย
คลังสินคา และฝายบัญชี ในสวนของฝายจัดซื้อดังรูปที่ 2  

 
รูปท่ี 2 แผนผังองคกร 

 
ฝายบรรณาธิการ น้ันจะประกอบไปดวยกองบรรณาธิการ(บก.) มีหนาที่วิเคราะหและคัดสรรตนฉบับกอน

นําไปสูขั้นตอนอื่นๆ ซึ่งเปนขั้นตอนแรกและมีความสําคัญที่สุด นอกจากน้ียังมีทีมงานพิสูจนอักษรเพ่ือตรวจความ
ถูกตองของตัวสะกด และเน้ือหาเพ่ือใหหนังสือมีคุณภาพดีที่สุด ทีมงานฝายศิลป(Art Work) มีหนาที่จัดรูปแบบการ
นําเสนอเน้ือหาภายในเลมจนไปถึงออกแบบหนาปก 

ฝายการตลาด มีหนาที่ประสานงานกับฝายบรรณาธิการ ในการศึกษาและสํารวจตลาดวาหนังสือประเภทใดขายดี 
และกําลังเปนที่นิยมไมวาจะเปนรูปแบบการนําเสนอเน้ือหาภายใน หรือประเภทของเน้ือหาเพ่ือนําไปปรับปรุงการผลิต 

ฝายผลิต มีหนาที่นําตนฉบับที่ผานการพิสูจนอักษรและการจัดรูปแบบแลว ไปดําเนินการจัดพิมพ รวมถึงจัดหา
วัตถุดิบ เชน กระดาษ ในกรณีที่จัดซื้อเอง 

ฝายคลังสินคา น้ันจะมีหนาที่เก็บสินคาหรือหนังสือที่จัดพิมพเรียบรอยแลว และยังมีหนาที่ควบคุมดูแลฝาย
จัดสงสินคาเพ่ือเตรียมพรอมในการจัดสงไปยังรานหนังสือหรือตัวแทนจําหนายตางๆ 

ฝายบัญชี มีหนาที่ควบคุมดูแลรายรับรายจายของสํานักพิมพ การคิดคํานวณภาษี และรายงานแกผูประกอบการ 
ธุรกิจสํานักพิมพที่ประสบความสําเร็จสวนใหญจะเริ่มตนธุรกิจจากการพิมพหนังสือประเภทท่ีชํานาญ เปน

แนวที่ตนเองชอบ หรือหนังสือที่ตนเองเขียนกอนแลวจึงขยายไปยังประเภทอ่ืนๆ แลวจากน้ันจึงคอยๆ พัฒนาธุรกิจ
ไปสูสายสง การเปนตัวแทนจัดจําหนาย หรือเปดโรงพิมพเปนของตนเอง 

4.3 การใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix) ในการบริหารธุรกิจสํานักพิมพ 
4.3.1 สินคา (Product) สํานักพิมพสวนใหญจะเนนการผลิตหนังสือประเภทท่ีตนเองชํานาญที่สุด เพราะจะ

ทําใหหนังสือมีคุณภาพสูง และทําใหสํานักพิมพมีจุดเดน สวนการหาตนฉบับใหมๆ น้ันสวนใหญหลังจากที่เปด
สํานักพิมพจนมีช่ือเสียงแลวจะมีนักเขียนสงตนฉบับเขามาใหที่สํานักพิมพโดยตรง แตถาเปนหนังสือแปลจะติดตอผาน
เอเจนซี่หรือตัวแทนเพ่ือชวยในการติดตอประสานงาน  

ผูประกอบการ 
หรือผูบริหาร 

ฝายบรรณาธิการ ฝายการตลาด ฝายการผลิต ฝายคลังสินคา ฝายบัญชี 
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โดยแตละสํานักพิมพจะมีขั้นตอนการผลิตหนังสือที่คลายกันน่ันคือจะเริ่มจากการหาตนฉบับ จากน้ันจึง
นํามาเรียบเรียงและพิสูจนอักษร แลวหลังจากน้ันจึงใหฝายศิลปออกแบบปก แลวจึงนําไปจัดพิมพ ถาเปนหนังสือจาก
ตางประเทศหลังจากที่ไดตนฉบับจะตองนําไปแปลกอน แลวจึงนําไปเรียบเรียงอีกครั้ง 

สวนมาตรฐานการผลิตน้ันสํานักพิมพสวนใหญจะมีมาตรฐานเดียวกันคือเนนความถูกตองของเน้ือหา การ
ใชภาษาที่ถูกตองจะเปนสิ่งสําคัญที่สุด จะตองมีเน้ือหาและคุณภาพเหมาะสมกับราคา ไมเอาเปรียบผูบริโภค 

4.3.2 ราคา (Price) ราคาของการหนังสือน้ันจะประกอบไปดวยคาผลิต จะเปนคาใชจายในการผลิตหนังสือไม
วาจะเปนคาแมพิมพ (Plate) คากระดาษ คาจัดพิมพ หรือตนทุนการผลิตอื่นๆ ซึ่งจะอยูที่รอยละ 25-30 ของราคาขาย คาสาย
สงที่ตองจายใหกับตัวแทนจําหนายหรือรานหนังสือเครือขายจะอยูที่รอยละ 30-40 ของราคาขาย สวนคาลิขสิทธิ์น้ันจะแบง
ออกเปนสองสวนคือนักเขียนของไทย กับนักเขียนของตางประเทศ ซึ่งการคิดคาลิขสิทธิ์ของนักเขียนไทยจะอยูที่รอยละ 
10 จากราคาหนาปกคูณดวยยอดพิมพหรือยอดขาย แตถาหากเปนหนังสือแปลจะอยูที่รอยละ 6-8 จากราคาหนาปกคูณดวย
ยอดพิมพหรือยอดขาย และมีคาแปลตางหาก ซึ่งคาลิขสิทธิ์เหลาน้ีจะจายแบบตามยอดพิมพเปนเงินกอน หรือตามยอดขาย 
และระยะเวลาที่อนุญาตใหพิมพ จะขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางนักเขียน กับสํานักพิมพ และสุดทายคือกําไร  

สํานักพิมพสวนใหญแลวจะมีเกณฑการต้ังราคาเปนมาตรฐานใกลเคียงกันโดยจะต้ังราคาขายอยูที่ 3-5 เทา
จากราคาตนทุน ซึ่งราคาหนังสือในตลาดจะไมมีความแตกตางกันมากนักทําใหไมเกิดสงครามราคา (Price War)  

4.3.3 ชองทางการจัดจําหนาย (Place) สํานักพิมพเกือบทั้งหมดใชวิธีการจัดจําหนายผานทางรานหนังสือ
เครือขาย โดยที่รานหนังสืออันดับหน่ึงที่สํานักพิมพเลือกคือรานหนังสือซีเอ็ดบุคเซ็นเตอรเพราะมีสาขามากและ
กระจายอยูทั่วประเทศ รองลงมาจะเปนรานหนังสือนายอินทร B2S และอื่นๆ เพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาไดงายและทั่วถึง 
การจัดจําหนายของสํานักพิมพน้ันจะแบงออกเปน 3 วิธีหลักดวยกันน่ันคือ (1) การฝากขาย จะเปนการนําหนังสือจาก
ทางสํานักพิมพไปฝากขายกับทางรานหนังสือ โดยจะมีการกําหนดรอบระยะเวลาการตรวจสอบของสินคาคงเหลือและ
ชําระเงินตามที่ทําสัญญากับทางรานหนังสือ ซึ่งทางสํานักพิมพจะเปนผูเก็บสินคาดวยตนเอง (2) การจัดจําหนาย
หนังสือผานตัวแทนจําหนายหรือสายสง วิธีน้ีตัวแทนจัดจําหนายจะเปนผูเก็บสินคา และมอบหนาที่ใหตัวแทนจัด
จําหนายเปนผูจัดการการขนสง และนําเสนอแกรานหนังสือทั้งหมด และ (3) จัดจําหนายดวยตนเองโดยอาจจะมีหนา
รานของตนเอง หรือจัดจําหนายผานเว็ปไซด โทรศัพท โทรสาร ฯลฯ 

นอกจากการจัดจําหนายในขางตนแลวสํานักพิมพสวนใหญจะนําหนังสือไปจัดจําหนายตามงานเทศกาล
หนังสือประจําปตางๆ ไดแก งานสัปดาหหนังสือแหงชาติ งานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน และงานมหกรรม
หนังสือระดับชาติ เพ่ือเพ่ิมยอดขาย โดยจะนําสินคาที่ตกคางในสินคาคงคลังออกมาจําหนาย และทํารายการสงเสริม
การขายตางๆ ตามงานนิทรรศการเหลาน้ี  

4.3.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion) ผลจากการวิจัยพบวาสํานักพิมพสวนใหญยังไมมีวิธีการ
ประชาสัมพันธหนังสือใหม ไมคอยมีการโฆษณา จะมีเพียงวิธีลงโฆษณาผานหนังสือของตนเอง สงใหตาม
หนังสือพิมพ หรือนิตยาสารเพ่ือทําการประชาสัมพันธหนังสือใหม 

ในสวนของการทํารายการสงเสริมการขายจะมีเพียงสองวิธีที่เปนที่นิยมมากที่สุด คือ การจัดขายเปนชุด 
และการลดราคาซึ่งการลดราคาจะกําหนดชวงลดราคาต้ังแตรอยละ 10 ถึง 50 จากราคาหนาปกขึ้นอยูกับความอายุของ
สินคา ชวงเวลาและสถานที่ที่นําไปจัดจําหนาย 

4.4 การบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Management) ของธุรกิจสํานักพิมพ 
การผลิตหนังสือในแตละครั้งจะพิมพเปนจํานวน 2,000 ถึง 3,000 เลมตอครั้ง หากเปนนิตยสารจะพิมพครั้งละ 

10,000 ถึง 50,000 เลม และหากเปนหนังสือการตูนจะพิมพ 50,000 ถึง 100,000 เลมตอครั้ง โดยอาจจะปรับเปล่ียน
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จํานวนที่พิมพตามระยะเวลาในการจําหนาย โดยปกติการพิมพในแตละครั้งจะใชเวลาในการจําหนายโดยเฉลี่ย 1 ถึง 3 
ป อยางเร็วที่สุดจะใชเวลาเพียง 3 เดือน และอยางชาที่สุดจะมากกวา 5 ป ขึ้นไป 

ในสวนของสินคาชํารุดเสียหายไมวาจะเกิดจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ หรือการจัดสงน้ันพบวาจํานวนที่
ไดพบน้ันมีนอยมาก แตโดยมาตรฐานแลวจะอยูที่รอยละ 3 ถึง 5 หนังสือชํารุดเหลาน้ีทางสํานักพิมพจะนําไปทําลาย
หรือนําไปขายเปนเศษกระดาษ แตถาหากหนังสือมีสภาพเกาแตยังสามารถนําไปขายได สวนใหญแลวจะนําไปลดราคา
ขายตามงานนิทรรศการตางๆ หรือาจจะนําไปบริจาค 

ผลการวิจัยยังพบวาสํานักพิมพสวนใหญยังไมไดใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาระบบการบริหารสินคาคง
คลังมากนัก สวนใหญแลวจะใชเพียงคอมพิวเตอรเขามาชวยในการทําฐานขอมูลบางสวน และใชในการออกเอกสาร
ตางๆ เชนใบเสร็จ แตยังไมมีการใหระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการบริหารจัดการ จึงยังทําใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําๆ 
ไมวาจะเปนขั้นตอนในการจัดเก็บหรือจัดสงอยูมาก 

สํานักพิมพที่ไดสัมภาษณสวนใหญใหขอมูลไปในทิศทางเดียวกันวา ในอนาคตจะมีการพัฒนาระบบสินคาคง
คลังใหดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอยางแนนอน เพราะผูประกอบการหรือผูบริหารทุกคนไดคํานึงถึงความสําคัญ
ของการบริหารสินคาคงคลังที่ดี จะทําใหสามารถจัดการกับสินคาในคลังไดอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลา ลด
ตนทุน และลดขอผิดพลาดลงไดอยางมาก ซึ่งจะสามารถสรางผลกําไรไดมากกวาเดิม 
 
5. ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่อาจจะเปนประโยชนตอผูที่กําลังศึกษาหรือสนใจในธุรกิจ
สํานักพิมพ เพ่ือสามารถนําผลจากการวิจัยน้ีไปพัฒนาหรือเปนแนวทางในการปรับปรุงธุรกิจสํานักพิมพในอนาคต
ตอไป ดังน้ี 

5.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
1) ธุรกิจสํานักพิมพควรจะเนนในเรื่องคุณภาพของหนังสือ ไมวาจะเปนหนังสือที่เขียนโดยคนไทย หรือ

หนังสือแปล เพราะปจจุบันพบวา สํานักพิมพบางแหงไมไดเนนที่คุณภาพของหนังสือ แตไปเนนที่ตนทุน และปริมาณ
การขายแทน โดยเฉพาะอยางยิ่งหนังสือที่มีราคาถูกจะมีเน้ือหาที่มีคุณภาพตํ่า ซึ่งอาจจะทําใหเยาวชนที่อานหนังสือ
เหลาน้ีเรียนรูในสิ่งที่ผิด ไมวาจะเปนความถูกตองของภาษาที่ใช และความเหมาะสมของเน้ือหา ดังน้ันสํานักพิมพควร
ใหความสําคัญแกคุณภาพหนังสือเปนอันดับแรก 

2) ผูประกอบการสํานักพิมพ ควรท่ีจะปรับปรุงระบบสินคาคงคลังใหมีระบบมากขึ้น เพ่ือความถูกตองและ
แมนยําในการจัดเก็บและจัดสงสินคา ทําใหประหยัดตนทุนและสามารถเพ่ิมยอดขายไดในอนาคต และควรที่จะพัฒนา
ชองทางการจัดจําหนายใหหลากหลายยิ่งขึ้น 

3) ผูบริหารสํานักพิมพ ควรศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมเก่ียวกับดานที่ตนไมไดรับผิดชอบ เพราะการเปน
ผูบริหารที่ดีน้ัน ควรที่จะมีความรูกวางขวางนอกจากงานที่ตนรับผิดชอบ ไมวาจะเปนการผลิต การตลาด ปจจัยในการ
ต้ังราคาสินคา รวมไปถึงวิธีบริหารสินคาคงคลัง 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไป 
1) การวิจัยในครั้งน้ีจะมุงเนนถึงเรื่องการใชกลยุทธสวนประสมทางการตลาด 4Ps (Marketing Mix Strategy) 

เปนหลัก น่ันคือ สินคา (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมทางการตลาด 
(Promotion) สําหรับการวิจัยในครั้งตอไปน้ันควรเนนการวิจัยที่ใหความสําคัญกับสวนประสมทางการตลาดแตละเรื่อง 
เชน การวิจัยในเรื่องประเภทหนังสือ วิธีการต้ังราคา ชองทางการจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด เปนตน 
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2) ควรมีการวิจัยที่ลงลึกไปในสวนของกระบวนการผลิตเพ่ือนํามาปรับใชในการบริหารตนทุนใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3)  การวิจัยครั้งตอไปอาจทําในเชิงปริมาณในหัวขอที่เก่ียวกับสวนแบงทางการตลาดของหนังสือแตละ
ประเภท 

4) ควรมีการศึกษาชองทางการโฆษณาหนังสือที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการบริหารดาน
การตลาดของธุรกิจสํานักพิมพตอไป 
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ความคาดหวังและการรับรูของพนักงานของสายการบินท่ีมีตอการบริการของเจาหนาท่ี 
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ 

THE STUDY IN THE EXPECTATION AND PERCEPTION OF GROUND-SERVICE 
AIRLINE AGENTS TOWARDS SUVARNABHUMI INTERNATIONAL AIRPORT 

SERVICES: THE CASE OF CHECK-IN COUNTERS AND BAGGAGE CONVEYOR AREAS  
 

มณฑิรัตน สุคันธารุณ1 ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย2 และ ชนะเกียรติ สมานบุตร3 

--------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

  การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจของพนักงานของสายการบินที่มีตอการบริการ
ของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ โดยยึดทฤษฎีคุณภาพ
บริการทั้ง 10 ดานเปนหลัก ดังน้ี 1) รูปลักษณ 2) ความนาเช่ือถือและไววางใจ 3) การตอบสนองลูกคา   
4) ความสามารถ 5) ความมีมารยาท 6) ความนาเช่ือถือ 7) ความมั่นคง ปลอดภัย 8) การเขาถึง  9) การติดตอสื่อสาร 
10) การเขาใจลูกคา โดยใชกลุมตัวอยางรวม 374 คน จาก พนักงานภาคพ้ืนของสายการบินตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน 
ใหบริการ หรืออํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร ณ เคานเตอรเช็คอิน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผลจากการวิจัยพบวา
ความพึงพอใจของพนักงานภาคพ้ืนของสายการบินตาง ๆ ที่มีตอรูปลักษณ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.30) มีความพึงพอใจตอความนาเช่ือถือและไววางใจ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.88)  
มีความพึงพอใจตอการตอบสนองลูกคาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.05) มีความพึงพอใจตอ
ความสามารถ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.18) มีความพึงพอใจตอความมีมารยาท ในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.57) มีความพึงพอใจตอความนาเช่ือถือ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.38)  
มีความพึงพอใจตอความม่ันคง ปลอดภัย ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.94) มีความพึงพอใจตอ 
การเขาถึง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.21) มีความพึงพอใจตอการติดตอสื่อสาร ในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.28) ความพึงพอใจตอการเขาใจลูกคา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.28)โดย
กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในเรื่องของความมีมารยาทมากที่สุด  
 
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ, คุณภาพบริการ 

 
Abstract 

 
 The purpose of this research was to study the satisfaction of airline ground service staff towards 
Suvarnabhumi International Airport services who worked at check-in counters and baggage reclaim area. This 
                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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research covered the following 10 aspects of quality service 1) images 2) reliability 3) responsiveness 4) competence 
5) courtesy 6) credibility 7) security 8) accessibility 9) communication10) understanding/ knowing the customer, 
using  374 ground staffs from various airlines at the airport. The results showed that the satisfaction in terms of 
images, reliability, responsiveness, and competence was moderately perceived (3.30,   2.88, 3.05 and 3.18 
respectively). The satisfaction terms of courtesy was highly rated (3.57). As for credibility, security,  accessibility , 
communication, and understanding/ knowing the customer the respondents perceived quite moderate satisfaction as 
the mean scores have become 3.38, 2.94, 3.21, 3.28, and 3.28 respectively). the respondents were most satisfied with 
good manners.    
 
KEYWORDS :  Satisfaction, Service Quality 
 
1. บทนํา 
 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาจเรียกไดวาเปนประตูบานแรกของแผนดินไทยที่คอยเปดตอนรับชาวตางชาติ ที่ถือ
เปนหนาเปนตาของประเทศชาติ รวมถึงพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในทาอากาศยานสุวรรณภูมิยังถือเปนตัวแทนชาว
ไทยทั้งประเทศ การบริการดวยรอยยิ้ม และความเต็มใจจะเปนสื่อกลางใหชาวตางชาติเห็นถึงความเปนไทยของคนท้ัง
ประเทศ เพราะสิ่งที่ชาวตางชาติไดสัมผัสที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ันจะสามารถเปนทั้งความประทับใจแรกที่
สามารถรูสึกและสัมผัสได หรืออาจเปนความผิดหวังต้ังแตกาวแรกที่ไดมาเยือน การพัฒนารูปแบบการใหบริการของ
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิน้ันจึงกลายเปนสิ่งจําเปน ไมเพียงแตเพ่ือองคกรเทาน้ัน แตเพ่ือภาพลักษณของประเทศ  และ
หากกลาวถึงธุรกิจสนามบินแลว ระบบสายพานลําเลียงสัมภาระถือเปนสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่สนามบินทุก
แหงพึงมี และสงผลตอการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสารและสายการบินเปนอยางมาก สนามบินจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม จะทําใหผูโดยสารเกิดความพึงพอใจเพียงใดน้ัน สามารถเกิดไดจากระบบสายพานลําเลียงที่มี
คุณภาพ เหมาะสมกับจํานวนผูโดยสารและขนาดของทาอากาศยาน รวมถึงฝายซอมบํารุงที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น
ระบบคอมพิวเตอรในสวนของเคานเตอรเช็คอินก็มีสวนสําคัญที่ทําใหพนักงานสายการบินสามารถใหบริการลูกคาได
อยางถูกตองและรวดเร็ว  ดังน้ันการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจึงมุงเนนที่จะศึกษาวาการใหบริการของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
ในการแกไขขอบกพรอง ในสวนของระบบเคานเตอรเช็คอินและระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ สรางความพึงพอใจ
สูงสุดแกพนักงานภาคพื้นของสายการบินหรือไมอยางไร เน่ืองจากสายการบินถือเปนลูกคาประจําของทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ จึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จะไดทราบถึงความพึงพอใจของพนักงานภาคพ้ืน
ของสายการบินที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการใหบริการของพนักงานภาคพ้ืนของสายการบินที่ปฏิบัติงาน ณ 
เคานเตอรเช็คอิน เพ่ือนําไปพัฒนาคุณภาพในการใหบริการของพนักงานในหนวยงานที่เก่ียวของกับระบบเคานเตอร
เช็คอินและระบบสายพานลําเลียงสัมภาระของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เพ่ือรักษาลูกคาประจําใหสามารถอยูคูกับทา
อากาศยานดวยความสะดวกสบาย   และเพ่ือบริการท่ีเปนมาตรฐานสากล เพ่ือผลประกอบการในแตละปที่เพ่ิมขึ้น  เพ่ือ
ช่ือเสียงดานการบริการที่จะสามารถดึงดูดความสนใจของสายการบินตาง ๆ ใหเขามาประกอบกิจการกับทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิได    
 สมมติฐานการวิจัย 
 1. พนักงานสายการบินที่มีเพศตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : 
กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ แตกตางกัน 
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  2. พนักงานสายการบินที่มีอายุตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : 
กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ แตกตางกัน 
  3. พนักงานสายการบินที่มีตําแหนงตางกัน มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ แตกตางกัน 
 4. พนักงานสายการบินที่มีประสบการณทํางานในสายการบินในจํานวนปที่ตางกัน มีความพึงพอใจตอการ
บริการของเจาหนาที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ แตกตางกัน  
 5. พนักงานสายการบินที่มีประสบการณทํางานที่ทาอากาศยานอื่น มีความพึงพอใจตอการบริการของเจาหนาที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ แตกตางไป 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นิยามศัพทเฉพาะ 
 เจาหนาท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  หมายถึง  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในนามของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด 
(มหาชน) ณ ทาอากาศยานสุววรรณภูมิ ในที่น้ี หมายถึง เจาหนาที่ของบริษัท สามารถคอมเทค จํากัด และเจาหนาที่ของ 
บรษิัท แดน-ไทย อิควิปเมนท จํากัด  
 บริษัท สามารถคอมเทค จํากัด  หมายถึง  บริษัทฯ ที่ใหบริการเก่ียวกับระบบ CUTE บริเวณเคานเตอรเช็คอิน 
รวมไปถึงอุปกรณตาง ๆ บนเคานเตอร 

ความคาดหวัง (Expectation) 
- ขอตกลงของบริษัทฯ ท้ังสองกับ   
  ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
- ขอมูลความคาดหวังของพนักงานของ 
   สายการบินตอการใหบริการของ 
   ทาอากาศยานสุววรณภูมิ ในดานตาง ๆ    
   ท้ัง 10 ดาน 

 

ขอมูลคุณลักษณะท่ัวไปของพนักงานของ 
สายการบินท่ีปฏิบัติงาน ณ  เคานเตอรเช็คอิน 

หนวยวัดของการรับรูในดานตาง ๆ  ประกอบดวย 
-  รูปลักษณ  
-  ความนาเช่ือถือและไววางใจ  
-  การตอบสนองลูกคา  
-  ความสามารถ   
-  ความมีมารยาท 
-  ความนาเช่ือถือ 
-  ความม่ันคง ปลอดภัย 
-  การเขาถึง 
-  การติดตอสื่อสาร 
-  การเขาใจลูกคา 

การรับรู  (Perception) 
- การรับรูของพนักงานของสายการบินโดยวัดจาก 
  ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทท้ังสอง 
- การรับรูของพนักงานของสายการบินโดยวัดจาก 
  ระดับความพึงพอใจ (ซึ่งถือเปนหนวยวัดของการรับรู) 

การรับรู  (Perception) 
- การรับรูของพนักงานของสายการบินโดยวัดจาก 
  ระดับความสามารถในการปฏิบัติงานของบริษัทท้ังสอง 
- การรับรูของพนักงานของสายการบินโดยวัดจาก 
  ระดับความพึงพอใจ (ซึ่งถือเปนหนวยวัดของการรับรู) 
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 บริษัท แดน-ไทย อิควิปเมนท จํากัด  หมายถึง บริษัทฯ ที่ใหบริการเก่ียวกับระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ 
ทั้งหมด รวมถึงสายพานที่ใชช่ังนํ้าหนักบริเวณเคานเตอรเช็คอิน  
 เคานเตอรเช็คอิน  หมายถึง  จุดตรวจความถูกตองของเอกสารการเดินทางตาง ๆ เพ่ือสงสัมภาระไปยังเคร่ืองบิน
ตามเที่ยวบินที่ระบุไวในต๋ัวเครื่องบิน และสํารองที่น่ังกอนขึ้นเครื่อง โดยมีพนักงานของสายการบินตามที่ผูโดยสาร
เลือกเที่ยวบินไว เปนผูดําเนินการ และอํานวยความสะดวกให     
2. ขั้นตอนการศึกษา อุปกรณ และวิธีการวิจัย 
 ก ลุ ม ตั ว อ ย า งที่ ใ ช ใ นก า ร ศึ กษ าครั้ ง น้ี คื อ  ประช ากร ท่ี เ ป นพ นัก ง านสายก า รบิ นที่ ใ ห บ ริ ก า ร  
ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ในป พ.ศ.2553 จํานวน 97 สายการบิน สํารวจเมื่อวันที่ 30 เม.ย.53 
(ฝายรักษาความปลอดภัย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 2553) 
  กําหนดสูตรขนาดตัวอยางโดยใชสูตร Yamane  มีระดับความเช่ือมั่น 0.95 และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 
0.05 ดังน้ี  
  

n =                     
 
โดยที่         n  =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
               N =  จํานวนประชากร 
               e  =  ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยาง 
 
แทนคาไดดังน้ี   
   n =  
 
     = 78.06841 
    = 79 สายการบิน 
 เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีใชเครื่องมือในการเก็บสํารวจตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน(Non-probability 
Sampling) ผูวิจัยจึงเลือกการสุมตัวอยางแบบมีระบบ (Systematic Sampling) โดยสุมจากรายช่ือสายการบินที่จัดลําดับ
ตามตัวอักษร ในที่น้ีผูวิจัยจะเลือกสุมสายการบินดังกลาวจํานวน 8 สายการบิน เวน 2 สายการบิน ซึ่งจํานวนที่ไดจะ
เทากับขนาดของกลุมตัวอยาง ที่คํานวณโดยใชสูตร Yamane ดังแสดงการคํานวณขางตน 
 จากน้ัน นําจํานวนพนักงานของแตละสายการบินที่เลือกทั้ง 79 สายการบิน ซึ่งมีประชากรรวม 5,603 คน และ
คํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร Yamane ที่ระดับความเช่ือมั่น 0.95 และกําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
แทนคาไดดังน้ี   
  
   n =  
 
     = 373.05 
    = 374 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

N 
1+ Ne² 

 

97 
1+ 97 ( 0.05² ) 

 

5,603 
1+ 5,603 ( 0.05² ) 
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 ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยการสอบถามเก่ียวกับขอมูลลักษณะสวนบุคคล 
ไดแก เพศ อายุ ตําแหนง ประสบการณทํางานในสายการบิน ประสบการณทํางานที่ทาอากาศยานอื่น ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจรายการ (Check list) 
 ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของพนักงานของสายการบินที่มีตอการบริการของเจาหนาที่ทาอากาศยาน 
สุวรรณภูมิ : กรณีเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระ ประกอบดวยการสอบถามเก่ียวกับ ความพึงพอใจของ
พนักงานของสายการบินที่มีตอคุณภาพบริการดานตาง ๆ ทั้ง 10 ดาน ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบ มาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) ตามแบบของ Likert’s Scale 
 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะดานตาง ๆ เปนขอคําถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามเขียนขอเสนอแนะ
สําหรับนําไปพัฒนา 
 
3. ผลการวิจัย และอภิปรายผล 
 จากการศึกษาขอมูลทั่วไปของพนักงานภาคพ้ืนของสายการบิน พบวา พนักงานภาคพ้ืนของสายการบินสวน
ใหญเปนเพศหญิง จํานวน 241 คน มีอายุ 26 – 35 ป จํานวน 228 คน คิดเปนรอยละ 61 ทํางานในตําแหนงพนักงาน
ปฏิบัติงาน จํานวน 275 คน คิดเปนรอยละ 73.5 ประสบการณทํางานในสายการบิน 3 – 5 ป จํานวน 154 คน คิดเปน
รอยละ 41.2 ไมเคยมีประสบการณทํางานที่ทาอากาศยานอื่น จํานวน 227 คน คิดเปนรอยละ 60.7 สําหรับพนักงานที่
เคยทํางานทาอากาศยานอื่นสวนใหญมาจากทาอากาศยานดอนเมือง จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 31.6 
 การศึกษาความพึงพอใจตอการแกไขขอบกพรองในสวนของสายพานลําเลียงสัมภาระและระบบเคานเตอรเช็คอิน
ของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ พบวา พนักงานภาคพ้ืนของสายการบินมีความพึงพอใจตอการแกไขขอบกพรองของระบบ
ดังกลาวของทาอากาศยานสุวรรณภูมิในภาพรวมระดับปานกลาง เมื่อแยกพิจารณาเปนรายละเอียดแตละดานไดดังน้ี 
 ดานรูปลักษณ พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 พนักงานของ บ.สามารถฯ ที่
ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in แตงกายสุภาพ เรียบรอยน้ัน ไดรับความพึงพอใจท่ีระดับมาก จาก
คาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.52 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.788 อันดับ 2 เคานเตอร Check-in มีความสวยงาม และ 
ดูทันสมัย จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.34 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.845 และอันดับ 3 พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ ที่
ควบคุมดูแลสัมภาระหลังเคานเตอร check-in แตงกายสุภาพเรียบรอย จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.28 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.831 
 ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 เมื่อพนักงานมาถึง
จุดที่มีปญหาอยางรวดเร็ว  หลังจากมีการโทรแจง จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.05 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.033 โดย
ไดรับความพึงพอใจท่ีระดับปานกลาง อันดับ 2 เมื่อระบบ check-in ขัดของ พนักงานของ บ.สามารถฯ สามารถซอมแลว
ปญหาหายขาด จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.03 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.013 อันดับ 3 เมื่อสายพานขัดของ พนักงานของบ.
แดน-ไทยฯ สามารถซอมแลวปญหาหายขาด จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 2.90 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.013 
 ดานการตอบสนองลูกคา พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 เมื่อระบบสารสนเทศท่ี
เคานเตอร Check-in ขัดของ พนักงานของ บ.สามารถฯ เขามาตรวจสอบใหทันที จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.34 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.875 อันดับ 2 เมื่อระบบสายพานลําเลียงสัมภาระขัดของ บ.แดน-ไทยฯ เขามาชวยแกปญหา
ในทันที จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.16 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .938 และอันดับ 3 พนักงานของ บ.สามารถฯ สามารถ
แจงระยะเวลาที่จะใชในการแกไขปญหาของระบบที่แนนอนได จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 2.94 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.963 
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 ดานความสามารถ พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 พนักงานของ บ.สามารถฯ  
มีความรูและความเขาใจในระบบ ณ เคานเตอร check-in เปนอยางดี จึงสามารถแกไขขอบกพรองเมื่อเกิดปญหา จาก
คาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.28 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.821 อันดับ 2 พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ ที่ควบคุมดูแลสัมภาระ
หลังเคานเตอร check-in ใหบริการลําเลียงกระเปาไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว จากคาเฉลี่ยที่ไดเทากับ 3.11 และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.848และอันดับ 3 พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ มีความสามารถในการจัดการกับสัมภาระบน
สายพานลําเลียงเพ่ือไมใหเกิดขอขัดของ จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.10 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.877 
 ดานความมีมารยาท พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1เมื่อแจงปญหาที่เกิดจากระบบ
สารสนเทศ ณ เคานเตอร Check-in พนักงานของ บ.สามารถฯ รับแจงและแกไขดวยความสุภาพ ออนนอม มีความพึง
พอใจระดับมาก  จากค า เฉ ล่ียที่ ได เท า กับ  3.64 และค า เบี่ ยง เบนมาตรฐาน  0 .710 อันดับ  2  พนักงานของ  
บ.สามารถฯ มีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.59 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.736 และอันดับ 3 
เมื่อแจงปญหาที่เกิดจากระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ รับแจงและแกไขดวยความสุภาพ 
ออนนอม มีความพึงพอใจระดับปานกลาง จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.38 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.779 
 ดานความนาเชื่อถือ พนักงานมีความพึงพอใจในหัวขอดังน้ี  อันดับ 1 บ.สามารถฯ มีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดี
และนาเช่ือถือ มีความพึงพอใจระดับมาก จากคาเฉลี่ยที่ไดเทากับ 3.44 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.809 อันดับ 2 บ.
แดน-ไทยฯ มีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดีและนาเช่ือถือ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.19 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.864  
 ดานความม่ันคง ปลอดภัย พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 ระบบ CCTV ณ 
เคานเตอร check-in มีความนาเช่ือถือ จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.01 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.034 อันดับ 2 ระบบ 
CCTV ภายในระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ มีความนาเช่ือถือ จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.00 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.052 และอันดับ 3ระบบ CTX มีความนาเช่ือถือและสรางความมั่นใจในความปลอดภัย จากคาเฉล่ีย 
ที่ไดเทากับ 2.91 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.995 
 ดานการเขาถึง พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 เมื่อระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ
ขัดของ สามารถประสานกับ บ.แดน-ไทยฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจระดับมาก จากคาเฉล่ีย 
ที่ไดเทากับ 3.41 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.826 อันดับ 2 เมื่อระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in ขัดของ 
สามารถประสานกับ บ.สามารถฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง มีความพึงพอใจระดับปานกลาง จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.22 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.820 และอันดับ 3เปนเรื่องงายที่จะขอพบ Manager ของ บ.สามารถฯ เมื่อเกิดปญหากับ
ระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.18 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.843 
 ดานการติดตอสื่อสาร พนักงานมีความพึงพอใจใน 3 อันดับแรก ไดแก อันดับ 1 เมื่อแจงซอม พนักงานของ บ.
แดน-ไทยฯ มีความเขาใจถึงปญหาที่ถูกแจงเก่ียวกับการชํารุดของระบบสายพานลําเลียงสัมภาระเปนอยางดี จาก
คาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.39 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.804 อันดับ 2 เมื่อการแกไขหรือซอมบํารุงระบบสายพานลําเลียง
สัมภาระไมสามารถทําไดภายในระยะเวลาที่แจงไว ผูรับแจงจะประสานแจงความคืบหนา จากคาเฉล่ีย 
ที่ไดเทากับ 3.21 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.802 และอันดับ 3 เมื่อแจงซอมพนักงานของ บ.สามารถฯ มีความเขาใจถึง
ปญหาที่ถูกแจงเก่ียวกับการชํารุดของระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in เปนอยางดี จากคาเฉล่ีย 
ที่ไดเทากับ 3.20 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.836 
 ดานการเขาใจลูกคา พนักงานมีความพึงพอใจตอพนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ ที่ดูแลเก่ียวกับระบบสายพาน
ลําเลียงสัมภาระ คอยใหคําแนะนําเมื่อพนักงานสายการบินเริ่มสงสัยหรือมีปญหา จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.25 และคา
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เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.822 และพนักงานของ บ.สามารถฯ ที่ดูแลเก่ียวกับระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in คอย
ใหคําแนะนําเมื่อพนักงานสายการบินเริ่มสงสัยหรือมีปญหา จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.25 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.858 เทากัน 
 
4. บทสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาครั้งน้ีทําใหทราบวาความพึงพอใจของพนักงานภาคพ้ืนของสายการบินตอการแกไขขอบกพรอง
ในสวนของระบบเคานเตอรเช็คอินและสายพานลําเลียงสัมภาระของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามแนวคิดของ Philip 
Kotler (Philip Kotler, 2000 : 29)   โดยการแกไขขอบกพรองในสวนของระบบท้ังสองของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
ครั้งน้ีอยูในระดับปานกลาง ทั้งน้ีการบริหารคุณภาพการใหบริการ (managing service quality) เปนการเปรียบเทียบ
ระหวางการบริการท่ีคาดหวัง และบริการท่ีไดรับ โดยแยกเปนดานตามแนวคิดของนักวิชาการ (Parasuraman, 
Zeithaml, Berry, 1990) ดังน้ี 
 ดานรูปลักษณ  จากผลการวิเคราะหขอมูลที่รับจากแบบสอบถามพบวา ดานการแตงกายของพนักงาน บ. 
สามารถฯ ที่ควบคุมดูแลระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in  ไดรับคะแนนความพึงพอใจอยูในระดับมาก  ซึ่ง
แสดงใหเห็นวาพนักงานที่รับผิดชอบแกไขจุดบกพรองควรใสชุดทํางานของตนสังกัด  พรอมดูแลใหมีความสะอาด
และเรียบรอยอยูเสมอ  ทั้งน้ีเปนการสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคาในเบื้องตนได 
 ดานความนาเชื่อถือและไววางใจ ไดแก อันดับ 1 เมื่อพนักงานมาถึงจุดที่มีปญหาอยางรวดเร็ว  หลังจากมีการ
โทรแจง อันดับ 2 เมื่อระบบ Check-in ขัดของ พนักงานของ บ.สามารถฯ สามารถซอมแลวปญหาหายขาด และอันดับ 
3 เมื่อสายพานขัดของ พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ สามารถซอมแลวปญหาหายขาด ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ
มรกต คงสมบุญ (2546) ผูโดยสารมีความพึงพอใจตอแผนกสอบถามและรับรองที่น่ัง ณ สํานักงานใหญ ใน 5 ดาน คือ 
ความเช่ือถือได การตอบสนอง ความมั่นใจ ความเขาถึงจิตใจและสิ่งที่จับตองได อยูในระดับพึงพอใจปานกลาง 
 ดานการตอบสนองลูกคา ไดแก อันดับ 1 เมื่อระบบสารสนเทศท่ีเคานเตอร Check-in ขัดของ พนักงานของ บ.
สามารถฯ เขามาตรวจสอบใหทันที อันดับ 2 เมื่อระบบสายพานลําเลียงสัมภาระขัดของ บ.แดน-ไทยฯ เขามาชวย
แกปญหาในทันที และอันดับ 3 พนักงานของ บ.สามารถฯ สามารถแจงระยะเวลาที่จะใชในการแกไขปญหาของระบบ
ที่แนนอนได  
 ดานความสามารถ ไดแก อันดับ 1 พนักงานของ บ.สามารถฯ มีความรูและความเขาใจในระบบ ณ เคานเตอร 
check-in เปนอยางดี จึงสามารถแกไขขอบกพรองเมื่อเกิดปญหา อันดับ 2 พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ ที่ควบคุมดูแล
สัมภาระหลัง เคานเตอร check-in ใหบริการลําเลียงกระเปาไดอยางถูกตอง และรวดเร็ว และอันดับ 3 พนักงานของ บ.
แดน-ไทยฯ มีความสามารถในการจัดการกับสัมภาระบนสายพานลําเลียงเพ่ือไมใหเกิดขอขัดของ  
 ดานความมีมารยาท ไดแก อันดับ 1 เมื่อแจงปญหา ที่เกิดจากระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร Check-in 
พนักงานของ บ.สามารถฯ รับแจงและแกไขดวยความสุภาพ ออนนอม อันดับ 2พนักงานของ บ.สามารถฯ มี
กิริยามารยาทสุภาพเรียบรอย และอันดับ 3 เมื่อแจงปญหา ที่เกิดจากระบบสายพานลําเลียงสัมภาระพนักงานของ บ.
แดน-ไทยฯ รับแจงและแกไขดวยความสุภาพ ออนนอม  
 ดานความนาเชื่อถือ สอดคลองกับแนวคิดของฟลลิป คอทเลอร (Philip Kotler, 2000 : 436) ไดแก อันดับ 1 บ.
สามารถฯ มีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดีและนาเช่ือถือ อันดับ 2 บ.แดน-ไทยฯ มีภาพลักษณและช่ือเสียงที่ดีและ
นาเช่ือถือ  
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 ดานความม่ันคง ปลอดภัย ไดแก อันดับ 1 ระบบ CCTV ณ เคานเตอร check-in มีความนาเช่ือถือ อันดับ 2 
ระบบ CCTV ภายในระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ มีความนาเช่ือถือ และอันดับ 3ระบบ CTX มีความนาเช่ือถือและ
สรางความมั่นใจในความปลอดภัย  
 ดานการเขาถึง ไดแก อันดับ 1 เมื่อระบบสายพานลําเลียงสัมภาระขัดของ สามารถประสานกับ  
บ.แดน-ไทยฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง อันดับ 2 เมื่อระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in ขัดของ สามารถ 
ประสานกับ บ.สามารถฯ ไดตลอด 24 ช่ัวโมง และอันดับ 3เปนเรื่องงายที่จะขอพบ Manager ของ บ.สามารถฯ 
เมื่อเกิดปญหากับระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in  
 ดานการติดตอสื่อสาร ไดแก อันดับ 1เมื่อแจงซอม พนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ มีความเขาใจถึงปญหาที่ถูกแจง
เก่ียวกับการชํารุดของระบบสายพานลําเลียงสัมภาระเปนอยางดี จากคาเฉล่ียที่ไดเทากับ 3.39 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.804อันดับ 2 เมื่อการแกไขหรือซอมบํารุงระบบสายพานลําเลียงสัมภาระไมสามารถทําไดภายในระยะเวลาท่ีแจงไว 
ผูรับแจงจะประสานแจงความคืบหนา และอันดับ 3 เมื่อแจงซอมพนักงานของ บ.สามารถฯ มี 
 ความเขาใจถึงปญหาที่ถูกแจงเก่ียวกับการชํารุดของระบบสารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in เปนอยางดี  ดาน
การเขาใจลูกคา พนักงานมีความพึงพอใจตอพนักงานของ บ.แดน-ไทยฯ ที่ดูแลเก่ียวกับระบบสายพานลําเลียงสัมภาระ 
คอยใหคําแนะนําเมื่อพนักงานสายการบินเริ่มสงสัยหรือมีปญหา และพนักงานของ บ.สามารถฯ ที่ดูแลเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศ ณ เคานเตอร check-in คอยใหคําแนะนําเมื่อพนักงานสายการบินเริ่มสงสัยหรือมีปญหา  
 เมื่อทําการทดสอบเปรียบเทียบระหวาง เพศ อายุ  ตําแหนงงาน ประสบการณทํางานและประสบการณทํางานที่
ทาอากาศยานอื่นที่แตกตางกันน้ันมีผลตอความพึงพอใจตอการแกไขขอบกพรองในสวนของเคานเตอรเช็คอินและ
สายพานลําเลียงสัมภาระของทาอากาศยานสุวรรณภูมิแตกตางกันหรือไม พบวา มีความแตกตางกันในท้ัง 10 ดาน น่ัน
คือ  ดานรูปลักษณ ความนาเช่ือถือและไววางใจ การตอบสนองลูกคา ความสามารถ ความมีมารยาท ความนาเช่ือถือ 
ความมั่นคงปลอดภัย การเขาถึง การติดตอสื่อสาร และ การเขาใจลูกคา โดยผลที่ไดรับน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของพิสิฐ 
มหามงคล (2546) ซึ่งไดกลาวไววา ปจจัยสวนบุคคลไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดและสถานภาพการ
เปนสมาชิกบัตรมีผลตอความคาดหวังโดยรวมตางกัน 
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ความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร กับราคาตลาดหุนสามัญ ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 กรณีศึกษา :  กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC VALUE ADDED AND COMMON  STOCK  

MARKET PRICE OF  LISTED COMPANIES ON THE STOCK  EXCHANGE  OF THAILAND 
A CASE STUDY OF  REAL ESTATE DEVELOPMENT INDUSTRY 

 
ปาลิดา หอมสุด1   ดร. นิ่มนวล วิเศษสรรพ2 

------------------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร กับราคาตลาดหุน
สามัญ  ของบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากงบการเงินราย
ไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป พ.ศ.2549 ถึงไตรมาส
ที่ 4  ป พ.ศ.2551  ทําการวิเคราะหและทดสอบความสัมพันธ  ดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธ วิธีการวิเคราะหความ
ถดถอยอยางงาย  รวมทั้งการวิเคราะหคาความแปรปรวน  กําหนดคานัยสําคัญทางสถิติเพ่ือใชในการทดสอบ  เทากับ  .05 
  ผลการวิจัย พบวา ราคาตลาดของหุนสามัญกับมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร มีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขาม อยางมีนัยสําคัญ กลาวคือ  ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนจะปรับตัวสูงขึ้น  เมื่อ มูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตรของบริษัทฯมีจํานวนลดลง โดยมีขนาดความสัมพันธเทากับ 17.8 % 
 

คําสําคัญ : มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร, ราคาตลาดหุนสามัญ 
 

Abstract 
  

The objective of this study is to study the relationship between economic value added and the price of 
common stock of real estate development industry companies listed on the Stock Exchange of Thailand.  The data 
gathered from quarterly financial statements of listed companies in the real estate industry from 1st quarter of year 
2006 to 4th quarter of year 2008.  Using descriptive statistics and hypotheses testing to analyze the relationship and 
to test the correlation coefficient, simple regression analysis and cost analysis of variance statistically significant at 
the level of .05. 

                                                 

1 นักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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  The research found that the market price of common stock with economic value added significantly 
correlated in opposite directions while the price of its common stock of listed companies increase the economic 
value added of the company will decrease with the correlation coefficient at 17.8% 
 
Keywords : ECONOMIC VALUE ADDED, MARKET PRICE OF COMMON  STOCK. 
 
1. บทนํา 
 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา มีกรณีศึกษาจํานวนมากเก่ียวกับการตกแตงตัวเลขในงบการเงิน การปกปดขอมูลทาง
บัญชีของบริษัทขนาดใหญเชน  บริษัท เวิลดคอม จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอ็นรอน จํากัด (มหาชน)  ในประเทศ
สหรัฐอเมริกาหรือแมแตบริษัทในประเทศไทย เชน บริษัทปคนิค คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) และบริษัท ล็อกซเลย 
จํากัด (มหาชน) เปนตนจากเหตุการณเหลาน้ี สงผลใหนักลงทุนตลอดจนผูมีสวนไดเสียในธุรกิจขาดความเช่ือมั่นและ
เกิดความไมแนใจในขอมูลที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัท วาจะสามารถใหขอมูลเก่ียวกับฐานะทางการเงินและผล
การดําเนินงานซึ่งเปนขอมูลที่นักลงทุนหรือผูใชงบการเงินใชประกอบการตัดสินใจลงทุนและการตัดสินใจเชิง
เศรษฐกิจอื่นๆ ความพยายามที่จะวัดผลการดําเนินงานที่แทจริงของกิจการ (Performance Measurement) เปน
เปาหมายในการจัดทําและนําเสนองบการเงิน หลักการและวิธีการปฏิบัติทางบัญชีที่กําหนดขึ้นเปนมาตราฐานการบัญชี
ถูกใชเปนกลไกในการกํากับดูแลการจัดทําและนําเสนองบการเงินของกิจการตางๆ เพ่ือใหงบการเงินมีความเช่ือถือได  
ผลการดําเนินงานของกิจการซึ่งวัดจากหลักการและวิธีการปฎิบัติทางบัญชีดังกลาวจะทําใหการรายงานผลการ
ดําเนินงานเปนที่ยอมรับและสามารถสะทอนประสิทธิภาพของฝายบริหารไดอยางถูกตอง     หลักและวิธีการปฎิบัติ
ทางบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับการวัดผลการดําเนินงาน  มีขอสมมุติที่สําคัญ 2 ประการ (อางถึงแมบทการ
บัญชี) คือ  1. เกณฑคงคางหมายถึง การรับรูรายไดและคาใชจายของกิจการจะรับรูเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้นแลวโดยไม
คํานึงถึงเงินสดที่กิจการไดรับหรือจายไป  2. การดําเนินงานอยางตอเน่ือง หมายถึง เมื่อกิจการไดดําเนินธุรกิจ กิจการจะ
ดําเนินงานตอไปโดยไมมีวันสิ้นสุดฉะน้ันดวยขอสมมุติทั้ง 2 ประการน้ี จะทําใหตัวเลขกําไรสุทธิเปนผลจากการ
เปรียบเทียบรายไดและคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานในรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามปกติ ซึ่งเปนที่ทราบ
โดยท่ัวไปวา ตัวเลขกําไรสุทธิเปนขอมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานของกิจการและใชเปนตัวช้ีวัดประสิทธิภาพ การ
บริหารงานของฝายบริหารกิจการ 
 มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (Economic Value Added, EVA®) เปนเครื่องมือวัดผลการดําเนินงาน ตามแนวคิดการ
วัดกําไรของกิจการ ในทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร  ที่กําลังเปนที่สนใจในปจจุบันนอกเหนือจากอัตราผลตอบแทนตอสวน
ของผูถือหุนและกําไรสุทธิของกิจการ   ทั้งน้ีเพราะมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐกิจ มีความใกลเคียงกับกําไรสุทธิในความหมาย
ทางทฤษฏีเศรษฐศาสตร  และสอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการรักษาระดับทุนในแมบทการบัญชีที่วาดวยการจัดทํา
และนําเสนองบการเงิน      กลาวคือกําไรสุทธิของกิจการหมายถึงสวนของทุนในปจจุบันที่เหนือกวาสวนของทุน
เริ่มแรก  โดยคํานึงถึงความสามารถที่จะนํากําไรไปใชในการขยายกิจการ  หลังจากหักสวนที่จายคืนใหกับผูลงทุนใน
รูปของเงินปนผลแลว   ฉะน้ันกําไรสุทธิในความหมายดังกลาว   จะเปนตัวช้ีวัดความม่ังคั่งทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมขึ้นของ
กิจการ  และจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อ กิจการสามารถสรางรายไดในจํานวนมากพอท่ีจะชดเชยกับตนทุนในการดําเนินงาน 
(Operating Cost)  และตนทุนของเงินทุน (Cost of Capital)   
 ในทฤษฎีการบัญชีที่วาดวยคุณคาของขอมูลกําไรสุทธิ  (The International Contents of Earnings) กลาวถึง คุณคา
ของขอมูลกําไรสุทธิของกิจการ  ในลักษณะที่ขอมูลดังกลาวมีผลกระทบตอการตัดสินใจลงทุน  โดยต้ังอยูบน
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สมมติฐานของความมีประสิทธิภาพการลงทุนระดับปานกลาง (Semi strong form) จากผลการวิจัยในอดีตอาทิ 
จรรยวรรณ (2546) ไดทําการศึกษาถึงความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมูลคาเพ่ิมตลาด อัตราสวนกําไร
สุทธิตอสินทรัพยรวม อัตราสวนกําไรสุทธิตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนกําไรสุทธิตอยอดขาย กับผลตอบแทน
จากหุนสามัญ โดยแยกออกตามประเภทของกลุมอุตสาหกรรม ผลของการศึกษาพบวาอัตราสวนทางบัญชีสามารถ
อธิบายผลตอบแทนจากหุนไดมากกวามูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรและมูลคาตลาดเพ่ิม โดยอัตราสวนกําไรสุทธิตอสวน
ของผูถือหุนสามารถอธิบายผลตอบแทนหุน ณ เวลาเดียวกันไดมากที่สุด และอัตราสวนกําไรสุทธิตอ สินทรัพยรวม
แสดงความสัมพันธเปนลบกับผลตอบแทนหุนในอนาคตสูงสุด เมื่อแยกทดสอบเปนกลุมอุตสาหกรรมก็พบวาผลลัพธ
ที่ไดสอดคลองกับการทดสอบขางตน ยกเวนแตมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรที่คํานวณไดจากกลุมพลังงานที่สามารถ
อธิบายผลตอบแทนหุนไดมากกวาอัตราสวนทางบัญชีอยางมีนัยสําคัญ  หลักฐานเชิงประจักษที่สนับสนุนความเปนไป
ไดถึงความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิทางบัญชีกับมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรและราคาหลักทรัพย (ชูฤทัย ผลสุวรรณ 
(2544),ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2545) Biddle, Bowen และ Wallace  (1997) Young และ O’Byrne (2001))  
        ดังน้ัน งานวิจัยฉบับน้ีจึงตองการศึกษาและทดสอบความสัมพันธของผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศไทย 
ที่วัดจาก มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVA®)   กับราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย     
 
2. ขั้นตอนการศึกษา/อุปกรณและวิธีการวิจัย 

การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบ ความสัมพันธระหวางราคาตลาดของหลักทรัพย กับมูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร โดยมีขอบเขตการวิจัยศึกษาเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย     ตอไปนี้จะกลาวถึงวิธีการวิจัยที่ใชในการศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัย
ดังกลาว   ในแตละหัวขอตอไปน้ี 
   เก็บรวบรวมขอมูล  ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ที่ไดจาก งบการเงิน
รายไตรมาสและหมายเหตุประกอบงบการเงิน     ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2549 – ไตรมาสที่ 4 ป 2551   ของบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย      จากเว็บไซค 
http://www.set.or.th    ประกอบดวยขอมูล  กําไรสุทธิ  ดอกเบี้ยจาย  ภาษีเงินไดนิติบุคคล   เงินกู  ต๋ัวเงินจาย        และ
จากระบบขอมูลการซื้อขายหลักทรัพยของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่เว็บไซต http://www.setsmart.com  
ประกอบดวย ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนกลุมธุรกิจอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย   ณ วันสิ้นสุด
ไตรมาส   ต้ังแตไตรมาสที่ 1 ป 2549 – ไตรมาสที่ 4 ป 2551 เชนกัน  

กลุมประชากรและกลุมตัวอยาง  กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษา เปนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จัดอยูในกลุมหลักทรัพยที่มีการซื้อขายสูงสุด 100 อันดับ 
(SET 100 Index) เน่ืองจากเปนกลุมหลักทรัพยที่มีการซื้อขายอยางสม่ําเสมอ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น25 บริษัท 
   กลุมตัวอยางที่ใช ในการทําวิจัยน้ี จะใชวิธีเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณลักษณะของบริษัทจดทะเบียน  ที่จะใชเปน
กลุมตัวอยางดังตอไปน้ี  
                1 .   เปนบรษิัทกลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนและอยูในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไมนอยกวา  3   ป  
               2 .    มีรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม    
               3.    เปนบริษัทที่มีช่ือเสียงเปนที่นิยมในอุตสาหรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย  
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                 จากคุณลักษณะที่กําหนดแบบเจาะจง  จึงทําใหไดบริษัทจดทะเบียน กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย  เปนกลุมตัวอยาง  
จํานวน  10  บริษัท    และจะทําการเก็บขอมูลจากบริษัททั้ง 10  แหง เปนรายไตรมาส  ต้ังแตป 2549 – 2551  รวม 12 ไตรมาส  จึงมี
ขนาดตัวอยางซึ่งประกอบดวย จาํนวนบริษัทจดทะเบียนตามรายไตรมาส (Firm Quarterly)   ทั้งหมด   120   บริษัท 

 ตัวแปรและการวัดคา   ตัวแบบจําลองความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีดังน้ี                          

                         Pit =  βo + β1 EVA® it  
       โดยที่ 

 Pi t              =   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน  i   ณ  วันสิ้นสุดไตรมาส t 
  βo                =    คาคงที่  

β1                =    สัมประสิทธิความถดถอยของ มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  
EVA® it   =  มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัท  i   ณ  วันสิ้นสุดไตรมาส t 

 ตัวแปรที่ใชในการวิจัยน้ี ประกอบดวย  ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ณ วันสิ้นสุดไตรมาส  เปนตัวแปรตาม   และมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  เปนตัวแปรอิสระ  การวัดคาตัวแปรทั้ง 
2  มดัีงน้ี   

1) ราคาตลาดหุนสามัญ  (Market Prices) 
              ราคาตลาดของหุนสามัญณ วันสิ้นสุดไตรมาสของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ต้ังแต

ไตรมาสที่ 1 ป 2549 – ไตรมาสท่ี 4  ป 2551 
2)   มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร (EVA®)   

มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  หมายถึง  กําไรสุทธิของกิจการที่หักตนทุนของเงินทุน 
ของกิจการ   สามารถเขียนในรูปสมการ  ดังน้ี    

EVA®   =    NOPAT – (WACC x Invested Capital) 
      โดยที่ 
           NOPAT   หมายถึง  กําไรสุทธิจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (Net Operating Profit Taxes) โดย การคํานวณ  
ไดจากนําขอมูลในงบกําไรขาดทุนมาปรับปรุง เริ่มตนดวยกําไรสุทธิและบวกกลับกําไรสุทธิดวยคาใชจายที่เก่ียวของ
กับการจัดหาเงินทั้งหมด รายการเหลาน้ีจะถูกปรับปรุงใหมเพ่ือใหสะทอนยอดสุทธิของภาษีเงินได จากน้ันจะนํา
จํานวนดังกลาวไปบวกกับการเพ่ิมขึ้นทั้งหมดของรายการปรับปรุงทางบัญชีเพ่ือแปลงจากเกณฑคงคางไปเปนเกณฑ
เงินสด  
            Invested Capital  หมายถึง เงินทุนของกิจการ ในกรณีน้ีเปนไปตามความหมายของเงินทุนในทางเศรษฐศาสตร  
ประกอบดวย ทุนในสวนของผูถือหุน รวมกับทุนในสวนของหน้ีสิน ซึ่งอาจจะเทากับสินทรัพยสุทธิตามบัญชีของ
กิจการปรับปรุงดวยรายการตอไปน้ี   ในกรณีที่กิจการมีสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน เชน หลักทรัพยในความ
ตองการของตลาด หรือรายการท่ีเกิดจากการปรับปรุงบัญชีตามเกณฑคงคาง ซึ่งมีผลตอราคาตามบัญชีของสินทรัพย
หรือหน้ีสิน ใหนําสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินงาน และรายการปรับปรุงทั้งหมด หักออกหรือบวกกลับกับ
สินทรัพยสุทธิ   
            WACC   หมายถึง ตนทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของเงินทุน (Weighted Average Cost of Capital) เปนผลตอบแทน
ทางการเงินที่ผูลงทุนคาดหมายวาจะไดรับจากเงินลงทุนของตนโดยคํานวณจากอัตราผลตอบแทนขั้นตํ่าที่เจาของเงินกูและ
ผูถือหุนตองการ  การคํานวณหาตนทุนเงินทุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  (WACC)  มีดังน้ี 
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WACC = Wd   kd+ We ke  ( 1-tax) 

        โดยที่ 
Wd   คือ สัดสวนของเงินกูยืมที่มีภาระผูกพันตอเงินทุนทั้งหมด  
kd คือ ตนทุนของเงินกูยืม 
We คือ สัดสวนของผูถือหุนตอเงินทุนทั้งหมด 
ke คือ ตนทุนในสวนของผูถือหุน  

  สมมติฐานของการศึกษา   เน่ืองจาก มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร เปนขอมูลที่คํานวณจากกําไรสุทธิทางบัญชี  
และใชเปนตัวช้ีวัดความสามารถในการทํากําไรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ  ในขณะเดียวกันราคาตลาดของหุนสามัญเกิด
จากความคาดหวังในผลตอบแทนจากการลงทุน  ที่นักลงทุนใชขอมูลกําไรของกิจการในการตัดสินใจลงทุน ดังน้ัน 
สมมติฐานการวิจัยจึงมีดังน้ี 
      สมมติฐานการวิจัยที่ 1  :   มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับราคาตลาดหุนสามัญ 

H0  :  ρ = 0 
H1  :  ρ ≠  0 

    สมมติฐานการวิจัยที่ 2   :   มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรสามารถอธิบายราคาตลาดของหุนสามัญ 

                                                 H0  :  β1   =  0 

                H1  :  β1 ≠   0 
 การวิเคราะหขอมูล  หลังจากที่ไดทําการรวบรวมขอมูลแลว จะนําขอมูลมาประมวลผลโดยใชโปรแกรมทาง 

สถิติ มีขั้นตอน ตอไปน้ี 
1. การวิเคราะหคุณลักษณะทางสถิติของตัวแปร ที่นํามาศึกษาโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) คาสถิติที่ใชประกอบดวย โดยใชคาเฉล่ีย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) คาสูงสุด  และ
คาตํ่าสุด 
             2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร กับ ราคาตลาดหุนสามัญโดยกําหนดระดับคา
นัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05  
            3. การวิเคราะหความถดถอยอยางงายอธิบายขนาด และทิศทางความสัมพันธของ มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร
กับราคาตลาดหุนสามัญ และใชการทดสอบความแปรปรวน  (ANOVA) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยกําหนด
ระดับคานัยสําคัญทางสถิติ เทากับ 0.05 
 
3.ผลการวิเคราะห 
1. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ 
       การวิเคราะหความสัมพันธและทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธทําเพ่ือใหทราบถึงขนาดและทิศทางของ
ความสัมพันธระหวางมูลคาเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ  และทดสอบความมีนัยสําคัญของ
ความสัมพันธดังกลาว โดยมีสมมติฐานการวิจัย  ดังน้ี      
สมมติฐานการวิจัยที่ 1  :   มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมีความสัมพันธกับราคาตลาดหุนสามัญ 

H0  :  ρ = 0 
H1  :  ρ ≠  0 
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 ตาราง ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

    มูลคาเพ่ิมเชิงศรษฐศาสตร ราคาตลาดหุนสามัญ 

มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 1 -.187(*) 
  คานัยสําคัญ   .041 
  จํานวน 120 120 
ราคาหุนสามัญ คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ -.187(*) 1 
  คานัยสําคัญ .041   
  จํานวน 120 120 

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  
 
       จากตารางผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ จะเห็นวาราคาตลาดของหุนสามัญกับมูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม อยางมีนัยสําคัญ  เน่ืองจากคานัยสําคัญที่คํานวณได (.041) มีคาตํ่า
กวา 0.05 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  จึงปฏิเสธสมมติหลัก (H0)   แสดงวา  ในขณะที่ราคาหุนสามัญของบริษัท
จดทะเบียนสูงขึ้นเพ่ิมขึ้นมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัทฯจะลดลง ในทางตรงขาม ถาราคาหุนสามัญของบริษัท
จดทะเบียนลดลง  มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึ้นโดยมีขนาดความสัมพันธ  ซึ่งพิจารณาไดจากคา
สมัประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson Correlation)  เทากับ.187      
 
2.   การวิเคราะหความถดถอยอยางงายและการวิเคราะหคาความแปรปรวน 
       ตัวแบบความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ ที่ไดกลาวไวในบทท่ี 3    เปนตัว
แบบความสัมพันธเชิงเสนตรงระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ ซึ่งนํามาใชทดสอบ
ความสามารถในการอธิบายราคาตลาดของหุนสามัญของมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งเปนดังน้ี 

               Pit =  βo + β1 EVA® it  
       โดยที่ 

 Pi t                =   ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน  i   ณ  วันสิ้นสุดไตรมาส t 
  βo                =    คาคงที่  

β1                =    สัมประสิทธิความถดถอยของ มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  
EVA® it   =  มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัท  i   ณ  วันสิ้นสุดไตรมาส t 

       เน่ืองจาก  ราคาตลาดของหุนสามัญเปนผลจากขอมูลที่ผูลงทุนใชในการตัดสินใจ  หากมูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร  เปนขอมูลสําคัญอยางหน่ึงที่นักลงทุนใหความสําคัญ  ดังน้ัน มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร อาจเปนปจจัย
ที่สงผลตอราคาหุนสามัญของกิจการนอกเหนือจากขอมูลกําไรจากการดําเนินงานกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได  
ฉะน้ันในการทดสอบความสามารถในการอธิบายราคาตลาดของหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในกลุมอุตสาหกรรม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย  จึงมีสมมติฐานการวิจัยดังน้ี 

            สมมติฐานการวิจัย ที่ 2   

                                                H0  :  β1   =  0 
  H1  :  β1 ≠   0        
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       ผลการวิเคราะหความแปรปรวน และการวิเคราะหความถดถอยอยางงาย แสดงในตาราง ดังตอไปน้ี 
 
ตาราง ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน  

ตัวแบบ 
ผลรวม 

ความคลาดเคล่ือน 
องศาอิสระ 

คาเฉล่ีย 
ความคลาดเคล่ือน 

สัมประสิทธิ
แหงการ
ตัดสินใจ 

(R2) 

คานัยสําคัญ
ของ 

คาสถิติ F 

Regression 164.080 1 164.080 .035 .041(a) 
Residual 4517.594 118 38.285   
Total 4681.674 119       

a  Predictors: (Constant), EVA® 
b  Dependent Variable: PRICE 
 
       จากตารางตาราง ผลการวิเคราะหคาความแปรปรวน จะเห็นวาคาสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ (R2) ตามท่ีปรากฏใน
ตัวแบบของการวัดราคาตลาดหุนสามัญ มีคาเทากับ  3.5% แสดงวา มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรสามารถอธิบายการ
เปล่ียนแปลงระดับราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียนไดรอยละ 3.50 อีกรอยละ 96.50 จะอธิบายดวยตัวแปร
อื่นๆ ซึ่งในการวิจัยน้ีไมไดนํามาทดสอบ คาสถิติทดสอบ F (F-test) มีคานัยสําคัญที่คํานวณได = .041  ซึ่งนอยกวา.05 
จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรกับราคาหุนสามัญเปน
ความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมีนัยสําคัญ ณ ระดับนัยสําคัญ เทากับ .05   
       ในขั้นตอนตอไปเปนการทดสอบกับตัวแปรอิสระ ไดแก มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร เพ่ือทดสอบขนาดและทิศทาง
มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร ในการอธิบายราคาตลาดหุนสามัญตามตัวแบบ   
 
ตาราง   การแสดงผลการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุ 

สัมประสิทธิ์ความถดถอย 
คาสัมประสิทธิ์ 
ความถดถอย
มาตรฐาน 

ตัวแบบ 
 

คาเบตา  
คาความคลาดเคล่ือน

มาตรฐาน คาเบตา 

คาสถิติ t 
คาระดับ

นัยสําคัญเพ่ือ
การทดสอบ 

(Constant) 7.302 .934   7.819 .000 
EVA®  -2.301 1.111 -.187 -2.070 .041 
      

a  Dependent Variable: PRICE 
 
       จากตารางการแสดงผลการทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุ แสดงผลการทดสอบสัมประสิทธิ์ความ
ถดถอยของมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรในตัวแบบความสัมพันธที่กลาวขางตน โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอย
มาตรฐานหรือคาเบตา   เทากับ -.187  จึงกลาวไดวาขนาดของการเปล่ียนแปลงในราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท
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จดทะเบียนเมื่อมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรเปล่ียนแปลงไป 1 บาทเทากับ .187  บาท   แตทิศทางการเปล่ียนแปลงเปน
ทิศทางตรงกันขามกัน 
       สวนการทดสอบคาสัมประสิทธความถดถอยของตัวแปร ดวยคาสถิติ t พบวามีคาสถิติทดสอบ t = -2.070 และคา
ระดับนัยสําคัญเพ่ือการทดสอบ = .041 ซึ่งนอยกวา .05 แสดงวาการเปล่ียนแปลงมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรมีผลให
ราคาหุนสามัญเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ 
 
4. บทสรุป/ผลการวิจัย 
      จากการวิเคราะหและการทดสอบสมมติฐาน  ไดใหหลักฐานแสดงวาราคาตลาดหุนสามัญกับมูลคาเพ่ิมเชิง
เศรษฐศาสตร ของบริษัทจดทะเบียน กลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม
อยางมีนัยสําคัญ  กลาวคือ ในไตรมาสที่มูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรของบริษัทฯ เพ่ิมขึ้น  ราคาตลาดหุนสามัญจะ
เปล่ียนแปลงลดลง    โดยมีขนาดความสัมพันธ เทากับ 18.7 %   รูปแบบความสัมพันธที่กําหนดในตัวแบบ
ความสัมพันธเพ่ือการทดสอบ  พบวา คาสถิติทดสอบ F  (F-Test)  ยืนยันความเปนไปไดที่ความสัมพันธระหวางราคา
ตลาดหุนสามัญกับมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร  เปนความสัมพันธในเชิงเสนตรง  ซึ่งเมื่อมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตร
เปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลง 1 บาท สงผลใหราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน เปล่ียนแปลงลดลงหรือ
เพ่ิมขึ้นเทากับ 0.187  บาท   ซึ่งเปนผลกระทบมีคานัยสําคัญนอยกวา 0.05 
       เน่ืองจากการวิจัยฉบับน้ีมีขอบเขตครอบคลุมเฉพาะบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย กลุม
พัฒนาอสังหาริมทรัพย    มิไดครอบคลุมถึงบริษัทที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยทั้งหมด      ดังน้ัน
ผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาครั้งน้ีจึงไมสามารถอธิบายไดกับผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกลุมอุตสาหกรรมอื่นๆ     นอกจากน้ีสวนประกอบของ มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร 
(EVA®)   ซึ่งคํานวณจากกําไรจากการดําเนินงานหลังหักภาษี (NOPAT) และตนทุนของเงินทุนของกิจการ(Invested 
Capital)  มีรายการที่ตองนํามาปรับปรุงหลายรายการท่ีตองคํานึงถึง และหากบริษัทมิไดแสดงรายการดังกลาวอยาง
ชัดเจนในงบการเงิน หรือในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  จึงสงผลตอมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรที่คํานวณได   ทําให
คาที่คํานวณไดอาจแตกตางจากคาของมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรที่แทจริง 
       การประมาณคาตนทุนของหุนสามัญที่ใชในการวิจัยน้ี  มีแนวคิดมาจากตัวแบบที่ใชในการกําหนดราคาหลักทรัพย 
(CAPM)   ซึ่งจะใชไดดีในกรณีที่ตลาดทุนเปนตลาดที่สมบูรณและมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ ในตลาดที่สมบูรณและมี
ประสิทธิภาพราคาหุนจะสามารถสะทอนใหเห็นถึงผลการดําเนินงานของกิจการได ซึ่งในงานวิจัยน้ีจําเปนตองใชขอ
สมมติดังกลาวในการคํานวณตนทุนของเงินทุนของกิจการ  ดวยเหตุน้ีความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิมทาง
เศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญที่มีขนาดสัมพันธ 17.8% อาจเปนผลจากขอจํากัดและขอสมมติที่กลาวมา   
อยางไรก็ตามทิศทางความสัมพันธที่ปรากฏในทางตรงขาม   อาจเปนเพราะ ราคาตลาดหุนสามัญของบริษัทจดทะเบียน
กลุมพัฒนาอสังหาริมทรัพย อาจเปล่ียนแปลงหรือเกิดขึ้นจากปจจัยอื่นโดยเฉพาะปจจัยดานเศรษฐกิจมากกวาที่จะเปน
มูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรซึ่งอาจเปนขอมูลที่นักลงทุนใหความสนใจนอยกวา  ประกอบกับขอมูลดังกลาวมิไดมีการ
เปดเผยอยางชัดเจน การเปล่ียนแปลงในระดับราคาตลาดของหุนจึงสะทอนถึงมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรที่
เปล่ียนแปลงในทิศทางตรงขามเพียงเล็กนอย 
ขอเสนอแนะงานวิจัย 
      1.  วิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนตอนักลงทุน และผูใชงบ   เพราะเปนหลักฐานที่แสดงถึงความสัมพันธระหวางราคา
ตลาดหุนสามัญกับมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตร ของบริษัทจดทะเบียนกลุมอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย   ถามี
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ขอมูลมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐศาสตรประกาศออกสูตลาด  และนักลงทุนหรือผูใชไดใชขอมูลดังกลาวประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน   ทําใหราคาตลาดหุนสามัญอยูในระดับที่เหมาะสมมากขึ้น 
       2. ในการศึกษาครั้งตอไป คือ ควรขยายขอบเขตการศึกษาของกลุมตัวอยาง โดยศึกษากลุมอุตสาหกรรมอื่นของ
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพื่อยืนยันผลของการทดสอบความสัมพันธระหวางมูลคาเพ่ิม
เชิงเศรษฐศาสตรกับราคาตลาดหุนสามัญ และควรศึกษาขอมูลที่ใชในการคํานวณมูลคาเพ่ิมเชิงเศรษฐศาสตรเพ่ิมเติม
เพ่ือความถูกตองของขอมูลที่จะนํามาทดสอบ 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 

งานคนควาอิสระฉบับน้ี สําเร็จลุลวงไปดวยความชวยเหลืออยางดียิ่งของ  ดร. น่ิมนวล วิเศษสรรพ  ซึ่งทาน
ไดกรุณาเปนอาจารยที่ปรึกษาการศึกษาคนควาอิสระและไดสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษา และแนะนําแนวทางท่ี
ถูกตอง ตลอดจนแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียดถ่ีถวน และเอาใจใสดวยดีเสมอมา จนงานคนควาดวยตนเอง
ฉบับน้ีสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณอาจารยไวเปนอยางสูง ณ โอกาสน้ีดวย นอกจากน้ีผูเขียน
ขอขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว ซึ่งเปนพลังสําคัญที่กอใหเกิดความอุตสาหะและความอดทน รวมถึงเพ่ือนๆ 
ที่คอยใหคําแนะนําใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจมาตลอด จนงานคนควาสําเร็จไดดวยดี 
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ปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพกําไร กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมประกันชวิีตและประกันภัยท่ีจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

FACTORS AFFECTING EARNINGS QUALITY: A CASE STUDY OF LISTED INSURANCE 
AND ASSURANCE INDUSTRY GROUP IN  

STOCK EXCHANGE MARKET OF THAILAND 
 

ธารทิพย  สีตาล1   ผศ.เกศรา  สุพยนต2   
------------------------------------------------------------ 

 
บทคัดยอ 

 
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไรของกลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและ

ประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยศึกษา 1. ปจจัยทางดานอัตราผลตอบแทน  ตอ
สินทรัพยรวม 2.ปจจัยทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และ 3. ปจจัยทางดานอัตราสวนราคาตลาดกับ
กําไรสุทธิตอหุน โดยทําการศึกษาจากงบการเงินของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันภัยที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ซึ่งมีขอมูลครบถวนระหวางป พ.ศ.2547 ถึงป พ.ศ.2551 โดยใชสถิติเชิง
พรรณนา  และทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  .05 

ผลการศึกษาสรุปไดวาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไรของบริษัทในกลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันภัย
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือปจจัยทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน    มีความสัมพันธ
ในเชิงลบกับคุณภาพกําไร และปจจัยทางดานอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน  มีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
คุณภาพกําไร สวนปจจัยทางดานอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 
 
คําสําคัญ : คุณภาพกําไร, กลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันภัย 
 

Abstract 
 

The objective of this research was to study the factors affecting earnings quality of listed insurance and 
assurance industry group. The studied factors covered the following: 1) Return on Total Assets indicating earnings 
attributes 2) Debt to Equity Ratio indicating earnings attributes  and 3) Price/Earnings Ratio indicating earnings 
attributes 

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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The data were collected from balance sheet of the listed company in insurance and assurance industry group, 
registered during the year 2003-2007. Descriptive statistics and multiple regressions were used for hypothesis testing 
at statistical significant level of 0.05 (p 0.05). 

The result showed that the factors affecting earnings quality were as follows: 
- Negative  relationships between debt to equity ratio and earnings quality (negative beta) 
- Positive relationships between price/earning ratio and earnings attributes (positive beta) 
- Significant  relationships between return on total assets and earnings quality (p 0.05) 

 
KEYWORD :  EARNINGS QUALITY, INSURANCE AND ASSURANCE INDUSTRY GROUP 
 
1. บทนํา 
 ในชวงตนเดือนสิงหาคม 2551 ที่ผานมา กระแสขาวที่ทําใหนักลงทุนตองใหความสนใจเปนพิเศษ  กับความ
กังวลวิกฤตการณในภาคการเงินของสหรัฐ หลังจากบริษัทอเมริกัน อินเตอรเนชันแนล กรุป (American International 
Group: AIG) รายงานตัวเลขขาดทุน สาเหตุจากการที่ภาวะตลาดหุนนิวยอรกขาดทุนอยางหนัก เน่ืองจากความกังวล
เก่ียวกับวิกฤตการณที่เกิดขึ้นกับ ตลาดเงินในระบบสินเช่ือ และในตลาดอสังหาริมทรัพยของสหรัฐอเมริกาไดขยายวง
กวางขึ้นไปยังยุโรป และเอเชีย ซึ่งจุดเริ่มตนของวิกฤติภาคการเงินในสหรัฐอเมริกา       กอนจะลุกลามไปสูการถดถอย
ของภาวะเศรษฐกิจโลกคร้ังน้ีมีตนสายปลายเหตุมาจากการแตกตัวของฟองสบูอสังหาริมทรัพยของสหรัฐที่ดอยคา 
โดยเฉพาะสินเช่ือดอยคุณภาพ (Subprime Mortgage Loan) และลามมาสูภาคการเงิน จากผลของการแปลงสิทธิการ
จํานองในอสังหาริมทรัพย ประเภทบานและท่ีดิน มาออกเปนตราสารที่มีสินเช่ือที่อยูอาศัยหนุนหลัง (Mortgage – 
Backed Securities: MBS) และตราสารหน้ีที่มีสินทรัพยเปนหลักประกัน (Collateralized Debt Obligation: CDO) ซึ่งทํา
ใหสถาบันการเงิน และบริษัทประกันภัย ที่ลงทุนในตราสารเหลาน้ี  ตองประสบปญหาขาดทุนและขาดสภาพคลอง
อยางรุนแรง สงผลกระทบไปสูบริษัทอื่นๆ ที่ทําหนาที่ค้ําประกัน ตราสารเหลาน้ีดวยหนึ่งในน้ันก็คือ บริษัท อเมริกัน อินเตอร
เนช่ันแนล กรุป (AIG) ซึ่งเปนบริษัทประกันภัยรายใหญที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกา เปนบริษัทแมของบริษัท อเมริกัน 
อินเตอรแนชช่ันแนลแอสชัวรันส (American International Assurance: AIA) ในประเทศไทย ทําใหธุรกิจประกันภัย
ไทยตองสั่นไหวอยางหลีกเล่ียงไมได (สิทธิชัย หยุน, http://www.suthichaiyoon.com/WS01_A001_news.php?newsid 
= 5823,21ตุลาคม 2551)    แมธนาคารกลางสหรัฐจะอัดเงินเขามาชวยแลวก็ตาม แตไดสรางความต่ืนตระหนกใหกับ
ลูกคาที่ทําประกันชีวิต  จนทําใหเกิดวิกฤตความเช่ือมั่น และลูกคาที่ไมเขาใจอาจจะไปขอเวนคืนกรมธรรมจากบริษัท
ประกันภัยอื่นๆ ซึ่งจะสรางปญหากระทบตอเน่ือง นายสมโพชน เกียรติไกรวัล รองประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ไอเอ็นจี 
ประกันชีวิต (ประเทศไทย) กลาววา บริษัทไดรับผลกระทบจากการท่ีบริษัทประกันภัยยักษใหญประสบปญหาฐานะ
การเงิน จากการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยง เน่ืองจาก ช่ือคลายกัน มีลูกคาโทรศัพทเขามาที่บริษัทจํานวนมาก 
บางสวนแสดงความจํานงที่จะขอยกเลิกกรมธรรม แตหลังจากช้ีแจงขอเท็จจริง ทําใหลูกคาคลายความตระหนก 
อยางไรก็ตามผลจากการที่ประชาชนต่ืนตระหนกจากการท่ีบริษัทประกันภัยขนาดใหญของโลกประสบปญหาฐานะ
การเงิน ทําใหประชาชนชะลอการตัดสินใจซื้อประกันชีวิตไปช่ัวขณะหน่ึง เน่ืองจากเกิดความไมมั่นใจในฐานะการเงิน
ของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งจะทําใหกระทบตอการขายประกันชีวิตใหกับลูกคารายใหมๆ (โพสตทูเดย, 
http://www.posttoday.com/finance. php?id=7741,19 กันยายน 2551) ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผนึกกําลัง
ธุรกิจประกัน พัฒนานวัตกรรมทางการเงินใหม ๆ ใหนักลงทุน โดยทําขอตกลงความรวมมือเพ่ือการพัฒนาตลาดทุน
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และธุรกิจประกันภัยไทย ระหวาง 6 องคกรในธุรกิจประกันภัย ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมตัวแทนประกัน
ชีวิต สมาคมนายหนาประกันภัยไทย สถาบันประกันภัยไทย และ 2 หนวยงานจากภาคตลาดทุน  ทั้งสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือรวมกัน
ขับเคล่ือนยุทธศาสตรในการพัฒนาธุรกิจประกันภัยและตลาดทุน มุงพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร และสนับสนุน
การเกิดนวัตกรรมดานสินคาและบริการของทั้งภาคตลาดทุนและธุรกิจประกันภัย ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผน 
ทางการเงินที่สําคัญของประชาชนตอไป   (วรนนท อัศวพิริยานนท , 2552) 
 การศึกษาถึงสภาพการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจทั้งปจจัยภายใน และปจจัยภายนอกตลอดจนรายงานตัวเลข
จากงบการเงิน ก็จะเปนอีกชองทางหน่ึงที่มีสวนชวยใหการตัดสินใจลงทุนมีความแมนยําการศึกษาตัวเลขจากงบ
การเงินของบริษัทมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชเครื่องมือเขามาชวยเพ่ือใหการวิเคราะหงบการเงินมีความนาเช่ือถือ
มากขึ้น ปจจุบันมีเครื่องมือในการวัดมูลคาของขอมูลในงบการเงินมากมาย แตก็ยังไมสามารถบอกไดวางบการเงินน้ัน
เช่ือถือไดมากนอยเพียงใด เน่ืองจากบางครั้งฝายบริหารนําวิธีการตกแตงตัวเลขทางบัญชีมาใช เพ่ือใหงบการเงินของ
กิจการออกมาในระดับตัวเลขที่ตองการ เทคนิคหน่ึงที่นิยมนํามาใชก็คือ การวิเคราะหคุณภาพกําไร (วรศักด์ิ  ทุมมา
นนท, 2543: 111) ดังน้ันกําไรสุทธิจึงถือเปนตัวเลขที่มีความสําคัญและมีสวนชวยใหการตัดสินใจลงทุนมีความแมนยํา  
แตคําถามที่ตามมาเก่ียวกับกําไรท่ีนักลงทุนไดใหความสําคัญน้ันจึงมุงไปสูที่มาของ คุณภาพ ความเช่ือถือได ความ
พยายามที่จะประเมินคุณภาพของกําไรท่ีกิจการนําเสนอเพ่ือไดผลการวิเคราะหอยางมั่นใจ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัย
หลายฉบับในประเทศไทย เชนศึกษาปจจัยที่สงผลตอความแตกตางคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (ชอทิพ โกกิม, 2547:  9) การตกแตงงบการเงินที่มีผลกระทบตอคุณภาพกําไร (ภคินี  
อริยะ, 2547: 2) เปนตน สรุปไดวาผลงานวิจัยสวนใหญใหความสําคัญกับคุณภาพกําไร เน่ืองจากคุณภาพกําไรให
ประโยชนในเรื่องของความถูกตองเช่ือถือไดและตัวเลขกําไรท่ีถือเปนขอมูลที่มีความสําคัญตอการตัดสินใจในหลาย ๆ 
เรื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุน ภายใตภาวการณการแขงขันและการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สามารถใชเปน
แนวทางวางแผนการดําเนินงานของกิจการในอนาคตได  ดังน้ัน คุณภาพกําไรจึงเปนขอมูลที่มีความสําคัญซึ่งบงบอก
ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตไดเปนอยางดี เพราะกิจการที่มีคุณภาพกําไรสูงยอมมีความเสี่ยงนอยกวากิจการ
ที่มีคุณภาพกําไรตํ่า นอกจากน้ียังเปนขอมูลที่    นักลงทุนควรใหความสนใจเปนพิเศษกอนที่จะตัดสินใจลงทุน (วรศักด์ิ 
ทุมมานนท, 2543: 103) 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประชากรท่ี
ใชประกอบดวยกลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ต้ังแต พ.ศ.2547  และดําเนินการมาแลวไมนอยกวา 5 ป    นับจนถึงป พ.ศ. 2551 ซึ่ง
มีจํานวน 15 บริษัท 
 การศึกษาครั้งน้ีตองการทดสอบสมมติฐานของการศึกษา เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตามกับตัว
แปรอิสระ ซึ่งใชวิธีการทดสอบจากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุ  เพ่ือตอบสมมติฐานของการศึกษาดังตอไปน้ี 
 ตัวแปรตาม  คือ คุณภาพกําไร (Quality of Earnings :  QOE) 
 ตัวแปรอิสระ คือ อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (Return on Asset: ROA) อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผู
ถือหุน (Debt to Equity: D/E) อัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earnings Multiple: P/E)  
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 ทดสอบเพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจากสมการถดถอยของตัวแปรดังตอไปน้ี 
 
(QOE)it   =  βo + β1ROA+ β3D/E+ β3P/E + ε it      (1) 
 โดยที่ 
 (QOE)it  =  คุณภาพกําไรในกิจการที่ i ณ ชวงเวลา t 
 β0  =  คาคงที่ของสมการถดถอย 
 β1ROA  =  อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมในกิจการที่ i ณ ชวงเวลา t 
 β2D/E  =  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนในกิจการที่ i ณ ชวงเวลา t 
 β3P/E  =  อัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุนในกิจการที่ i ณ ชวงเวลา t 

��� εit  =  คาความคลาดเคล่ือนในกิจการที่ i ณ ชวงเวลา t 

 สมมติฐานการทดสอบ มีดังน้ี 
 สมมติฐานท่ี 1  ปจจัยทางดานอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพกําไร
(Beta มีคาเปนบวก) 
 สมมติฐานที่ 2  ปจจัยทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในเชิงลบกับคุณภาพกําไร
(Beta มีคาเปนลบ) 
 สมมติฐานที่ 3  ปจจัยทางดานอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพ
กําไร(Beta มีคาเปนบวก) 
 H0    :  β1ROA   =  β2D/E   =   β3P/E   =  0 
 H1    :  β1ROA  ≠ β2D/E   ≠  β3P/E  ≠  0 
 
3. ผลการวิเคราะห 

3.1 การวิเคราะหคุณลักษณะทางสถิติของตัวแปรที่ใชในการศึกษา พบวา คุณภาพกําไรมีคาสูงสุดเทากับ 43.32  
และมีมูลคาตํ่าสุดเทากับ -25.09 โดยมีคาเฉล่ียเทากับ -0.1371 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 7.33226 อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) มีมูลคาสูงสุดเทากับ 13.86 และมีมูลคาตํ่าสุดเทากับ -5.91โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
4.3577 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.20971 อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E) มีมูลคาสูงสุด 27.15  
และมีมูลคาตํ่าสุด 0.18  โดยมีคาเฉล่ีย 2.3820 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.30447 อัตราสวนราคาตลาดกับ
กําไรสุทธิตอหุน มีมูลคาสูงสุด 317.38 และมีมูลคาตํ่าสุด 3.62 โดยมีคาเฉล่ีย 19.3293 และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เทากับ 38.93465 

3.2 การทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
3.2.1 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม พบวา   คาสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ ของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมกับคุณภาพกําไร  เทากับ  -.116  โดยมีคานัยสําคัญที่คํานวณได
เทากับ  .320  จึงยอมรับสมมติฐานหลัก (H1) เน่ืองจากคานัยสําคัญที่คํานวณไดมีคามากกวา .05 แสดงวา อัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมกับคุณภาพกําไรไมมีความสัมพันธกัน   

3.2.2 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน พบวา  คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนกับคุณภาพกําไร เทากับ -.267  โดยมีคานัยสําคัญที่
คํานวณไดเทากับ .021 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)  เน่ืองจากคานัยสําคัญที่คํานวณไดมีคานอยกวา .05  แสดงวา อัตราสวน
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หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนกับคุณภาพกําไร มีความสัมพันธกันและเปนความสัมพันธเชิงลบ  กลาวคือ ถาอัตราสวน
หน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีคาลดลง  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพกําไรเพ่ิมขึ้น 

3.2.3 ผลการทดสอบคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน พบวา คา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน  เทากับ -.287 โดยมีคานัยสําคัญที่คํานวณได
เทากับ .012 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) เน่ืองจากคานัยสําคัญที่คํานวณไดมีคานอยกวา .05  แสดงวา อัตราสวนราคา
ตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน มีความสัมพันธกันและเปนความสัมพันธเชิงบวก  กลาวคือ ถาอัตราสวนราคาตลาดกับกําไร
สุทธิตอหุนมีคาเพ่ิมขึ้น  แสดงใหเห็นถึงคุณภาพกําไรเพ่ิมขึ้นดวย 

3.3 การวิเคราะหความถดถอยเชิงพหุ 
3.3.1 การทดสอบคาสัมประสิทธิ์แหงการตัดสินใจ พบวา  สัมประสิทธิ์แหงการตัดสินใจ (R Square) ตามที่

ปรากฏใน ตัวแบบของการวัดคุณภาพกําไร มีคาเทากับ 16.3% แสดงวา ตัวแปร อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน อธิบายการเปล่ียนแปลงคุณภาพ
กําไรได 16.3%  สวนอีก  83.7%  เกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอื่น ๆ ที่ไมไดนํามาพิจารณา  คาสถิติทดสอบ F (F-test) มี
คานัยสําคัญที่คํานวณได = .005  ซึ่งนอยกวา  .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงใหเห็นวาความสัมพันธระหวาง
คุณภาพกําไรกับอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาตลาด
กับกําไรสุทธิตอหุน มีอยางนอย 1 ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร   ซึ่งเปนความสัมพันธเชิงเสนตรงอยางมี
นัยสําคัญ ณ ระดับ α  เทากับ .05  จึงตองทดสอบตอในขั้นที่ 2 วามีตัวแปรใดบางที่เปนปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
คุณภาพกําไร 

3.3.2 การทดสอบสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงพหุ พบวา สัมประสิทธิ์ความถดถอยของปจจัยที่มี
ความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  โดยมีคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐานของตัวแปร คือ อัตราผลตอบแทนตอ
สินทรัพยรวม  อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน และอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน  เทากับ -.129   -
.283  และ .251  ตามลําดับ ซึ่งเปนตัวช้ีทิศทางความสัมพันธกับคุณภาพกําไร  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน
ดังกลาว เปนการแสดงวาตัวแปรอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในเชิงบวก  
อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน  มีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในเชิงลบ และอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวมไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร 

สวนการทดสอบคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยของตัวแปร อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม     จาก
คาสถิติ t = -1.139  และคาระดับนัยสําคัญเพ่ือการทดสอบ  = .258  มีคามากกวา .05 จึงไมสามารถปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0)  แสดงวาอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมไมมีผลตอคุณภาพกําไร อัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน
จากคาสถิติทดสอบ  t  =  -2.541 และคาระดับนัยสําคัญเพ่ือ การทดสอบ = .013  มีคานอยกวา .05  จึงปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) แสดงวาอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ เชนเดียวกับอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุน คาสถิติทดสอบ t = 2.257  และคาระดับนัยสําคัญเพ่ือ
การทดสอบ  = .027  มีคานอยกวา  .05 จึงปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) แสดงวาอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอ
หุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
4. บทสรุป / ผลการวิจัย 

การศึกษาในครั้งน้ี  เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพกําไร กรณีศึกษา: กลุมอุตสาหกรรมประกันชีวิตและ
ประกันภัยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  จํานวน 15  บริษัท  ในระหวางป พ.ศ.2547  ถึง ป พ.ศ.
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2551  พบวา  ปจจัยทางดานอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมไมมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไร            ซึ่งไม
สอดคลองกับสมมติฐาน  ปจจัยทางดานอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธในเชิงลบกับคุณภาพ
กําไรดังน้ันผลการศึกษาจึงเปนไปตามสมมติฐาน  ซึ่งแสดงใหเห็นวาอัตราสวนดังกลาวสามารถเปนสัญญาณเตือนภัย
เก่ียวกับปญหาทางการเงินของกิจการได และอาจเปนเหตุที่ทําใหผูบริหารตองเขามาแทรกแซงการจัดทํารายงาน
ทางการเงินเพ่ือใหอัตราสวนดังกลาวออกมาอยูในระดับที่เหมาะสม  ซึ่งเปนสิ่งที่สะทอนของลักษณะกําไรที่ไมมี
คุณภาพ  สอดคลองกับผลการศึกษาของ ณัฐวรรณ ศิริธานันท (2550) พบวา ผูใชงบการเงินควรระมัดระวังหรือหา
ขอมูลเพ่ิมเติมกอนการตัดสินใจ  โดยพิจารณาจากบริษัทที่มีหน้ีสินระยะยาวตอสวนของ    ผูถือหุนสูงจะมีการเปดเผย
ขอมูลมากกวาบริษัทที่มีหน้ีสินระยะยาวตอสวนของผูถือหุนตํ่า แตกตางกับ ผลการศึกษาของ ชอทิพ โกกิม (2547) 
พบวาอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนมีความสัมพันธกับคุณภาพกําไรในเชิงลบ  แตไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ซึ่ง
อาจจะเกิดขึ้นไดหลายสาเหตุ เชน ประเภทกลุมอุตสาหกรรมที่นํามาทดสอบ ซึ่งไมไดนํากลุมอุตสาหกรรม กลุมธุรกิจ
การเงิน กลุมบริการ กลุมทรัพยากร และกลุมเทคโนโลยี มาเปนกลุมประชากรตัวอยางของงานวิจัย เน่ืองจากมี
ลักษณะเฉพาะในการจัดทําบัญชีที่แตกตางจากกลุมอุตสาหกรรมโดยทั่วไป การเก็บรวบรวมขอมูลในระหวางป 2538 
ถึง ป 2546 ซึ่งอยูภายใตภาวะการณปกติ จึงไมมีแรงจูงใจท่ีผูบริหารตองมีการตกแตงตัวเลขทางบัญชี  หนวยงานที่
เก่ียวของควรใหความสนใจที่จะตรวจสอบบริษัทที่มีสัดสวนการกอหน้ีอยูในระดับสูงมากกวาบริษัทที่มีสัดสวนการกอ
หน้ีอยูในระดับตํ่า เน่ืองจากมองวาบริษัทดังกลาวมีความเสี่ยงสูง สําหรับปจจัยทางดานอัตราสวนอัตราสวนราคาตลาด
กับกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพกําไรผลการศึกษาจึงเปนไปตามสมมติฐาน ซึ่งแสดงใหเห็น
วาปจจัยทางดานอัตราสวนราคาตลาดกับกําไรสุทธิตอหุนมีความสัมพันธในเชิงบวกกับคุณภาพกําไร  เปนอีกปจจัย
หน่ึงที่มีสวนในการกําหนดคุณภาพกําไร เน่ืองจากตลาดจะหว่ันวิตกในความไมแนนอนและสะทอนอารมณออนไหว
น้ีออกมาในแงของ     P/E Ratio  ตํ่า ดังน้ันเน่ืองจากกําไรท่ีมีคุณภาพเปนสัญลักษณของกําไรที่มีเสถียรภาพและ
สามารถใชในการพยากรณกําไรในอนาคตไดเปนอยางดี ผูลงทุนที่ยึดติดกับตัวเลขกําไรในการตัดสินใจลงทุนจึงมี
แนวโนมที่จะยอมซื้อหลักทรัพยของกิจการหนึ่งดวยราคาที่สูงกวา (P/E Ratio ที่สูงกวา)   อีกกิจการหน่ึงซึ่งมีกําไรที่
คอนขางผันผวนและมีความไมแนนอนสูง  เพราะคาดวากําไรมีคุณภาพ 
 
ขอเสนอแนะ 

1.  ผูใชงบการเงินควรใหความสําคัญกับคุณภาพกําไร  และควรระมัดระวังในการตัดสินใจหรือหาขอมูล
เพ่ิมเติมทุกครั้งกอนการตัดสินใจลงทุน 

2.  ผลการศึกษาครั้งน้ีช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของการจัดทํารายงานทางการเงิน ซึ่งมีประโยชนตอผูใชงบ
การเงิน และเปนแนวทางในการรายงานขอมูลทางบัญชีใหถูกตอง เพ่ือสะทอนความเปนจริงของขอมูล    สามารถนํา
ขอมูลไปตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณ  ผศ.เกศรา  สุพยนต  และ ดร.น่ิมนวล วิเศษสรรพ ที่ใหคําปรึกษาจนทําใหการคนควาอิสระฉบับน้ี
สําเร็จไดดวยดี 
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ความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สินทรัพยรวม กับกําไรใน
อนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 RELATIONSHIP  BETWEEN  NET  PROFIT  OPERATING CASH  FLOW 
    TOTAL   ASSETS  AND   FUTURE  EARNINGS OF  LISTED COMPANIES  IN THE 

STOCK EXCHANGE MARKET OF THAILAND 
 

อภิญญา  สินจรูญศักด์ิ1    ดร.ภัทรณัชชา  โชติคุณากิตติ2  

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
และสินทรัพยรวม กับกําไรในอนาคต ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงประจักษ โดยมีกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2549-2551 จํานวน 61 บริษัท  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก การ
วิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ  

 ผลการวิจัยการวิเคราะหขอมูลแบบรวม และแบบรายปพบวา  กําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน สินทรัพยรวม มีความสัมพันธเชิงบวกตอกําไรในอนาคตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  

ผลการวิจัยน้ีแสดงใหเห็นวา ขอมูลทางบัญชีมีความสําคัญตอผูใชงบการเงินโดยเฉพาะนักลงทุนสามารถ
นําไปใชตัดสินใจลงทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผลการวิจัยจึงเปนประโยชนในการนําไปประยุกตใชกับผูใชงบการเงิน
ในการวิเคราะหขอมูล  การพัฒนามาตรฐานการบัญชีของไทย และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน    
 

Abstract 
   

This research was intended to study relationship between net profit, cash balance from activities and net 
assets with future profit of registered companies in the Stock Exchange of Thailand.  
 The subjects of this empirical research were 66 registered companies in the Stock Exchange of Thailand 
during the year 1996-1998. The statistics used for data analysis was multiple regressions.  
 The results showed that the relationship between net profit, cash balance from activities and net assets with 
future profit of the investigated companies had significant meanings. It was found that accounting data were 
important for accountants and investors making effective decision in their investment based on the information. The 
results of the study were beneficial for those dealing with financial data analyzing, development of accounting 
standard of Thailand, and disclosure of budget information.  

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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1. บทนํา 
                 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนองคกรที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
อีกทั้งเปนศูนยกลางระดมเงินทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีบทบาทการเปนตลาดในการซื้อขายหลักทรัพย 
เพราะเปนชองทางในการลงทุนของนักลงทุน บทบาทเหลาน้ีเปนบทบาทเปรียบเหมือนกลไกหน่ึงในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2548)  สําหรับการคุมครองสิทธิใหกับนักลงทุน มีอีก
หนวยงานหน่ึงที่มีความสําคัญ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) มีหนาที่
รักษาผลประโยชนใหนักลงทุน และผูที่เก่ียวของกับธุรกรรมทั้งหมด ไมวาผูออกหลักทรัพย ที่ปรึกษา ตัวแทนนายหนา 
นักลงทุน ตางจะตองถูกควบคุม ดวยกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   ดังน้ันการรับรูถึง
บทบาทหนาที่ของ ก.ล.ต.จึงหมายถึงสิทธิที่นักลงทุนควรไดรับความคุมครองจาก ก.ล.ต.ในดานการพัฒนาตลาดทุนให
เปนทางเลือกที่มีความสําคัญสําหรับผูระดมทุนและผูลงทุนเพ่ือเปนการเสริมสรางระบบและกลไกเพื่อชวยใหผูลงทุน
ไดรับความคุมครองและสามารถปกปองตนเองไดพรอมกับการดูแลรักษาใหผูที่เก่ียวของมีความมั่นใจเช่ือถือในกลไก
การทํางานของตัวกลางและองคกรตาง ๆ ในตลาดทุน  อยางไรก็ตามการลงทุนในตลาดหลักทรัพยถือวาเปนการลงทุน
ที่มีความเสี่ยงจากการเปล่ียนแปลงของราคาหลักทรัพยที่ขึ้นลงในแตละวันซึ่งสงผลใหนักลงทุนมีความผิดพลาดในการ
ลงทุนได เพราะเงินที่ลงทุนในแตละครั้งนักลงทุนอาจจะไดมาจาก การกูยืม การจํานองหลักทรัพย จึงทําใหนักลงทุน
ทุกคนตองมั่นใจวาการลงทุนจะคุมคา ดังน้ันนักลงทุนจึงควรมองหาสัญญาณที่จะยืนยันจุดที่ควรเขาลงทุน ในรูปแบบ
ตาง ๆ  เก่ียวกับตลาดทุน เพ่ือทราบถึงขาวสารวาหลักทรัพยใดอยูในชวงที่นาลงทุนมากที่สุด หรือหลักทรัพยใดที่ควร
รอจังหวะเขาซื้อ เพ่ือแนใจวาราคาเพ่ิมขึ้น นักลงทุนบางคนอาจรับฟงขาวสารจากเพื่อน ครอบครัว หรือเจาหนาที่
การตลาดหลักทรัพย (http://www.sec.or.th/investor_edu) 
        ดังน้ันนักลงทุน จึงพยายามหาวิธีลดความเสี่ยงดังกลาว เพ่ือใชเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุน 
ปจจุบันนักลงทุนตลอดจนนักวิเคราะหตางใหความสนใจกับการวิเคราะหทางเทคนิคเพ่ิมขึ้น  โดยไมไดสนใจกับการ
วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานมากเทาที่ควร การวิเคราะหทางเทคนิคจึงเปนการนําเสนอแนวทางโดยอาศัยหลักการทางสถิติมา
ประยุกต การพิจารณาตัดสินใจตองคิดวาเปนการวิเคราะหของความนาจะเปนเทาน้ัน ยอมเกิดความผิดพลาดได การ
วิเคราะหปจจัยพ้ืนฐานยังเปนแนวคิดที่สําคัญที่สุดเพราะการวิเคราะหทางเทคนิคไดพัฒนาจากหลักการคิดขั้นพ้ืนฐาน 
กําไรจึงเปนขอมูลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการวิเคราะหงบการเงิน เน่ืองจากกําไรเปนตัววัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานของกิจการ (Dechow, 1994)  ดวยแนวคิดในการวัดผลกําไรท่ีเกิดจากโครงสรางทฤษฎี รวมถึงขอสมมติเรื่อง
เกณฑคงคางของแมบทการบัญชีในการจัดทําและการนําเสนองบการเงิน จึงสงผลใหกําไรประกอบขึ้นดวย
องคประกอบที่สําคัญ ไดแก องคประกอบสวนของกระแสเงินสด(The cash flows  component of earnings) ซึ่งใน
สวนประกอบน้ีจะถือเปนกําไรท่ีแสดงในงบการเงิน เรียกโดยรวมวา องคประกอบของกําไร โดยองคประกอบสวน
กระแสเงินสดสามารถแบงไดตามกิจกรรมท่ีแสดงและนําเสนอในงบกระแสเงินสด   คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน(Cash flows from operating  activities)กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน(Cash flows from  investing  
activities) และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน(Cash flows from financing  activities) ซึ่งสวนประกอบของกําไร
สุทธิเหลาน้ีทําใหนักลงทุนสนใจท่ีจะลงทุน 

     สําหรับสินทรัพยรวม เปนขอมูลทางบัญชีอีกรายการหน่ึงที่มีความสําคัญตอนักลงทุนที่ใชประเมิน
ประสิทธิภาพการลงทุน เพราะสินทรัพยรวมสนับสนุนความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือสรางผลกําไรใหแกกิจการ
ไดโดยตรง และเปนตัววัดศักยภาพในการสรางกําไรของกิจการ อีกทั้งใชในการพยากรณถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคตได  ทั้งน้ีเปนไปตามวัตถุประสงคแนวคิดในการวัดมูลคาของสินทรัพยสุทธิกับความสามารถในการทํากําไรใน
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อนาคต ผลงานวิจัยของ Hirshleifer, Hou,Teoh and Zhang (2004) (อางถึงในเจษฎา ใหมตาจักร, 2548 : 42-43) ไดนํา
สินทรัพยสุทธิมาทดสอบความสัมพันธ และรายการกระแสเงินสด กับกําไรในอนาคตโดยประยุกตใชกับตัวแบบ
การศึกษาของ Sloan (1996)  
       ดังน้ัน การศึกษาในอดีตเนนการศึกษาความสัมพันธของกําไรและองคประกอบกําไร หรือความสัมพันธของ
ขอมูลทางบัญชีกับราคาหลักทรัพย สําหรับการศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธของกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงาน สินทรัพยสุทธิกับกําไรในอนาคต ของกลุมธุรกิจการเงิน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ยังไมมีนักวิจัยศึกษา จึงเปนเหตุทําใหผูวิจัยเกิดแนวคิดในการหาความสัมพันธดังกลาววา ขอมูลรายการ
ใดนาจะมีความสามารถในการอธิบาย (Explanatory) ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตไดดีที่สุด โดยเช่ือวาผล
การศึกษาจะชวยเพ่ิมองคความรูเก่ียวกับศักยภาพของขอมูลทางบัญชีโดยเฉพาะความสัมพันธของกําไร กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดําเนินงาน และสินทรัพยรวมในการพยากรณความสามารถในการทํากําไรในอนาคต เพ่ือชวยในการ
ตัดสินใจของนักลงทุนไดอยางถูกตอง อีกทั้งทําใหนักลงทุนหันมาใหความสําคัญกับการวิเคราะหงบการเงินซึ่งเปน
การวิเคราะหปจจัยพ้ืนฐาน ที่จะสงผลตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย จึงเปนประโยชนตอการพัฒนารายงานทาง
การเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ซึ่งถือเปนแรงจูงใจท่ีสําคัญ
อยางหน่ึงในการลงทุน อันจะเปนผลดีตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตอไป   
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา / อุปกรณและวิธีการวิจัย 

ประชากรสําหรับการศึกษาครั้งน้ี  คือ  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่อยูใน
ขอบเขตกลุมเปาหมายและมีขอมูลที่ตองการศึกษาจํานวน 61 บริษัท เน่ืองจากเปนบริษัทที่มีการเปดเผยงบการเงิน
ขอมูลตอสาธารณชน ทั้งในรูปแบบของรายงานประจําป และ แบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) 
             โดยกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาจําเปนตองมีรอบระยะเวลาบัญชี สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมของทุกป 
และตองจดทะเบียนตอเน่ืองเปนเวลา 3 ป  ต้ังแตป พ.ศ. 2549– 2551 ทั้งน้ีเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการวิจัย และ
สอดคลองกับสมมติฐาน ตลอดจนสามารถนําไปวิเคราะหขอมูลได และเพ่ือใหเกิดความสามารถในการเปรียบเทียบกัน
ไดของขอมูลจากกลุมตัวอยางอีกดวย  สําหรับเกณฑในการคัดเลือกกลุมตัวอยางน้ัน จะใชวิธีการสํามะโน (Census 
method) คือจะเลือกบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ของกลมธุรกิจการเงินเพ่ือใหสามารถ
อธิบายผลที่ไดอยางถูกตองแมนยํา ไดแก ประกอบไปดวย ธุรกิจธนาคาร   ธุรกิจเงินลงทุนและหลักทรัพย  ธุรกิจ
ประกันภัยและประกันชีวิต  ดังน้ัน กลุมตัวอยางที่ทําการคัดเลือกมีจํานวนทั้งสิ้นรวม 61 และกลุมตัวอยางที่ทําการวิจัย 
จะใชวิธีเฉพาะเจาะจงโดยมีการกําหนดคุณสมบัติของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวา 1 ป และเปน
บริษัทที่มีการซื้อขาย อยางสมํ่าเสมอ และตองเปนบริษัทที่มีการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ    
                    จากการตรวจสอบสมมติฐานการศึกษาแลว ปรากฏวาทุกสมมติฐานเปนการศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก กําไรสุทธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สินทรัพยสุทธิ ตามลําดับ กับตัวแปร
ตามที่ศึกษาคือ กําไรสุทธิในอนาคต สามารถแสดงตัวแบบที่ใชในการทดสอบ ไดดังน้ี 

FUTURE  EARN  t+1   = β0 + β1 EARNit  + β2 CASHit + β3ASSETit+ ei 
 

             โดยที่ 
  FUTURE EARN t+1    = กําไรสุทธิ ณ เวลา t+1    
  EARNt     =        กําไรสุทธิ ณ เวลา t  
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  CASHt     =       กระแสเงินสด ณ เวลา t    
NET ASSETt  =       สินทรัพยรวมโดยเฉล่ีย ณ เวลา t    
β0 β1, β2,β3  =        คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ei   =  คาความคลาดเคล่ือน  
i   =  บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

2.1  การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 
      การศึกษาความสัมพันธของกําไรสุทธิ  กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน  และสินทรัพยสุทธิ กับ

กําไรในอนาคต เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธเหลาน้ันดวยเพ่ือใหสามารถสรุปผลการวิจัยเรื่องดังกลาวเพื่อทํา
การวิเคราะหขอมูล โดยวิธีการทางสถิติ ซึ่งใชโปรแกรมสําเร็จรูป  สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรในการประมวลผล
ขอมูล  โดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

       สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานในรูปของคาเฉล่ีย 
       สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) ใชสําหรับวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานของการวิจัย โดย

ใชสถิติในการทดสอบคือการวิเคราะหความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression  analysis) เปนการศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม กับตัวแปรอิสระอยางนอย 3 ตัวขึ้นไปที่มีความสัมพันธอยูในรูปเชิงเสน  โดย
รายละเอียดและขั้นตอนดังน้ี 
        เมื่อไดสมการเพ่ือใชสําหรับวิเคราะหความถดถอยในการศึกษาแลวจําเปนตองทําการประมาณ
คาพารามิเตอรของสมการความถดถอย  โดยใหคาพารามิเตอรของสมการดังกลาว คือ  β0 ซึ่งตัดกับแกน Y  เมื่อ
กําหนดให   X   ทุกตัวมีคาเทากับศูนย  เรียกวา  คาคงที่ (Constant) และ  β1  , β2, β3  เรียกวา คาสัมประสิทธิ์ถดถอย 
ซึ่งเปนคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยเชิงสวน  (Partial  regression  coefficient )  หมายความวา  βi  จะแสดงถึงการ
เปล่ียนแปลงของตัวแปรตาม (Y ) เมื่อตัวแปรอิสระ (Xi) เปล่ียนไป 1  หนวย  โดยที่ตัวแปรอิสระ (X) ตัวอื่น ๆ  มี
คาคงที่ 
    การประมาณคาพารามิเตอรของสมการถดถอยน้ี มีเปาหมายเพ่ือใหคาความคลาดเคล่ือนในการประมาณคา 
Yi ดวย Yi  คาตํ่าสุด โดยจะใชวิธีที่เรียกวา วิธีกําลังสองนอยที่สุด (Ordinary  least  squares method : OLS) ที่ทําใหผล
บวกของคาความคลาดเคล่ือนยกกําลังสองมีคานอยที่สุด  

จากการพิจารณาความสัมพันธที่เกิดจากตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม อยางมีนัยสําคัญ เราสามารถ
พิจารณาไดจากคานัยสําคัญ Sig.(Significance) และการเปรียบเทียบระดับความสัมพันธที่เกิดขึ้นของแตละตัวแปร 
 
3. ผลการวิเคราะห 
      ผลการวิจัย ผูวิจัยไดนําเสนอรายละเอียดของการวิเคราะหขอมูลและผลที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล โดยจะ
นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตน การตรวจสอบขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหผล การทดสอบแบบจําลองและ
สรุปสมมติฐาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

3.1  ผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณาการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณนาใน
ตารางที่ 3 เปนการวิเคราะหจากหนวยวิเคราะหทั้งหมดจากกลุมตัวอยางหรือการวิเคราะหขอมูลแบบรวม ของคาตํ่าสุด 
คาสูงสุด และคาเฉล่ีย สามารถวิเคราะหไดวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีกําไรสุทธิ
ตํ่าสุดอยูที่ 2.40 บาท/หุน และกําไรสุทธิมีคาสูงสุดอยูที่ 11.12 บาทตอหุน มีกําไรสุทธิโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.08 บาทตอหุน 
สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีคาตํ่าสุด อยูที่ -0.53 บาทตอหุน มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
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สูงสุด 13.60 บาทตอหุน และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยเฉล่ียอยูที่ 8.39  บาทตอหุน  รายการสินทรัพย
รวมมีคาตํ่าสุดอยูที่ 1.05 บาทตอหุน  มีสินทรัพยรวมสูงสุด 11.03 บาทตอ  และสินทรัพยรวมโดยเฉล่ียอยูที่ 4.43 บาท
ตอหุน สําหรับกําไรในอนาคตมีคาตํ่าสุดอยูที่ 2.42 บาทตอหุน และกําไรในอนาคตมีคาสูงสุดอยูที่ 12.93 บาทตอหุน 
และมีกําไรในอนาคตโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.38 บาทตอหุน  

 
ตารางที่ 3 การวิเคราะหขอมูลแบบรวมของคาตํ่าสุด คาสูงสุด และคาเฉล่ีย  

 
ตัวแปร 

หนวย คาตํ่าสุด คา 
สูงสุด 

คา 
เฉล่ีย 

กําไรสุทธิ 
บาท 
ตอหุน 

2.40 11.12 9.08 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
บาท 
ตอหุน 

-0.53 13.60 8.39 

สินทรัพยรวม 
บาท 
ตอหุน 

1.05 11.03 4.43 

กําไรในอนาคต 
บาท 
ตอหุน 

2.42 12.93 9.38 

 
การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดวยสถิติเชิงพรรณนาในตารางที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลแบบรายปต้ังแตป 

พ.ศ. 2549 – 2551 ของคาตํ่าสุด คาสูงสุด และคาเฉล่ีย  สามารถสรุปได ดังน้ีการวิเคราะหขอมูลป 2549 สามารถ
วิเคราะหไดวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  มีกําไรสุทธิตํ่าสุดอยูที่ 5.88 บาท/หุน และ
กําไรสุทธิมีคาสูงสุดอยูที่ 9.91 บาทตอหุน มีกําไรสุทธิโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.08 บาทตอหุน สําหรับกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานมีคาตํ่าสุด 6.59 บาทตอหุน มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานสูงสุด 13.60 บาทตอหุน และมี
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยเฉลี่ยอยูที่ 9.33 บาทตอหุน  และมีสินทรัพยรวมตํ่าสุด 0.99 บาทตอหุน มี
สินทรัพยรวมสูงสุด 15.00 บาท/หุน  และสินทรัพยรวมโดยเฉล่ียอยูที่ 5.53  บาทตอหุน  สําหรับกําไรในอนาคตมีคา
ตํ่าสุด อยูที่ 5.88 บาทตอหุน และมีกําไรในอนาคตสูงสุด อยูที่ 12.74  บาทตอหุน  มีกําไรในอนาคตโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.72  
บาทตอหุน  
 การวิเคราะหขอมูลป 2550 สามารถวิเคราะหไดวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
มีกําไรสุทธิตํ่าสุดอยูที่ 2.42 บาทตอหุน และกําไรสุทธิมีคาสูงสุดอยูที่ 11.12 บาทตอหุน  มีกําไรสุทธิโดยเฉลี่ย อยูที่ 
9.08 บาทตอหุน  สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีคาตํ่าสุด -0.53 บาทตอหุน  มีกระแสเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานสูงสุด 13.60 บาทตอหุน  และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยเฉล่ียอยูที่ 8.39 บาทตอ
หุน  และมีสินทรัพยรวมตํ่าสุด 0.20  บาทตอหุน  มีสินทรัพยรวมสูงสุด 15.00  บาทตอหุน และสินทรัพยรวมโดยเฉล่ีย
อยูที่ 4.39 บาทตอหุน   สําหรับกําไรในอนาคตมีคาตํ่าสุด อยูที่ 2.42 บาทตอหุน  และมีกําไรในอนาคตสูงสุด อยูที่ 
12.93 บาทตอหุน  มีกําไรในอนาคตโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.38 บาทตอหุน  

การวิเคราะหขอมูลป 2551 สามารถวิเคราะหไดวา บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  
มีกําไรสุทธิตํ่าสุดอยูที่ 2.42 บาทตอหุน  และกําไรสุทธิมีคาสูงสุดอยูที่ 11.12 บาทตอหุน มีกําไรสุทธิโดยเฉลี่ย อยูที่ 
8.94 บาทตอหุน สําหรับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานมีคาตํ่าสุด -0.53 บาทตอหุน  มีกระแสเงินสดจาก
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กิจกรรมดําเนินงานสูงสุด 12.93 บาทตอหุน  และมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานโดยเฉล่ียอยูที่ 6.83 บาทตอ
หุน  และมีสินทรัพยรวมตํ่าสุด 0.20 บาทตอหุน มีสินทรัพยรวมสูงสุด 10.07 บาทตอหุน 

และสินทรัพยรวมโดยเฉลี่ยอยูที่ 4.41 บาทตอหุน   สําหรับกําไรในอนาคตมีคาตํ่าสุด อยูที่ 2.42 บาทตอหุน  
และมีกําไรในอนาคตสูงสุด อยูที่ 12.93 บาทตอหุน  มีกําไรในอนาคตโดยเฉล่ีย อยูที่ 9.07 บาทตอหุน  

3.2 การวิเคราะหสหสัมพันธ (correlation analysis) โดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเปยรสัน เพ่ือ
พิจารณาถึงความสัมพันธของตัวแปรอิสระ กอนนําไปวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ สําหรับการวิเคราะหคา
สหสัมพันธ จากตาราง 8 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ ไดแก กําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน และ สินทรัพยสุทธิ ดวยคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเปยรสันช้ีใหเห็นวา ไมมีตัวแปรคูใดที่มี
ความสัมพันธกันเองสูงเกิน 0.800 ทั้งน้ี ตัวแปรคูที่มีความสัมพันธกันเองสูงสุด คือ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานกับกําไรสุทธิ  (0.141)  
 
ตารางท่ี  3.1  การวิเคราะหสหสัมพันธของตัวแปรในการวิเคราะห   

    EARN CASH NET ASSET 
EARN Pearson Correlation 1 *.141 .080 
  N 183 183 183 
CASH Pearson Correlation *.141 1 .009 
  N 183 183 183 
NET ASSET Pearson Correlation .080 .009 1 
  N 183 183 183 

 
5. บทสรุป / ผลการวิจัย 

  กําไรสุทธิ 
       ผลการวิเคราะหขอมูลแบบรวม และการวิเคราะหขอมูลแบบรายป พบวา กําไรสุทธิมีความสัมพันธ

เชิงบวกตอกําไรในอนาคตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ กําไรสุทธิ
เปนตัวเลขที่มีความสําคัญตอนักลงทุนเปนอยางมาก เพราะตามแนวคิดกําไรจากมุมมองของขาวสาร (Earning from an 
informational perspective) ไดเช่ือมโยงความสัมพันธระหวางนักลงทุนกับกําไร ดังน้ันการประกาศขอมูลทางการบัญชี
รายการกําไร ที่เปดเผยไวในงบการเงิน เปนการประกาศขาวดีมากกวาการประกาศขาวไมดี (น่ิมนวล เขียวรัตน, 2539) 
และเปนขาวที่ประกาศแลวมีประโยชนและเปนขาวที่ประกาศแลวมีประโยชนตอตลาดทุนของประเทศไทย  และนัก
ลงทุนมักใชกําไรสุทธิหรือขอมูลเก่ียวกับกําไรเปนเกณฑในการวัดผลการดําเนินงาน  เพ่ือคาดคะเนเหตุการณทาง
เศรษฐกิจและผลกําไรในอนาคต จึงเปนประโยชนตอนักลงทุนหรือนักวิเคราะหโดยทั่วไปในตลาดทุนของประเทศ
ไทยนําขอมูลทางการบัญชีรายการกําไรไปใชประกอบการตัดสินใจไดอยางถูกตอง  สมมติฐานน้ีสอดคลองกับการ
ทบทวนวรรณกรรมที่วากําไรในปปจจุบันสามารถอธิบายหรือพยากรณการวัดผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต
ได  (Dechow, et al., 1998)  

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบรวม และการวิเคราะหขอมูลแบบรายป พบวา กระแสเงินสดจากกิจกรรม

ดําเนินงานมีความสัมพันธเชิงบวกตอกําไรในอนาคตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญทาง
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สถิติ  กลาวคือ งบกระแสเงินสดเปนงบท่ีแสดงการไดมาและใชไปของเงินสด หรือรายการเทียบเทาเงินสด โดยทั่วไป
การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของกระแสเงินสดมีสาเหตุมาจากกิจกรรม 3 กิจกรรม ประกอบดวย กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน และกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    ดังน้ันความมีประโยชนของ
กระแสเงินสดจากการดําเนินงานจะมีประโยชนตอนักลงทุน ก็ตอเมื่อกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมีความเก่ียวของ
กับการตัดสินใจลงทุน โดยชวยสงสัญญาณเตือนการขาดสภาพคลอง หรือ ระบุถึงปญหาทางการเงิน รวมทั้งการบงช้ี
ถึงคุณภาพของกําไรอันเปนประโยชนตอการพยากรณกระแสเงินสดสวนเกินในอนาคต ดังน้ันกระแสเงินสดจึงมี
ความสัมพันธกับกําไรในอนาคต (Dechow, 1994; Dechow, Kothari and Watts, 1998)  

สินทรัพยรวม 
ผลการวิเคราะหขอมูลแบบรวม พบวา  สินทรัพยรวมมีความสัมพันธเชิงบวกตอกําไรในอนาคตของบริษัทที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  กลาวคือ สินทรัพยสุทธิ คือ ทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่
สามารถวัดมูลคาเปนตัวเงิน เปนสิ่งที่มีตัวตนและไมมีตัวตน อันมีมูลคาซึ่งบุคคลหรือกิจการเปนเจาของ หรือมีสิทธิ
ครอบครองโดยถูกตองตามกฎหมาย  ดังน้ัน สินทรัพยสุทธิ เปนขอมูลทางบัญชีที่สําคัญอีกรายการหน่ึงที่นักลงทุน
นําไปใชประเมินประสิทธิภาพในการลงทุน เพราะสินทรัพยสนับสนุนความสามารถในการดําเนินงานเพ่ือสรางผล
กําไรใหแกกิจการไดโดยตรง  อีกทั้งยังเปนตัววัดศักยภาพในการสรางผลกําไรจากการดําเนินงานของกิจการ พรอมทั้ง
สามารถไปใชพยากรณถึงผลการดําเนินงานของกิจการในอนาคต (Hirsgkeifer, Hou, Teoh, and Zhang, 2004)  

 
ขอเสนอแนะ 
            งานวิจัยน้ีศึกษาเรื่องความสัมพันธ ระหวางกําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน สินทรัพยรวม กับ
กําไรในอนาคตของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับผลที่ไดจากการศึกษาจะเปน
ประโยชนสําหรับนักลงทุน ซึ่งผลการศึกษาชวยสนับสนุนไดวาขอมูลทางบัญชี  กําไรสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงาน  สินทรัพยรวม มีความสัมพันธกับกําไรในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยดานหน่ึงที่มีประโยชนในการพิจารณาเลือก
ลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว และยังเปนประโยชนตอกิจการ ใหกิจการไดตระหนักถึงความประโยชนและคุณคาของ
การนําเสนองบการเงินที่ถูกตองและครบถวน เพ่ือประโยชนสําหรับผูใชงบการเงินทั้งภายในและภายนอก  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งนักลงทุน 
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ความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน                  
และความผูกพันในองคกรของเจาหนาท่ีแขวงการทางนครราชสีมาท่ี 1 จ.นครราชสีมา 
RELATIONSHIPS  BETWEEN  LEARNING  ORGANIZATION  CULTURE, 

SATISFACTION AND  ORGANIZATIONAL  COMMITMENT  OF   
EMPLOYEE  IN NAKHONRATCHASIMA  

HIGHWAY  DISTRICT  1 
 

ยุวดี  แดงชาติ1  ดร.บุษยา  วงษชวลิตกุล2  และ รองศาสตราจารยชูศักด์ิ  อุดมศรี3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ (1) เพ่ือศึกษาวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูของเจาหนาที่แขวง             
การทางนครราชสีมาที่ 1 (2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  (3) 
เพ่ือศึกษาความผูกพันในองคกรของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 (4) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 (5) 
เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูกับความผูกพันในองคกรของเจาหนาที่แขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 1 

การวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูล  กลุมตัวอยาง  คือ  เจาหนาที่ปฏิบัติงานอยูที่
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  จํานวน 177 ตัวอยาง  และนําขอมูลมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  เพ่ือ
คํานวณหาคารอยละ  คาเฉล่ีย  คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การเปรียบเทียบคาเฉล่ีย คา t-test  และ  F-test/ANOVA  และ
ทดสอบรายคู Least Significant Difference (LSD) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  โดยตัวแปรอิสระของงานวิจัยน้ี  คือ 
(1) ดานลักษณะประชากรศาสตร  โดยจําแนกตาม  เพศ  อายุ  สถานภาพสวนตัว  ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  
รายได  และสถานภาพอาชีพ (2) วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู  ไดแก  ดานการพัฒนาตนเอง  ดานโลกทัศน  ดาน
การมีวิสัยทัศนรวม  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมและดานการคิดเชิงระบบ            ตัวแปรตาม  คือ (1) ความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงานซึ่งประกอบดวย  ความพึงพอใจภายในลักษณะงานและความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน (2) ความ
ผูกพันในองคกรซึ่งประกอบดวย ดานความรูสึกและอารมณ ดานความตอเน่ือง  และดานหลักเกณฑ 

ผลการวิจัยพบวา 
1.  ขอมูลทั่วไปของเจาหนาที่กลุมตัวอยางโดยสวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง  41– 50 ป  สถานภาพ

สมรส  มีระดับการศึกษาสูงสุดในระดับตํ่ากวา  ปวช. มีอายุการทํางานระหวาง 5 – 15 ป  มีรายไดตํ่ากวา 5,000  บาท  
และมีสถานภาพอาชีพเปนลูกจางช่ัวคราว 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 

2 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
3 อาจารย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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 2.  การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ทั้ง 5 ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  โดยเรียงลําดับดังน้ี  
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมอยูในระดับปานกลาง  เปนลําดับแรก  รองลงมาคือ ดานการคิดเชิงระบบ ดานการมี
วิสัยทัศนรวม  ดานโลกทัศน  ดานการพัฒนาตนเอง  ตามลําดับ 

3.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ทั้ง 2 ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดังน้ี  ความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายในลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง เปนลําดับแรก พบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจในความสัมพันธในหมูเพ่ือนรวมงานมากที่สุด  และมีความพึงพอใจในการมีโอกาสใน
การทํางานที่แตกตางจากเดิมเปนครั้งคราวนอยที่สุด รองลงมา คือ  ดานความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน  พบวา  
ผูตอบแบสอบถามมีความพึงพอใจในความสามารถในการตัดสินใจของหัวหนางานมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจใน
คาตอบแทนกับปริมาณงานที่ตองทํานอยที่สุด 

4.  ความผูกพันในองคกร ทั้ง 3 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับดังน้ี  ความผูกพันดานความ
ตอเน่ือง อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมา คือ  ดานความรูสึกและอารมณ  และดานหลักเกณฑ  ตามลําดับ 

5.  การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายในลักษณะงานมากที่สุด  และพบวาการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการเรียนรู
รวมกันเปนทีมมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายนอกลักษณะงานนอยที่สุด  

6.  การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการมีวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกรดาน
หลักเกณฑมากที่สุด และพบวาการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมมีความสัมพันธตอ
ความผูกพันในองคกรดานความตอเน่ืองนอยที่สุด  
 
คําสําคัญ : วัฒนธรรมองคกร, องคกรแหงการเรียนรู, ความพึงพอใจ, ความผูกพัน 
 

Abstract 
 

 The purposes of this research were 1.) to study the culture of  learning organization among officers in 
Nakonratchasima Highways District 1; 2.) to study the level of the satisfaction towards their work; 3.) to investigate 
their commitment to the organization; and 4.) to study the relationship between the culture of learning organization 
and the satisfaction of officers as well as 5.) investigate the relationship between the organizational knowledge and 
the commitment to their organization. The data were collected by using questionnaires. The samples were 177 
officers of Nakonratchasima Highways District 1. The data were analyzed using frequency, percentage, arithmetic 
mean and standard deviation. Comparison of the mean scores was done by Analysis of Variance (ANOVA), and 
Pearson’s product movement correlation coefficient and the Least Significant Different method. These were 
processed by the statistical software. The independent variables were divided into demographic characteristics such 
as; sex, age, marital status, education, working experience, income level, and working status. The culture of learning 
organization included self-development, vision, participatory opinion, team-based learning, and analytical thinking. 
The dependent variables were divided into  satisfaction towards work; satisfaction towards internal work and 
external work, and commitment to organization which covered emotion, continuity, and procedure.  
 The results of this research revealed that: 
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 1. Most respondents were married male, 41-50 years of age. The highest education was lower than 
vocational certification with 5-15 years of working experience, the average salary was lower than 5,000 Baht per 
month, and most of them were temporary staff. 
 2. Their exposure of culture of learning organization, in general was moderate where the team- based 
learning was the first rank, followed by analytical thinking, participating opinion, vision, and self-development, 
respectively. 
 3. With regards to satisfaction towards working, the overall scores were rated moderately, whereas the 
satisfaction towards internal work was the first rank, followed by the satisfaction towards external work. 
 4. The overall scores in the commitment to the organization were rated high. The organizational 
commitment came as the first rank, followed by emotion, and procedure, respectively. 
 5. The relationship between the exposure of culture of organizational knowledge and the satisfaction 
towards work revealed that the participating opinion has the highest relationship to the satisfaction towards internal 
work while  the team- based learning has the lowest relationship to the satisfaction towards external work.  
 6. The relationship between exposure of the culture of organizational knowledge and working commitment 
revealed that the participating opinion has the highest relationship to the procedure while the team-based learning 
has the lowest relationship to the continuity of organizational commitment.  
 
KEY WORD : ORGANIZATION  CULTURE, LEARNING  ORGANIZATION, SATISFACTION, 

COMMITMENT 
 
1.  บทนํา 

การบริหารหนวยงานหรือองคกร  ทรัพยากรบุคคลนับเปนปจจัยสําคัญที่สุด  ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็ก
หรือขนาดใหญก็ตาม  เพราะบุคคลจะชวยใหเกิดการคิดคน  หาวิธีการตางๆ  มาบริหารใหองคกรเจริญรุงเรือง  
พนักงานหรือบุคคลากรในองคกรตองรวมมือและรวมใจในการทํางานอยางเต็มความสามารถและเต็มใจในการ
ปฏิบัติงานเพ่ือใหผลงานออกมามีประสิทธิภาพและเปนประโยชนแกสังคมโดยเฉพาะในป 2552  เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง  และเปนสิ่งสําคัญที่สุด  จึงจําเปนอยางยิ่งที่องคกรจะตองแสวงหาแนวทางและศึกษาทฤษฎีตางๆ 
ที่จะทําใหพนักงานหรือบุคลากรในองคกรมีการทํางานรวมกันและมีความพึงพอใจในการทํางาน  มีการเรียนรูงาน
รวมกันเปนทีม  สามารถลําดับขั้นตอนท่ีเกิดขึ้นจากการทํางาน  มีการยอมรับและเต็มใจในการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุ
เปาหมายขององคกร  ขอมูลและขาวสารตางๆ บรรยากาศในการทํางานเปนสิ่งสําคัญที่สุดในการดําเนินงาน 

นอกจากนี้ในการบริหารองคกรน้ัน  ผูบริหารจําเปนตองขยายผลจากการทําใหวิสัยทัศน  มีความชัดเจนขึ้น  
ซึ่งจะเพ่ิมความกระตือรือรนขององคกรในการเรียนรู  สรางองคความรู  และเพ่ิมพูนสมรรถนะที่จะกอเกิด
ความกาวหนาในการดําเนินกิจการไปสูเปาหมายรวมกันขององคกร  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกร  ขึ้นอยู
กับความสามารถของบุคลากรในองคกร  ในการเรียนรูถึงสถานการณ  แนวคิด  เทคนิคการดําเนินงาน  นวัตกรรม  
เทคโนโลยีตางๆ  และการเรียนรู  จากประสบการณ  ซึ่งกันและกัน  ภายในองคกร  บุคลากรตองสรางตัวเรงในการ
ขับเคล่ือนใหสามารถปรับปรุง  เปล่ียนแปลงองคกรใหเจริญกาวหนาตอไปไดอยางยั่งยืนและมีภูมิคุมกันซึ่งตอง
ตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนของการเรียนรู  ระดับบุคคล  ระดับกลุม  และระดับองคกร  หากแตระดับของ
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การเรียนรูอาจยังไมเปนระบบท่ีสมบูรณ  บุคลากรไมควรรีรอที่จะพัฒนาองคกร  อยางปลอยใหเหตุการณบางอยางหรือ
ระเบียบตางๆในองคกรมาเปนอุปสรรคไมใหบุคลากรตองเรียนรู  บุคลากรทุกระดับ  ตองตระหนัก  และรวมมือกัน
พัฒนาองคกร  เพ่ือตัวเอง  เพ่ือกลุม และเพ่ือองคกร ทั้งน้ี บุคลากรทุกระดับ ตองรวมกันเพ่ิมศักยภาพความสามารถใน
การสรางสรรคอนาคตขององคกรอยางตอเน่ือง  ดังน้ันความมุงมั่นในการขับเคล่ือนองคกรใหกาวไปขางหนาสําหรับ
องคกรแหงการเรียนรูจึงขึ้นอยูกับบุคลากรทุกคน (เมธี จํานงพล , 2547) 
 บุคลากรกรมทางหลวงในสายตาของคนภายนอกน้ันไดรับการยอมรับวา  เปนบุคลากรท่ีมีคุณภาพชีวิต        
ที่ดีหนวยงานหน่ึงของราชการไทย  เน่ืองจากกรมทางหลวงเปนหนวยงานเกาแกที่มีการพัฒนาหนวยงานต้ังแต  พ.ศ.
2455  และมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา การท่ีกรมทางหลวง            มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศเชนน้ี  เน่ืองจากกรมทางหลวงตองรับผิดชอบในการกอสรางถนนหนทางท่ัว
ประเทศ    และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ดีจนสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพโดยกรมทางหลวงมีหนวยงาน
ในสังกัดกระจายอยูตามภูมิภาคตางๆ  ทั่วประเทศ 
 แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 เปนหนวยงานภาครัฐบาล  อยูในความดูแลรับผิดชอบของสํานักทางหลวงที่ 8 
(นครราชสีมา)  สังกัดกรมทางหลวง  กระทรวงคมนาคม  มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับการซอมบํารุงทางหลวง  
ดูแลสภาพทางหลวงที่อยูในความรับผิดชอบใหไดตามมาตรฐานซึ่งจะทําใหการคมนาคมเกิดความสะดวก  ประชาชน
สามารถเดินทางติดตอกันไดโดยรวดเร็ว  ประหยัด  และปลอดภัย นอกจากน้ียังมีความสําคัญทางดานเศรษฐกิจ  เชน  
ลดตนทุนการผลิตขยายตลาดแรงงาน  ซึ่งสงผลใหประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น  มีความเปนอยูดีกวาเดิม  กอใหเกิดผลดี
ตอภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  และยังมีความสําคัญในดานยุทธศาสตร  ความมั่นคงของประเทศ  อํานวยความสะดวก
ในดานการปกครองดวย 
 อยางไรก็ตาม  จากการสัมภาษณเจาหนาที่ที่ไดปฏิบัติงานอยูที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 พบวา  
หนวยงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ควรไดรับการปรับปรุงและพัฒนาในอีกหลายๆ ดานใหสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลง  เชน  การปฏิบัติงาน  ความรับผิดชอบตอหนาที่  ขวัญและกําลังใจท่ีกอใหเกิดความเฉื่อยชาตอการทํางาน  
สภาพแวดลอมภายในหนวยงานยังไมสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง  ปญหาตางๆ เหลาน้ี  จะตองไดรับการปรับปรุง
ใหมีความเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง  นอกจากน้ี  งานวิจัยเก่ียวกับ  วัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ความพึงพอใจและ
ความผูกพันในการทํางานเจาหนาที่แขวงการทางยังมีอยูอยางจํากัด  ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะดําเนินการวิจัยในหัวขอ
เหลาน้ีใหกับแขวงการทางนครราชสีมาที่  1   
 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร  ไดแก  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานระดับหัวหนาแผนก  ขาราชการและลูกจาง  ที่ปฏิบัติงานอยูในแขวง
การทางนครราชสีมาที่ 1 จ.นครราชสีมา  จํานวน   318   คน 
 กลุมตัวอยางที่ ใชในการวิจัย  ไดแก  เจ าหนาที่ที่ปฏิบั ติงานอยูในแขวงการทางนครราชสีมาที่  1                       
จ.  นครราชสีมา  ไดแก  พนักงานที่ปฏิบัติงานระดับหัวหนาแผนก ขาราชการและลูกจาง  โดยจําแนกเปนเจาหนาที่ที่
ปฏิบัติงานอยูในสํานักงานแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 และหมวดการทาง 7 หมวด  คือ 1.หมวดการทางนครราชสีมา  
2.หมวดการทางโนนสูง  3.หมวดการทางดานขุนทดที่ 2  4.หมวดการทางโนนแดง 5.หมวดการทางโนนไทย  6.หมวด
การทางชุมพวง  7.หมวดการทางสีดา จํานวน 177  คน โดยไดมาจากวิธีการคํานวณของ              Taro Yamane 
(ธานินทร  ศิลปจารุ, 2548)  
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e = ความคาดเคล่ือนของกลุมตัวอยาง 
N = ขนาดของประชากร 
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

 การเลือกกลุมตัวอยางน้ัน  ผูวิจัยใชวิธีการสุมแบบงาย (Sample Random Sampling)  ทั้งน้ีผูวิจัยแสดงจํานวน
ประชากร  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานอยูในแขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  จ.นครราชสีมา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมลู  เปนแบบสอบถามแบงออกเปน  5  สวน คือ 
 สวนที่  1  แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ
เลือกตอบ  จํานวน 7 ขอ  เปนคําถามเก่ียวกับเพศ  อายุ  สถานภาพสวนตัว  ระดับการศึกษา  อายุการทํางาน  รายได  
สถานภาพอาชีพ 
 สวนที่  2  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูของขาราชการและลูกจาง  สังกัด
แขวงการทางนครราชสีมาที่  1  จ.นครราชสีมา 
 สวนที่  3  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจาง  สังกัด
แขวงการทางนครราชสีมาที่  1  จ.นครราชสีมา 
 สวนที่  4  เปนแบบสอบถามเก่ียวกับความผูกพันในองคกรของขาราชการและลูกจาง  สังกัดแขวงการ
ทางนครราชสีมาที่ 1  จ.นครราชสีมา 
 สวนที่ 5  ขอเสนอแนะอื่นๆ 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดศึกษาขอมูลโดยใชการเก็บขอมูล 2 แบบ  คือ 
 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ในการเก็บรวบรวมขอมูลน้ี เปนการเก็บขอมูลโดยแจกแบบสอบถาม             
ใหกลุมตัวอยาง  คือ  เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานระดับหัวหนาแผนก  ขาราชการและลูกจางที่ปฏิบัติงานอยูในแขวงการทาง
นครราชสีมาที่ 1 อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  ตามจํานวนที่ไดกําหนดไว โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตัวเอง 
 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากการคนควา เก็บรวบรวมขอมูลจากตําราวิชาการ 
วารสารวิชาการ  งานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ จากหองสมุดมหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา  
หองสมุดประจําจังหวัดนครราชสีมา  หองสมุดสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  เอกสารงานสารบรรณของแขวง
การทางนครราชสีมาที่ 1  รวมไปถึงการศึกษาคนควาหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต เพ่ือใชเปนสวนประกอบในเน้ือหาของ
งานวิจัยและนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล  
 การวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปดวยเครื่องคอมพิวเตอร  เปนเครื่องมือในการวิเคราะหโดย
วิธีการทางสถิติดังน้ี 
 1.  ตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบสอบถามจากทั้งหมด 177 ชุด 
 2.  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสใหคะแนนตามนํ้าหนักคะแนนแตละขอ ละบันทึกลง ใน
คอมพิวเตอร  โดยวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   
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 3.  ทําการวิเคราะหขอมูล  และนําผลการคํานวณขอมูลตามความมุงหมาย  และสมมติฐานของการศึกษา
คนควาครั้งตอไป 
 สถิติท่ีใชในการวิจัย 
 ในการจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลครั้งน้ี  ผูศึกษาไดวิเคราะหขอมูลหลังจากที่ไดขอมูลมาครบถวน
เรียบรอยแลว  ผูศึกษาจึงไดนําขอมูลที่ไดมาทําการวิเคราะห  โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหสถิติดวยโปรแกรม
สําเร็จรูปทางสถิติ  โดยสถิติที่ใชในการวิเคราะหมีดังน้ี 
 1.  คารอยละ (Percentage) ใชในการแจกแจงความถ่ี  และแสดงคารอยละ เพ่ือการอธิบายปจจัย         
สวนบุคคล 

 2.  คาเฉล่ีย  (Mean, Χ ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation, S.D.) ใชในการอธิบายการ
รับรูวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู  และความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  และความผูกพันในองคกร 
 3.  Pearson  Correlation  Coefficient  หรือสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  ใชในการหาความสัมพันธระหวาง
วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู  กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความผูกพันในองคกร 
 4.  t – test  ใชในการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากรหรือตัวแปร 2 กลุม 
 5.  F – test (ANOVA)  ใชเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉล่ียของประชากรหรือตัวแปรที่
มากกวา 2  กลุมขึ้นไป 
 
3.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิจัย  พบวา  ผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญเปนเพศชาย  มีอายุระหวาง 41 – 50  ป สถานภาพ
สมรส  มีการศึกษาระดับตํ่ากวา  ปวช. อายุการทํางานระหวาง 5 – 15 ป   มีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาทและเปนลูกจาง
ช่ัวคราว 

วัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรู
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู ทั้ง 5 ดาน  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดังน้ี  ดานการเรียนรูรวมกัน
เปนทีมอยูในระดับปานกลาง เปนลําดับแรก  รองลงมา คือ  ดานการคิดเชิงระบบ  ดานการมีวิสัยทัศนรวม  ดานโลก
ทัศน  ดานการพัฒนาตนเอง ตามลําดับ 
  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
ทั้ง 2 ดานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับดังน้ี ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจ
ภายในลักษณะงาน อยูในระดับปานกลาง  เปนลําดับแรก  รองลงมา คือ  ดานความพึงพอใจภายนอกลักษณะงาน
ตามลําดับ   

ความผูกพันในองคกร ทั้ง 3 ดานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก  โดยเรียงลําดับดังน้ี ความผูกพันดานความ
ตอเน่ือง อยูในระดับมาก เปนลําดับแรก รองลงมา คือ  ดานความรูสึกและอารมณ  และดานความผูกพันที่เกิดจาก
หลักเกณฑ  ตามลําดับ 

สรุปผลการวิเคราะหขอมูลตามสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานที่ 1 การรับรูวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1  
แตกตางกันตามลักษณะประชากรศาสตร   
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พบวา  ผูตอบแบบสอบถามที่มี  เพศ  รายได สถานภาพอาชีพ มีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  แตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผูตอบแบบสอบถามสวนใหญที่มี  อายุ  สถานภาพสวนตัว  ระดับ
การศึกษาสูงสุด   อายุการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    

สมมติฐานที่ 2 ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 แตกตางกันตาม
ลักษณะประชากรศาสตร 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีเปนเพศชายมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสูงกวาผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศ
หญิง  และพบวาผูตอบแบบสอบถามที่มี  เพศ  สถานภาพสวนตัว  ระดับการศึกษา อายุการทํางาน  รายได  สถานภาพ
อาชีพ  มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพบวา  ผูตอบ
แบบสอบถามที่มี  อายุ  แตกตางกันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 3 ความผูกพันในองคกรของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 แตกตางกัน จําแนกตาม
ลักษณะประชากรศาสตร 

ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง  มีความผูกพันในองคกร ทั้ง 3 ดาน  อยูในระดับปานกลาง  และ
ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความผูกพันในองคกร ดานความรูสึกและอารมณ  ดานความตอเน่ือง  และ
ดานความผูกพันที่เกิดจากหลักเกณฑ  แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

สมมติฐานที่ 4 ระดับการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1                
จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

พบวา  การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถาม พบวา การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
ดานการมีวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายในลักษณะงานมาก
ที่สุด (r = 0.62) และพบวาการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  มีความสัมพันธตอความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานดานความพึงพอใจภายนอกลักษณะงานนอยที่สุด (r = 0.55)    

สมมติฐานที่ 5 ระดับการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1                    
จะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับความผูกพันในองคกร 

การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูของผูตอบแบบสอบถาม พบวา การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดานการ
มีวิสัยทัศนรวมมีความสัมพันธกับความผูกพันในองคกรดานหลักเกณฑมากท่ีสุด (r = 0.53) และพบวาการรับรู
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีมมีความสัมพันธตอความผูกพันในองคกรดานความตอเน่ือง
นอยที่สุด (r = 0.23)    
  
4.  บทสรุป 

การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานการพัฒนาตนเองมีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูดาน
การพัฒนาตนเอง  เน่ืองจากไดรับการกระตุนใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  รองลงมาคือ  มีโอกาสไดเสาะหาโอกาส
ในการเรียนรูอยางตอเน่ืองซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ  (เกศรา  รักชาติ, 2549: 285) การพัฒนาตนเอง (Personal 
Mastery)   ตองเกิดขึ้นอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ  มีลักษณะการเรียนรูอยางไมหยุดน่ิง  มีการต่ืนตัวที่จะเรียนรูอยู
ตลอดเวลา  ซึ่งจะทําใหองคกรอยูรอดอยางมั่นคง (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2550: 17) การพัฒนาตนเอง (Personal 
Mastery) มุงสูความเปนเลิศและรอบรู  โดยมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเองใหไปถึงเปาหมาย  ดวยการสรางวิสัยทัศนสวนตน 
(Personal  Vision) อยางตอเน่ือง 
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การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานโลกทัศน  มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน         
ในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรูเก่ียวกับการ
สามารถคิดและตัดสินใจไดเองในสวนที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองเสนอที่หรือขอความคิดเห็นจากคนสวนมาก 
รองลงมาคือ องคกรยอมรับความคิดริเริ่มของทานและเจาหนาที่คนอื่น ซึ่งสอดคลองกับ   (เนตรพัณณา ยาวิราช, 2550: 
17) การมีทาที  หรือความรูสึกของบุคคลตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง  เหตุการณ  หรือเรื่องราวใดๆ ทัศนคติแนวความคิดเห็นและ
กระบวนทัศน  กรอบความคิด  แนวปฏิบัติที่บุคลากรในองคกรปฏิบติัตามๆ กันไป  จนกระทั่งกลายเปนวัฒนธรรมของ
องคกร (สุเทพ  พงศศรีวัฒน, 2548: ออนไลน) พนักงานในองคกรไดรับความอิสระในการตัดสินใจเอง และพรอมลง
มือปฏิบัติไดทันที่เมื่อเกิดความจําเปน 

การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานการมีวิสัยทัศนรวม มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
ดานการมีวิสัยทัศนรวม  เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามมั่นใจวาการดําเนินงานตางๆ ขององคกรเพื่อยึดมั่นใน
ผลประโยชนขององคกร  รองลงมาคือ  เจาหนาที่คนอื่นไดรวมกันทํางานกับชุมชนภายนอกเพ่ือบรรลุความประสงค
รวมกัน  ซึ่งสอดคลองกับ (เปยมพงศ  นุยบานดาน, 2547: ออนไลน) วิสัยทัศนรวมเปนพลังขับเคล่ือนภารกิจทุกอยาง
ขององคกรใหมุงสูเปาหมายเดียวกัน  ผูนําตองพัฒนาวิสัยทัศนเฉพาะตนขึ้นมากอน  แลวแบงปนใหผูอื่นไดรู  เขาใจ  
เห็นคลอยตามดวยการสื่อสาร  โนมนาว  ทําใหคําพูดหรือภาพน้ันเดินได  กลายเปนวิสัยทัศนรวมที่มีการแบงปนกับ
ผูอื่นที่เก่ียวของในทุกระดับขององคกร  โนมนาวใหเกิดการปฏิบัติรวมกันไปในทิศทางที่ทําใหภาพวิสัยทัศนน้ันเปน
จริง (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2550: 17) กลุมผูนําตองเปนฝายเริ่มหันเขาสูกระบวนการพัฒนาวิสัยทัศนอยางจริงจัง  
วิสัยทัศนน้ันจะตองมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได  วิสัยทัศนองคกรตองเปนภาพบวก
ตอองคกร  

การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  เน่ืองจากผูตอบแบบสอบถามและเจาหนาที่คนอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกันโดยเนน
ความสําเร็จของทีมมากกวาความสําเร็จสวนตัว  รองลงมาคือ ทานและเจาหนาที่คนอื่นชวยเหลือซึ่งกันและกันในการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (จารุวรรณ  ประดา, 2545: 72) การเรียนรูรวมกันเปนทีม  องคกรที่
มีลักษณะของการใหความสําคัญกับคานิยมในการทํางาน  โดยมุงสงเสริมใหสมาชิกในองคกรมีปฏิสัมพันธและ
สนับสนุนชวยเหลือซึ่งกันและกัน  มีลักษณะที่สงผลใหสมาชิกภายในองคกรประสบความสําเร็จในการทํางานรวมกัน  
และมุงที่ความพึงพอใจของบุคคลเก่ียวกับความตองการความสําเร็จในการทํางานและความตองการไมตรีสัมพันธ 
(เนตรพัณณา ยาวิราช, 2550 : 17) การเรียนรูรวมกันเปนทีม  องคกรมุงเนนใหทุกคนในองคกรมีสํานึกรวมกันวา
บุคลากรในองคกรกําลังทําอะไรและจะทําอะไรตอไป ทําอยางไร   จะชวยเพิ่มคุณคาแกองคกรและประสานกับการ
เรียนรูรวมกันเปนทีม และการสรางภาวะผูนําแกผูนําองคกรทุกระดับ 

การรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  ดานการคิดเชิงระบบ  มีความสัมพันธตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ในทิศทางเดียวกัน  เมื่อพิจารณารายดานพบวา  ผูตอบแบบสอบถามมีการรับรูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  เน่ืองจากใน
องคกรไดกระตุนทานและเจาหนาที่คนอื่นใหมีการคิดอยางเปนระบบ  รองลงมาคือ  องคกรไดกระตุนทานและ
เจาหนาท่ีคนอื่นสรางระบบในการวัดชองวางระหวางผลการดําเนินงานปจจุบันกับผลที่ไดคาดหมายไว  ซึ่งสอดคลอง
กับ (เนตรพัณณา  ยาวิราช, 2550 : 17) การมีความคิดความเขาใจเชิงระบบ  สามารถเขาใจถึงความสัมพันธระหวางสิ่ง
ตางๆ ที่เปนองคประกอบของระบบ  สามารถแกไขปญหาที่สลับซับซอนตางๆ ไดเปนอยางดี  และการพัฒนาองคกร
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ใหเปนองคกรแหงการเรียนรูน้ันจะตองมีการปรับเปล่ียนวิธีการในการคิดและปฏิสัมพันธของบุคลากรในองคกรดวย 
(เปยมพงศ  นุยบานดาน, 2547: ออนไลน) วินัยของการมองเห็นโดยภาพรวม  กรอบที่มองเห็นความสัมพันธที่
เก่ียวของกัน  มากกวาที่จะมองเห็นแคเชิงเหตุเชิงผล  คิดเปนกลยุทธ  ชัดเจนในเปาหมาย  คิดทันเหตุการณไมชาเกิน
การมองเห็น 

ขอเสนอแนะในการวิจัย 
 1.  ดานการพัฒนาตนเอง องคกรควรใหโอกาสเจาหนาที่ในการจัดทําบทเรียนตางๆ ใหแกเจาหนาที่ทุกคน  
รวมถึงสนับสนุนเจาหนาที่ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  เสาะหาโอกาสในการเรียนรูอยางตอเน่ือง  และเนนการ
กระตุนเจาหนาที่ใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ือง  เพ่ือระบบการคิดตัดสินใจที่ดี  รวมทั้งใชการฝกจิตใตสํานึก  ในการ
ทํางาน 
 2.  ดานโลกทัศน  องคกรควรเนนมุมมองที่เปดกวาง  สามารถใหโอกาสเจาหนาที่เสนอแผนงานใหมๆ            
ที่สามารถสรางประโยชนใหแกองคกรได  และในขณะงานเดียวกันองคกรก็ตองยอมรับความคิดริเริ่มของเจาหนาที่
ดวย  เพ่ือที่เจาหนาที่จะสามารถคิดและตัดสินใจไดเองในสวนที่ไดรับมอบหมาย 

3.  ดานการมีวิสัยทัศนรวม  องคกรความเปดโอกาสใหเจาหนาท่ีไดมีสวนรวมกําหนดวัตถุประสงคของ
องคกร  และมีโอกาสในการตัดสินใจเพ่ือองคกร องคกรควรเนนใหผูนําและเจาหนาที่เริ่มหันเขาสูกระบวนการพัฒนา
วิสัยทัศนอยางจริงจัง  เน่ืองจากวิสัยทัศนน้ันจะตองมีรายละเอียดชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปเปนแนวทางปฏิบัติได  
วิสัยทัศนองคกรตองเปนภาพบวกตอองคกร  

4.  ดานการเรียนรูรวมกันเปนทีม  องคกรควรเนนใหเจาหนาที่มีสํานึกรวมกัน สรางความเช่ือใจซึ่งกันและกัน 
เนนการรวมมือรวมใจในการทํางานเปนทีมและประสานกับการเรียนรูรวมกันเปนทีม ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่ชวยเหลือ
ซึ่งกันและกันโดยเนนความสําเร็จของทีมมากกวาความสําเร็จสวนตัว  และชวยเพ่ิมคุณคาแกเจาหนาที่และองคกรให
ประสบความสําเร็จไปดวยกัน   

5.  ดานการคิดเชิงระบบ  องคกรควรเนนดานการคิดเชิงระบบ  เน่ืองจากองคกรจะตองเอ้ือใหเจาหนาที่ ใน
องคกรพรอมและยอมรับตอความเสี่ยงในการทําสิ่งใหมๆ  และกระตุนใหเจาหนาที่ไดหาคําตอบจากทั่วทั้งองคกรเพื่อ
ทําการแกไขปญหาตางๆ  และสรางระบบในการวัดชองวางระหวางผลการดําเนินงานปจจุบันกับผลที่ไดคาดหมายไว  
เน่ืองจากการท่ีเจาหนาที่ในองคกรริเริ่มหรือทําสิ่งใหม ๆ  ที่ไมเคยทํามากอน  

6.  ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  องคกรควรใหเจาหนาที่ไดมีโอกาสในการทํางานที่แตกตางจากเดิมเปน
ครั้งคราว  เพ่ือที่เจาหนาที่จะไดแสดงความสามารถท่ีแตกตางจากเดิม  รวมถึงการใหคาตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ปริมาณงาน  และโอกาสกาวหนาในงานที่ทํา  ผูบังคับบัญชาตองมีวิธีการท่ีดีในการพิจารณาเพ่ือความยุติธรรม  ควรยก
ยองชมเชยหากเจาหนาที่ทํางานน้ันออกมาดี  ใหโอกาสเจาหนาที่ไดแนะนําคนอ่ืนในการทํางานและทดลองใชวิธีของ
ตนเองในการทํางาน  ไดมีอิสระในการไดตัดสินใจ  มีโอกาสในการทํางานตามลําพัง  ไดนํานโยบายขององคกรไป
ปฏิบัติจริง  และสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน  ซึ่งจะทําใหเจาหนาที่รูสึกชอบหรือพอใจตอลักษณะงานของ
ตนเอง  กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ในองคกรจะมีประสิทธิภาพ  และชวยใหองคกรบรรลุเปาหมายไดเพียงใดน้ัน  
ผูบังคับบัญชาตองสามารถเขาใจความตองการของเจาหนาที่ในองคกรดวย และผสมผสานความตองการน้ันใหเขากับ
จุดมุงหมายขององคกร  ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหบุคลากรมีความความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะทําให
เกิดความกระตือรือรนและปรารถนาที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมายขององคกร 

7.  ความผูกพันในองคกร  ผูบังคับบัญชาควรสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคกร มีรูปแบบการบริหารงาน ที่ดี  
เพ่ือที่จะทําใหเจาหนาที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกันกับองคกร  มีความรูสึกวาตนเองเปนสวนหน่ึงขององคกร  ทําให
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เจาหนาที่ทุมเทอุทิศตนใหกับองคกรและอยูกับองคกรเพราะปรารถนาที่จะอยู  โดยมีความภูมิใจที่จะบอกกับผูอื่นวา
ตนเองนั้นทํางานอยูที่องคกรน้ี  และจะอยูกับองคกรตลอดไป องคกรควรทําใหเจาหนาที่เห็นวางาน ที่เจาหนาที่ได
ปฏิบัติอยูน้ันมีความสําคัญมากตอองคกรเพื่อจะทําใหเจาหนาที่ต้ังใจท่ีจะทุมเทความพยายามในการปฏิบัติงานเพ่ือชวย
ใหองคกรประสบความสําเร็จ  และปฏิบัติงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ  ยอมรับคานิยมและวัตถุประสงคขององคกร
และถือเสมือนหน่ึงวาเปนองคกรของตนเอง  ซึ่งเมื่อองคกรประสบความสําเร็จยอมหมายถึงความสําเร็จของตนเองดวย  
องคกรจะตองทําใหเจาหนาที่มีความรูสึกผูกพันกับองคกรน้ีใหมากที่สุด เมื่อเจาหนาที่เกิดความผูกพันกับองคกรจะทํา
ใหเจาหนาที่น้ันเต็มใจท่ีจะปฏิบัติงานอยางเต็มที่  และรูสึกเต็มใจอยากทํางานใหกับองคกรจริงๆ ไมใชเพราะความ
จําเปนที่จะตองอยู 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
 1.  การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งผลการศึกษา
ในพ้ืนที่อื่น ๆ  เชน กรุงเทพฯ  หรือจังหวัดอื่นๆ  อาจมีความแตกตางจากการวิจัยครั้งน้ี 
 2.  การวิจัยครั้งน้ีศึกษาเฉพาะเจาหนาที่แขวงการทางนครราชสีมาที่ 1 อ.เมือง จ.นครราชสีมาเทาน้ัน             
จึงควรมีการศึกษาเปรียบเทียบจังหวัด หรือองคกรอื่นๆ ดวย 
 3.  ควรมีการศึกษาในเรื่องการบริหารงานเนนการเปลี่ยนแปลงภายในองคกร  ที่มีผลตอองคกรใหมากขึ้น  
เพ่ือการปรับเปล่ียนและพัฒนาการบริหารงานใหสอดคลองกับการเปล่ียนแปลง  ที่เกิดขึ้นในอนาคตตอไป 
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การวัดประสิทธิภาพตนทุนของสหกรณเครดิตยูเนีย่นในภาคใตของประเทศไทย 
Measurement of Cost Efficiency in Credit Union Cooperatives  in  Southern Thailand. 
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บทคัดยอ 

 
 การศึกษาในครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินประสิทธิภาพตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใตของ
ประเทศไทย โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกเปนการศึกษาประสิทธิภาพทั่วไปโดยใช PEARLS Analysis 
สวนที่สองเปนวัดประสิทธิภาพตนทุนโดยการวิเคราะหเสนพรมแดน (Frontier Analysis) ซึ่งทําการวัดใน 2 รูปแบบ คือ 
การวิเคราะหเสนพรมแดนหอหุม (Data Envelopment Analysis : DEA) และการวิเคราะหเสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม 
(Stochastic Cost Frontier : SCF) จากน้ันทําการเปรียบเทียบสหสัมพันธของคาประสิทธิภาพตนทุนทั้ง 2 โดยใชวิธี
สหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน (Spearman Rank Correlation  Coefficient) และสุดทายจะทําการประมาณแบบจําลอง 
ความดอยประสิทธิภาพของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใต  โดยขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีเปนขอมูลทางการเงินของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใต จํานวน 44 แหง ในป พ.ศ. 2551  
 จากการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพโดยทั่วไปของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใต สวนใหญอยูในระดับพอใช คิด
เปนรอย 59.10 และเกือบรอยละ 10 อยูในระดับปรับปรุง โดยไมมีสหกรณเครดิตยูเนียนใดอยูในระดับดีมาก เมื่อทําการวัด
ประสิทธิภาพดานตนทุน พบวา คาเฉล่ียประสิทธิภาพตนทุนที่ไดจาก DEA มีคามากกวา SCFและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
DEA มากกวา SCF และเมื่อเปรียบเทียบสหสัมพันธของคาทั้ง 2 พบวามีสหสัมพันธกัน โดยมีทิศทางความสัมพันธในเชิง
ทางบวก 
 สําหรับปจจัยที่อธิบายความดอยประสิทธิภาพ พบวา ปริมาณสินทรัพยและอัตราสวนเงินทุนตอสินทรัพยรวม
เพ่ิมขึ้นจะสงผลใหความดอยประสิทธิภาพลดลง นอกจากน้ีหาก อัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอสินทรัพยรวม อัตราสวนหน้ี
เผ่ือสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม และอัตราสวนเงินฝากตอสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจะทําใหความดอยประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น
ตามไปดวย 
 
คําสําคัญ : สหกรณเครดิตยูเน่ียน, เสนพรมแดนหอหุม, เสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม 
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Abstract 
 

The main objective of this study is to assess the cost efficiency of cooperative credit unions in Southern 
Thailand.  This research used 3 methods which were (1) PEARLS Analysis.  (2) Data Envelopment Analysis (DEA) and 
(3) Stochastic Cost Frontier (SCF). Then the efficiency coefficients estimated from DEA and SCF were compared by 
using Spearman ranking.  Lastly, the cost inefficiency regression was estimated using Maximum likelihood method. The 
data used in this study was obtained from 44 cooperative credit unions in  Southern Thailand that operated in 2008.    

The result from PEARL analysis showed that no credit union was ranked excellent. Most of them (59.10%) 
were fair and almost 10 percent of them were poor. The cost efficiency coefficient obtained from DEA was greater than 
that from SCF. On the other hand, the standard deviation from DEA was larger than that from SCF.  Spearman ranking 
showed that the efficiency coefficients from both methods were statistically  correlated and  there was a positive  

The cost inefficiency regression confirmed that the amount of asset and the capital/asset ratio would reduce cost 
inefficiency. This study also found that the total capital/total asset ratio, the non-performing loan/total asset ratio and the 
deposit/total asset ratio would increase cost  inefficiency.  
 
Keyworld : Cedit Union, Stochastic frontier Analysis, Data Envelopment Analysis 
 
1. บทนํา 

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงที่ผานมาเนนการเติบโตเชิงปริมาณเปนสําคัญ แตการเติบโตดังกลาว
ไมสามารถแกไขปญหาความเหล่ือมลํ้าของการกระจายรายไดของประเทศได ซึ่งสามารถพิจารณาไดจาก คาสัมประสิทธิ์จีนี 
(ดัชนีหลักในการวัดระดับความเทาเทียบกันของการกระจายรายได) พบวา ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมาแนวโนมของคา
สัมประสิทธิ์จีนียังคงที่ 0.4-0.5 ซึ่งไมตางไปจากประเทศกําลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา (เมธี ครองแกว, 2550) 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความไมเทาเทียบกันของการกระจายรายไดประการหน่ึง คือการเขาถึงแหลงทุนของ
ประชาชนยังอยูในวงจํากัด โดยเฉพาะประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจางในภาคชนบท เน่ืองจากกลุมคน
เหลาน้ีไมมีหลักทรัพยค้ําประกันในการกูเงิน สงผลใหประชาชนสวนหน่ึงตองหันไปพ่ึงพาเงินกูนอกระบบ เพ่ือนํามาใชจาย
และสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ โดยอัตราดอกเบี้ยของเงินกูนอกระบบมีอัตราสูงเกินกวากฎหมายกําหนด ทางออก
ของการแกปญหาดังกลาว คือ การทําใหประชาชนสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบไดงายขึ้น (สภาพัฒน, 2550)  
ตัวอยางเชนประเทศบังคลาเทศ ไดต้ังธนาคาร Microfinance ขึ้นมาเพ่ือใหบริการเงินกูโดยไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
สําหรับคนจน เรียกวา  “กรามีนแบงก”  ปจจุบันมีกวา 40 ประเทศท่ีนําองคความรูน้ีไปประยุกตใช และปจจุบันธนาคารแหง
ประเทศไทยไดทําการศึกษาการใหบริการการเงินแกรากหญาในรูปแบบของสินเช่ือสวนบุคคลขนาดยอม เพ่ือใหสินเช่ือ
เหลาน้ีเขามาทดแทนเงินกูนอกระบบ (นวพร มหารักขกะ, 2552) 
 แมประเทศไทยจะยังไมมีการดําเนินการของสถาบันการเงินเพ่ือคนจนอยางในประเทศบังคลาเทศ แตมีสถาบัน
การเงินรูปแบบหน่ึงที่มีความเหมาะสม ที่จะชวยลดชวงวางการเขาถึงแหลงทุนของประชาชนได น่ันคือ สหกรณเครดิตยู
เน่ียน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสม 4 ประการ คือ 1) เปนสถาบันการเงินที่สงเสริมจัดต้ังขึ้นในชุมชนที่มีวงสัมพันธเดียวกัน เชน 
หมูบาน ตําบล เดียวกัน 2) บริหารและดําเนินการโดยประชาชนที่เปนสมาชิก 3) ไมมุงหวังผลกําไรแตมุงใชเงินสราง
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สวัสดิการใหแกสมาชิกและชุมชน 4) มีสถานะเปนสหกรณและกระทรวงการคลังประกาศใหเปนสถาบันการเงินเมื่อป พ.ศ. 
2550 ซึ่งมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจน 
 จากการตรวจสอบของศูนยขอมูลทางการเงิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ  พ.ศ. 2548 พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนใน
ภาคใตมีความออนดอยในเชิงคุณภาพเม่ือเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆดวยเหตุน้ีจึงมีความสนใจที่จะศึกษาประสิทธิภาพของ
สหกรณเครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่ภาคใต และศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอความดอยประสิทธิภาพ เพ่ือเปนขอมูลแนวทางในการ
พัฒนาสหกรณเครดิตยูเน่ียนในพ้ืนที่ภาคใต เพ่ือใหสหกรณเครดิตยูเน่ียนเติมเต็มการเขาถึงแหลงทุนของประชาชน 
 
2. ขั้นตอนการศึกษา 
 การศึกษาประสิทธิภาพตนทุนสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใต ใชขอมูลทางการเงินจากสหกรณเครดิตยูเน่ียน
จํานวน 44 แหงในป พ.ศ. 2551 โดยแบงการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ สวนแรกจะทําการประเมินประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานทั่วไปโดย PEARLS Analysis สวนที่ 2 วัดประสิทธิภาพตนทุนโดยการวิเคราะหเสนพรมแดนใน 2 รูปแบบ คือ 
การวิเคราะหเสนพรมแดนหอหุม (Data Envelopment Analysis : DEA) และการวิเคราะหเสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม 
(Stochastic Cost Frontier : SCF) จากน้ันจะทําเปรียบเทียบทั้ง 2 แบบโดยใชสหสัมพันธอันดับของสเปยรแมน (Spearman 
Rank Correlation  Coefficient) และสวนที่ 3 จะทําการประมาณแบบจําลองความดอยประสิทธิภาพ โดยใชวิธีประมาณ
ความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate : MLE) ซึ่งทั้งหมดมีรายละเอียดดังน้ี  
 สวนท่ี 1  

PEARLS เปนระบบการติดตามประเมินผลทางดานการเงิน โดยการนําตัวเลขที่อยูในงบการเงินมาหาอัตราสวน
เพ่ือใชในการวิเคราะห ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยสภาเครดิตยูเน่ียนโลก (World Council of Credit Unions : WOCCU) และออกแบบ
ใหเหมาะสมกับการวิเคราะหการดําเนินงานของเครดิตยูเน่ียน โดยแบงเปน 6 มิติไดแก   1) การปองกันความเสี่ยง 
(Protection)  2) โครงสรางทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ (Effective Financial Structure)  3) คุณภาพสินทรัพย (Asset 
Quality)  4) อัตราผลตอบแทนและตนทุน (Rates of Return and Cost)  5) การมีสภาพคลอง (Liquidity)  6) สัญญาณการ
เจริญเติบโต (Signs of  Growth) โดยใชดัชนีช้ีวัดเชิงปริมาณจํานวน 24 ดัชนี 
 สวนท่ี 2  
 1. การวิเคราะหเสนพรมแดนหอหุม (Data Envelopment Analysis : DEA) เปนการพิจารณาประสิทธิภาพ
ทางดานปจจัยการผลิตในรูปแบบ BCC หรือ Variable Return to Scale ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
 

        เปาหมาย                *
iix, xwmin

i
′λ                       (1) 

                                            ขอจํากัด   

                                     0Yyi ≥+− λ  
                                                                      0Xxi ≥− λ  

                                                                           11N =′λ  
                                                                                                  1≥λ  
ตัวแปรที่ใชประกอบดวย 

1. ปจจัยการผลิต ไดแก 1x คือ เงินรับฝาก 2x คือ จํานวนพนักงาน 3x คือ สินทรัพยและอุปกรณ 
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2. ราคาปจจัยการผลิต ไดแก 1w  คือ ราคาของเงินรับฝาก (ดอกเบี้ยจาย)  2w  คือ ราคาพนักงาน (เงินเดือน 
คาตอบแทน โบนัส คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง) 3w  คือ ราคาสินทรัพยและอุปกรณ 

3. ผลผลิต ไดแก 1y คือ ปริมาณสินเช่ือทั้งหมด 2y คือ เงินลงทุนทั้งหมด  
4. *

ix คือ เวกเตอรของปริมาณปจจัยการผลิตที่เหมาะสมที่สุดที่มีการใชตนทุนตํ่าที่สุด 
5. 11N =′λ   คือขอจํากัดของคาความโคง (convexity constraint) เพ่ือใหมั่นใจวาเปนการเปรียบเทียบ 

                 ประสิทธิภาพของหนวยผลิตขนาดเดียวกันอยางอยางแทจริง 
 2. การวิเคราะหเสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม (Stochastic Cost Frontier : SCF) รูปแบบของฟงกชันที่
นํามาใชคือรูปแบบของ Translog Cost Function  ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
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ตัวแปรที่ใชประกอบดวย 
1. C คือ ตนทุนรวมของสหกรณเครดิตยูเน่ียน เปนผลรวมของคาใชจายในการดําเนินงาน (คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย) 

และดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 
2. ผลผลิต ไดแก 1y คือ ปริมาณสินเช่ือทั้งหมด 2y คือ เงินลงทุนทั้งหมด  
3. ราคาปจจัยการผลิต ไดแก 1w  คือ ราคาของเงินรับฝาก (ดอกเบี้ยจาย)  2w  คือ ราคาพนักงาน (เงินเดือน 

คาตอบแทน โบนัส คาลวงเวลา เบี้ยเลี้ยง) 3w  คือ ราคาสินทรัพยและอุปกรณ 
4. ความคลาดเคล่ือน ไดแก v คือความคลาดเคล่ือนภายนอก และ u คือความคลาดเคล่ือนภายใน 

 สวนท่ี 3  
 วิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตอความดอยประสิทธิภาพทางดานตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยใชการ
วิเคราะหความเปนไปไดสูงสุด (Maximum Likelihood Estimate :  MLE) ซึ่งมีรูปแบบดังน้ี 
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0
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          ii7i6 AGEDEP εββ +++  
ตัวแปรที่ใชประกอบดวย 
 ASSE คือ ปริมาณสินทรัพยรวม(ลานบาท) MEM คือ จํานวนสมาชิก (คน)  TCTA คือ อัตราสวนตนทุนทั้งหมด
ตอสินทรัพยรวม EQUITY คือ อัตราสวนเงินทุนตอสินทรัพยรวม  LLP คือ อัตราสวนหน้ีเผ่ือสงสัยจะสูญตอสินเช่ือ
รวม DEP คือ อัตราสวนเงินฝากตอสินทรัพยรวม AGE  คือ อายุของสหกรณเครดิตยูเน่ียน (ป) 
 
3. ผลการศึกษา 
 3.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพทั่วไปของสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยใช   PEARLS  Analysis 
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานแบงเปน 4 ระดับ โดยคํานวณจากจํานวนคาดัชนีที่ผานเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไว
ในระบบ PEARLS ดังน้ี ระดับดีมากตองผานเกณฑมาตรฐานไมนอยกวารอยละ 80 ระดับดีผานเกณฑรอยละ 60-79 ระดับ
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พอใชผานเกณฑรอยละ 40-59 และระดับปรับปรุงดัชนีที่ผานเกณฑตํ่ากวารอยละ 40 จากผลการคํานวณ พบวา ไมมีสหกรณ
เครดิตยูเน่ียนใดในภาคใตที่มีประสิทธิภาพการดําเนินงานอยูในระดับดีมาก สวนใหญอยูที่ระดับพอใช จํานวน 26 แหง คิด
เปนรอยละ 59.10 รองลงมา คือระดับดีจํานวน 14 แหงคิดเปนรอยละ 31.81 และระดับควรปรับปรุงจํานวน 4 แหงคิดเปน
รอยละ 9.09 
 3.2 ผลการวัดประสิทธิภาพดวยวิธีวิเคราะหเสนพรมแดน (Frontier Analysis) 
       1. การวิเคราะหเสนพรมแดนหอหุม (Data Envelopment Analysis :  DEA) 
               จากการประมาณคาประสิทธิภาพตนทุนดวยโปรแกรม DEAP 2.1 จะไดคาประสิทธิภาพทั้งหมด 3 คา คือ คา
ประสิทธิภาพทางเทคนิค (TE) คาประสิทธิภาพการจัดสรร (SE) และคาประสิทธิภาพตนทุน (CE) ซึ่งทั้ง 3 มีความสัมพันธ
ดังน้ี CE = AE x TE โดยคาประสิทธิภาพจะมีคาอยูระหวาง 0-1 ถาคาประสิทธิภาพเทากับ 1 แสดงวาหนวยผลิตมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ถาคาประสิทธิภาพเทากับ 0 แสดงวาหนวยผลิตไมมีประสิทธิภาพ   
         จากผลการประมาณคา พบวา คาประสิทธิภาพทางดานเทคนิค (Technical Efficiency : TE) ของสหกรณ
เครดิตยูเน่ียน มีคาเฉล่ียเทากับ 0.739 ขณะที่คาประสิทธิภาพการจัดสรร (Allocative Efficiency : AE) เฉล่ียเทากับ 0.760 ซึ่ง
จากความสัมพันธของคาทั้ง 3 ขางตนสรุปไดวา ประสิทธิภาพตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใตมีคาเฉล่ียเทากับ 
0.569 หรือรอยละ 56.90 ซึ่งคาประสิทธิภาพดานตนทุนควรไมตํ่ากวารอยละ 70 หรือ 0.7 (ดิเรก ปทมสิริวัฒน, 2549) และ
เมื่อพิจารณาเปนรายสหกรณฯ พบวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนที่อยูในระดับแนวหนากลาวคือ มีคาประสิทธิภาพดานตนทุน
เทากับ 1 มีจํานวนทั้งสิ้น 7 แหง คิดเปนรอยละ 15.90 สหกรณฯที่มีคาประสิทธิภาพตนทุนต้ังแต 0.7 แตไมถึง 1 มีจํานวน 5 
แหง คิดเปนรอยละ 11.36 ที่เหลืออีกจํานวน 32 แหง คิดเปนรอยละ 72.74 มีคาประสิทธิภาพตนทุนตํ่ากวา 0.7 หรือรอยละ 
70  
 2. การวิเคราะหเสนพรมแดนตนทุนเชิงเฟนสุม (Stochastic Cost Frontier : SCF) 
                     จากการประมาณคาประสิทธิภาพตนทุนดวยวิธี  SCF พบวา คาเฉล่ียประสิทธิภาพตนทุนมีคาเทากับ 0.444 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.192 และไมมีสหกรณเครดิตยูเน่ียนใดที่อยูในระดับแนวหนา คือมีคาประสิทธิภาพตนทุนเทากับ 
1 โดยคาประสิทธิภาพตนทุนสูงที่สุดที่ประมาณไดจาก SCF เทากับ 0.994 และคาประสิทธิภาพตํ่าสุดเทากับ 0.079 และเมื่อ
พิจารณาสหกรณฯที่มีคาประสิทธิภาพมากกวารอยละ 70 หรือ 0.7 พบวา มีจํานวนทั้งสิ้น 3 แหง คิดเปนรอยละ 6.81 ที่เหลือ
อีก 41 แหง คิดเปนรอยละ 93.19 มีคาประสิทธิภาพตํ่ากวา 0.7 
 

  3. การเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพตนทุนจากท้ัง 2 วิธี 
 จากการเปรียบเทียบคาประสิทธิภาพตนทุนที่ไดจากทั้ง 2 วิธี พบวา คาประสิทธิภาพตนทุนเฉล่ียของ DEA สูง

กวา SCF ที่ระดับ 0.569 และ 0.444 ตามลําดับ ในขณะที่สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานกับพบวา SCF ตํ่า DEA ที่ระดับ 0.192 และ 
0.271 ตามลําดับ แสดงวา DEA มีการกระจายตัวของคาประสิทธิภาพมากกวา SCF แสดงในตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1 ผลการประมาณคาประสิทธิภาพตนทุน 

วิธีการประมาณ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด คาตํ่าสุด 
DEA 0.569 0.271 1.000 0.039 
SCF 0.444 0.192 0.994 0.079 

ที่มา : จากการคํานวณ 
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       จากการประมาณคาความสัมพันธของคาประสิทธิภาพตนทุนจากทั้ง 2 วิธี โดยสหสัมพันธอันดับของสเปยร
แมน พบวา ทั้งสองคามีความสัมพันธกัน โดยคาสัมประสิทธิ์ความสัมพันธมีทิศทางท่ีเปนบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 
0.01 และเมื่อนํามาหาความสัมพันธกับคาประสิทธิภาพตนทุนมาตรฐาน คือ อัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอสินทรัพยทั้งหมด 
(TC/TA) และอัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอรายไดทั้งหมด (TC/INC) พบวา คาประสิทธิภาพตนทุนที่ไดจากทั้ง 2 วิธีมี
ความสมัพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01 กับคาอัตราสวนตนทุนมาตรฐานทั้ง 2  
 3.3 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความดอยประสิทธิภาพดานตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
 ปจจัยตัวแปรที่กําหนดความดอยประสิทธิภาพดานตนทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนในภาคใตมีทั้งหมด 7 ตัวแปร 
โดยมีเพียง 5 ตัวแปรที่มีระดับนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งแสดงในตารางที่ 2  
 
ตารางที่ 2 ผลการประมาณคาสมการที่ใชอธิบายความดอยประสิทธิภาพดานตนทุน 

ตัวแปรปจจัย คาประมาณสัมประสิทธ์ิ 
คาคงที่ -0.181(-0.547) 
ปริมาณสินทรัพยรวม (ลานบาท) -0.002(2.985)*** 
จํานวนสมาชิก (คน) 0.00001(0.587) 
อัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอสินทรัพยรวม 18.771(12.093)*** 
อัตราสวนเงินทุนตอสินทรัพยรวม -0.488(-3.943)*** 
อัตราสวนหน้ีเผ่ือสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม 0.956(3.642)*** 
อัตราสวนเงินฝากตอสินทรัพยรวม 0.917(3.115)*** 
อายุของสหกรณเครดิตยูเน่ียน (ป) 0.001(0.302) 
ที่มา : จากการคํานวณโดยโปรแกรม Frontier 4.1 c 
หมายเหตุ    *** มีนัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 99 %     
 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา คาสัมประสิทธิ์ของปริมาณสินทรัพยรวมมีคาเทากับ -0.002 ที่นัยสําคัญ 0.01 หมายความวา 
ถาสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีขนาดใหญหรือปริมาณสินทรัพยรวมเพ่ิมขึ้นจะทําใหความดอยประสิทธิภาพตนทุนลดลง 
เพราะปริมาณสินทรัพยที่เพ่ิมขึ้นแสดงถึงความสามารถในการใชสินทรัพยหมุนเวียนและสินทรัพยถาวรไดอยางคุมคา มีการ

บริหารจัดการทางดานตนทุนที่มีประสิทธิภาพ 
คาสัมประสิทธิ์ของอัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอสินทรัพยรวม มีคาเทากับ 18.771 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 

หมายความวา หากตนทุนทั้งหมดของสหกรณเน่ียนเพ่ิมขึ้นจะทําใหความดอยประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น เพราะอัตราสวน
ดังกลาวแสดงถึงตนทุนคาใชจายของสหกรณ 

คาสัมประสิทธิ์ของอัตราสวนเงินทุนตอสินทรัพยรวม มีคาเทากับ -0.488 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 หมายความวา ถา
จํานวนเงินทุนของสหกรณเครดิตยูเน่ียนเพ่ิมสูงขึ้น จะทําใหความดอยประสิทธิภาพลดลง เน่ืองมาจากสหกรณเครดิตยูเน่ียน
ไมชอบความเสี่ยงจึงมีการถือครองเงินทุนในปริมาณที่มาก โดยสหกรณไมตองเสียคาใชจายจํานวนมากในการจัดการกับ
ความเสี่ยงตางๆ 
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คาสัมประสิทธิ์อัตราสวนของหน้ีเผ่ือสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม เทากับ 0.956 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 หมายความ
วา ถาสหกรณเครดิตยูเน่ียน มีหน้ีเผ่ือสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นจะทําใหความดอยประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น เพราะหากคาเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญของสหกรณเครดิตยูเน่ียนอยูในระดับที่สูง แสดงใหเห็นวาสหกรณฯมีสินเช่ือดอยคุณภาพคอนขางมาก จึง
สงผลใหสหกรณฯมีคาใชจายในการดําเนินการควบคุมดูแลหน้ีดอยคุณภาพเหลาน้ีเพ่ิมขึ้น ซึ่งทําใหประสิทธิภาพดานตนทุน
ลดลง 
 คาสัมประสิทธิ์อัตราสวนของเงินฝากตอสินทรัพยรวม มีคาเทากับ 0.917 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.01 หมายความวา 
การเพ่ิมขึ้นของปริมาณเงินฝากสงผลใหความดอยประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากสหกรณเครดิตยูเน่ียนตองมีภาระจาย
ดอกเบี้ยใหแกเงินรับฝากเหลาน้ัน ถาเงินฝากมีมากเกินไปภาระดอกเบี้ยจายจะเพ่ิมมากขึ้นความดอยประสิทธิภาพดาน
ตนทุนจึงเกิดขึ้น  
 
4. สรุปผลการศึกษา 
 ผลการประเมินประสิทธิภาพทั่วไปของสหกรณเครดิตยูเน่ียนโดยใช PEARLS Analysis แสดงใหเห็นวา สหกรณ
เครดิตยูเน่ียนในภาคใตจําเปนตองมีการปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้นกวาที่เปนอยู เพราะสวนใหญอยูในระดับพอใชเทาน้ัน 
ในขณะที่ไมสหกรณเครดิตยูเน่ียนใดอยูในระดับดีมาก และเมื่อพิจารณาประสิทธิภาพดานตนทุนที่ประยุกตใชเสนพรมแดน
ในการวิเคราะห คือ DEA และ SCF พบวา คาประสิทธิภาพตนทุนที่ไดจากทั้ง 2 คามีความแตกตางกันแตมีความสัมพันธกัน 
โดยคาเฉล่ียประสิทธิภาพตนทุนที่ไดจาก DEA มากกวา SFA ซึ่งความแตกตางดังกลาว อาจเน่ืองมาจากขอสมมติและวิธีที่
คํานวณแตกตางกัน กลาวคือ แบบ DEA ใชเทคนิคโปรแกรมเชิงเสนตรง (Linear Programming) ขณะที่  SCF ใชเทคนิคทาง
เศรษฐมิติ (Econometric)  
 สําหรับปจจัยที่กําหนดความดอยประสิทธิภาพ มี 5 ตัวแปรเทาน้ันที่มีนัยสําคัญทางสถิติ โดยแบงออกไดเปน 2 
กลุมคือ กลุมที่มีความสัมพันธเชิงลบกับความดอยประสิทธิภาพ ไดแก ปริมาณสินทรัพยรวม อัตราสวนเงินทุนตอสินทรัพย
รวม และกลุมที่มีความสัมพันธเชิงบวกกับความดอยประสิทธิภาพ ไดแก อัตราสวนตนทุนทั้งหมดตอสินทรัพยรวม 
อัตราสวนหน้ีเผ่ือสงสัยจะสูญตอสินเช่ือรวม อัตราเงินฝากตอสินทรัพยรวม สําหรับสหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีประสิทธิภาพ 
ควรท่ีจะรักษาความมีประสิทธิภาพไว โดยการตรวจสอบปจจัยที่มีผลตอความดอยประสิทธิภาพ ใหอยูในระดับที่เหมาะสม 
ที่สําคัญควรมีการศึกษาเพิ่มเติมวา สหกรณเครดิตยูเน่ียนที่มีประสิทธิภาพน้ัน มีนวัตกรรมการบริหารงานอยางไร ถึงสงผล
ใหเกิดประสิทธิภาพเพ่ือเปนแบบอยางใหแกสหกรณฯอื่นๆ สําหรับสหกรณฯที่ดอยประสิทธิภาพ ยังไมควรสรุปวาสหกรณ
ฯน่ันไมเกง แตควรศึกษาเพ่ิมเติมวาสหกรณฯน้ันมีขอจํากัดในทางปฏิบัติอยางไร เพ่ือการปรับปรุงแกไขตอไป 
  
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผูจัดการชุมนุมสหกรณเครดิตเน่ียนแหงประเทศไทย จํากัด สาขาภาคใต ที่อํานวยความสะดวกเรื่อง
ขอมูลและขอขอบคุณ รศ.ดร.ศุภวัจน รุงสุริยะวิบูลย อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ที่
ชวยเหลือใหคําแนะนําเรื่องเทคนิคการวัดประสิทธิภาพ และ อาจารย เอกชัย ไชยจิตร อาจารยประจํา คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยพายัพ ที่ใหคําปรึกษาแนะแนวทางการเขียนโครงรางและชวยใหเขาใจพ้ืนฐานในเรื่องการวัดประสิทธิภาพมาก
ขึ้น  
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ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบญัชีกับความเส่ียงจากการลงทุนในหุนสามัญ
ของกลุมธุรกิจการเงินท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

THE RALATIONSHIP BETWEEN ACCOUNTING DISCLOSURE LEVEL AND 
INVESTMENT RISK IN COMMON STOCK OF FINANCE COMPANIES LISTED ON THE 

STOCK EXCHANGE OF THAILAND. 
 

เบญญาภา พรมลี 1  รศ.เบญจวรรณ รักษสุธี2   และ ดร.ฐิติรัตน  มีมาก3  
 
 

บทคัดยอ 
 

            การวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน
สามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในป 2548 – 2552  มีวัตถุประสงคเพ่ือ  
(1) ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี (2) ความเส่ียงจากการลงทุนในหุนสามัญ และ (3) ความสัมพันธระหวาง
ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ 
บริษัทกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สําหรับระยะเวลาต้ังแตป 2548 – 2552 
จํานวน 61 บริษัท โดยแบงกลุมธุรกิจการเงินเปน 6 ประเภท คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย ธุรกิจลี
สซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย และมีเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ กระดาษทําการที่ได
พัฒนาขึ้นเพ่ือใชวัดระดับการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ และหาคาความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญโดยวัดจากคาเบตา (β)  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉล่ีย (Mean) คาเบตา 
(β) และหาคาความสัมพันธโดยใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ            
(Correlation Coefficient) 

ผลการวิจัยพบวา 
1. ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย โดยจําแนกลักษณะการเปดเผยขอมูลเปน รายการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และรายการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมัครใจ   ผลศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลตามขอบังคับทุกบริษัทมีระดับการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ
ครบถวน สวนระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ พบวา ประเภทธุรกิจที่มีระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมัครใจสูงสุดคือ ธุรกิจธนาคาร รองลงมาคือ ธุรกิจประกันชีวิต  และธุรกิจเงินทุน ตามลําดับ  แตถาพิจารณาเปน
รายกิจการหรือรายบริษัทในแตละธุรกิจที่เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจสูงที่สุดเรียงตามลําดับพบวา ประเภท
ธุรกิจธนาคาร คือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย ( KBANK) และประเภทธุรกิจประกันชีวิต คือ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ( 
BLA) และประเภทธุรกิจเงินทุน คือ บมจ.บัตรกรุงไทย  ( KTC) ตามลําดับ  สําหรับการพิจารณาขอมูลแตละรายการท่ี
เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจน้ัน พบวารายการขอมูลที่มีระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจเรียงลําดับ

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาโท  ภาควิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
2 อาจารยประจํา ภาควิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
3 อาจารยประจํา ภาควิชาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยวงษชวลิตกุล 
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ระดับการเปดเผยขอมูลสูงที่สุดเรียงลงมาทุกบริษัทเปดเผยขอมูลจะเหมือนกันใน 4 รายการดังน้ี รายการคําอธิบายและ
การวิเคราะหฐานะการเงิน รายการขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท ( 3ปที่ผานมา) รายการการกํากับดูแลกิจการ 
และรายการคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตามลําดับ  สําหรับระดับการเปดเผยขอมูลรองลงมามี 3 
รายการที่สลับแตกตางกันเล็กนอยมีดังน้ีคือ รายการบุคลากร รายการโครงสรางเงินทุน และรายการขอมูลที่คาดคะเน
ไวในอนาคต จากขอมูลการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาทุกธุรกิจของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลครบถวนเช่ือถือไดมีคุณภาพ  และใหความสําคัญ
เก่ียวกับการสงเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี โปรงใสตรวจสอบได และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสรางความมั่นใจกับนัก
ลงทุน และผูถือหุนของบริษัท และเปนปจจัยในการสรางศักยภาพของการแขงขันนําไปสูความเจริญเติบโตและเพ่ิม
มูลคาใหกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
      2.  ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป 2548 – 2552  ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงิน พบวาประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยง
จากการลงทุนในหุนสามัญสูงสุด คือ ธุรกิจหลักทรัพย รองลงมาคือ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจเงินทุน ตามลําดับ แตถา
พิจารณาเปนรายกิจการหรือรายบริษัทในแตละประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญสูงสุดเรียง
ตามลําดับพบวา ประเภทธุรกิจหลักทรัพย คือ บมจ.หลักทรัพยคันทรี่ กรุป (CGS) รองลงมาคือ ประเภทธุรกิจธนาคาร 
คือ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) และประเภทธุรกิจเงินทุน คือ บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร (BFIT) ตามลําดับ 
สําหรับประเภทธุรกิจหลักทรัพย มีความเสี่ยงสูงสุดมีคาเบตา(β) สูงกวาตลาด แสดงใหเห็นวาประเภทธุรกิจหลักทรัพย
มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด สวนประเภทธุรกิจประกันภัย มีความเสี่ยงตํ่าสุด 
      3.  ผลการศึกษาการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวาที่ระดับนัยสําคัญ 
0.05 ระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ ในภาพรวมของกลุมธุรกิจการเงิน ประเภทธุรกิจธนาคาร และ
ประเภทธุรกิจหลักทรัพย ตามลําดับ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตในระดับสูง สําหรับประเภทธุรกิจเงินทุน ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย 
ตามลําดับ มีความสัมพันธกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ถาพิจารณาเปนราย
กิจการหรือรายบริษัทในแตละประเภทธุรกิจ มีระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับสูงสุด พบวาประเภทธุรกิจธนาคาร คือ 
บมจ.ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ประเภทธุรกิจเงินทนุ คือ  บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม (SICCO) ประเภทหลักทรัพย คือ 
บมจ.หลักทรัพยพัฒนสิน (CNS) ประเภทธุรกิจลีสซิ่ง คือ บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) และประเภทธุรกิจประกันภัย 
คือ บมจ.นวกิจประกันภัย (NKI) สวนระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาประเภทธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ถาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับสูงจะทํา
ใหความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญตํ่า แตถาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับตํ่าจะทําใหความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญสูง 
 
คําสําคัญ  :  การเปดเผยขอมูล, ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ 
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Abstract 
 

 This research aimed to study 1) the accounting disclosure level, 2) investment risk in common stock, and 
(3) the relationship between accounting disclosure level and investment risk in common stock. The researcher used 
the Annual Registration Statement (Form 56-1) for studying the accounting disclosure level, and used Beta (β) to 
measure the investment risk in common stock. The statistical techniques used to analyze the data were mean, 
variance, Beta (β), and correlation coefficient. 

The findings revealed that: 
1)  All of the finance companies listed on The Stock Exchange of Thailand during the year 2005-2009 had 

the accounting disclosure level at a high level. It was also shown that the finance companies which disclosed the 
additional data willingly at the highest level was Kasikorn Bank Public Company Limited (KBANK), and Krungthai 
Card Public Company Limited (KTC), respectively.  When considering each of the company, it was found that the 
list of additional data that were  disclosed willingly at the most were description and financial status analysis, and 
summary of financial data of the company (in the last three years). 

2)  The investment risk in common stock of the finance companies listed on The Stock Exchange of 
Thailand during the year 2005-2009 was measured by Beta. It was shown that the securities companies had the 
highest average scores of the investment risk in common stock, which was 1.388. Banking companies had the 
second rank of the investment risk in common stock, which was 0.979. Moreover, it showed that Country Group 
Securities Public Company Limited (CGS) had the highest average Beta at 2.266, followed by Bangkok First 
Investment and Trust Public Company Limited (BFIT) at 1.681. It showed that the securities had the highest risk, 
and had the higher average Beta than the market, which meant that the securities had higher risk than the market, 
whereas, the insurance got the lowest risk. 

3)  When testing the relationship between accounting disclosure level and investment risk in common 
stock of the finance companies listed on The Stock Exchange of Thailand during the year 2005-2009 at the 0.05 
significant difference level, it was revealed that the level of additional data that were disclosed willingly in the 
annual report of the finance, banking, and securities companies were inversely related at high level with the 
investment risk in common stock. on the contrary, trust, leasing, life insurance, and insurance companies showed no 
significant relationship with the investment risk in common stock. When considering each of company, it was 
revealed that Bangkok Bank Public Company Limited (BBL), Bank of Ayudhya Public Company Limited (BAY), 
Kasikorn Bank Public Company Limited (KBANK), The Siam Industrial Credit Public Company Limited (SICCO), 
Trinity Watthana Public Company Limited (TNITY), Krungthai Card Public Company Limited (KTC), Kim Eng 
Securities (Thailand) Public Company Limited (KEST), Sicco Securities Public Company Limited (SSEC), 
Bualuang Securities Public Company Limited (BLS), Capital Nomura Securities Public Company Limited (CNS), 
Finansia Syrus Securities Public Company Limited (FSS), Phatra Securities Public Company Limited (PHATRA), 
Nava Leasing Public Company Limited (NVL), Ratchthani Leasing Public Company Limited (THANI), Navakij 
Insurance Public Company Limited (NKI), Bangkok Union Insurance Public Company Limited (BUI), and Muang 
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Thai Insurance Public Company Limited (MTI) have the inverse relationship with the investment risk in common 
stock, with significant difference. It implied that the finance companies listed on The Stock Exchange of Thailand 
which have the high accounting disclosure level would get the low investment risk in common stock, whereas the 
finance companies listed on the Stock Exchange of Thailand having  the low accounting disclosure level would get 
the high investment risk in common stock. 
 

KEY WORD:   Disclousure, Risk In Common Stock 

           
1.  บทนํา 
             สถานการณเศรษฐกิจในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและสงผลกระทบตอธุรกิจในทั่วโลก ซึ่งที่ผานมาประเทศ
สหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจหรือเกิดปญหาซับไพรม ซึ่งเกิดจากการปลอยสินเช่ือใหกับอสังหาริมทรัพยดอย
คุณภาพและสงผลกระทบกับประเทศตางๆ และระบบการเงินทั่วโลก  เชน อัตราดอกเบี้ย  การผันผวนทางเศรษฐกิจ
และการลงทุน ซึ่งทําใหนักลงทุนเกิดความ ไมมั่นใจในการลงทุนวาจะเกิดความเสี่ยงมากนอยเพียงใด  นอกจากน้ันยังมี
ผลกระทบตอสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยทําใหนักลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศเริ่มชะลอการลงทุนเพ่ิมขึ้น
เรื่อยๆ   และวิกฤติทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นน้ีสวนหน่ึงเปนเพราะขาดการเปดเผยขอมูล และเกิดการกระจายความเสี่ยง
คอนขางกวาง และจากวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยป 2540 ซึ่งสาเหตุสวนหน่ึงที่ถูกหยิบขึ้นมากลาวถึงคือ  
การที่งบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดไมไดสงสัญญาณเตือนภัยใหนักลงทุนและไมสะทอนฐานะการเงินที่แทจริง
ของกิจการ ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีมาตรฐานการบัญชีของไทยไมเปนสากล  แมวาแตเดิมน้ัน การกําหนดมาตรฐานการ
บัญชีไทยสวนใหญใช IAS( International Accounting Standards ) เปนแนวทางอยูแลว (มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม, 
2551, ออนไลน ) ดังน้ัน ผูบริหาร จําเปนตองทราบขอมูล และนักลงทุนจะตองไดขอมูลทางการบัญชีที่มีคุณภาพ 
เพ่ือใหเกิดความมั่นใจในการตัดสินใจที่จะลงทุนในหลักทรัพยตางๆ  ใหทันตอเหตุการณที่มีการเปล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา  ซึ่งทําใหทราบขอมูลและประเมินสถานการณไดทันตอเหตุการณที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถ
ประเมินความเสี่ยงในระดับตางๆไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญน้ันมีมากมายหลาย
ประการ 
           จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางบัญชีกับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ทั้งน้ี
เพราะกลุมธุรกิจการเงินเปนกลุมที่มีการลงทุนในหุนสามัญ ซึ่งอาจเกิดความเสี่ยงในการลงทุนประเภทน้ี  และการ
เปดเผยขอมูลทางการบัญชีที่ดี จะทําใหนักลงทุนสามารถประเมินความเสี่ยงในการลงทุนในหุนสามัญไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถเผชิญกับความเสี่ยงกับการลงทุนในหุนสามัญไดนอยที่สุด 

กรอบแนวความคิดและทฤษฎีการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีและทฤษฎีความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน 
สามัญมีดังน้ี 
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กรอบแนวความคิด 

                            ตัวแปรอิสระ     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทฤษฎีการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี 

         การเปดเผยขอมูล (Disclousure) มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูใชงบการเงินเขาใจในขอมูลที่นําเสนอ และชวยใหงบ
การเงินมีลักษณะเชิงคุณภาพ และชวยใหผูใชงบการเงินสามารถนําขอมูลทางการบัญชีของกิจการหนึ่งไปเปรียบเทียบ
กับอีกกิจการหน่ึง หรือเปรียบเทียบกับขอมูลของกิจการเดียวกันในแตละงวดบัญชีได การเปดเผยขอมูลที่จําเปนจะชวย
ใหงบการเงินมีความสมบูรณยิ่งขึ้นและไมทําใหผูใชงบการเงินเขาใจผิดในขอมูลที่นําเสนอ (นิพันธ เห็นโชคชัยชนะ 
และศิลปพร  ศรีจั่นเพชร, 2551: 12-1) 

หลักเกณฑการจัดทําและเปดเผยงบการเงินของบริษัทจดทะเบียน 
             เน่ืองจากงบการเงินเปนแหลงขอมูลที่สําคัญตอการตัดสินใจของผูลงทุน ดังน้ันเพ่ือใหผูลงทุนมีขอมูลที่
เพียงพอและถูกตอง  ตลอดจนไดรับทราบขอมูลโดยทั่วถึง  สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (ก.ล.ต.) จึงไดกําหนดหลักเกณฑการจัดทําและเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  รวมท้ังการจัดสงงบการเงินและ
รายงานเก่ียวกับฐานะการเงิน  และผลการดําเนินงานของบริษัทจดทะเบียน  มายังสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) เพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนถือปฏิบัติ  (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย,  2549: 8 -12) 

ลักษณะการเปดเผยขอมูล มี 2 ลักษณะดังน้ี (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544: 214) 
             1)  ขอบังคับ (Requirement) เปนลักษณะการเปดเผยขอมูลตามกฎระเบียบบังคับของภาครัฐ และตาม
ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  การเปดเผยขอมูลตองมีสาระสําคัญของ งบการเงิน แบบ
แสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1 ) และรายงานประจําป ซึ่งการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับตองมีการเปดเผย

ตัวแปรตาม 

ลักษณะประกอบการของกลุมธุรกิจการเงิน 
  ธุรกิจธนาคาร 
  ธุรกิจเงินทุน 
  ธุรกิจหลักทรัพย 
  ธุรกิจลีสซิ่ง 
  ธุรกิจประกันชีวิต 
  ธุรกิจประกันภัย 

ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของบริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  การเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ 
  การเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ 
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ขอมูลตรงตามกําหนดเวลา และมีการเปดเผยขอมูลนาเช่ือ ถูกตอง เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี และครบถวนตาม
ขอกําหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
            2)  ความสมัครใจ (Voluntary) จะเปดเผยมากหรือนอยขึ้นอยูกับวา ขอมูลน้ันมีตอการตัดสินใจของใชงบ
การเงินหรือไม และขึ้นอยูกับตนทุนการเปดเผยขอมูล ถาเปดเผยขอมูลจํานวนมากเกินไปจะทําใหกิจการตองเสีย
ตนทุนสูง เชน ตนทุนในการเก็บรวบรวม ตนทุนการจัดทํารายการประจําป ซึ่งเปนเอกสารท่ีเผยแพรสูสาธารณชน โดย
ทั้งหมดน้ีตองนํามาเปรียบเทียบกับประโยชนที่ไดรับในแงภาพลักษณที่ปรากฏตอบุคคลภายนอก และการที่บริษัทไม
ตองเสียคาปรับจากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดดานการเปดเผยขอมูลที่บังคับใชโดยหนวยงานที่เก่ียวของ รวมไปถึง
ประโยชนในแงความสะดวกตอการเขาถึงแหลงเงินทุนจํานวนมาก ถาหากกิจการตองระดมเงินทุนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

ทฤษฎีความเส่ียงจากการลงทุนในหุนสามัญ 
             ความเสี่ยงในการลงทุน คือ ความไมแนนอนของโอกาสท่ีจะไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนตํ่ากวา
ผลตอบแทนที่คาดหวังไว (expected return) ยิ่งผลตอบแทนที่ไดรับตํ่ากวาผลตอบแทนที่คาดหวังมากเทาใด การลงทุน
น้ันจะยิ่งมีความเสี่ยงมากขึ้นเทาน้ัน ในการวิเคราะหการลงทุนโดยทั่วไปถือวา ผูลงทุนเปนบุคคลที่ไมชอบความเสี่ยง 
หรือตองการหลีกเล่ียงความเสี่ยง หากการลงทุนใดมีความเสี่ยงมาก ผูลงทุนยอมตองการผลตอบแทนที่คาดหวังไวมาก
ขึ้น เพ่ือชดเชยความเสี่ยง  (จิรัตน สังขแกว, 2547:178) 
             คาสัมประสิทธิ์เบตา (Beta Coefficient : ) เปนดัชนีช้ีคาความเสี่ยงที่เปนระบบ คาเบตาบงบอกระดับและทิศ
ทางการเปล่ียนแปลงของอัตราผลตอบแทนของหุน เปรียบเทียบกับอัตราการเปล่ียนแปลงของตลาด 

1.  ถาคาเบตาของหลักทรัพย มีคา = 1 หลักทรัพยน้ันจะมีความเสี่ยงเหมือนกับตลาด 
2.  ถาคาเบตาของหลักทรัพย มีคา > 1 หลักทรัพยน้ันจะมีความเสี่ยงมากกวาตลาด 
3.  ถาคาเบตาของหลักทรัพย มีคา < 1 หลักทรัพยน้ันจะมีความเสี่ยงนอยกวาตลาด 

 
2.  ขั้นตอนการศึกษา 

การวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางระดับของการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงการลงทุนในหุน
สามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เพ่ือใหไดผลการวิจัยที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค  ผูวิจัยไดกําหนดวิธกีารดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังตอไปน้ี 

2.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง          
                ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี  คือ  บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ซึ่ง
จะทําการศึกษากลุมธุรกิจการเงิน ทั้งสิ้น  61  บริษัท ต้ังแตป  2548 - 2552  โดยแบงกลุมธุรกิจการเงินเปน 6 ประเภท 
คือ ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย  ธุรกิจลีสซิ่ง  ธุรกิจประกันชีวิต และประกันภัย 

2.2  เครื่องมือในการวิจัย 
                ในการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงการลงทุนในหุน
สามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดทําการศึกษา แนวคิด ทฤษฏี 
และงานวิจัยที่เก่ียวของตางๆ นํามาเปนแนวทางในการทํากระดาษทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการประจําป (แบบ 
56-1)  ดังน้ันกอนที่จะเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาวน้ีจึงไดทําการศึกษาแบบแสดงรายการ (56-1) และรายงานประจําป
ของบริษัทจดทะเบียนในกลุมธุรกิจการเงิน ซึ่งศึกษาเก่ียวกับระดับการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับและตามความสมัคร
ใจ โดยกระดาษทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) น้ันใชสําหรับตรวจสอบรายการที่
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เปดเผยขอมูลไวในแบบแสดงรายการ (56-1) ของแตละบริษัทที่จดทะเบียนของกลุมธุรกิจการเงินในแตละป  และใน
การศึกษาครั้งน้ีจะศึกษาขอมูลเก่ียวกับความเสี่ยงการลงทุนในหุนสามัญซึ่ง วัดความเสี่ยงจากคาเบตาของกลุมธุรกิจ
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยของแตละบริษัทและของแตละป ต้ังแตป พ.ศ. 2548 - 2552 

2.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
               ในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งน้ีแหลงขอมูลที่สําคัญเปนขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลดังกลาว
ไดมาจากการทบทวนเอกสาร ตํารา บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ งานวิจัยที่เก่ียวของและสื่อขอมูลอิเล็กทรอนิกส
ทั้งน้ีเพ่ือจะไดเขาใจถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูล ขอมูลทุติยภูมิที่สําคัญและจําเปนตองใชในการศึกษาสวนมาก
ไดมาจากฐานขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการเก็บขอมูลเพ่ือใชในการศึกษาครั้งน้ีไดจัดทําตาราง
ขึ้นมาใชในการสํารวจขอมูลเก่ียวกับรายการตาง ๆ ที่แตละบริษัทไดทําการเปดเผยไวในรายงานประจําปและขอมูลที่
เก่ียวของกับการศึกษาโดยขอมูลที่ใชในการศึกษามี 2 สวนคือ 
  2.3.1  การหาระดับการเปดเผยขอมูล โดยใชกระดาษทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการขอมูลประจําป 
(แบบ 56-1) คํานวณหาคาคะแนนของการเปดเผยขอมูล โดยถาบริษัทเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และการเปดเผยขอมูล
เพ่ิมเติมอยางสมัครใจ จะใหคะแนนเทากับ 1 แต ถาบริษัทไมเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมัครใจ จะใหคะแนนเทากับ 0 หลังจากน้ันทําการรวมคะแนนของแตละบริษัท  และนําคาคะแนนที่ไดจากการ
วัดการเปดเผยขอมูลในกระดาษทําการ มาคํานวณหาคาระดับการเปดเผยขอมูล        (Disclosure Index)   ดังน้ี 

               ระดับการเปดเผยขอมูล    =     

               โดยที่ 0≤ ระดับการเปดเผยขอมูล ≤1 
2.3.2 การหาคาเบตาเพ่ือวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของบริษัทในกลุมธุรกิจการเงิน ที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยเก็บรวบรวมขอมูลทางการเงินของบริษัทเชนอัตราผลตอบแทนของ
หุนสามัญของบริษัทและผลตอบแทนของตลาด เปนตน 

2.4  การวิเคราะหขอมูล 
2.4.1  ตามวัตถุประสงคขอที่ 1  เพ่ือศึกษาระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของกลุมธุรกิจที่จดทะเบียนที่

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอมูลที่ไดจากกระดาษทําการตรวจสอบแบบแสดงรายการขอมูล
ประจําป (แบบ 56-1)จะนํามาทําการมาวิเคราะหโดยแทนคาในสูตรเพื่อหาระดับจํานวนเปดเผยขอมูล   สถิติที่ใชการ
วิเคราะหขอมูล คือ คาเฉล่ีย (Mean) 

2.4.2  ตามวัตถุประสงคขอที่  2  เพ่ือศึกษาความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผูวิจัยไดนําขอมูลจากรายงานทางการเงินของกลุมธุรกิจการเงินที่จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มาทําการวิเคราะหโดยหาคาเบตา ( Beta )  (Eugene F. 
Brigham,Michael C. Ehrhardt, 2005: 186) 

       2.4.2.1  การคํานวณหาคาเบตา ( Beta ) หรือ  สามารถคํานวณไดดังน้ี   

  
โดยกําหนดให  

       β           =  คาสัมประสิทธิ์เบตา 
           =  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหุนสามัญ i กับ ตลาดหลักทรัพย 
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                            =   คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตลาดหลักทรัพย 
                =   คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของหุนสามัญ i  

2.4.3  ตามวัตถุประสงคขอที่  3  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับ
ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการ
วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระ กับตัวแปรตาม ไดแก ระดับการเปดเผยขอมูลกับความเสี่ยงจากการลงทุน
ในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดยพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพัทธ 
(Correlation  Coefficient )  เพ่ือทดสอบสมมติฐาน ประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ   

ขอมูลคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของระหวางระดับการเปดเผยขอมูลและคาเบตา 
ของกลุมธุรกิจการเงิน มีเกณฑพิจารณา ดังน้ี (พิสณุ  ฟองศรี, 2549: 159) 
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.80 - 0.99 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.60 - 0.79 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง  
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.40 - 0.59 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.20 - 0.39 มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางตํ่า  
  คาสัมประสิทธสหสัมพันธมีคาระหวาง 0.00 - 0.19 มีความสัมพันธกันในระดับตํ่า  
 
3.  ผลการวิจัย และการอภิปรายผล 

3.1  ผลการวิจัย 
 ผลการทดสอบความสัมพันธระหวางการเปดเผยขอมูลทางการบัญชี กับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ

ของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ป 2548 – 2552 
 

ตารางท่ี 1  สรุปความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจในรายงานประจําปกับความเสี่ยง
จากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงิน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  ป 2548 - 2552 

กลุมธุรกิจการเงิน Correlation คาเบตา (β) 
Pearson Correlation -0.924 
P Value 0.025* 

ธุรกิจธนาคาร 

N 5 
Pearson Correlation -0.692 
P Value 0.195 

ธุรกิจเงินทุน 

N 5 
Pearson Correlation -0.952 
P Value 0.013* 

ธุรกิจหลักทรัพย 

N 5 
Pearson Correlation 0.071 
P Value 0.910 

ธุรกิจลีสซิ่ง 

N 5 
Pearson Correlation 0.182 
P Value 0.770 

ธุรกิจประกันชีวิต 

N 5 
Pearson Correlation -0.101 
P Value 0.872 

ธุรกิจประกันภัย 

N 5 
* มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 
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จากตารางที่ 1 พบวาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจในรายงานประจําป 
ของกลุมธุรกิจการเงิน ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจหลักทรัพย มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหุนสามัญ อยางมีนัยสําคัญทางสถิตในระดับสูง สวนธุรกิจเงินทุน ธุรกิจลีสซิ่ง  ธุรกิจประกันชีวิต  และธุรกิจ
ประกันภัย มีความสัมพันธกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

3.2  อภิปรายผล 
              การวิจัยเรื่อง  ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุน
สามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   ป 2548 – 2552  พบวาระดับการ
เปดเผยขอมูลโดยรวมอยูในระดับสูง ทั้งในระดับการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยาง
สมัครใจโดยบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทจะเปดเผยขอมูลตามขอบังคับที่ ก.ล.ต. กําหนดไว แสดงใหเห็นวาบริษัทให
ความสําคัญในการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และมีการปรับปรุงพัฒนาการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับใหมีคุณภาพ
และเช่ือถือได อันเน่ืองมาจากมาตรการตาง ๆ ของ ก.ล.ต. และไดรับความสนใจจากนักลงทุนมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของ นภวรรณ เชิดชูวุฒิกุล ( 2546 ) เรื่องการเปดเผยขอมูลในรายงานประจําปของบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย กรณีศึกษาบริษัทในกลุมธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย สวนระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมัครใจน้ัน พบวาบริษัทของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผย
ขอมูลแตกตางกัน โดยรวมอยูในระดับสูง ซึ่งแตกตางกับงานวิจัยของอลิศรา  ผลาวรรณ ( 2547 ) ที่ไดทําวิจัย เรื่อง 
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของบริษัทกับระดับการเปดเผยขอมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งพบวากลุมทรัพยากรมีการเปดเผยขอมูลตามความสมัครใจในระดับคอนขางสูง 

ความเส่ียงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
พบวา ความเสี่ยงมีความผันผวนสูง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในชวงระหวาง ป 2548 – 2552  มีความเปล่ียนแปลงทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง และอัตราดอกเบี้ยสูง 

ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุม
ธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พบวาที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจ
หลักทรัพย ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยงจากการลงทุนใน
หุนสามัญที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ในระดับสูง สวนธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย มีความสัมพันธกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ อยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ แตเมื่อพิจารณาเปนรายบริษัท พบวามีบางบริษัทมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยง
จากการลงทุนในหุนสามัญ ซึ่งแสดงใหเห็นวาถาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับสูงจะทําใหความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญตํ่า แตถาบริษัทในกลุมธุรกิจ
การเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับตํ่าจะทําใหความเสี่ยงจากการ
ลงทุนในหุนสามัญสูง 
 
4.  สรุปผลการวิจัย 
     ในการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ
ของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยผูวิจัยขอสรุปผลการศึกษาดังน้ี 

4.1  ระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ป 2548 – 2552 แบงแยกลักษณะการประกอบธุรกิจเปน 6 ประเภท คือ ธุรกิจธนาคาร  เงินทุน  หลักทรัพย  ลีสซิ่ง  
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ประกันชีวิต และประกันภัย โดยจําแนกลักษณะการเปดเผยขอมูลเปน รายการเปดเผยขอมูลตามขอบังคับ และรายการ
เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ   ผลศึกษาพบวา การเปดเผยขอมูลตามขอบังคับทุกบริษัทมีระดับการเปดเผยขอมูล
ตามขอบังคับครบถวน สวนระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ พบวา ประเภทธุรกิจที่มีระดับการเปดเผย
ขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจสูงสุดคือ ธุรกิจธนาคาร รองลงมาคือ ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจเงินทุน ตามลําดับ  แตถา
พิจารณาเปนรายกิจการหรือรายบริษัทในแตละธุรกิจที่เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจสูงที่สุดเรียงตามลําดับพบวา 
ประเภทธุรกิจธนาคาร คือ บมจ.ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และประเภทธุรกิจประกันชีวิต คือ บมจ.กรุงเทพประกัน
ชีวิต (BLA) และประเภทธุรกิจเงินทุน คือ บมจ.บัตรกรุงไทย (KTC) ตามลําดับ  สําหรับการพิจารณาขอมูลแตละ
รายการที่เปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจน้ัน พบวารายการขอมูลที่มีระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ
เรียงลําดับระดับการเปดเผยขอมูลสูงที่สุดเรียงลงมาทุกบริษัทเปดเผยขอมูลจะเหมือนกันใน 4 รายการดังน้ี รายการ
คาํอธิบายและการวิเคราะหฐานะการเงิน รายการขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท (3ปที่ผานมา) รายการการกํากับ
ดูแลกิจการ และรายการคําอธิบายและการวิเคราะหผลการดําเนินงาน ตามลําดับ  สําหรับระดับการเปดเผยขอมูล
รองลงมามี 3 รายการที่สลับแตกตางกันเล็กนอยมีดังน้ีคือ รายการบุคลากร รายการโครงสรางเงินทุน และรายการ
ขอมูลที่คาดคะเนไวในอนาคต จากขอมูลการเปดเผยขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวาทุกธุรกิจของกลุมธุรกิจการเงินที่จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดใหความสําคัญกับการเปดเผยขอมูลครบถวนเช่ือถือไดมีคุณภาพ  และ
ใหความสําคัญเก่ียวกับการสงเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี โปรงใสตรวจสอบได และการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพ่ือสราง
ความมั่นใจกับนักลงทุน และผูถือหุนของบริษัท และเปนปจจัยในการสรางศักยภาพของการแขงขันนําไปสูความ
เจริญเติบโตและเพ่ิมมูลคาใหกับผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
      4.2  ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ป 2548 – 2552  ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงิน พบวาประเภทธุรกิจที่มีความ
เสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญสูงสุด คือ ธุรกิจหลักทรัพย รองลงมาคือ ธุรกิจธนาคาร และธุรกิจเงินทุน ตามลําดับ แต
ถาพิจารณาเปนรายกิจการหรือรายบริษัทในแตละประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญสูงสุดเรียง
ตามลําดับพบวา ประเภทธุรกิจหลักทรัพย คือ บมจ.หลักทรัพยคันทรี่ กรุป (CGS) รองลงมาคือ ประเภทธุรกิจธนาคาร 
คือ บมจ.ธนาคารทหารไทย (TMB) และประเภทธุรกิจเงินทุน คือ   บมจ.เงินทุนกรุงเทพธนาทร (BFIT)  ตามลําดับ 
สําหรับประเภทธุรกิจหลักทรัพย มีความเสี่ยงสูงสุดมีคาเบตา(β) สูงกวาตลาด แสดงใหเห็นวาประเภทธุรกิจหลักทรัพย
มีความเสี่ยงสูงกวาตลาด สวนประเภทธุรกิจประกันภัย มีความเสี่ยงตํ่าสุด 
      4.3  ผลการศึกษาการทดสอบความสัมพันธระหวางระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีกับความเสี่ยงจาก
การลงทุนในหุนสามัญของกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  พบวาที่ระดับ
นัยสําคัญ 0.05 ระดับการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจ ในภาพรวมของกลุมธุรกิจการเงิน ประเภทธุรกิจธนาคาร 
และประเภทธุรกิจหลักทรัพย ตามลําดับ มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตในระดับสูง สําหรับประเภทธุรกิจเงินทุน ธุรกิจลีสซิ่ง ธุรกิจประกันชีวิต และธุรกิจประกันภัย 
ตามลําดับ มีความสัมพันธกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญ อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  ถาพิจารณาเปนราย
กิจการหรือรายบริษัทในแตละประเภทธุรกิจ มีระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกัน
ขามกับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในระดับสูงสุด พบวาประเภทธุรกิจธนาคาร คือ 
บมจ.ธนาคารกรงุเทพ (BBL) ประเภทธุรกิจเงินทุน คือ  บมจ.เงินทุนสินอุตสาหกรรม (SICCO) ประเภทหลักทรัพย คือ 
บมจ.หลักทรัพยพัฒนสิน (CNS) ประเภทธุรกิจลีสซิ่ง คือ  บมจ.ราชธานีลีสซิ่ง (THANI) และประเภทธุรกิจประกันภัย 
คือ บมจ.นวกิจประกันภัย (NKI) สวนระดับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับ
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ความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญอยางไมมีมีนัยสําคัญทางสถิติ พบวาประเภทธุรกิจประกันชีวิต ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ถาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับสูงจะทํา
ใหความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญตํ่า แตถาบริษัทในกลุมธุรกิจการเงินที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย มีการเปดเผยขอมูลในระดับตํ่าจะทําใหความเสี่ยงจากการลงทุนในหุนสามัญสูง 

4.4  ขอเสนอแนะ  
                    ผูวิจัยขอเสนอแนะผลที่ไดจากการวิจัยในครั้งน้ี 

 4.4.1  ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
                 ควรเปดเผยขอมูลของบริษัทที่สําคัญและจําเปนตอการตัดสินใจในการลงทุน และการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติม
อยางสมัครใจมีการเปดเผยขอมูลสูงควรนํารายการเปดเผยขอมูลเพ่ิมเติมอยางสมัครใจไปไวในการเปดเผยขอมูลตาม
ขอบังคับ 
4.4.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

     4.4.2.1  ควรศึกษาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม
กับความเสี่ยงจาการลงทุนในหุนสามัญ เพ่ือใหทราบผลวาเหมือนหรือแตกตางกับการวิจยัครั้งน้ีอยางไร 

     4.4.2.2  ควรศึกษาเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลทางการบัญชีของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมอื่น นอกจากกลุมธุรกิจการเงิน  
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การพัฒนาระบบ ERP และธุรกิจ 
เพื่อกลยุทธการบริการลูกคาของโรงงานผลิตรถพวงและรถขนสงน้าํมัน 

Business and ERP System Development for Customer Service Strategy 
of Trailer and Truck Manufacturing 

 

ปนจนา สงาเนตร1   จํานงค จึงธีรพานิช2 

-------------------------------------------------------------- 
 

ABSTRACT 
 

ERP (Enterprise Resource Planning) packages provide generic off-the-shelf business and software 
solutions to customers.  However, these packages are implemented in companies with different corporate and 
national cultures.  Implementation of an ERP package in Service and Customer Service departments without 
customization evidences various issues in an organization.  The business being studied in this thesis is manufacturer 
of aluminum petroleum dry tank bulk and trailers.  Due to partial lack and insufficiency of the supporting computer 
system there are feedbacks from internal and external customers for the system not being able to support their needs.  
The thesis is a study of factors which impact success in implementation of ERP system (SL8) between project leader 
(IT) and users who work in Customer Service, Service, Sales and Engineering Department who support and deal 
directly with customers.  The case study on Heil Asia Company (Thailand) covers training mechanism on 
technology and operation on ERP system. This includes completion, correctness of supporting database in ERP 
system, customization of EPR system (SL8) to the company’s business, relation of personnel in organization, 
characteristic of project leader and users. 

The study is done by using questionnaires to collect data and information from both project team and users.  
Sample size in the study is 28. Result of survey shows that the effect on employee satisfaction level in training, 
database, ERP software customization, organizational culture, project team, and top management support has 
significant relationship with ERP system implementation. The study also results Training, Database, ERP software 
customization, Organizational culture, Project team, and Top management support are key factors that have high 
impact to success of implementation and utilization of ERP System (SL8).  However, employee satisfaction level in 
terms of user competency has no significant relationship with ERP system implementation because possession of 
basic knowledge.  Although some users have little work experience with Heil Asia, but the most important thing is 
eagerness and willingness to learn and embrace new things especially willing to learn about the ERP system which 
will eventually help to improve user’s work.  The thesis concludes that in the whole picture, respondents of the 
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survey who are employees of the company are satisfied with the ERP system implementation and they are supporters 
to the project. 

 
KEY WORD :  Enterprise Resource Planning, software customization, customer service, aluminum petroleum dry 

tank bulk 
 
1. Introduction 

When dealing with the fast paced business world, modern technology is needed so that business can 
actually be far ahead than one would ever have imagined.  There are many great tools available today to help a firm 
stay in touch with not only clients, but with its budget, income, and supplies all at the same time. 

When it comes to modern technology, it is actually many computer programs that a firm may find to be the 
biggest help to run your business the right way.  The business world moves fast, and no customer is going to sit and 
idly wait on a slow company to produce.  If the customer has to wait in things, they are better off going to the next 
guy that can offer the same service with quicker results.  It is very important that business has the latest technology 
to help getting that extra customer, or that extra praise that will go with word of mouth.  The more can be offered to 
customer, the more customers a business will have and this is plain and simple. 

A successful company that is using modern technology as a tool for success is obviously in touch with the 
fact that communication is key to a business that survives.  Customers do not like to be left to wonder what is going 
on, and suppliers need to know what it is they need to ship.  This is a common rule of thumb in the business market, 
communication rules all.  The quicker this rule is followed, the faster the company will grow and prosper.  
Communication is vital for the success and the general running of any business today large or small. 

A successful company that relies on modern technology will never be caught dead without the good system 
support.  The fact is basically any and all smaller businesses today solely rely on the system as a means to support 
and to deal with customers.  

Customer service is one of the most important ingredients of the marketing mix for products and services.  
High quality customer service helps to create customer loyalty.  Customers today are not only interested in the 
product they are being offered but all the additional elements of service that they receive, to the refund and help that 
they receive when they have a complaint about a faulty product that they have paid for. 

Making a business grow is never an easy task because many of the things that happen in the course of 
operation are not predictable.  However, there is always a door that opens diversifying chances of soaring high, and 
it is up to business owner to take advantage of all prevailing favorable conditions that may help the business achieve 
its destiny. 

Technology is just one of the things that have come the way and have proven very useful in more than one 
way.  With the variety of products that technology has come with, it is now possible for many small scale based 
companies to rise from zero to hero.  The only limitation that many entrepreneurs are facing is the fear of embracing 
new things and ideas.  There are many ways in which technology can help an entrepreneur to achieve his goals. 
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There are software packages that a business can put into use to assist in accounting as well as marketing.  
By acquiring a laptop or computer, one can easily buy the software and install it on the machine and will find that 
keeping track of finances this way is much easier than the manual way.  The software can also be of great help when 
it comes to maintaining the inventory levels. 

 
2. Methodology 

This research study uses sample survey as a research method.  Sample survey method usually gathers 
information from a sample of population by use of questionnaire for the primary purpose of collecting data related to 
the research problem.  Sample survey method indicates that the purpose of the contacting respondents is to obtain a 
representative sample of the target population.  

Respondents and Sampling Procedures : The researcher has used Non-Probability Sampling (Convenient 
Sampling).  A sampling technique in which units of the sample are selected on the basis of convenience.  

The researcher used Convenient Sampling that refers to the procedure of obtaining respondents who are 
most conveniently available.  This is a technique used to obtain large number of completed questionnaire quickly 
and economically.  

The respondents of this research were employees at Customer Service, Service, IT,  Engineering 
department, and top management of Heil Asia Company limited in 2010 which is located in Ayutthaya.  

Research Instruments and Questionnaire: 
Primary data was collected by interview and filled in the data by the researcher.  Forms of questions are 

closed-ended because it helps respondents to make quick decision among several alternatives and also help the 
researcher to control possible answers.  

The questionnaire consists of two parts – personal information part, factor of Training, Database, ERP 
software customization, organizational culture, project team, user competency, top management support that 
influencing level of ERP system implementation.  Form of questions and answers are both Thai and English each 
question is with Five Point Linkert Scale which is used to indicate the degree respondents assigned to each question. 
In addition, to collect relevant data from setting questions makes easily to analyze replies of respondents by 
minimizing bias.  

This study measures the level of employee satisfaction on ERP system implementation at Heil Asia, 
Ayutthaya province for the sample business and study the relationship between level of satisfaction on ERP system 
implementation performance and effectiveness by using some part of ERP implementation of all theories combined 
together to develop for the conceptual framework for this research.  A questionnaire can be separated into three 
parts.  

Part 1)  The information of respondents.  
Part 2)  Total of  52 questions to measure the level of satisfaction.  The 5- Point Linkert Scale is used as 

the indicator measuring the degree of the opinions. 
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Collection of Data / Gathering Procedures: 
The researcher used the questionnaires in interviewing respondents in person to understand and collect 

answers of respondents. This ensures interviewee clearly understand the questions. This method used in this case 
where interviewee is handful number. The sample group comprise employee at Customer Service, Service, IT, 
Engineering department and Top management of Heil Asia Company Limited during the period of February 2010 to 
March 2010 on Monday through Friday from 9:00 am. – 4:00 pm.    

To obtain the required information, both primary and secondary data were employed. The secondary data 
was gathered from textbooks, Internet, magazine, thesis, journal, and other related researches.  The information 
derived about ERP implementation was used to develop the framework for this study.  

Primary data was collected by interviewing questionnaires directly to employees at Customer Service, 
Service, IT, Engineering department and Top management of Heil Asia Company Limited to test the hypothesis.  
The researcher used the questionnaires to interview during February 2010 to March 2010.  

After the required data from questionnaire was collected, it was analyzed and summarized in a readable 
and easily interpretable from by the Statistical Package for Social Science (SPSS) program to ensure accuracy. 
Statistical Treatment of Data: 

The answer of 28 respondents was analyzed by using SPSS software, which provided research finding 
based on statistical results such as frequencies, means, and Bivariate Relationship Analysis. 

Test of hypothesis were tested by employing bivariate correlation statistic; more specifically, the 
Spearman’s rank correlation coefficient, which is non-parametric test is used to measure on the ordinal scale as 
described by Zikmund. 

 
3. Data analysis  
Descriptive Analysis:  

Descriptive analysis is presented in the form of frequency table which is easy to understand and interpret.  
This section consists of two parts – profiles of respondents, Factors that related to level of satisfaction compose of 
training, database, ERP software customization, organization culture, project team, user, top management support, 
and ERP system implementation factors.  
Hypothesis testing: 

In this section, the relationship between seven main independent variables (training, database, ERP 
software customization, culture organization, project team, user competency and top management support) and a 
main dependent variable (ERP system implementation) is examined by using SPSS program.  The bivariate 
correlation is employed to find out the relationship between independent and dependent variables. In this research, 
the null hypothesis is set as “There is no relationship between independent variable and dependent variable”.  In this 

case, the null hypothesis is H0 :ρS = 0 while Ha : ρS ≠ 0 
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Correlation Coefficient: 
It is necessary to establish the strength of the relationship between ordinal variables. In this case, the 

researcher cannot assume that these variables have interval properties (i.e. a rating scale) then the appropriate form 
of assessing strength of association in this research is Spearman’s Rank – Order Correlation Coefficient. Spearman 

correlation coefficient, denoted as ρS , is one of the best known coefficients of association for rank-order data.  The 
coefficient is appropriate when there are two variables per object, both of which are measured on an ordinal scale so 
that the objects may rank two order series. 
Test of Significant and Significant Level:  

Two-tailed test is employed because the direction of association cannot be determined in advance.  
Correlation coefficient significant at the 0.05 confident level is used in this research.  It is identified with a single 
asterisk, and those significant at the 0.01 level are identified with two asterisks in case of these being more relations. 
Interpretation of Correlation Coefficient: 

When two variables are correlated the result is a correlation coefficient (ρS). A correlation coefficient is a 
decimal number, between .00 and +1.00, or .00 and -1.00, which indicates the degree to which two values for one 
variable are related. 

Variables are positively correlated (+1.00) if a case with low value for one variable also tend to have low 
value for the other, and a case with high values on one also tend to be high on the other.  Negatively correlated 
variables (-1.00) show the opposite relation: the higher the first variable the lower the second tend to be.  Suppose 
that the coefficient is near 0.00 it means the two variables is not related to each other.  It may say that the case with a 
value on one variable is no indication of what the other case with a value is on the other variables.  It can be 
explained that one variable in no indication of the variable. 
Discussion of the Result: 

The results from the hypothesis testing show that the effect on employee satisfaction level (training, 
database, ERP software customization, organizational culture, project team, and top management support) has 
significant relationship with ERP system implementation but employee satisfaction level (user competency) has no 
significant relationship with ERP system implementation.  

 
4. Conclusion  

The main purpose of this research is to identify the factors in customer service and service department that 
effect ERP system implementation at Heil Asia in Ayutthaya province. 
 The conceptual model was established to test the relationship between the level of employee satisfaction, 
which consists of seven main variables (training, database, ERP software customization, organizational culture, 
project team, user, and top management support) and ERP system implementation.  From the respondents of this 
research, it is found out that majority of employees of Heil Asia is male.  They have the age between 26-30 years 
old. Most of them are graduates of bachelor’s degree, and work at Heil Asia For more than 3 years.  Largest group of 
the respondents 85.7% are non-management position. And the majority group is user. From this research, in the 
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whole picture, it can be concluded that respondents are satisfied with ERP system implementation performance of 
Heil Asia.   
 
Finding and recommendation: 

Future research should incorporate more extensive multiple-item behavioral-intentions measure. For 
example some people prefer manual work to using computer, or people who prefer routine, day to day job, satisfy 
with current status, don’t like analysis kind of work have more resistance to new technology. Future research 
should be generalized to study other tank and trailer service and customer service in other countries or provinces. 
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การบริหารประสบการณลูกคาเพ่ือสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ 
Customer experience management for business’s loyalty 
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-------------------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคในการสรางความเขาใจในเรื่อง การบริหารประสบการณลูกคา เพ่ือสรางความ

จงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ พบวาการนําแนวคิดในดานการบริหารประสบการณลูกคา โดยเริ่มต้ังแตระยะ กอน ระหวาง 

และหลังการใชบริการของลูกคาที่สรางประสบการณที่ดี และเกิดความประทับใจในแตละจุดที่ลูกคาสัมผัสสงผลให

เกิดความประทับใจกับลูกคา และทําใหลูกคากลับมาใชบริการอีกอยางตอเน่ือง รวมถึงระดับการซื้อที่เพ่ิมขึ้นของลูกคา 

กอใหเกิดเปนความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจในที่สุด  

 ดังน้ัน การศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาเพ่ือสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจจะสามารถนํามาใช

ประโยชนในการพัฒนาการสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจใหประสบความสําเร็จในอนาคต 
 

คําสําคัญ : ประสบการณ, ความจงรักภักดี 

 

Abstract 

 The objectives are to study the customer experience management for business’s loyalty. The result of study 

customer experience management is the conceptualization of managing customers’ experiences in every aspect since 

before, between, and after service from business unit. This concept is to make customers impressive in every touch 

point that be provided to bring good and impressive experiences that make customer revisit until to have higher 

customer loyalty. 

  So, the development of customer experience management for to give success to business unit in future. 
 

KEY WORD: Experience, Loyalty 
 
1. บทนํา 

การบริหารประสบการณลูกคา (customer experience management (CEM)) คือ Philip Kotler (2006) การ
บริหารองครวมของประสบการณลูกคา (total experience) ผานทางจุดสัมผัส (touch points) ที่เปนหัวใจของการสราง
ความรูสึกที่ดี อันเปนที่มาของสายใยความผูกพัน (emotional) ระหวางลูกคากับหนวยธุรกิจไวอยางเขมแข็งและ
                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ยาวนาน Stern (2009) เปนการพัฒนาตอยอดมาจากกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship 
management (CRM)) ซึ่งมีพันธะสัญญาที่มีอิทธิพลสําคัญตอการรักษาฐานลูกคาที่มีความจงรักภักดี (loyalty) เพ่ือให
ลูกคาอยูกับธุรกิจไดอยางยั่งยืน 

  
2. ความสําคัญของปญหา 

ปจจุบันการแขงขันแยงชิงสวนครองตลาด และการสรางฐานลูกคาใหเกิดความจงรักภักดีในแตละหนวยธุรกิจ 
อันเปนที่มาของรายไดที่ตอเน่ือง โดยกลยุทธการบริหารความสัมพันธกับลูกคา (customer relationship management 
(CRM)) เปนกลยุทธที่ไดรับความนิยมเปนอยางมากในการสรางฐานลูกคา ดวยกิจกรรมตางๆ มากมายที่สรางขึ้นมาเพ่ือ
จูงใจในการรักษาลูกคาเอาไว อยางไรก็ตามการบริหารความสัมพันธกับลูกคา เริ่มไมเพียงพอที่จะทําใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ ดังน้ัน จึงเปนที่มาของการศึกษาการบริหารประสบการณลูกคาซี่งสนใจที่จะสรางความพึง
พอใจกับลูกคาต้ังแตกอน , ระหวาง และ หลังจากใชบริการแลว เพ่ือนํามาสรางเปนความพึงพอใจถึงขั้นที่จะกลายเปน
ความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจตอไป 
 
3. ขั้นตอนการศึกษา 

การศึกษาครั้งน้ีเปนการคนควาจากเอกสาร, งานวิจัย (paper base research), ผลงานวิชาการตางๆท่ีเก่ียวของ ทั้ง
ในและตางประเทศ ในดานของความสําคัญของการบริหารประสบการณลูกคา, ความสัมพันธระหวาง การบริหารการ
สรางประสบการณลูกคากับ การสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ เพ่ือรวบรวมนํามาเปนเครื่องมือในการสรางความ
จงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ  

 
4. ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

สําหรับการศึกษาครั้งน้ีไดมีการคนควางานวิจัยที่เก่ียวของ จากทั้งในและตางประเทศโดยสามารถแบงเปน 
 3 ประเด็นที่สนใจดังน้ี 

4.1 ความสําคัญของการบริหารประสบการณลูกคา 
มีผูศึกษาในเรื่องฃความสําคัญของการบริหารประสบการณลูกคา ดังน้ี 
Darden and Badin ((1994), cited in Taher et al. (1996) ไดศึกษาความสัมพันธของประเภทสินคากับ

ความสามารถของพนักงานขาย พบวาหากปราศจากความผูกพันทางดานความรูสึกและอารมณ (affection) จะยังไม
เพียงพอในการสรางความจงรักภักดีของลูกคา Levitt ((1983), cited in Taher et al. 1996) Levitt ไดเสนอแนวทางใน
การเสนอบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาและสามารถทําใหลูกคาเกิดความจงรักภักดี โดยพยายามทําใหลูกคา
ไดรับประสบการณที่ดี และใหบริการอ่ืนที่เหนือกวาคูแขง ทั้งน้ีสินคาและประสบการณในการใชบริการพ้ืนฐานตางๆ 
ตองดีอยูแลวดวย นอกจากน้ีรานคาปลีกจะตองพยายามใหมีบริการอื่นๆ ที่ผูอื่นไมมี should และ will expectation 
ตลอดจนทําใหลูกคาเกิดความแปลกใจ (surprise) และความสนุกสนานเพลิดเพลิน (fun) ในขณะที่มาใชบริการ  

Pearce (1997) ไดขอสรุปจากการศึกษาวาลูกคาที่มีคาตอธุรกิจมากที่สุดคือลูกคาที่มีความจงรักภักดีตอตรายี่หอ
อยางมากและเปนผูที่ใชสินคาในปริมาณที่มากดวย ดังน้ันโปรแกรมการตลาดใดๆ ควรมุงสรางความจงรักภักดีของ
ลูกคา (loyalty) ไปที่ลูกคากลุมที่มีความจงรักภักดีตอตรายี่หอและลูกคากลุมที่ซื้อสินคาในปริมาณมาก เพ่ือเปนการเพ่ิม
ยอดขายและสรางสวนครองตลาดใหธุรกิจประสบความสําเร็จ 
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Mogelonsky (1997) พบวา ลูกคาที่เขารวมโปรแกรมสวนใหญตองการขอเสนอพิเศษ (specials) ไมใชเพราะมี
ความจงรักภักดีตอรานคา (Store loyalty) โดยกลุมลูกคาที่มีความจงรักภักดีจะเปนกลุมลูกคาที่พอใจกับชนิดของสินคา 
ความสามารถของพนักงานขายและปจจัยอื่นๆ ที่สามารถทําใหเกิดความผูกพันถึงระดับที่เปล่ียนเปนความจงรักภักดีได  

Featherstone (1998) ในประเทศอังกฤษ และประเทศสหรัฐอเมริกา รานคาปลีกใชโปรแกรมการตลาดชวย
สรางความซื่อสัตยของลูกคา (customer loyalty program) ดวยการใหสิ่งจูงใจในการซื้อ เชน คูปองรูปตางๆ เครดิตจาก
ราคาสินคาโดยที่ผูบริโภคเห็นวา การใหสิ่งจูงใจดังกลาวเปนบริการหลัก (core offer) ของรานคาไปแลว นอกจากน้ี 
โปรแกรมดังกลาวอาจไมสามารถสรางความซื่อสัตยของลูกคาไดจริงแต เปนเพียงพฤติกรรมการซื้อซ้ําที่เกิดขึ้นเปน
การช่ัวคราวเทาน้ัน 

Schmitt (2003) กลาวถึงประสบการณของลูกคาต้ังอยูบนพ้ืนฐานของความเช่ือวา องครวมแหงประสบการณ 
(Total Experience) เปนหัวใจของการสรางสมความรูสึกดีๆ อันเปนแกนของสายใยความผูกพัน (emotional 
attachment) ซึ่งจะเช่ือมโยงลูกคากับธุรกิจไวไดอยางแข็งแรงทั้งในระยะส้ันและระยะยาว โดยที่องครวมแหง
ประสบการณเปนผลสะสมจากความประทับใจในการปฏิสัมพันธ (impression of interactions) ที่เกิดขึ้นในแตละครั้งที่
ลูกคาติดตอกับบริษัทผานทางจุดสัมผัส (touch points)  

Carbone (2004) พบขอเท็จจริงวา การสรางสิทธิประโยชนที่ธุรกิจสรางสรรคเพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีตอ
ลูกคาน้ันยังไมเพียงพอตอการรักษาลูกคาใหอยูกับธุรกิจอยางยาวนาน ถึงแมจะพยายามเติมเต็มความตองการท่ีอยู
ภายในจิตใจของลูกคาอยางเต็มที่แลวก็ตาม โปรแกรมการทํา CRM ก็ยังมีหนวยธุรกิจจํานวนมากที่ไมประสบ
ความสําเร็จ 

Bansal et al (2004) ไดขอสรุปวาการรักษาฐานลูกคาของผูประกอบการโดยการผูกสัมพันธกับกลุมลูกคาอยาง
ตอเน่ืองสามารถลดตนทุนไดดีกวาการหาลูกคาใหม ตัวอยาง เชน องคกรธุรกิจใน สหรัฐอเมริกา กิจการหลาย ๆ แหง
ไมสามารถรักษาฐานลูกคาไวได เน่ืองจากการบริการท่ีไมมีประสิทธิภาพ กิจการหลายแหงจึงตองปรับเปลี่ยนกลยุทธ
เพ่ือรักษาลูกคา   

Jesse Garrett (2006) ไดศึกษาความจงรักภักดีของลูกคา และองคประกอบของประสบการณลูกคา พบวา ความ
จงรักภักดีของลูกคาน้ัน เกิดขึ้นจากการทําใหลูกคารูสึกดี และมีความสัมพันธที่ดีตอทุกขั้นตอนการใหบริการและ
สินคาที่นําเสนอแกลูกคา โดยการสรางหรือเพ่ิมความจงรักภักดีของลูกคาจากช่ือเสียงของตราสินคา โดยยิ่งทําใหตรา
สินคามีช่ือเสียงเพ่ิมขึ้น ความจงรักภักดีของลูกคายิ่งเพ่ิมขึ้นเชนกัน 

John W. Schouten, et.al (2007) โดยศึกษาประสบการณสูงสุดของลูกคาและกลุมสังคมตราสินคา  ซึ่งการสราง
ประสบการณสูงสุดแกลูกคาคือ การสรางใหลูกคาเกิดความเช่ือ และทัศนคติ รวมถึงการสงผานความเปนตัวตน  และ
จากรวบรวมขอมูลพบวา ผลกระทบของการสรางประสบการณสูงสุดแกลูกคาคือ การสรางกลุมสังคมตราสินคา  
เน่ืองจากการสรางประสบการณสูงสุดคือ การสรางความปรารถนา  คุณคาและประโยชนสูงสุด จากกิจกรรมทาง
การตลาดท่ีลูกคาไดรับ ซึ่งจากงานวิจัยน้ีพบวา กิจกรรมการตลาดเปนสวนหน่ึงของการสรางประสบการณสูงสุดของ
ลูกคา และสามารถสรางกลุมสังคมตราสินคา จากความซื่อสัตยของลูกคาแตละรายได 
 จากงานวิจัยขางตนทําใหเห็นไดวาการบริหารประสบการณ (CEM) ลูกคาไดเขามามีบทบาทสําคัญเพ่ือพัฒนาสู
การสรางความจงรักภักดีของลูกคาใหเกิดตอหนวยธุรกิจ จากการบริหารทุกกิจกรรม และกระบวนการในการซื้อสินคา
หรือบริการท่ีนาประทับใจ เพ่ือใหลูกคาอยูกับหนวยธุรกิจ ประสบความสําเร็จในการสรางความจงรักภักดีตอหนวย
ธุรกิจ 
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4.2 ความสัมพันธของการบริหารประสบการณลูกคากับความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ 
โดยความสัมพันธระหวาง CEM และ การสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจน้ัน อยูในลักษณะของการสราง

ความจงรักภักดีตอตราสินคา (brand loyalty) จากการบริหารประสบการณของลูกคา เพ่ือสรางความรูสึกที่ดี นา
ประทบัใจ และพัฒนาใหกลายเปนความจงรักภักดีในที่สุด 

butter and Cantrell (1984) และ Butler (1991) คุณสมบัติของบริษัท (รานคาปลีกสมัยใหม) เปนตัวเสนอให
เกิดผลลัพธตอความไววางใจของผูบริโภคน้ันคือ ความไววางใจในตัวบริษัทหรือความมีช่ือเสียงของบริษัทน่ันเองที่
เปนแรงจูงใจ ยอมรับบริษัท  

Zucher (1986) ความมีช่ือเสียงของตราสินคา (brand reputation) น้ันมาจากความคิดเห็นของผูอื่นที่แสดงวา
สินคาน้ันดีและสามารถเช่ือถือไดไวใจได มาจากมีอิทธิพลของคุณภาพและการใชงานหรือใชบริการ  

Butler (1991) กลาววาการตอบสนองท่ีจะทําใหเกิดความไววางใจในสินคาน้ันๆเกิดขึ้น เมื่อลูกคาเกิดความพึง
พอใจจากการใชบริการเทาน้ัน เปนการตอกย้ํา ทําใหเกิดการยอมรับตราสินคา ซึ่งลูกคาจะมีความไววางใจในตราสินคา
มากขึ้น 

Yamagishi and Yamagishi (1994), Scheer and Steenkanp (1995) บุคลิกตราสินคาของผูบริโภค (consumer-
brand characteristics) ความชอบในตราสินคา ประสบการณในตราสินคา ความพึงพอใจในตราสินคา และการไดรับ
การสนับสนุนจากตราสินคา เปนสิ่งที่สงผลตอความไววางใจในตราสินคา เปนความพึงพอใจในตราสินคา (brand 
satisfaction)  

Creed and Miles (1996) ซึ่งนําไปสูความคาดหวังของลูกคาที่เปนบวกตอตราสินคา ความสามารถหรืออํานาจ
แหงตราสินคา (brand competence) เปนหน่ึงเดียวที่สามารถนําไปสูการแกปญหา เพ่ือบรรลุเปาหมายแหงความตองการ
ของลูกคา 

Doney and Canon (1997) ความไววางใจจากกลุมหน่ึงไปยังอีกกลุมหน่ึง peer support ใหเห็นคุณคาของสินคา
น้ัน และการไววางใจจะถูกบอกกลาวจากบุคคลไปยังบุคคลอื่นหรือจากกลุมดังกลาวไปยังผูบริโภค ผูบริโภคก็จะ
ไววางใจในตราสินคาซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหเกิดความเช่ือถือในตราสินคา (trust in brand) จากเหตุผลดังกลาวขางตน ทําให
ลูกคาเกิดความไววางใจ ในตราสินคา จะทําใหลูกคายังคงใชสินคาหรือบริการดวยความจงรักภักดี 

Peter Hodges and Shuh Yuan Liou. (2009) องคประกอบสําคัญของกระบวนการพัฒนาสินคา คือ การรับขอมูล
หรือความตองการของลูกคาเก่ียวกับการทํางานของรถยนต วาลูกคาสวนใหญตองการรถยนตที่มีประสิทธิภาพการ
ทํางานอยางไร และตองมีการใชขอมูลที่ไดจากลูกคามาพัฒนาเปนสินคาใหมอยางรวดเร็ว สงผลใหกระบวนการผลิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น คือ ลดรอบระยะเวลาการผลิต คุณภาพสินคาเพ่ิมขึ้น และความพึงพอใจของลูกคาสูงขึ้น ซึ่ง
กระบวนการดังกลาว ถือเปนการใชประสบการณตรงของลูกคาเพ่ือมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาสินคาเพ่ือใหสินคามี
ประสิทธิภาพและตรงกับความตองการของลูกคามากขึ้น 

ศริิวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2541) การปรับปรุงกระบวนการ การใหบริการลูกคา การใชงบประมาณในการทํา
ตลาด ความจงรักภักดีที่ลูกคามีตอหนวยธุรกิจ (concept of loyalty) เปนแนวโนมความต้ังใจอยางลึกซึ้งที่ลูกคาจะเกิด
การซื้อซ้ํา และใหการสนับสนุนตราสินคาที่พอใจโดยมีการใชบริการอยางสมํ่าเสมอในอนาคต ดังน้ันจะเปนสาเหตุทํา
ใหมีการซื้อสินคาเดิมซ้ํา ทั้งน้ีปจจัยสถานการณที่มีอิทธิพลและความพยายามทางการตลาดท่ีมีศักยภาพ เปนสาเหตุให
เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมความจงรักภักดีตอตราสินคาได  
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ราชวัฒน ศรทิพย. (2550) การบริหารประสบการณของลูกคาในธุรกิจรถยนต ใหประสบความสําเร็จจากการ
บริหารเพ่ือสรางประสบการณที่ดีในดานการใหบริการโดยบุคลากร และดานการออกแบบสถานที่เพ่ือใหลูกคา
สามารถสัมผัสผานประสาทสัมผัสทั้งหา  

ดังน้ัน จึงสามารถสรุปความสัมพันธระหวาง การบริหารประสบการณลูกคากับการสรางความจงรักภักดีตอ
หนวยธุรกิจไดวา การบริหารประสบการณลูกคาน้ัน สามารถนํามาใชในการสรางความจงรักภักดี ดวยการพัฒนาจุด
สัมผัส หรือ กิจกรรมตางๆ เมื่อลูกคาเขามาใชบริการ และสามารถสัมผัสได และกอเกิดเปนความประทับใจของลูกคา 
เกิดความผูกพันกับความรูสึกที่ดีเหลาน้ันและกลายเปนความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจในที่สุด 

4.3 การบริหารประสบการณลูกคาเพ่ือความจงรักภักดีในหนวยธุรกิจคาปลีกสมัยใหม 
Brenda Soars. (2003) ธุรกิจคาปลีกกจะตองสงผานประสบการณและตรอกย้ําความตองการซื้อสินคาใหกับ

ลูกคา ดวยเครื่องมือตางๆ ที่จะทําใหลูกคาเกิดจินตนาการ การมองหาสินคา และการจดจําสินคาได โดยการใช การ
เริ่มตนอุปมาอุปมัย orientation metaphors, ความตองการและอารมณของลูกคา demand/mood shopping, จิตวิทยาของ
สี psychology of colour, การตลาดโดยเสียง sonic marketing และ การตลาดโดยกล่ิน aroma marketing มีการจัดลําดับ
ช้ันความตองการของลูกคาและประเภทของสินคา ในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ เพ่ือคนหาชองทางที่มีผลลัพธเชิงบวก
ตอความสําเร็จ 

Oh, Sujin. (2008) การบริหารประสิทธิภาพของประสบการณ การสรางความจงรักภักดี ธุรกิจตองเขาใจการ
รับรูทางดานอารมณเขามาใชในการสรางประสบการณแกลูกคา ดวยการสรางประสบการณที่มีความสัมพันธ กับ
ประสบการณทั่วไปของลูกคา และพฤติกรรมในการซื้อซ้ํา (repurchase) และการบริหารประสบการณของลูกคาใน
ชองทางที่หลากหลายของการตลาดเชิงประสบการณที่มีผลตอการเปล่ียนแปลงระดับของการซื้อในครั้งตอไป  

Kamaladevi B. (2009) บทบาทของปจจัยดานสิ่งแวดลอมของธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม ประกอบดวย ตรา
สินคา ราคา การสงเสริมการตลาด การจัดการหวงโซอุปทาน ทําเลที่ต้ัง การโฆษณา บรรจุภัณฑและสลากสินคา การ
ผสมผสานในการบริการ และบรรยากาศในรานคา สงผลตอประสบการณลูกคา ทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจมากขึ้น 
มีความถ่ีในการเขารานมากขึ้น ซื้อสินคาครั้งละจํานวนมากขึ้น และทําใหรานคามีกําไรสูงขึ้น 

Brenda Soars. (2009) สิ่งแวดลอมในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม เปนตัวกระตุนที่มีผลตอประสบการณของ
ลูกคา และสามารถเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของลูกคาได ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอการรับรูดวยเหตุผล และ
อารมณของลูกคา เปนตัวกระตุนการรับรูที่มีผลตอประสบการณของลูกคา โดยมีการผสมผสานกันอยางเหมาะสม  

Nancy M. Puccineli., et.al (2009) กลาววา การบริหารประสบการณลูกคาในธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม จาก
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกคา ควรตระหนักถึงวิธีการเพ่ิมความพึงพอใจใหกับลูกคา ซึ่งควรเขาใจใน
องคประกอบของพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของลูกคาเก่ียวกับ วัตถุประสงค รูปแบบ กระบวนการหาขอมูล การจําได 
ความเก่ียวพัน ทัศนคติ อารมณ บรรยากาศ และความเปนกันเอง โดยกระบวนการตัดสินใจซื้อในแตละขั้นตอนของ
ลูกคาจะมีความหลากหลายและซับซอนมากขึ้น   

Russell Lacey (2009) การสมัครสมาชิกของหางสรรพสินคาเพ่ือเพ่ิมความจงรักภักดีตอหางสรรพสินคามีผล
อยางมากตอรายไดของธุรกิจ ลูกคามีการเปดใจท่ีจะใหคําเสนอแนะแกบริษัทมากกวาลูกคาที่ไมเปนสมาชิก เน่ืองจาก
การสัมผัสขอมูลขาวสารของบริษัทมากกวาลูกคาที่ไมไดเปนสมาชิก  

ธีรวิทย ฉายภมร (2544) ตราสินคา (brands) ของรานคาปลีกสมัยใหม เกิดคุณคาจากการเรียนรูเก่ียวกับตรา
สินคาของผูบริโภค (brand knowledge) จากการพัฒนาการรับรูตอตราสินคา (brand awareness) และ ตราสินคา (brand 
image) เพ่ือกอใหเกิดความสอดคลองและความเช่ือมโยงคุณคาเขากับตราสินคาโดยผูประกอบการตองใหความสําคัญ
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ในการพัฒนาสวนผสมของรานคา ทั้งรูปธรรมและนามธรรมเพื่อนํามาสรางคุณคาตอตราสินคา การพัฒนาปจจัยอัน
เปนองคประกอบของภาพลักษณรานคาที่ตรงกับความคาดหวังของผูบริโภค เพ่ือสรางความผูกพันกันตราสินคา และ
เกิดประโยชนตอการสรางคุณคาตราสินคา (brand equity) สูงสุด  

ทาริกา วัฒนกุญชร (2548) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขายมีความสัมพันธกับ พฤติกรรมการซื้อ และแนวโนม
พฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภคที่มาใชบริการหางเทสโกโลตัส โดยลูกคามีความตองการใหมีการจัดกิจกรรม
สงเสริมการขายดานการลดราคา และความหลากหลายของสินคา  

ฌานพล รตนาภรณ (2549) และ กลยุทธการตลาดของธุรกิจรานคาปลีกสมัยใหม ที่สําคัญในการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภคในประเทศไทยดวยการสรางภาพลักษณของรานคาปลีกสมัยใหม เพ่ือเปลี่ยนทัศนคติและ
พฤติกรรมการซ้ือสินคาของกลุมเปาหมาย จากสภาพแวดลอมที่ทันสมัย มีสินคาและบริการที่นาประทับใจจากการนํา
เทคโนโลยีเขามาใชเพ่ือสรางความถูกตองแมนยํา ใหเวลาในการเปดบริการหลายช่ัวโมง สินคามีความหลากหลาย การ
รับประกันความพอใจในตัวสินคาและบริการ, กลยุทธการต้ังราคา เพ่ือสรางยอดขายและคุณคาใหกับรานคาปลีก
สมัยใหม  

กรวิกา รอดปาด (2550) การสรางประสบการณใหกับลูกคาทางกายภาพ และประสบการณทางความรูสึก 
เพ่ือใหลูกคาเกิดความรูสึกที่ลึกซึ้งตอองคการท่ีแนบแนนและยั่งยืน 

ญาดา ยงพันธกุล ฐิติพร ต้ังไตรธรรม และ มาลีรัตน จันเทรมะ (2550) ศึกษา อิทธิพลของการตลาดเชิง
ประสบการณ คอฟฟ แบงคก้ิง ของธนาคารกสิกรไทย ตอภาพลักษณและทัศนคติของผูบริโภค ใชกลยุทธการสื่อสาร
การตลาดแบบผสมผสาน และอุปกรณอํานวยความสะดวกที่ทันสมัย ในการสรางประสบการณรวมตอตราสินคา ซึ่ง
สงผลใหลูกคาธนาคารมีทัศนคติที่ดีตอการใชบริการ 

วจิณหสิญา สีวราภรณสกุล (2551) ปจจัยหลักในการเลือกซื้อสินคาคือ ประสบการณ ในตราสินคา เชนการได
ยินไดฟงจากโฆษณาหรือจากการบอกกลาว หรือประสบการณที่ไดทดลองใส หรือเคยใช รูปลักษณคุณภาพ แลวจึงมา
คํานึงถึงตราสินคา และราคาที่สมเหตุสมผล  

จากงานวิจัยที่ เ ก่ียวของดังที่นําเสนอมาขางตน จึงสามารถที่จะสรุปความสัมพันธของการการบริหาร
ประสบการณลูกคากับการสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจคาปลีกสมัยใหมไดวา การบริหารประสบการณ (CEM) 
สามารถนํามาใชในการสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจคาปลีกสมัยใหมใหประสบความสําเร็จได  
 

5. สรุปผล 
 จากผลการศึกษา ของSchmitt (2003)  Jesse Garrett (2006) และคนอื่นๆ ดังที่ไดมีการนําเสนอ ในเรื่องของการ
นํา CEM เขามาใชในการสรางความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ น้ันทําใหสรุปไดวาความจงรักภักดีตอหนวยธุรกิจ
สามารถนํา การบริหารประสบการณลูกคาเขามาใชในการแกปญหาความไมเพียงพอของการสรางความจงรักภักดีจาก
กลยุทธ CRM เพียงอยางเดียวได ทั้งน้ี จากการศึกษาของ John W. Schouten (2007)  Brenda Soars (2009) และคนอื่นๆ 
ในดานของการทํา CEM สามารถสรุปไดวาควรทําการศึกษาถึง กิจกรรม สิ่งแวดลอม ตลอดทั้งกระบวนการของการซื้อ
สินคาหรือบริการ ของหนวยธุรกิจที่สามารถสรางความประทับใจแกลูกคา นํามาเพ่ือพัฒนาใหกลายไปเปนเครื่องมือ 
สําหรับสรางความจงรักภักดีของลูกคาในหนวยธุรกิจ และรักษาฐานลูกคาใหอยูกับหนวยธุรกิจไดอยางยั่งยืนตอไป 
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การบริหารการส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน 

THE MANAGEMENT ON INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION  

OF PRESENT ORGANIZATION 
 

ณัฐกาญจน  สุวรรณธารา1  และ ดร. ธีระ เตชะมณีสถิตย 2 

-------------------------------------------------------------- 

บทคัดยอ 

 

การดําเนินธุรกิจและการตลาดขององคการในปจจุบัน  การส่ือสารการตลาดเปนสิ่งที่สําคัญ   มีสินคาและ

บริการหลาย ๆ องคการท่ีมีคุณภาพดีนาสนใจ  รวมท้ังการบริการท่ีดีเยี่ยม  แตการบริหารการสื่อสารการตลาดไม

สามารถไปถึงผูบริโภคหรือกลุมเปาหมายไดก็ยอมจะไมประสบความสําเร็จ    ซึ่งการบริหารการสื่อสารการตลาด

มีเครื่องมือตาง ๆ ที่หลากหลาย   เชน  การโฆษณา  การประชาสัมพันธ  และการตลาดทางตรง   ฯลฯ  เครื่องมือ

การสื่อสารเหลาน้ี      จะตองถูกทําใหเกิดการเช่ือมโยง ของทุกๆ เครื่องมือการสื่อสาร  เรียกการสื่อสารแบบน้ีวา  

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     

วัตถุประสงค  ในการศึกษา 1) เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 2) เพ่ือศึกษา

ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ และ 3) เพ่ือทราบถึงแนวทางการบริหารการสื่อสารการตลาด

เชิงบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ 

วิธีการศึกษา เปนศึกษาจากผลงานการวิจัยที่เก่ียวของ  หรือผลงานการวิจัยที่สอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา   

หนังสือ     บทความจากวารสาร และนิตยสารทางการตลาด ที่เก่ียวของกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ

องคการ  และนํามาสรุปตามวัตถุประสงคที่ตองการศึกษาในครั้งน้ี 

ผลสรุปของการศึกษา ไดดังน้ี 

1. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ไดพัฒนาปรับปรุงมาตลอดต้ังแต ค.ศ.1989  จนถึงปจจุบันเพ่ือให

สอดคลองกับเปล่ียนแปลงของธุรกิจและพฤติกรรมของผูบริโภค 

2. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  มีความสําคัญตอองคการในปจจุบันอยางมาก  เพราะการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพจะสงผลตอการสรางภาพลักษณและความสําเร็จขององคการในอนาคตได 

3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  ที่มีประสิทธิภาพจะตองมีการกําหนดแผนการสื่อสารใหสอดคลอง

กับวัตถุประสงคขององคการ  และเครื่องมือสื่อสารจะตองสื่อสารเปนทิศทางเดียวกัน 

 

คําสําคัญ :  การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ และองคการ 
                                                 
1 นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต   มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Abstract 

 

Nowadays marketing communication plays the important role in executing business and performing the 

marketing. There are many products and services that have interesting brands and excellent services but their 

communications cannot reach the consumers and the target groups which will lead to unsuccessful outcomes. 

Marketing Communication have tools like advertising, public relations, and direct marketing, etc.  All these 

tools must make connections among themselves. We call this kind of communications integrated marketing 

Communication or IMC  

The objectives in this study are 1) To  study  the IMC evolution 2) To study  the importance of IMC and 

3) To realize  the IMC administrative approach. 

   Study  from the related researches or from the researches that are in line with the subject’ books ,  

articles from  journals, marketing  magazines  related to organizations’ IMC and conclude the study according to 

the objectives of this study. 

         The final resuets  of the study are followed: 

1. IMC has been developed continoursly since 1989 up until now to be in line with the business changes 

and the consumers’ behaviors. 

2. IMC plays the vital role in present organization because effective communication does effect the 

image and the success of the organization  in the future. 

3. Effective IMC must schedule plans of communications that are in line with the organization’s 

objective and the communication tools must communicate in the same way 
 

KEY WORD :  Integrated marketing communication and Organization 

 

1. บทนํา 

ในโลกธุรกิจปจจุบันการรับรูขอมูลขาวสารของผูบริโภค   ไดกระจายเปนวงกวาง และรวดเร็วมากขึ้น 

พรอมกับจํานวนคูแขงขันก็มีจํานวนมากข้ึนตลอดเวลาเชนกัน ดังน้ันการสื่อสารขอมูลเก่ียวกับสินคาและการ

บริการขององคการ  จะตองทําการสื่อสารใหผูบริโภครับรูวาคุณสมบัติตาง ๆ ขององคการ    มีความแตกตางเหนือ

คูแขงอยางไร (Semenik, 2002) การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated marketing communication) ของ

องคการในปจจุบันจึงถือไดวา เปนกระบวนการที่ชวยใหองคการสามารถบรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจ ไดอยาง

รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยอาศัยการกําหนดวัตถุประสงคการสื่อสาร ใหสอดคลองกับเปาหมายของ

องคการ (Schultz and Schultz, 2004)          
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การศึกษาเรื่องการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน จึงเปนเรื่องที่นาศึกษา

เพ่ือประโยชนตอวงการธุรกิจในระยะยาว  มีงานวิจัยที่ศึกษาถึง ความคาดหวังในการนําการสื่อสารการ ตลาดเชิง

บูรณาการมาใชในการตลาดขององคการ  พบวาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   ทําใหเกิดความจง รักภักดีตอ

องคการได  ซึ่งการสื่อสารดังกลาวน้ัน  จะตองมีความตอเน่ืองและจะตองนําเสนอจากสื่อหลาย ๆ ดาน  ซึ่งสื่อแต

ดานเหลาน้ันจะตองนํามาพิจารณาวางแผนรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ (Janek and Michael, 2008) ดังน้ัน  จาก

การศึกษาทําใหทราบวา การสื่อสารการตลาดเชิงบูณาการจะตองวางแผนการสื่อสารใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ขององคการ เครื่องมือการสื่อสารจะตองรวดเร็วและ  มีประสิทธิภาพเพ่ือสรางความแตกตาง 

 

2. ขั้นตอนการศึกษา     

การศึกษาเรื่องการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน  ทําการศึกษาจาก

ผลงานการวิจัยท่ีเก่ียวของ  หรือผลงานการวิจัยที่สอดคลองกับเรื่องที่ศึกษา   หนังสือ   บทความจากวารสาร และ

นิตยสารทางการตลาด ที่เก่ียวของกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการ 

 

3. ผลของการศึกษา 

ความหมายการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

ความหมาย   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (Integrated  marketing  communication)  หรือนักการ

ตลาดและนักวิชาการหลาย ๆ  ทานใชเรียกสั้น ๆ  วา  ไอเอ็มซี  ซึ่งไดมีสมาคมการตลาด    นักวิชาการการบริหาร  

และนักการตลาดหลายทาน    ไดใหความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ในแตยุคแตกตางกัน     ซึ่ง

ความแตกตางกันของความหมายของ  ไอเอ็มซี   น้ันมาจากการมีประสบการณใน การนําสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการไปใช ของแตละองคการในอดีตจนถึงปจจุบัน  และไดถูกปรับเปล่ียนตามสภาพของการเปล่ียนแปลง

ของธุรกิจขององคการ  (Maclhavaram และคณะ, 2005)   มีความหมายโดยสรุปในแตยุดดังตอไปน้ี 

ค.ศ. 1989     American Association of   Advertising Agencies      การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เปน

แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารเพ่ือใหเกิดความจดจํา ในคุณคาของการปฎิบัติการกลยุทธที่รวมกันอยางหลากหลาย 

เชนการโฆษณา การขายตรง การสงเสริมการขาย การประชาสัมพันธ และความกลมกลืนในการใชเครื่องมือ

เหลาน้ีจะตองเปนทิศทางเดียวกัน   มีความชัดเจน และมีผลกระทบในการสื่อสารมากที่สุด 

ค.ศ. 1991     Schultz   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  เปนกระบวนการการจัดการของแหลงขอมูลที่ 

หลากหลายเก่ียวกับสินคาและบริการเหลาน้ัน   จะสามารถถึงกลุมเปาหมายไดอยางไร  

ค.ศ. 1992    Keegan และคณะ  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  เปนกลยุทธในการประสานขอมูล

ขาวสารท่ีหลากหลายและเปนการใชสื่อ  ที่เปนองคประกอบที่รวมกันใหเปนองคประกอบสวนรวมท่ีมีอิทธิพลตอ

การรับรูคุณคาของตราสินคา  
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ค.ศ. 1999    Kotler และคณะ  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  เปนแนวคิดภายใตการดูแลขององคการ  

โดยตองปฏิบัติอยางรอบครอบครบถวน  และเปนการสื่อสารที่รวมกันในชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย    โดย

ตองมีความชัดเจนและมีความสมํ่าเสมอตลอด    

ค.ศ. 2002     Ducan  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการเปนกระบวนการสําหรับการสรางและดูแลความ 

สัมพันธของผลกําไรของกลุมเปาหมายและผูที่เก่ียวของ โดยควบคุมยุทธศาสตรหรืออธิพลขาวสารท่ีหลากหลาย

สงถึงกลุมเหลาน้ี และสนับสนุนการสงขอมูลอยางจริงจัง 

ค.ศ. 2004    Schultz & Schultz   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เปนกลยุทธเก่ียวกับกระบวนการใน

การวางแผน การพัฒนาเพ่ือใหการสื่อสารสําเร็จ และเปนการประเมินคารวมกันสามารถตรวจวัดได   สามารถ

ปฎิบัติการจูงใจการสื่อสารตราสินคาใหกับผูบริโภคผูคาดหวังและบุคคลที่เก่ียวของตลอดเวลา 

ค.ศ. 2005   Kliatchko   การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ เปนแนวคิดและกระบวนการในการจัดการ

เชิงกลยุทธเนนที่ผูที่คาดหวังเปนศูนยกลางของชองทางการสื่อสาร และผลลัพธของการสงการสื่อสารตราสินคา

ตลอดเวลา   

จากความหมายของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  (Integrated marketing communication)   หรือ 

ไอเอ็มซี ที่สมาคมการตลาดและนักวิชาการตาง ๆ ที่ใหความหมายตามแตละยุดแตละสมัย ซึ่งมีการปรับเปล่ียน

ตามความเปล่ียนแปลงของธุรกิจน้ัน ทําใหทราบวาทฤษฎีที่เก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีการพัฒนา

และปรับปรุงตลอดเวลา   เพ่ือประโยชนในดานเศรษฐกิจขององคการ และของประเทศ นอกจากน้ันยังเปนการ

พัฒนาและปรับเปล่ียนตามพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไปตามแตละยุดแตละสมัยดวย (Shultz และคณะ, 

2008)  ซึ่งหากองคการใดไมมีการพัฒนาปรับปรุงการสื่อสาร    ก็จะไมสามารถเขาถึงผูบริโภคได 

 ซึ่งสอดคลองกับบทความวิชาการเรื่อง  ความคาดหวังการนําการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมาปฎิบัติ

ในองคการของ  (Alyssa, 2008 )  ไดสรุปไดวา  ในโลกของการติดตอสื่อสารแบบสองทางในปจจุบัน   สามารถทํา

ใหการติดตอสื่อสารเขาถึงบุคคลเปนการสวนตัวมากขึ้น  ทําใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว  ดังน้ันการ

เขียนแผนทางธุรกิจขององคการน้ันไมสามารถเขียนแลวจะดําเนินการไดตลอดปโดยไมมีการเปล่ียนแปลง  

องคการจะตองมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจขององคการไดตลอดเวลา   ยุทธศาสตรถือไดวา  เปนสิ่งหน่ึงที่ถูก

นํามาใชในปจจุบัน  เพ่ือสนับสนุนและสามารถเขากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม  โดยยุทธศาสตรที่

องคการจะตองสรางขึ้นมานั้นจะตองสามารถปรับตัวเพ่ือความอยูรอดไดตลอดเวลา  โดยจะตองตระหนักถึง 

1.  ความเคล่ือนไหวที่เกิดขึ้นตลอดเวลา  จะตองปรับยุทธศาสตรอยางไรเพ่ือความอยูรอดขององคการ 

2. การเปล่ียนแปลงในแตละสวนที่เกิดขึ้นมา  มักจะมีความเก่ียวของและสอดคลองซึ่งกันและกัน  จะตอง

ศึกษาใหเขาใจ 

นอกจากน้ัน   บทสรุปของบทความวิชาการยังสรุปอีกวา  การเปล่ียนแปลงของการสื่อสารการตลาดเชิง

บูรณาการในแตละยุดแตละสมัยน้ัน  เปนยุดของการทําสงครามเช่ือมตอ  เปนยุดใหมของการตลาด  การติดตอทาง

การตลาด  และการแพรกวางทางสังคม การวิวัฒนาการการเคล่ือนไหว  การใชขอมูลรวมกันมากขึ้น  ขอมูลถูก



การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    873 

เปดเผยมากขึ้น  การสื่อสารเปนการสื่อสารที่รวมสมัยกัน  ดังน้ันองคการจะตองทําการศึกษาใหเขาใจ  ถึงการเปล่ีย

แปลงการสื่อสารเพื่อเขาถึงผูบริโภคในปจจุบัน 

 

ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    (Integrated    marketing communication)   มีความสําคัญอยางมาก

สําหรับวงการธุรกิจในปจจุบัน   เพราะเปนกลยุทธอยางหน่ึงที่องคการ ไดนํามาใชในการวางแผนทางการตลาด   

เพราะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   มีเครื่องมือการสื่อสารที่มีความหลากหลายในการผสมผสานเครื่องมือ

ตาง ๆ ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคขององคการ      และสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท้ังในแบบกวาง ๆ หรือแบบ

เฉพาะเจาะจงไดดี ซึ่งสามารถเลือกใชไดตามสถานการณ จึงเหมาะกับการสื่อสารทางการตลาดในยุดปจจุบันซึ่งมี

การแขงขันกันมาก   

เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ  สามารถปรับใชเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธทางการตลาดได

เปนอยางดี  เชน  การประชาสัมพันธ  เหมาะกับการเปดตัวสินคาใหม  การโฆษณาเปนการสรางการรับรู (Brand 

awareness)   การจัดกิจกรรมทางการตลาด เปนการสรางประสบการณทางตรงใหกับผูบริโภค หรือกิจกรรมเพ่ือ

สังคม เปนการสรางภาพลักษณใหกับตราสินคา เปนตน ซึ่งสามารถเลือกเครื่องมือการสื่อสารตามความเหมาะสม

กับวัตถุประสงคขององคการ   (Schultz and Patil, 2009)  

ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ     ยังเปนการสรางความเชื่อมโยงในการวางแผนทาง

การตลาดใหกับองคการไดเปนอยางดีมาก    ทําใหการบริหารจัดการขององคการเกิดการดําเนินงานแบบบูรณาการ

ตอกันและกัน   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ( Reid, และคณะ,  2009)  เรื่องความสัมพันธระหวางการสื่อการ

การตลาดเชิงบูรณาการกับ การกําหนดทิศทางการตลาดขององคการ    และการกําหนดทิศทางตราสินคาของ

องคการ ซึ่งสามารถสรุปไดวา     ทั้ง 3 สวน   คือ  1.  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  2.  การกําหนดทิศทาง

การตลาดขององคการ  และ 3.การกําหนดทิศทางตราสินคาขององคการ     มีการเช่ือมโยงและเก่ียวของกัน    และ

การเช่ือมโยงที่เกิดขึ้น    เพราะการแขงขันทางความคิดของธุรกิจในปจจุบัน   ผลการวิจัยยังพบอีกวา ทิศทางของ

การตลาดขององคการ   เปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ   และทิศทางของตราสินคาของ

องคการ    โดยในแตละสวนจะมีจุดเช่ือมโยงที่แตกตางกัน    แตสอดคลองกัน  เชน ทิศทางการตลาดขององคการ    

กับทิศทางตราสินคาขององคการ     มีลูกคาเปนจุดการเช่ือมโยง  สําหรับทิศทางการตลาดขององคการ    กับการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    มีความรวมมือภายในเปนจุดเช่ือมโยง   และการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ    

กับทิศทางของตราสินคาขององคการ   มีเอกลักษณของตราสินคาเปนจุดเช่ือมโยง ทุกสวนที่กลาวมาแลวทั้งหมด  

จะตองทํางานรวมกันดวยความสัมพันธที่ดี และมีวัตถุประสงครวมกัน 

จากงานวิจัยสรุปวา  การตลาดเชิงบูรณาการเปนสิ่งที่จําเปนของนักธุรกิจที่จะตองทําความเขาใจวา  ทั้ง  3 

สวนที่กลาวมาแลว   มีความเก่ียวของ และเช่ือมโยงตอกัน แตละสวนมีคุณคาในตัวของตัวเอง   ซึ่งนักธุรกิจจะตอง
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ศึกษา   เพราะเปนประโยชนตอการวางแผนทางการตลาดขององคการเปนอยางมาก เพราะจะชวยใหการ

ดําเนินการในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการมีประสิทธิภาพในการสื่อสารมากข้ึน 

 

การบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการกับองคการในปจจุบัน 

การบริหารองคการในอดีต   นักการตลาดมักจะทําการวางแผนการสื่อสารการตลาดโดยการวางแผนวาจะ

สื่อสารการตลาดไปยังลูกคาเปาหมายไดอยางไร  แตในปจจุบันนักการตลาดในองคการจะตองวางแผนใหมวา   

องคการจะตองเปนผูรับฟงลูกคาเปาหมายวาพวกเขาเหลาน้ันมีความตองการอะไร    จึงจะทําการวางแผนใน

สื่อสารการตลาด   (Schultz, และคณะ, 2009 )   การเปล่ียนแปลงดังกลาวมีผลกระทบตอแนวคิดตอองคการใน

ปจจุบันที่จะทําการวางแผนการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ โดยมีผลกระทบวาการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณา

การอาจจะไมเพียงแตบูรณาการสื่อ หรือขอมูลเทาน้ัน แตจะตองทําการสื่อสารบูรณาการองคการกับกลุมเปาหมาย

ใหไดดวย ดังน้ัน การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะตองเริ่มตนที่กลุมเปาหมาย ไมใชเริ่มตนที่การวางแผนการ

สื่อสารขององคการเพียงอยางเดียว (Schultz, 2010)   

มีงานวิจัย    อีกเรื่องหน่ึงที่สอดคลองกับการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการใน

ปจจุบันเก่ียวกับการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ   เพราะงานวิจัยไดกลาวถึงวาการบริหารการ

สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่สําคัญภายในองคการ    ควรจะมีการวางแผนการสื่อสารกับบุคคลากรภายใน

องคการใหรับทราบในเรื่องราวตาง ๆ  กอน  เพราะจะทําใหการสื่อสารกับกลุมเปาหมายภายนอกมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน     งานวิจัยที่กลาวถึงคือเรื่องการขัดขวางการสื่อสารตราสินคาขององคการกับการเปล่ียนแปลงของ

โครงสรางภายในองคการ  (Kitchen, และคณะ, 2007)   เพราะการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการภายในองคการ

กอนทําใหสามารถทราบถึงปญหา อุปสรรค ขอบกพรอง และจุดเดน ของการสื่อสารกอนที่จะนําการสื่อสาร

การตลาดสูภายนอกใหกลุมเปาหมายไดรับทราบทําใหมีโอกาสในการสามารถแกไข ปรับปรุงเปล่ียนแปลงขอมูล

การสื่อสาร (Mcgrath, 2005) 

ดังน้ัน  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ  จึงเปนเรื่องจําเปนอยางมาก  ที่จะตองทําการ

สื่อสารกับบุคคลาการภายในขององคการกอน  เพ่ือตรวจสอบแผนการการส่ือสารการตลาด  และเพ่ือทําความ

เขาใจกับบุคคลากรภายในองคการของตนเอง  นอกจากน้ันการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ที่มี

ประสิทธิภาพ  จนทําใหองคการเปนที่รูจักของบุคคลทั่วๆ  ไปสงผลทําใหองคการสามารถขยายธุรกิจใหเพ่ิมมาก

ขึ้นได  ซึ่งการขยายธุรกิจขององคการก็คือความเจริญเติบโตขององคการซึ่งเปนเปาหมายของเจาขององคการทุก ๆ 

คน  ซึ่งงานวิจัยของ ( Joseph, 2010)  เรื่อง ประสิทธิภาพที่แทจริงของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  จะตอง

สามารถขยายตราสินคาขององคการได     ซึ่งไดกลาวโดยสรุปไววา การสรางภาพลักษณของตราสินคา (Brand 

image) ขององคการ จะเกิดขึ้นมาไดน้ัน  การขยายตราสินคา( Brand  extension)   ก็เปนสวนประกอบสวนหน่ึง

ของการสรางภาพลักษณของตราสินคา  องคการตองสรางภาพลักษณที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือความ

ประสบความสําเร็จในตลาดในยุคศตวรรษที่   21   ภาพลักษณดังกลาวจะตองสอดคลองกับองคการ   ดังน้ันการ
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ขยายตราสินคาออกกไปใหกลุมเปาหมายและบุคคลอื่น ๆ  ที่มีสวนเก่ียวของกับองคการไดรับทราบมากขึ้นเทาไร  

น้ันคือความประสบความสําเร็จในการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการ   

หลังจากที่องคการไดทําการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการแลว องคการควรจะมีตรวจสอบผล
การปฎิบัติการ   โดยการทําการประมินผลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  เพราะจะทําใหเรามีโอกาสไดเรียนรู  
และพัฒนาการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการได  โดยการพิจารณาจากผลตอบแทนที่ไดรับเปนไป
ตามวัตถุประสงคขององคการหรือไม     ถากิจกรรมการสื่อสารการตลาดไมไดผล  หรือไดผลตํ่ากวาที่คาดหวังไว  
ก็จะเปนพ้ืนฐานสําหรับการประเมินและการเปลี่ยนแปลงตอไป  สําหรับกิจกรรมการสื่อสารการตลาดที่ประสบ
ความสําเร็จ  สามารถนํากลับไปใชไดอีก  หรือถูกนํามาพัฒนาตอไปได  ทําใหงานการสื่อสารการตลาดเปนการ
เรียนรูที่สรางคุณคาสําหรับองคการ  กลุมเปาหมาย    และผูบริหารอยางตอเน่ืองและอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
(Keller, 2006) 

Ewing (2009) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การวัดและการประเมินผลของการสื่อสารการตลาดเชิงบรูณาการ”   ซึ่ง
สามารถสรุปออกมาเปน 5 แนวคิด   ดังน้ี 

1.  รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการ    จะตองสามารถเขาใจถึงกระบวนการกระตุน
กลุมลูกคาเปาหมายอยางลึกซึ้ง 

2. รูปแบบการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการที่นํามากระตุน แตละรูปแบบจะตองมีความสัมพันธกัน  
3. ตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งวา  เทคโนโลยีมีผลกระทบตอแรงเสริมในการสื่อสารการตลาดของลูกคา

เปาหมายอยางไร     และจะสรางความสมดุลยใหมีผลตอการวางแผนทางการตลาดและการประเมินผลการสื่อสาร
การตลาดไดหรือไม 

4. ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับความสัมพันธของการสื่อสารการตลาด  และการกระตุนของการ
สื่อสารการตลาด 

5. ทําความเขาใจเก่ียวกับ การใชรูปแบบการสื่อสารการตลาดวาจะนํามาใชเมื่อไหร  ใชเพราะอะไร และ
ใชอยางไร  เพ่ือใหการสื่อสารการตลาดเกิดความสมบูรณมากขึ้น 

ซึ่งแนวความคิด ทั้ง  5 แนวคิดเปนสิ่งที่ดีในการประเมินผล   ไมลาสมัย และการประเมินผลจาก 5 
แนวความคิดมีความละเอียดมากขึ้นตอการเชื่อมโยงระหวาง ความสามารถทางการตลาด และแรงกระตุนในการ
สื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการขององคการ 

Reid (2009)  ทําการวิจัยเรื่อง” การตรวจสอบ  การดําเนินงาน  ของขั้นตอนและผลลัพธที่ตามมาของการ
สื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ”   งานวิจัยสรุปไดดังน้ีคือ  การตรวจสอบผลลัพธของการใช การส่ือสารการตลาด
เชิงบูรณาการองคการ   มีความสัมพันธตอผลลัพธของตราสินคาในการวิจัยสามารถประเมินได  3  ดาน  คือ    1. 
วัดจากยอดขายขององคการ   2.ความพ่ึงพอใจของลูกคาที่มีตอองคการ 3.ขอไดเปรียบขององคการกับคูแขง 

ดังน้ัน  การประเมินผลการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ  จึงเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับองคการเพราะจะ
เปนผลสรุปของการดําเนินการในการนําการสื่อสารไปใชวามีขอดีที่ควรจะดําเนินการตอไป    หรือมีขอผิดพลาดที่
จะตองปรับปรุงหรือพัฒนาอยางไร  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตอไปขององคการ 

 
ทิศทางอนาคต  การบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการใหเกิดประสิทธิภาพ 

จากการศึกษาการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน จะเห็นไดวามีความ 
สําคัญตอการเจริญเติบโตตอองคการในอนาคตเปนอยางมาก    ซี่งสอดคลองกับ (Schultz and Schultz, 2004) ที่
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กลาวถึง ทิศทางอนาคตของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
ควรจะตองมีการวางแผนดังตอไปนี้ 

1. การกําหนดแผนจะตองมีความสัมพันธกับวัตถุประสงคขององคการ   
2. การใชเครื่องมือการสื่อสารจะตองครอบคลุมทุกขอบเขตและทุกระดับของเครื่องมือการสื่อสาร

การตลาด   เพ่ือใหเกิดความกลมกลืน ตอเน่ือง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
3. การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ ใหความสําคัญกับทุกลําดับและทุกประเภทของกลุมเปาหมายโคย

ครอบคลุมถึงบุคคลที่เก่ียวของกับองคการในทุกประเภท  
4. การบริหารจะตองใหมีความเปนอันหน่ึงอันเดียวกันใหได   ไมวาจะเปนการสื่อสารภายในและ

ภายนอกองคการ   ทุกคนที่เก่ียวของจะตองเกิดการรับรู เช่ือมโยง เก่ียวเน่ืองและมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน
ภายใตแนวคิดดังกลาว 

5. ทําการบริหารและบูรณาการทั้งเครื่องมือและบุคคลที่เก่ียวของใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุดตอทั้งองคการ 

6. การสื่อสารการตลาดไมไดเนนเฉพาะการส่ือสารตราสินคาเทาน้ัน แตยังวางแผนกลยุทธที่ครอบคลุมถึง
รูปแบบของการสื่อสารที่เก่ียวของกับผลิตภัณฑและองคการ     

7.  องคประกอบของการผสมผสานที่ครบถวน ทั้งการสื่อสารที่ใชและไมใช   สื่อบุคคล   
8. ประเภทของเน้ือหาสาระที่สงไปยังลูกคากลุมเปาหมาย   ในทุกบริบท  ไมวาจะเปนขาวสารท่ีเก่ียวของ

กับผลิตภัณฑ ตราสินคาและองคการซ่ึงตางก็อยูภายใตกลยุทธที่เก่ียวของและมีความสม่ําเสมอคงที่และเปนหน่ึง
เดียว (Single Consistent Strategy)  

9.  มีหลักในการเลือกใชสื่อที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับวัตถุประสงคและขอจํากัด
ทางดานงบประมาณของการสื่อสารการตลาด ขององคการ 

ทั้ง  9 ขอของการบริหารการสื่อสารการตลาด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในอนาคต จึงเปนเรื่องที่สําคัญสงผล
ตอการเจริญเติบโตของกิจการขององคการในอนาคต   
 
4. บทสรุปผลการศึกษา 

จากการศึกษาเอกสาร  ทฤษฎี  และงานวิจัย ที่เก่ียวของกับเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการของ
องคการในปจจุบันทําใหทราบวา   

1.  การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ มีการปรับปรุงและพัฒนามาตลอดโดยการปรับปรุงและพัฒนาใช
หลักการการเรียนรู  จากการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคและสภาวะของธุรกิจ  ดังน้ันการแผนการ
ตลาดในเรื่องการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการจะตองมีแผนในการรองรับถึงความเปล่ียนแปลงในการเคล่ือนไหว
ในการสื่อสารที่ความรวดเร็วและกวางขวางขึ้นของผูบริโภค 

2. ความสําคัญของการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน คือสามารถกําหนดทิศทาง
การตลาดใหสอดคลองกับเปาหมายขององคการ ทําใหสามารถวางแผนการสื่อสารใหตรงกับกลุมเปาหมายโดยใช
เครื่องมือการสื่อสารที่ถูกตอง  เหมาะสมกับเวลา   และการสื่อสารการตลาดจะตองมีการประเมินผลเพ่ือหาขอดี  
และขอผิดพลาดในการสื่อสาร  เพ่ือการพัฒนาการการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการใหมีประสทธิภาพตอไป 

3. การบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการใหเกิดประสิทธิภาพ  การวางแผนจะตอง
สอดคลองกับเปาหมายขององคการ  เครื่องมือการสื่อสารจะตองเปนทิศทางเดียวกัน  และมีความตอเน่ือง 
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ดังน้ันการบริหารการสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการขององคการในปจจุบัน     จึงเปนสิ่งที่สําคัญอยางมาก
ในการดําเนินธุรกิจที่มีการแขงขันในระดับที่สูง   เพราะจะสงผลตอความอยูรอดและการเจริญเติบโตขององคการ
ในอนาคต    การนําเครื่องมือการสื่อสารไปใชจะตองศึกษาและวางแผนใหมีความสัมพันธกัน และมีความตอเน่ือง 
และตรงกับกลุมเปาหมาย  ซึ่งจะตองสามารถสื่อสารเพื่อสรางสัมพันธภาพที่ดีขององคการและกลุมเปาหมายให
เกิดขึ้นใหได  
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การสรางภาพลักษณองคการ 
CORPORATE  IMAGE BUILDING  

 
ศศิธร งวนพันธ1  และ ดร.ธีระ เตชะมณีสถิตย2 

-------------------------------------------------------------- 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาเรื่องการสรางภาพลักษณองคการเปนการศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ 
เพ่ือใหเกิดความเขาใจในการสรางภาพลักษณสําหรับองคการ ซึ่งปจจุบันการสรางภาพลักษณองคการเปนการใชกล
ยุทธในระยะยาว โดยการสรางภาพลักษณทําใหสามารถครองใจผูบริโภคไดมากขึ้น และทําใหลูกคาเกิดความ
จงรักภักดีตอองคการ 

ดังน้ันการสรางภาพลักษณองคการจึงเปนกลยุทธที่สําคัญของการแขงขันในการทําธุรกิจ เพ่ือทําใหลูกคาเกิด
ความผูกพันกับองคการในอนาคตและเปนการสรางภาพลักษณองคการท่ียั่งยืน 

คําสําคัญ :  ภาพลักษณ, ภาพลักษณองคการ 
Abstract 

 
The study of corporate  image is a study of documents and related research. To understand the image 

building for organizations. The organization is currently building the image of long-term strategy. By creating the 
image can be consumer protection more. And customer loyalty to the organization.  

Therefore, the organization is a strategic look at the importance of competition in the marketplace. 
Commitment to provide customers with the organization in the future and create a lasting image of the organization. 

 
KEY WORD :  IMAGE,  CORPORATE IMAGE 
 
1.บทนํา 
 การศึกษาเรื่องการสรางภาพลักษณองคการเปนการศึกษาถึงภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือความรูสึกนึกคิดของคน
ที่มีตอหนวยงานน้ันๆ  ทั้งน้ีการรับรูหรือภาพดังกลาวเปนผลมาจากการกระทําของคนในองคการน้ันน่ันเองไมวาจะ
เปนคําพูดหรือการกระทํา   ดังน้ันการจะสรางภาพลักษณขององคการใหประสบความสําเร็จมากนอยเพียงไรขึ้นอยูกับ
วาองคการน้ันมีสมาชิกที่เขมแข็ง มีผลงานที่ปรากฏเปนรูปธรรม มีการบริการท่ีเปนเลิศ มีคุณธรรมและจริยธรรมเปนที่
นาเล่ือมใสศรัทธา ภาพขององคการที่เกิดขึ้นในจิตใจของประชาชนยอมเปนภาพที่ดี นาเช่ือถือ มีผลทําใหการ
ปฏิบัติงานตามพันธกิจขององคการบรรลุเปาหมาย แตในทางตรงกันขามหากองคการใดสมาชิกสวนใหญขาดความ
กระตือรือรนไมไดรับการพัฒนาไมรูทิศทางเปาหมายในการปฏิบัติงานยอมสงผลใหผลงานออกมาไมมีคุณภาพทําให
ขาดความนาเช่ือถือศรัทธาและความรวมมือจากประชาชน ทั้งน้ีเพราะภาพลักษณเปนภาพที่เกิดจากความเช่ือ 

                                                 
1 นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลยัรังสิต 
2 อาจารยประจําคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ความรูสึก ทัศนคติของบุคคลที่มีตอองคการ หรือสินคาและบริการ ซึ่งอาจมีทั้งทางบวกและทางลบ การศึกษาเก่ียวกับ
ภาพลักษณจึงเปนสิ่งจําเปนสําหรับทุกองคการ ถึงแมวาองคการจะมีภาพลักษณดีอยูแลว องคการก็ตองมีกระบวนการ
ในการรักษา หรือเสริมสรางใหดีขึ้น( retain and reinforce ) ซึ่งหากภาพลักษณไมดีก็จําเปนตองมีการเปล่ียนแปลง
แกไข ( change and correct ) 
 เมื่อธุรกิจมีการแขงขันที่รุนแรงขึ้นและตลาดกลับกลายเปนของลูกคาการสรางภาพลักษณองคการจึงมี
ความสําคัญเปนอยางมาก เพราะการดําเนินงานขององคการตองเก่ียวของกับประชาชนจํานวนมาก ผูศึกษาถึงให
ความสําคัญตอการสรางภาพลักษณขององคการ ซึ่งช่ือเสียงขององคการตองเริ่มตนดวยการหยั่งเสียงของผูคนรอบขาง
วาคิดเห็นอยางไรตอองคการเพ่ือมุมมองที่ถูกตอง รับรูความคิดเห็น ความคาดหวังของผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะเจาะจง 
นอกจากน้ันยังมีอิทธิพลตอการตัดสินใจขององคการท้ังทางตรงและทางออม การลงทุนจะไดไมศูนยเปลาเพราะขอมูล
ที่ไดสามารถนํามากําหนดแนวทางการบริหารช่ือเสียงขององคการ สามารถนํามาใชเปนขอแนะนําที่เปนประโยชนใน
การสรางภาพลักษณองคการตอไปในอนาคต 
   
2. ขั้นตอนการศึกษาและวิธีการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการศึกษาคนควาจากเอกสาร ( documentary research ) โดยมุงที่จะพิจารณาถึง
แนวความคิดการสรางภาพลักษณองคการ โดยดําเนินการศึกษาจากเอกสาร ตําราวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 วัตถุประสงคของการวิจัย เพ่ือรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลที่เก่ียวของกับแนวความคิดการสรางภาพลักษณ
องคการ 
  
3. ผลการวิเคราะหและอภิปรายผล 
 จากการศึกษาดานภาพลักษณ ( Image ) ความหมายภาพลักษณ คือ ภาพท่ีเกิดจากความนึกคิดหรือที่คิดวาควร
จะเปนเชนน้ัน ( พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2546 : 821 ) ภาพลักษณ ในอีกความหมายหน่ึง กลาวไววา 
ภาพลักษณคือ ลักษณะโดยรวมของบุคคลหรือองคการท่ีปรากฎแกสาธารณะหรือทางสาธารณะเห็นเปนเชนน้ัน ( 
พจนานุกรมฉบับมติชน 2547 : 652)  
 Simon, Kotler. (2003) ไดกลาวไววา ภาพลักษณ เปนสิ่ งที่มีความคงทนเหนียวแนน  เมื่อ ลูกคา เ กิด
ภาพลักษณอยางใดอยางหน่ึงขึ้นแลว ก็จะรับรูถึงความตอเน่ืองของภาพลักษณน้ัน 
 Stephen A. Greyser. (2007) ไดกลาววา แนวความคิดของคําวาภาพลักษณในทางศิลปศาสตรมองวาเปนสิ่งที่
ผูชํานาญการดานการสื่อสารสรางสรรคขึ้นมาเพ่ือสื่อกับสาธารณชนทั่วไปที่เรียกวาผูรับสาร แตในทางจิตวิทยากลับมี
มุมมองที่แตกตางออกไปวาผูรับสารเปนคนสรางความหมายมาจากการสังเกตของแตละบุคคลหรือจากสัญลักษญที่
บุคคลแสดงกับพวกเขาในขณะที่นักจิตวิทยาเห็นวาภาพลักษณ คือองคความรูชนิดหน่ึงแตสําหรับ 

มุมมองของคนแวดวงประชาสัมพันธกลับมองวาคําน้ีคืออะไรก็ไดที่อยูในใจดังน้ันการที่บุคคลหรือ
สาธารณชนจะมีภาพลักษณตอองคการอยางไรน้ัน ยอมขึ้นอยูกับการรับรูจากประสบการณทั้งทางตรงและทางออม 
หรือจากขอมูลขาวสารท่ีบุคคลไดรับ สิ่งเหลาน้ีถือเปนความรูเชิงการตีความหมาย หรือเรียกวากระบวนการเกิดมโน
ทัศน ซึ่งถือเปนความรูเชิงอัตวิสัยของบุคคลที่ไดมาจากขอเท็จจริงและการประเมินสวนตัว ทั้งน้ีเปนผลมาจาก
พฤติกรรมหรือการกระทําขององคการท่ีเปนภาพรวมท้ังหมดขององคการ ต้ังแต ผูบริหาร พนักงาน สินคา หรือบริการ 
การดําเนินธุรกิจ กิจกรรมทางสังคม วัฒนธรรมองคการ สภาพแวดลอมการทํางาน กระบวนการทํางานและ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตางๆ  โดยกลุมผู เ ก่ียวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียขององคการ  (organization’s 
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stakeholders ) อาจมีภาพลักษณตอองคการท่ีแตกตางกันไป  แตที่สําคัญที่สุดภาพลักษณขององคการควรเปนไปในทาง
ที่ดี เพ่ือเปนตัวสนับสนุนใหองคการเจริญกาวหนามั่นคงไดในระยะยาว 

จากท่ีกลาวมาในดานภาพลักษณหากมุงเนนภาพลักษณองคการ ( corporate image ) จะประกอบไปดวย
องคประกอบดังน้ี ( เสรี วงษมณฑา 2546 : 25 )  

1. ผูบริหาร ( executive ) องคการจะดีหรือไมดีขึ้นอยูกับผูบรหิาร ซึ่งตองเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ  
ถาองคการใดมีผูบริหารท่ีมีความรูความสามารถ มีวิสัยทัศนที่ดี มีนโยบายการบริหารท่ีดี ซื่อสัตยไมเอาเปรียบลูกคา 
บริษัทน้ันจะมีภาพลักษณที่ดี 

2. พนักงาน ( employee ) บริษัทที่ดีจะตองมีพนักงานที่มีความสามารถ มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีจิตวิญญาณ 
ของการใหบริการและมีบุคลิกภาพดี 

3. สินคา ( product ) ตองเปนสินคาที่ดีมีคุณภาพ มีประโยชนตรงกับขอความโฆษณาที่เผยแพรออกไป 
4. การดําเนินธุรกิจ ( business practice ) ควรมีการคืนกําไรสูสังคมเพ่ือสรางภาพลักษณที่ดีใหกับบริษัท จึง 

ทําใหองคการท้ังหลายตองใหความสําคัญกับการคืนกําไรแกสังคม 
5. กิจกรรมเพื่อสังคม ( social activities ) ตองมีการดูแลเอาใจใสสังคม รวมกิจกรรมการกุศลหรือสราง 

ประโยชนใหกับสังคม เน่ืองจากเปนยุคที่เนนการตลาดเพ่ือสังคม 
6. เครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณในสํานักงาน ( artifacts ) บริษัทตองมีสิ่งที่แสดงสัญลักษณของบริษัท  

ไดแก เครื่องมือเครื่องใช เครื่องแบบพนักงาน อุปกรณสํานักงาน วัสดุสิ้นเปลือง เชน ปากกา ดินสอ ยางลบ ไมบรรทัด 
กระดาษ ฯลฯ ควรมีโลโกขององคการอยูดวย  
 
 การสรางภาพลักษณองคการเอง ไมวาจะเปนผูบริหารหรือพนักงานจะเปนอยางไรน้ัน อาจมองแตกตางจาก
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ นอกจากน้ันยังอาจมองในมิติที่บุคคลมองภาพลักษณของผูอื่นหรือสิ่งใดสิ่งหน่ึง  
ซึ่งภาพลักษณตามมุมมองนี้ เปนสิ่งที่องคการธุรกิจการตลาด           การโฆษณาหรือการประชาสัมพันธใหความสนใจ
อยางมาก เพราะเปนภาพที่เกิดจากความรูสึกนึกคิดของบุคคลอื่น กลุมอื่น ซึ่งจะเปนประโยชนตอองคการในการ
ประเมินสภาพของตนเองในปจจุบัน (current image) ไดถูกตองวาภาพลักษณขององคการ (corporate image) จะ
เปนไปในทิศทางใด เพราะการมีภาพลักษณที่ดียอมทําใหสาธารณชนเช่ือถือไววางใจและใหความศรัทธา 
Hart, Allison E., Rosenberger and Philip J. (2004 : 88-96) พบวาภาพลักษณองคการมีผลตอความซื่อสัตย ของลูกคา 
โดยที่ภาพลักษณมีสวนสําคัญกับความพึงพอใจของลูกคา และมีผลโดยตรงกับความซื่อสัตยของลูกคาและมีผลตอดาน
ตางๆดังน้ี 
 1. มีผลตอตลาดแรงงาน ทําใหความตองการ หรือความประสงคเขาเปนสมาชิกที่รวมทํางานกับองคการ เกิด
ขอไดเปรียบในการสรรหา และสามารถเลือกคนที่มีศักยภาพสูง มีความสามารถเขามาทํางานกับองคการไดงาย 
 2. มีผลตอผูลงทุน หรือผูถือหุน ทําใหเกิดความตองการท่ีจะลงทุนในกิจการ เน่ืองจากความศรัทธา และความ
เช่ือมั่นตอองคการ 
 3. มีผลตอสังคมท่ีองคการน้ันเปนสมาชิกอยู ทําใหไดรับการสนับสนุนชวยเหลือ มีสัมพันธภาพที่ดีตอกัน 
 4. มีผลตอสาธารณชนทั่วไป รวมถึงองคการอ่ืนๆ หนวยงานของรัฐชวยเอื้ออํานวยความคลองตัวตอการ
บริหาร และดําเนินธุรกิจตางๆ ขององคการไดดีขึ้น 
 Corley Kevin et al. (2001) พบวามีผลทั้งทางตรง และทางออมของภาพลักษณจากการแสดงออกทางสังคมของ
องคการ และผูที่เ ก่ียวของภายใน ผูจัดการประชาสัมพันธคือ ผูเก่ียวของโดยตรงที่ตองรับผิดชอบตอการสราง
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ภาพลักษณตอบุคคลภายนอก ซึ่งสงผลกระทบตอบุคคลภายในองคการ และยังพบดวยวาตลาดแรงงานยุคใหมน้ี     มี
ความซื่อสัตยตอองคการนอย และมีการโยกยายงานบอย การประชาสัมพันธจึงมีสวนชวยลดผลกระทบเก่ียวกับ
แรงงานขององคการ 
 Anonymous (2004) “Corporate Reputation” พบวา 93% ของผูบริหารอาวุโสเช่ือวาลูกคา และผูบริโภค
พิจารณาช่ือเสียงของบริษัทเปนสําคัญ ผูบริโภคในปจจุบันน้ีพรอมที่จะลงโทษตัวสินคา เมื่อบริษัท หรือองคการ
ประสบปญหามีการข้ึนลงในจํานวนของความรับผิดชอบทางสังคมตอการใชสินคาอยางรุนแรง ผูบริหาร 9 ใน 10 คน 
คิดวา ความรับผิดชอบทางสังคมขององคการตอการใชสินคาจริง เกือบคร่ึงหน่ึงของผูตอบคําถาม ถูกกําหนดให
รายงาน โดยตรงตอผูบริหารระดับสูง ความรับผิดชอบทางสังคมขององคการมีมากในบริษัททางทวีปยุโรปตะวันตก
มากกวาทวีปอื่นๆ บริษัทในทวีปตะวันตกมักจะรายงานถึงความรับผิดชอบทางสังคมของเขามากกวาในภูมิภาคอ่ืนๆ 
 Hsieh, Ming-Huel et al. (2005) “Product, Corporate and Country-Image Dimensions and Purchase Behavior” 
การวิจัยน้ีมุงเนนถึงความรูสึกลูกคาอันนําไปสูการพัฒนาการประชาสัมพันธองคการเบื้องตน และยังไดศึกษาถึงปจจัย
อื่นๆ ในความคิดตอความรูสึกของภาพลักษณทางการคา ผูวิจัยพยายามใชตัวสินคาที่ภาพลักษณเก่ียวพันกับภาพลักษณ
ขององคการ หรือภาพลักษณของประเทศ ผลการวิจัยในบริษัทรถยนตช้ันนําของโลก 20 บริษัท พบวา ทัศนคติตอ
ภาพลักษณขององคการ หรือประเทศมีผลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาน้ัน โดยอาศัยประชากรทางสังคม และภาพลักษณ
ทางวัฒนธรรมของชาติเปนตัวบงช้ีภาพลักษณของสินคา ผลการวิจัยน้ียังสนับสนุนสมมติฐาน และการขยายฐานลูกคา
เก่ียวกับภาพลักษณทางการคาโลก (global brand image) 
 โดยการดําเนินธุรกิจจําเปนตองไดรับความเช่ือถือ และความไววางใจจากผูเก่ียวของ ซึ่งองคการใดมีภาพลักษณ
ที่ดียอมไดรับความไววางใจ ไดรับความเช่ือถือและใหการสนับสนุน หากองคการใดสามารถสรางภาพลักษณที่
นาเช่ือถือไดสําเร็จก็จะเสริมตอฐานะขององคการไดเปนอยางดี ในปจจุบันการพัฒนาดานการสื่อสารทําใหการรับรู
ขาวสารเปนไปไดอยางกวางขวางและรวดเร็วทําใหสังคมและองคการมีความใกลชิดกันมากขึ้น มีความต่ืนตัว มีโอกาส
และมีความรูสึกอยากรูอยากเห็นมากขึ้น ในขณะที่เทคโนโลยีมีความกาวหนาและการถายทอดทางเทคโนโลยีมีความ
รวดเร็วทําใหการผลิตหรือการใหบริการไมแตกตางกันมากนัก ในดานของคุณภาพหรือราคา  แตการท่ีสาธารณชนหรือ
ลูกคาตัดสินใจใหความไววางใจใชสินคาหรือบริการขององคการใดยอมขึ้นอยูกับภาพลักษณขององคการในสายตา
ของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
 
4.บทสรุป 
 ภาพลักษณองคการ( corporate image ) คือการรับรูและความประทับใจตอองคการ โดยการตีความหมายและ
กระบวนการรับรูขอมูล ซึ่งเกิดจากการสื่อสารเอกลักษณองคการ ( corporate identity ) ที่หมายรวมถึงพฤติกรรม ( 
behavior ) สัญลักษณ ( symbolism ) และการสื่อสาร ( communication ) ทุกอยางในองคการเปนภาพลักษณโดยรวม ( 
total image ) เสมือนการสรางความประทับใจแรกพบ ( first impression ) ทั้งอยางต้ังใจ 
 ( planned message ) และอยางไมต้ังใจ ( unplanned message ) ที่องคการไดสื่อออกไปสูกลุมผูรับขาวสาร ซึ่งเปนผูที่มี
สวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองคการ ภาพลักษณองคการจึงเปนภาพที่เกิดขึ้นอยางทันที ในการรับรูของผูรับ
สารท่ีมีตอองคการน้ันๆ และยังสงผลตอช่ือเสียงขององคการ ( corporate reputation ) โดยที่ช่ือเสียงขององคการที่วา
น้ันคือ การรับรูอยางยาวนานเก่ียวกับองคประกอบตางๆขององคการ ซึ่งการสรางภาพลักษณองคการ จะทําใหเกิดการ
สรางผลตอบแทนที่ดีใหกับธุรกิจในระยะยาวไดดีอีกดวย 
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 จากการที่ทบทวนงานวิจัยจะเห็นไดวาการสรางภาพลักษณที่ดีใหกับองคการ สามารถทําใหผูบริโภคตีความ
และจดจําองคการไดดี สรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคการได ซึ่งการสรางภาพลักษณองคการที่ดีจะตองครอบคลุมในหลาย
เรื่องดวยกัน เชน ภาพลักษณผูบริหาร ภาพลักษณพนักงาน ภาพลักษณสินคาและบริการ ภาพลักษณในการดําเนิน
ธุรกิจ ภาพลักษณกิจกรรมเพื่อสังคม ภาพลักษณวัฒนธรรมองคการ และภาพลักษณบรรยากาศการทํางาน เปนตน  
 ภาพลักษณองคการท่ีดีจึงถือเปนสวนหน่ึงของทรัพยสินองคการ โดยใหเหตุผลที่วา 
1.ภาพลักษณสามารถถายทอดความคาดหวัง ทําใหองคการสามารถสื่อสารไปถึงลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
ทําใหเกิดความเช่ือถือตอสินคาและบริการมากขึ้น 
2.ภาพลักษณเปนเสมือนเกราะปองกัน เพราะเมื่อองคการประสบปญหาไมวาดานใด ถาองคการมีภาพลักษณที่ดีจะทํา
ใหลูกคาเกิดความเขาใจท่ีดีตอธุรกิจมากขึ้น 
3.ภาพลักษณองคการมีผลตอทัศนคติของพนักงานในองคการ เพราะถาองคการมีภาพลักษณที่ดี ยอมทําใหพนักงานมี
ความภาคภูมิใจและต้ังใจทํางาน ทําใหบริการมีคุณภาพมากย่ิงขึ้น 
 
5.กิตติกรรมประกาศ 
 การท่ีเขียนรายงานการวิจัยครั้งน้ีประสบความสําเร็จไดเปนอยางดีตองขอขอบคุณทานอาจารยที่ใหคําปรึกษาที่
ชวยใหคําแนะนําเปนอยางดี รวมท้ัง เพ่ือนๆที่ชวยใหการสนับสนุนและชวยเหลืออยางเต็มที่ 
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DEVELOPMENT APPROACH OF INDEPENDENT NETWORK BUSINESSMAN  

TO ACHIEVEMENT 
 

นเรศ  ลวนไพรินทร1     ดร.ณกมล  จันทรสม2 

-------------------------------------------------------------- 

 
บทคัดยอ 

 
จากเหตุผลความจําเปนที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากรและผลดีของการพัฒนาบุคลากรน้ันจะเห็นไดวาหนวยงาน

ควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ไมควรคิดวาการพัฒนาบุคลากรจะเปนการเสียเวลาหรือ
งบประมาณโดยเปลาประโยชน เพราะการพัฒนาบุคลากรในแตละครั้ง บุคลากรจะเกิดความชํานาญในงานท่ีทํามากขึ้น 
การพัฒนาบุคลากรจึงเปนประโยชนตอหนวยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนอกจากการใหความสําคัญแลวยัง
จําเปนตองการมีการสงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอดวย เพ่ือใหหนวยงานและบุคลากรมี
ความพรอมในการรับมือกับความเปล่ียนแปลง และคูแขงภายนอกดวย   ซึ่งแนวทางการพัฒนานักธุรกิจอิสระสู
ความสําเร็จน้ัน มีความจําเปนอยางมากตอผูจําหนายอิสระ ผูประกอบการ เพราะจะไดทราบวาปจจัยใดที่จะเปนตัว
กําหนดใหผูจําหนายอิสระอยากทําธุรกิจกับบริษัทน้ัน ในขณะเดียวกันบริษัทที่อยูในอุตสาหกรรมน้ีก็ตองมีการปรับตัว
เพ่ือใหทันกับการแขงขันที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้น ยิ่งเปนการแขงขันในโลกไรพรหมแดน ผูจําหนายอิสระก็ตองมีการ
พัฒนาตนเองเชนเดียวกัน ทั้งดานทักษะการทําธุรกิจ   การสื่อสาร การจูงใจ และการแนะนําคนเขาสูธุรกิจซึ่งถือวาเปน
หัวใจหลักของการทําธุรกิจเครือขาย นอกจากน้ียังพบวา ความสมํ่าเสมอของการทํางานพ้ืนฐานของนักธุรกิจจะเปน
ตัวช้ีวัดความสําเร็จในระยะยาว 
 
คําสําคัญ :  ธุรกิจเครือขาย, นักธุรกิจ, ความสําเร็จ 
 

Abstract 
 
 By reason of the necessity from the personnel development and its advantage, the organization should 
seriously focus on the significance of the personnel development. It should not be wasted or budgeted without doubt 
because of in each time the personnel development. They are more skillful at their works. The personnel 
development is advantageous to the organization both short and long term. Besides the significance, the personnel 
development support is consistently needed as well in order that the organization and personnel are ready to 
encounter change and external competitor too. The development approach of independent businessman to 
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achievement is very important to the independent seller and entrepreneur, because it is know that what factors are 
indicated to the independent seller who wants to undertake the business with the company. At the same time the 
company in this industry has to adjust the vigorous competition. In the globalization competition, also the 
independent seller must have self development for business skill, communication, motivation and recommendation 
for business; the center of network business. In addition it is found that the basic working consistency of 
businessman is the indicator of achievement in long term. 
 
Key words : Network business, Businessman, Achievement     
 
1.  บทนํา 
 จากพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 ไดใหความหมายของการขายตรงไววา ขายตรง 
หมายถึง การทําตลาดสินคาหรือสถานบริการในลักษณะของการนําเสนอขายตอผูบริโภคโดยตรง ณ ที่อยูอาศัยหรือ
สถานที่ทํางานของผูบริโภค หรือของผูอื่นหรือสถานท่ีอื่นที่มิใชสถานประกอบการคาเปนปกติธุระ โดยผานตัวแทน
ขายตรง หรือนักธุรกิจขายตรงช้ันเดียวหรือหลายช้ัน แตไมรวมถึงนิติกรรมที่กําหนดในกฎกระทรวง นอกจากน้ีการ
ขายตรง (Direct Selling) ยังเปนการขายสินคาที่ผูขายจะติดตอเสนอสินคาใหกับผูบริโภค โดยไมผานคนกลางหรือ
รานคาคนกลางและจําเปนตองมีการใหบริการและแนะนําวิธีการใชที่ถูกตองและไดผล ซึ่งจะทําใหเกิดการซื้อตอเน่ือง
ตามมาในระยะยาว (วิยุทธ ฉายะยันตรและคณะฯ.  2543 : 6-7) การขายตรงมีความสําคัญอยางยิ่งตอระบบธุรกิจ
การตลาดและการขาย ซึ่ง เบเคอร ไดกลาวไวถึงความสําคัญของการขายตรงไววา การขายตรงเปนการขายที่ใชการ
สื่อสาร 2 ทาง คือผูขายสามารถรับรูปฏิกิริยาของลูกคาวาลูกคามีระดับความพึงพอใจหรือความชอบในสินคา หรือ
บริการมากนอยแคไหน มีการออกแบบหรือปรับปรุงขอมูลใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคาแตละราย ผูขายและ
ลูกคาไดมีโอกาสสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หากมีความสงสัยไมเขาใจในสินคาหรือบริการทําใหลูกคามีโอกาส
ซักถามผูขาย ที่ผูขายสามารถอธิบายในรายละเอียดไดชัดเจนมากยิ่งขึ้นและผูขายสามารถรับรูปฏิกิริยาความรูสึก และ
ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสินคาและบริการน้ันไดในทันที และ       นิคเกลส ไดกลาวถึงความสําคัญของการขาย
ตรงวา ลูกคาเปาหมายมีความตองการท่ีแตกตางกัน และในบางคร้ังลูกคาก็มีความผูกพันกับสินคาอื่นมากอนจนไม
สามารถใชวิธีไหนมาชักจูงไดมากไปกวา การขายโดยบุคคล          ที่สามารถชวยใหลูกคาไดเปดใจและยอมรับสินคา
มากกวาวิธีการอ่ืนๆ การขายตรงเปนทางเลือกที่ประชาชนใหความสนใจเปนอยางมาก ดวยความงายในการเขาสูธุรกิจ
ที่งายไมยุงยากสลับซับซอน สามารถเลือกที่จะทําเปนอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักไดในทันทีที่ตองการ อีกทั้งยังมี
องคกรการขายตรง ใหเลือกมากมายตามความพอใจและเหมาะสมกับแตละคน และประการสําคัญคือการจูงใจ ดวย
ผลตอบแทนและผลประโยชนอยางอื่นอีกมากมาย ลวนทําใหธุรกิจการขายตรง โดยเฉพาะการขายตรงแบบหลายช้ันมี
การขยายตัวเปนอยางมาก พิจารณาจากมูลคาตลาดที่เติบโตขึ้นอยางตอเน่ืองจากป พ.ศ. 2540 ที่มียอดจําหนายประมาณ 
16,000 ลานบาท ขยับไปถึงระดับ 20,000 ลานบาท ในป พ.ศ. 2543 และ 27,000 ลานบาทในป 2545  
 จากผลดีของการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากรสงผลดีโดยตรงตอตัวผูเขารับการพัฒนา การปฏิบัติงาน 
และหนวยงานในหลายๆ ดานดวยกัน คือ 1) ผลดีตอตัวบุคลากร เมื่อบุคลากรมีประสิทธิภาพการทํางานสูงขึ้น โอกาส
กาวหนาในหนาที่การงานก็จะมากขึ้นดวย นอกจากน้ี การพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองจะชวยลดอัตราการลาออกของ
คนที่มีฝมือลง เพราะการพัฒนาบุคลากรจะสรางความผูกพันระหวางบุคลากรกับหนวยงาน บุคลากรจึงเกิดความทุมเท 
และเอาใจใสในการทํางาน เพ่ือบรรลุผลสําเร็จของหนวยงาน  2) ผลดีตอหนวยงาน การพัฒนาบุคลากรจะชวยเพ่ิม
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ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเน่ืองจากบุคลากรมีความเช่ียวชาญในงานที่ทํามากขึ้น ขอผิดพลาดตางๆ ก็จะลดลง การ
พัฒนาบุคลากรจึงเปนหนทางหน่ึงที่ชวยพัฒนาหนวยงานใหสามารถแขงขันกับหนวยงานอื่นไดอยางเต็มที่  แตทั้งน้ีก็
ยังประสบปญญาที่เปนอุปสรรคตอการพัฒนาบุคลากรในหลายดาน คือ    1) ดานงบประมาณ  2) ดานระยะเวลา  3) 
ดานการสนับสนุนจากผูบริหาร  4) ดานการวางแผนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร และ 5) ดานการจัดสรร
เวลาและผูที่ทําหนาที่แทนในกรณีที่ผูปฏิบัติหนาที่หลักไมอยูหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และจากเหตุผลความ
จําเปนที่เกิดจากการพัฒนาบุคลากร และผลดีของการพัฒนาบุคลากรน้ันจะเห็นไดวาหนวยงานควรใหความสําคัญกับ
การพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง ไมควรคิดวาการพัฒนาบุคลากรจะเปนการเสียเวลาหรืองบประมาณโดยเปลาประโยชน 
เพราะการพัฒนาบุคลากรในแตละครั้ง บุคลากรจะเกิดความชํานาญในงานที่ทํามากขึ้น การพัฒนาบุคลากรจึงเปน
ประโยชนตอหนวยงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และนอกจากการใหความสําคัญแลวยังจําเปนตองการมีการ
สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอดวย เพ่ือใหหนวยงานและบุคลากรมีความพรอมในการ
รับมือกับความเปล่ียนแปลง และคูแขงภายนอกดวย 
 จากประเด็นความสําคัญเก่ียวกับภาพลักษณของนักธุรกิจขายตรงน้ันเปนปจจัยหลักในการประสบความสําเร็จ
ในธุรกิจขายตรง เปนเหตุใหองคกรธุรกิจขายตรงสวนใหญใหความสําคัญกับการฝกอบรมนักธุรกิจขายตรงของตน
อยางเต็มที่และสม่ําเสมอ โดยมุงใหขอมูลความรูที่ตรงตามความตองการของสมาชิกนักธุรกิจขายตรง ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ แตปญหาสําคัญประการหน่ึงก็คือ องคกรตางๆ ยังขาดความรูความเขาใจ ในหลักการของการฝกอบรม
เก่ียวกับกระบวนการ ขั้นตอน และสาระสําคัญของการฝกอบรม เพราะสวนใหญแลวจะเปนการเนน การสรางฝน 
สรางแรงจูงใจ ใหผูจําหนายเกิดความทะเยอทะยาน แตขาดความรูความเขาใจในการพัฒนาตนเอง  อีกทั้งยังขาดเน้ือหา
ที่เนนการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงและรูปแบบในการขายตรงที่ชัดเจน นอกจากน้ี รูปแบบการอบรมยังคง
จํากัด สวนมากใชการบรรยายโดยอางอิงจาก ประสบการณและแนวคิดของวิทยากร แมวาจะชวยพัฒนาบุคลิกภาพ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมของนักขายตรงไดบางไมมากก็นอย ทั้งน้ีขึ้นอยูกับความรู ความสามารถของนักธุรกิจขายตรง 
หรือนักขายตรง ที่สามารถจะนําความรูเหลาน้ันไปประยุกตใชกับการขายตรงตอไป แตยังไมปรากฏวา มีบุคคลหรือ
หนวยงานใดท่ีนําหลักการทางจิตวิทยาการใหคําปรึกษาไปประยุกตใชในการดําเนินการจัดฝกอบรมเพ่ือพัฒนาใหเกิด
คุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรง ตลอดทั้งไมปรากฏวามีเครื่องมือที่ใชวัดคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรง และจาก
เหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวน้ัน จึงมีความประสงคที่จะทําวิจัยเรื่อง   แนวทางการพัฒนานักธุรกิจเครือขายอิสระสู
ความสําเร็จ เพ่ือนําผลวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการใหความรู สงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และวางแผนเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงใหเกิดประโยชนมากที่สุด  
 

2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ 
 2.2 เพ่ือสรางแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ 
 

3.  ขอบเขตของการวิจัย 
 3.1  ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย ผูเช่ียวชาญในดานธุรกิจขายตรง  และ 
นักธุรกิจเครือขาย  
 3.2 ขอบเขตของเน้ือหา ประกอบดวย 1) ตัวแปรอิสระ คือ แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับคุณสมบัติของนัก
ธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ และ 2) ตัวแปรตาม คือ แนวทางการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ 
 3.3 ขอบเขตดานพ้ืนที่ ที่ใชในการวิจัย คือ กรุงเทพมหานคร 
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4.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 4.1 ไดทราบถึงคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ 
 4.2 สามารถสรางแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ 
 
5.  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 5.1 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของในประเทศ 
 ฉัตรสุดา สืบสนธิ (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตอกลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑ
เครื่องสําอางสมุนไพร ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา บริษัท สโรรักษ (ประเทศไทย) จํากัด  ผลการวิจัยสรุปได
ดังน้ี 1) กลุมตัวอยางที่เขามาซื้อหรือใชบริการที่ศูนยความงามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 23 – 30 ป ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท ลูกจาง รายไดเฉล่ียตอเดือนอยูระหวาง 5,001 – 10,000 บาท 
สถานภาพโสด  2) พฤติกรรมการซื้อและใชบริการของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเลือกใชผลิตภัณฑและบริการดวย
เหตุผลที่เช่ือมั่นในช่ือของสินคา สวนของรูปแบบการซื้อและการใชบริการสวนใหญ ใชบริการรักษาสิว ฝา พรอมใช
ผลิตภัณฑ ความถ่ีในการใชผลิตภัณฑ สวนมากจะใชผลิตภัณฑนอยกวา 7 ครั้งตอสัปดาห สวนความถ่ีที่ใชบริการรักษา
สิว ฝา นวดตัว ที่ศูนยความงามสวนใหญใชบริการเดือนละครั้ง ปริมาณการใชจายเฉล่ียในการซื้อแตละครั้งเฉล่ีย 300 – 
600 บาท สําหรับประเภทผลิตภัณฑที่เลือกซื้อและใชบริการสวนใหญ เลือกใชผลิตภัณฑ สโรรักษ คอลเล็คช่ัน เชน ผง
เรง ผงพอก การตัดสินใจซื้อหรือใชบริการสวนใหญตัดสินใจซื้อเอง และการรับรูขาวสารเก่ียวกับสโรรักษ สวนใหญ
ไดรับขาวสารจากผูที่เคยใชผลิตภัณฑมากอน  3) ระดับความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอกลยุทธการตลาดของ สโร
รักษ พบวา มีความพึงพอใจโดยภาพรวมพอใจมาก โดยมีความพึงพอใจมาก สําหรับกลยุทธการตลาดดานผลิตภัณฑ 
และดานชองทางการจัดจําหนาย และมีความพึงพอใจปานกลางสําหรับกลยุทธการตลาดดานราคาและดานการสงเสริม
การตลาดดวย  4) ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา คุณลักษณะดานประชากร ไดแก เพศ อายุ รายได อาชีพ 
ระดับการศึกษา สถานภาพ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อและการใชบริการของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และ
ความพึงพอใจของผูบริโภคโดยรวมจําแนกตามอายุ รายได สถานภาพสมรส มีความพึงพอใจตอกลยุทธการตลาดไม
แตกตางกัน สวนความพึงพอใจของผูบริโภคโดยรวมจําแนกตามระดับการศึกษา และอาชีพ มีความพึงพอใจตอกลยุทธ
การตลาดตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยสอดคลองกับ รัตติยา อุบลบาน (2548) ไดศึกษาพฤติกรรมการซื้อ
เครื่องสําอางเพื่อบํารุงรักษาผิวหนาของผูชายในจังหวัดขอนแกน. ผลการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 20-29 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท 
กลุมตัวอยางใชเครื่องสําอางประเภทโฟม/เจล ตราสินคาเครื่องสําอางที่ผูบริโภคเลือกซื้อ คือ นีเวียสําหรับผูชาย (Nivea 
for Men) เหตุผลสําคัญที่ทําใหผูบริโภคเลือกซื้อเครื่องสําอางเพ่ือบํารุงรักษาผิวหนา คือ ซื้อเพ่ือรักษาผิวหนา และใช
เปนประจํา โดยซื้อครั้งละ 1 ช้ิน ราคาไมเกินช้ินละ 500 บาท บุคคลที่มีอิทธิพลตอการเลือกซื้อเคร่ืองสําอางเพื่อ
บํารุงรักษาผิวหนามากที่สุดคือตนเอง ผูบริโภคนิยมเลือกซื้อเครื่องสําอางที่ซุปเปอรมารเก็ต/รานสะดวกซื้อ ในการซื้อ
เครื่องสําอางแตละครั้งสิ่งที่ผูบริโภคคํานึงถึงเปนอันดับแรก คือ คุณภาพของเครื่องสําอาง รองลงมาคือ ราคาของ
เครื่องสําอาง และความสะดวกในการซ้ือ ตามลําดับ แหลงผลิตเครื่องสําอางและตราสินคาที่ผูบริโภคเลือกซื้อมากที่สุด 
คือ เครื่องสําอางที่ผลิตในประเทศไทย แตใชช่ือตราสินคาตางประเทศ  ผูบริโภคสวนใหญใหความสําคัญกับขอมูลดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา และดานชองทางการจัดจําหนาย แตไมใหความสําคัญกับขอมูลดานการสงเสริมการตลาด เมื่อซื้อ
เครื่องสําอางเพ่ือบํารุงรักษาผิวหนา โดยสอดคลองกับ โอภาส กิจกําแหง (2548) ไดศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรงโดยใชการฝกอบรมเชิงจิตวิทยา ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 1) การวิเคราะห
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องคประกอบเชิงยืนยันของคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรง พบวา องคประกอบของ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรงประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก คุณลักษณะดาน
มนุษยสัมพันธที่ดี คุณลักษณะดานบุคลิกภาพที่ดี คุณลักษณะดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะดาน
ความขยันหมั่นเพียร คุณลักษณะดานความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน และคุณลักษณะดานความกาวหนา และพรอมที่จะพัฒนาตนเอง โมเดลโครงสรางมีความสอดคลอง
กับขอมูลเชิงประจักษ มีนํ้าหนักองคประกอบมาตรฐานอยูในเกณฑสูง และสามารถวัดองคประกอบของคุณลักษณะที่
พึงประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรงได  2) ผูจําหนายอิสระในการขายตรงจํานวน 550 คน มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา คุณลักษณะดานความกาวหนาและพรอมที่จะพัฒนา
ตนเอง และคุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรมอยูในระดับมากที่สุด  สวนคุณลักษณะดานความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติงาน ดานมนุษยสัมพันธที่ดี ดานความขยันหมั่นเพียร ดานความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา และดาน
บุคลิกภาพที่ดีอยูในระดับมาก และ 3) ผูจําหนายอิสระในการขายตรงจํานวน 20 คนที่เขารวมการฝกอบรมเชิงจิตวิทยา
มีคุณลักษณะที่พึงประสงคในการขายตรงเพ่ิมขึ้น แสดงวาการฝกอบรมเชิงจิตวิทยาเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึง
ประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรงมีผลใหคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูจําหนายอิสระในการขายตรง
เปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 
 5.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของตางประเทศ 
 Peter A. Reday, Roger Marshall, and A. Parasuraman. (2008) ไดทําการวิจัยเรื่องแนวทางสหวิทยาการเพ่ือการ
ประเมินลักษณะและศักยภาพการขายของพนักงานขายรุนใหม ผลการวิจัยพบวาเทคโนโลยีกําลังเปนที่แพรหลายมาก
ขึ้นในตลาดอุตสาหกรรม ดังน้ัน คุณสมบัติที่จําเปนสําหรับพนักงานขายมีการเปล่ียนแปลงเชนกัน คือไมเพียงแตตองมี
ทักษะการขายทั่วไป ที่มีในเรื่องการชักชวน ลูกเลน และทักษะระหวางบุคคล ที่มักจะพิจารณาวามีความเก่ียวของกับ
ตลาดผูบริโภค แตยังตองมีความเช่ียวชาญดานเทคนิคที่เก่ียวของกับการถายทอดเทคโนโลยีอีกดวย การวิจัยไดช้ีใหเห็น
ถึงลักษณะทั้งสามดานและมาตรการวา มีอิทธิพลตอผลปฏิบัติงานขายที่แทจริงในบริบทเชิงธุรกิจตอธุรกิจดวยกัน โดย
สอดคลองกับ Joe M. Ricks Jr., Jacqueline A. Williams, and William A. Weeks. (2007) ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาท
ของเจาหนาที่ฝกอบรมการขาย ความสามารถ ทักษะ และพฤติกรรม ผลการวิจัยพบวางานศึกษาจํานวนมากไดมีการ
ตรวจสอบประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับการประเมินประสิทธิผลของโปรแกรมการฝกอบรมการขาย การประเมินความ
ตองการที่มีจํากัด การขาดวัตถุประสงคการฝกอบรม การท่ีไมมีการจัดวางตําแหนงระหวางเปาหมายการฝกอบรม 
เปาหมายรวม และเน้ือหาการฝกอบรมการขาย เปนปจจัยที่มีความจําเปนทั้งหมด ที่มีอิทธิพลตอประสิทธิภาพของ
โปรแกรมการฝกอบรม นอกจากน้ี บทบาทของเจาหนาที่ฝกอบรมการขายท่ีมีความสําคัญในการฝกอบรมยังไมคอย
ไดรับความสนใจเทาที่ควร การประเมินผลหลักสูตรการฝกอบรมการขายจะไมสมบูรณ หากปราศจากการพิจารณาถึง
คุณสมบัติของผูฝก กรณีศึกษานี้ไดแนะนําบทบาท 8 ขอที่มีความเก่ียวเน่ืองกับตําแหนงเจาหนาที่ฝกอบรมการขาย 
เพ่ือใหการดําเนินบทบาทเหลาน้ีอยางมีประสิทธิภาพ งานศึกษาไดระบุทักษะ 18 อยางที่เก่ียวของ และไดจัดกลุมเปน
ความสามารถ 5 แบบ นอกจากน้ียังไดใหขอเสนอแนะท่ีเก่ียวกับประเด็นการวิจัย เพ่ือจะไดเปนประโยชนสําหรับการ
วิจัยในอนาคต โดยสอดคลองกับ John Mathieu, Michael Ahearne, and Scott R. Taylor (2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง
รูปแบบในชวงเวลาหลายปของผูนําและพนักงานขายท่ีมีอิทธิพลตอการใชเทคโนโลยีของทีมขายและผลการปฏิบัติงาน 
ผลการวิจัยไดตรวจสอบอิทธิพลของการริเริ่มการใชเครื่องมือเทคโนโลยีที่มีตอผลปฏิบัติงานขายของพนักงานขาย
จํานวน 592 คน มีการต้ังสมมติฐานวา พนักงานที่มีประสบการณในการทํางานจะมีผลกระทบเชิงลบตอความเช่ือมั่นที่
มีตอเทคโนโลยี และในทางกลับกัน จะมีความสัมพันธเชิงบวกที่เก่ียวของกับการใชเทคโนโลยีดวย ผลปฏิบัติงานขายที่
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ไดต้ังสมมติฐานไว ใหสัมพันธเชิงบวกกับประสิทธิภาพการทํางานทั้งในอดีตและการใชเครื่องมือเทคโนโลยีแบบใหม 
นอกจากน้ี ผูเขียนไดใหสมมติฐานวาผูนําที่ยอมรับเทคโนโลยีในงานขายจะเพ่ิมระดับความเช่ือมั่นในประสิทธิภาพ
ของเทคโนโลยีและการใชงานดวย และพฤติกรรมของผูนําแบบมอบอํานาจเบ็ดเสร็จก็จะมีผลตอระดับความเช่ือมั่นที่มี
ตอเทคโนโลยีของพนักงานขายและความสัมพันธในระดับบุคคลดวย การวิเคราะหโมเดลระดับลดหล่ันเชิงเสน ได
ยืนยันถึงสมมติฐานของปจจัยความสัมพันธระดับบุคคลทุกปจจัย และปจจัยความสัมพันธขามระดับบางปจจัย ที่ตนตอ
มาจากพฤติกรรมของผูนําบางคน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาวะผูนําแบบมอบอํานาจเบ็ดเสร็จแสดงถึงปฏิกิริยาขามพหุ
ระดับ ซึ่งเปนไปตามที่คาดเอาไว นอกจากน้ี ยังมีการกลาวถึงผลลัพธที่ไดรับในแงของความสําคัญของปจจัยทางสังคม
จิตวิทยาที่เก่ียวของกับความสําเร็จระหวางทีมขายและเทคโนโลยี โดยสอดคลองกับ Storms, Barbara A; Gonzales, 
Sarah (2006) ไดทําการวิจัยเรื่องรูปแบบสําหรับความรวมมือของการพัฒนาภาวะผูนําเครือขายที่ประสบผลสําเร็จ 
ผลการวิจัยพบวา ความพยายามของ California State University, East Bay ภาควิชาภาวะผูนําทางการศึกษา ในการ
พัฒนา การบํารุง และการดําเนินการที่เก่ียวของกับภาวะผูนํา โดยรวมมือกับผูนําในเขตโรงเรียนทองถ่ิน กรณีศึกษาน้ี
ไดช้ีใหเห็นวา ความรวมมือเชนน้ีมีการพัฒนาอยางไร และไดบทเรียนอะไรจากความรวมมือน้ี นอกจากน้ี กรณีศึกษา
ยังแสดงถึงคุณสมบัติของความรวมมือกัน เชนเดียวกับการอภิปรายเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงานที่จะประสบผลสําเร็จที่
เก่ียวของกับการใหความสนใจกับโปรแกรม องคประกอบ การวางแผนรวมกัน การสอนและผลลัพธระยะยาว 
 Collay, Michelle (2006) ไดทําการวิจัยเรื่องความคลุมเครือของเอกลักษณของอาชีพ กับการเปนครูในฐานะ
ผูใชภาวะผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ผลการวิจัยพบวา อิทธิพลอันทรงพลังของความเปนมืออาชีพในแงครูใน
ฐานะผูใชภาวะผูนําน้ันตระหนักถึงงานและบทบาทของพวกเขาอยางไร บทความไดทบทวนกลุมปจจัยที่ทําหนาที่ปน
ครูผูสอนใหมีความเปนมืออาชีพ การแสดงความหมายโดยนัยสําหรับหนาที่ของครูผูสอนกับการเปนผูนําทางการศึกษา 
การสนับสนุนและอุปสรรคสําหรับภาวะผูนําของครูผูสอน เพ่ือพิจารณาถึงการแสวงหาบทบาทเพ่ิมเติมสําหรับความ
เปนผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคม ความเปนผูนําในฐานะความเปนครูมีโอกาสตรวจสอบบทบาทของความเปนมือ
อาชีพในบริบทของภาวะผูนําที่อยูในตัวครูผูสอน และความจําเปนในการเตรียมครูในฐานะผูใชภาวะผูนําเปนเรื่องที่
นาสนใจ กับอํานาจและบทบาทที่รับมอบหมายใหม ครูผูสอนจะตองดําเนินการยกระดับช้ันเรียน และตองดําเนินการ
เปล่ียนแปลงเปนขั้นเปนตอน โดยสอดคลองกับ Fanning, Michael C.P. (2007) ไดทําการวิจัยเรื่องการพัฒนามุมมอง
ของชองวางผลสัมฤทธิ์ทั่วโลก : ผูนําระดับโรงเรียนในฐานะ ผูประสานงานระหวางประเทศ ผลการวิจัยพบวา เมื่อเวลา
ไมนานมาน้ี โรงเรียนในสหรัฐอเมริกาอเมริกันและนักวิชาการท่ีศึกษาในหัวขอน้ี ไดมุงเนนไปที่การเช่ือมชองวางของ
ความสําเร็จ วรรณกรรมเชิงวิชาการสวนใหญมักจะเนนถึงความแตกตางในผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับโรงเรียน 
ระดับพ้ืนที่ หรือระดับชาติ วรรณคดี         ที่ตรวจสอบวิธีปฏิบัติงานที่สงผลตอผลงานที่มีคุณภาพของโรงเรียนซึ่งได
เช่ือมชองวางน้ีไดช้ีใหเห็นถึงกลยุทธ        ที่ประสบความสําเร็จ อยางไรก็ตาม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เก่ียวกับ
ชองวางความสําเร็จทางการศึกษาแทบจะไมมีอะไรคืบหนา เมื่ออยูในประเด็นที่เก่ียวกับกฎหมายระหวางประเทศและ
ภาระหนาที่ ซึ่งรัฐบาลทั้งหมดตองขจัดความไมเทาเทียมกันอยูแลว นอกจากน้ี วรรณกรรมแทบจะไมกลาวถึง
ความสําคัญของความรวมมือระหวางประเทศ บทความน้ีแนะนําทุกหัวขอเหลาน้ี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมความ
รวมมือระดับโลกระหวางผูนําดานการศึกษาและนักวิชาการ เพ่ือตอบสนองความทาทายที่จะใหเด็กทุกคนมีความเทา
เทียมกันทางดานการศึกษา เพ่ือปดชองวางผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั่วโลก โดยสอดคลองกับ Hohenbrink, JoAnn., 
Brilhart, Daniel. and Zigler, Ted. (2008) ไดทําการวิจัยเรื่องครูในฐานะผูใชภาวะผูนํา: เวลาคือเด๋ียวน้ี คําถามคือ
อยางไรและใคร ผลการวิจัยพบวา ครูในฐานะผูใชภาวะผูนํากําลังเปนหัวขอในลําดับตนๆ ที่มีความสําคัญในรัฐตางๆ 
ในฐานะเปนวิธีการปรับปรุงและชวยเรงการปฏิรูปโรงเรียน อีกทั้งยังชวยบรรดาอาจารยใหญอยางมากมายอีกหลาย
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เรื่อง รวมทั้งเรื่องที่ไมสามารถจะทําได คนสวนใหญเห็นความจําเปนของครูผูสอนในฐานะผูใชภาวะผูนําในอาคาร
เรียน แตเราจะเสนอการฝกอบรมประเภทใดใหกับบรรดาครูเพ่ือใชในการนําทาง โดยบทความน้ีไดสํารวจความ
เคล่ือนไหวระดับประเทศ โดยเสนอความคิดใหกับผูที่เก่ียวของกับการฝกอบรมน้ี พรอมทั้งพิจารณาวา รัฐโอไฮโอ
กําลังจะทําสิ่งใดในอนาคตที่เก่ียวกับหัวขอ “ครูในฐานะผูใชภาวะผูนํา” ในโรงเรียนของเรา โดยสอดคลองกับ Patricia 
H. Phelps (2008) ไดทําการวิจัยเรื่องการชวยครูใหเปนผูนํา ผลการวิจัยพบวา การปรับปรุงโรงเรียนน้ัน บรรดาครู
ทั้งหลายจําเปนตองเพิ่มเติมหนาที่ของการเปนผูนําดวย ความเขาใจในมิติตางๆ ของครูที่อยูในฐานะผูใชภาวะผูนํา
จําเปนตองไดมีการเรียนรู เพ่ือสงเสริมการพัฒนาของบรรดาครูทั้งหลายขึ้นเปนผูนํา กลุมครูที่อยูในฐานะผูใชภาวะผูนํา
สามารถมีบทบาทอันหลากหลาย เน่ืองจากพวกเขาตองเผชิญกับอุปสรรคตางๆ ในโรงเรียน ผูเขียนไดช้ีใหเห็นถึงความ
ทาทายในการสนับสนุนบรรดาครูทั้งหลายในบทบาทความเปนผูนํา โดยนําเสนอรูปแบบและแนะนําวิธีการสําหรับ
ผูบริหารและบรรดาครูผูสอน เพ่ือปรับบทบาทใหเปนครูที่อยูในฐานะผูใชภาวะผูนํา โดยสอดคลองกับ Fred J. Abbate. 
(2010). ไดทําการวิจัยเรื่องผูนําการศึกษาในวัฒนธรรมของการรวมมือกันผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนําในการศึกษามี
ความคลายคลึงกับการเปนผูนําในวงการธุรกิจและรัฐบาล ปญหาเฉพาะทั้งสามขอที่ทําใหการศึกษาดูเหมือนแตกตาง
กัน รวมทั้งสรางความกดดันเกือบตลอดเวลา การเมืองในการทํางาน และกฎระเบียบของรัฐและรัฐบาลกลาง แต
ประเด็นทั้งหมดเหลาน้ีดูจะคลายกับปญหาที่ประสบโดยผูนําในองคกรอื่นๆ อยางไรก็ตาม ผูนําทางการศึกษาตองดูแล
สิ่งยึดเหน่ียวที่มองไมเห็นที่มีตอกฎระเบียบ โดยไมใหกัดกรอนความเปนผูนําที่แทจริงและเขาไปแทรกแซงกับการให
การศึกษาที่ดีเลิศแกนักเรียน โดยสอดคลองกับ  Mike Taylor, Anne Yates, Luanna H. Meyer and Penny Kinsella 
(2010) ไดทําการวิจัยเรื่องภาวะผูนํากับวิชาชีพครูที่มีตอการสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู ผลการวิจัยพบวา ความ
เขาใจท่ีไมคอยไดรับผลกระทบของการเรียนการสอนเปนเสนทางอาชีพที่เรียบ แตสําหรับครูที่มีประสบการณอาจตอง
ไดรับโอกาสของความเปนผูนํา ซึ่งแตกตางอยางมากมายจากบรรดาครูที่มีการสอนตามปกติ งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาถึง
ผลลัพธของการริเริ่มการพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูผูเช่ียวชาญ ที่ตองมีบทบาทของภาวะผูนําในหลักสูตรที่ตนเอง
เก่ียวของ การสัมภาษณและขอมูลการสํารวจไดสนับสนุนการเจริญเติบโตของครู ในเรื่องความเช่ียวชาญและใหโอกาส
แกบรรดาครูไดรับบทบาทของการเปนผูนํา การเจริญเติบโตของครู ในเรื่องความเช่ียวชาญและความสามารถของผูนํา 
ผลการศึกษาน้ีแสดงถึงการขยายบทบาทการเปนผูนํา ซึ่งในภายภาคหนา บรรดาครูทั้งหลายคงตองไดรับการพัฒนาเปน
ครูที่เปนมืออาชีพและมีประสบการณ พรอมกันน้ัน ยังสนับสนุนใหครูมีความรูและความเขาใจในชวงการปฏิรูป
การศึกษาอีกดวย 
 Berry, Barnett (2010) บทบาทครูในป 2030 : แนวทางการออกแบบการเรียนการสอนโดยมุงเนนนักเรียนเปน
สําคัญสําหรับศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัยพบวาการจัดทําเปนหนังสือที่วาดวยอนาคตของการสอน ซึ่งถูกกําหนดไววาจะ
เผยแพรเรื่องน้ีในฤดูใบไมรวง 2010 หนังสือดังกลาวเปนความพยายามของทีมงาน ซึ่งเปนนักการศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาจํานวน 12 คน ที่เห็นดวยกับการเรียนอยางเปนระบบ และคาดการณเก่ียวกับ
ระบบการศึกษาของรัฐและอาชีพการสอนในป 2030 เหลาครูที่อยูในฐานะผูใชภาวะผูนําจํานวนหน่ึงไดใช
ประสบการณของตนเอง พรอมทั้งแนวทางการวิจัยในปจจุบัน และขอมูลเชิงลึกของนักคิดเชิงอนาคตทานอื่นๆ มองไป
ที่แนวโนมทางการเมือง ทางสังคม และทางการศึกษาของปจจุบัน และจินตนาการสถานการณที่ดีที่สุดเก่ียวกับการ
เรียนการสอนในอนาคต การวิจัยไดนําเสนอรายงานความคืบหนาของ the Teacher Solutions 2030 (TS2030) project 
ซึ่งเขียนจากมุมมองของผูเขียน ซึ่งเปนเปนประธานและ CEO ของศูนยการเรียนการสอนคุณภาพ และผูเขียนรวมซึ่งอยู
ในทีม TS2030 ในบทความน้ี ผูเขียนพูดเก่ียวกับอนาคตของอาชีพการสอน และยังใหขอมูลเจาะลึกเก่ียวกับความเขาใจ
และวิสัยทัศนจากเพ่ือนรวมงานของเขาที่เปนครู โดยสอดคลองกับ Jeffrey Cornelius-White (2007) ไดทําการวิจัยเรื่อง
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ผูเรียนที่เปนศูนยกลาง และความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ : การวิเคราะหอภิมาน ผลการวิจัย
พบวา การศึกษาโดยใชผูเรียนเปนศูนยกลางคือแบบจําลองจิตวิทยาการศึกษาที่มีตนกําเนิดมาจากการใหคําปรึกษา ซึ่ง
เนนถึงความสัมพันธระหวางครูและนักเรียนเชิงบวกที่เก่ียวของกับการเรียนรูแบบองครวม นอกจากน้ี ยังรวมถึง
การศึกษาแบบมนุษยนิยมและคลาสสิก และแบบจําลองที่ใชผูเรียนเปนศูนยกลางแบบคอนสตรัคติวิสตในปจจุบัน 
ผูเขียนไดตรวจสอบบทความประมาณ 1,000 บทความ เพ่ือสังเคราะหงานศึกษา 119 ช้ินที่อยูในระหวางป 1948-2004 
กับผลลัพธ 1,450 ขอ จํานวนนักเรียน 355,325 คน การออกแบบการวิเคราะหอภิมานไดดําเนินตามคําแนะนําของ 
Mackay, Barkham, Rees, and Stiles รวมถึงกลไกการคนหาที่ครอบคลุมกวางขวาง ความถูกตองและการควบคุมอคติ 
และการประเมินผลความเที่ยงตรงของการศึกษาช้ันประถม . 
 
6. กรอบการวิจัย 
 
                                   ตัวแปรตน                                                                           ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1  กรอบการวิจัย 
 
7. สมมติฐานการวิจัย 
 การทําวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนานักธุรกิจเครือขายอิสระสูความสําเร็จ สามารถทําใหทราบถึงคุณสมบัติของ
นักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จ และสามารถสรางแนวทางการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสูความสําเร็จได 
 
8. นิยามปฏิบัติการ 

ดานมนุษยสัมพันธที่ดี หมายถึง ความมีมนุษยสัมพันธที่ดีของนักธุรกิจขายตรง 
  ดานบุคลิกภาพที่ดี หมายถึง การมีบุคลิกภาพที่ดีของนักธุรกิจขายตรง 

ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ของนักธุรกิจขายตรง 
ดานความขยันหมั่นเพียร หมายถึง การมีความขยันหมั่นเพียรของนักธุรกิจขายตรง 

การฝกอบรมพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจ 
ขายตรงสูความสําเร็จ 

 
1. ดานมนุษยสัมพันธที่ดี 
2. ดานบุคลิกภาพที่ดี 
3. ดานความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
4. ดานความขยันหมั่นเพียร 
5. ดานความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา 
6. ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
7. ดานความกาวหนาและพรอมที่จะพัฒนาตนเอง 

 

 
 
 
 

คุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงสู
ความสําเร็จ 
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ดานความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา หมายถึง การมีความสามารถในการแกปญหาเฉพาะหนา
ของนักธุรกิจขายตรง 

ดานคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน หมายถึง การมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานนัก
ธุรกิจขายตรง 

ดานความกาวหนาและพรอมที่จะพัฒนาตนเอง หมายถึง การมีความกาวหนาและพรอมที่จะพัฒนาตนเอง
ของนักธุรกิจขายตรง 

 
9. การอภิปลายผล 

จากการทบทวนทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เก่ียวของ ประกอบดวย 1) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการขาย
ตรง  2) พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545  3) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการพัฒนาบุคลากร  
4) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับการเปนผูนํา  5) แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของกับความสําเร็จ  6) ความสําคัญของ
การขายและแนวความคิดทางการตลาด  7) แนวคิดเก่ียวกับการบริหารงานดานการตลาด          8) แนวคิดเก่ียวกับ
พฤติกรรมผูบริโภค  9) แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการตัดสินใจ  10) ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ  11) ผลงานวิจัยที่
เก่ียวของในประเทศ และ 12) ผลงานวิจัยที่เก่ียวของตางประเทศ ทําใหสามารถวิเคราะหและสรุปออกมาได คือ จาก
ประเด็นปญหาท่ีสําคัญเก่ียวกับภาพลักษณของนักธุรกิจขายตรงน้ัน เปนปจจัยหลักในการประสบความสําเร็จในธุรกิจ
ขายตรง เปนเหตุใหองคกรธุรกิจขายตรงสวนใหญใหความสําคัญกับการฝกอบรมนักธุรกิจขายตรงของตนอยางเต็มที่
และสม่ําเสมอ โดยมุงใหขอมูลความรูที่ตรงตามความตองการของสมาชิกนักธุรกิจขายตรง ไดอยางมีประสิทธิภาพ แต
ปญหาสําคัญประการหน่ึงก็คือ องคกรตางๆ ยังขาดความรูความเขาใจ ในหลักการของการฝกอบรมเก่ียวกับ
กระบวนการ ขั้นตอน และสาระสําคัญของการฝกอบรม อีกทั้งยังขาดเน้ือหาที่เนนการพัฒนาคุณสมบัติของนักธุรกิจ
ขายตรงและรูปแบบในการขายตรงที่ชัดเจน และในปจจุบันยังไมปรากฏวา มีหนวยงานใดไดดําเนินการจัดฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาใหเกิดคุณสมบัติของนักธุรกิจขายตรงตามหลักวิชาการ ตลอดทั้งไมปรากฏวามีเครื่องมือที่ใชวัดคุณสมบัติ
ของนักธุรกิจขายตรง และจากเหตุผลดังที่ไดกลาวมาแลวน้ัน ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะทําวิจัยเรื่องแนวทางการ
พัฒนานักธุรกิจเครือขายอิสระสูความสําเร็จ เพ่ือนําผลวิจัยที่ไดมาเปนแนวทางในการใหความรู สงเสริม ปรับปรุง 
พัฒนา และวางแผนเก่ียวกับการพัฒนาคุณสมบติัของนักธุรกิจขายตรงใหเกิดประโยชนสูงสุด  
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GREEN PRODUCTS:  MARKETING OPPORTUNITY AND CHALLENGE 
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------------------------------ 

 
บทคัดยอ 

 
            บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดแนวทางในการพัฒนาตลาดและสงเสริมใหผูบริโภค
เกิดการยอมรับและการซื้อผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตอไป รวมทั้งเสริมสรางความเขาใจเก่ียวกับสินคา
หรือบริการท่ีผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบท่ีจะเกิดตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความ
พยายามในการนําของเหลือใชจากการผลิต หรือของเสีย ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพ่ือนํามาแปรกลับไปใช
เปนวัตถุดิบในการผลิตใหมอีกครั้ง ชวยทําใหของเสียเปนศูนยหรือเหลือนอยมากที่สุดเทาที่จะทําได  
 
คําสําคัญ : ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม, การตลาดสีเขียว   
 

Abstract 
 

 This paper aims to examine the concepts of green product and its applications. To do so, this paper 
begins with the explanation of eco-friendly products, development of potential green marketing, and green 
technology and processing. Environmental concerns over the manufacturing as well as the discipline of waste 
management in reproduction of the new kinds of raw materials are then discussed.  Finally, this paper clarifies 
why companies; especially those in the field of marketing, are required by varied customer needs, new 
regulations, and new social concepts to expand their concerns in the socio-environment impacts of business.  

 

KEY WORD: Eco-friendly product, Green products  
 
1. บทนํา 
 กระแสการต่ืนตัวในเรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสภาพแวดลอมของนานาประเทศท่ัวโลก ทําใหผูคน
จํานวนมากไดเขามารวมกันจัดกิจกรรมที่มุงเนนในการรักษาสภาพแวดลอมหรือบรรเทามลภาวะท่ีเปนปญหา
วิกฤตอยูในทุกวันน้ี  ดังปรากฏในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดในลักษณะตางๆ เพ่ือผลักดันใหผูบริโภค
ตระหนักถึงสถานการณสิ่งแวดลอมและผลกระทบจากพฤติกรรมการบริโภค รวมถึงการแสดงความรับผิดชอบตอ

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
2 ผูอํานวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สังคมของภาคธุรกิจดวยการพัฒนาสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green product) สินคาหรือบริการท่ีผลิตขึ้น
จากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใสใจกับผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม เริ่มตนต้ังแตตนทางคือ การคัดเลือก
วัตถุดิบในการผลิต การเลือกใชพลังงาน และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือใหกระบวนการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ
น้ันๆ ใชพลังงานจากนํ้าและไฟฟาในการผลิตอยางคุมคามากที่สุดจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ เปนสินคาหรือ
ผลิตภัณฑรอการบรรจุลงในหีบหอและบรรจุภัณฑสําหรับเตรียมการขนสงและจัดจําหนายใหกับตลาดผูบริโภค
ตอไป รวมทั้งใหความสําคัญครอบคลุมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมหลังหมดอายุการใชงานที่อาจเกิดขึ้นใน    
ขณะใชงานตลอดจนการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ ภาระในการจัดการซากผลิตภัณฑน้ันๆ อยางถูกวิธีดวย
หัวใจสําคัญอีกอยางหน่ึงของสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมก็คือ ความพยายามในการนําของเหลือใชจากการผลิต 
หรือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพ่ือนํามาแปรกลับไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตใหม อีกครั้งชวยทําให
ของเสียเปนศูนยหรือเหลือนอยมากที่สุดเทาที่จะทําได เปนการสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมี
อยูอยางจํากัดไดคุมคามากที่สุด 

            การตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอมเปนการนําธุรกิจเขาไปเก่ียวของกับสิ่งแวดลอม โดยมีหลักการวาสินคาหรือ
บริการน้ัน จะตองมีการควบคุมหรือปองกันปญหาสิ่งแวดลอมต้ังแตขั้นตอนการผลิต การใชไปจนกระทั่งกําจัด
ผลิตภัณฑที่ใชแลว     ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดจะตองกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ตลอดจนการสนับสนุน
ในรูปแบบตางๆ ที่เก่ียวของกับสิ่งแวดลอม ขั้นตอนของการทําการตลาดเพื่อสิ่งแวดลอมจะเริ่มตนที่การวิเคราะห
ปญหาสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดปญหาตอผูบริโภค กําหนดและคนหาความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค          
ที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม คนหาและพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม ทําการต้ังราคา การจัดจําหนาย 
และการสงเสริมการตลาดเพ่ือสิ่งแวดลอม (ศิริวรรณ, 2538)  ภาคธุรกิจที่ใหความสนใจในกระแสความเคล่ือนไหว
ดานสถานการณสิ่งแวดลอม ไดมีการพัฒนาการดําเนินงานใหมีความสอดคลองกับการเปล่ียนแปลงดังกลาว        
โดยสรุปลักษณะของการดําเนินงานดานการตลาดสีเขียวไดดังน้ี  

1. มีการแสวงหากําไรอยางยั่งยืนไมไดแสดงหากําไรสูงสุด (sustainable profit not maximized profit) 
เนนการแขงขันกันแบบเก้ือกูลและเอื้ออาทรตอกัน ไมใชแขงเพ่ือการเอาชนะหรือทําลายคูแขงใหหมดสภาพ 

2. สรางประโยชนของลูกคาและสังคม ไมใชเพ่ือลูกคาเพียงอยางเดียว (customer and social benefit not 
only customer) มีการกําหนดนโยบายหรือกิจกรรมที่เปนการตอบแทนใหกับสังคมและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง 

3. สงเสริมใหความรูดานผลิตภัณฑใหกับลูกคาไมไดมุงเนนแตการขายเพียงอยางเดียว เพ่ือลดปญหา          
การสงคืนสินคา หรือไมไดนําสินคาน้ันไปใชตามกําหนด ซึ่งเทากับเปนการใชทรัพยากรอยางสิ้นเปลืองและไม
คุมคา 
 
2. แนวคิดในการศึกษา 
แนวคิดผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 ศิริวรรณ, 2538 ไดแบงผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมตามความสามารถของผลิตภัณฑในการ
แกปญหา ไดแก 

1. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหามลภาวะทางอากาศ 
2. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาน้ําเนาเสีย 
3. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาขยะมูลฝอย 
4. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาพื้นที่ปาลดลง 
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5. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาจํานวนสัตวปาลดลง 
6. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาการขาดแคลนพลังงาน 
7. ผลิตภัณฑที่สามารถแกปญหาอาหารที่มีสารพิษเจือปน 

 ผลิตภัณฑสีเขียว มีคุณสมบัติพิเศษกวาผลิตภัณฑอื่นในดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ดังน้ี 
 1) เปนผลิตภัณฑที่ผลิตใหพอดีกับความตองการของผูบริโภค โดยปราศจากความฟุงเฟอฟุมเฟอย 
 2) เปนผลิตภัณฑที่ไมใชสารพิษที่เปนอันตรายตอมนุษยและสัตว 
 3) เปนผลิตภัณฑที่สามารถนํากลับมาหมุนเวียนใชใหมไดอีกไมวาจะเปนการประดิษฐจากวัสดุเดิม หรือ
กรรมวิธี ยอยสลายแลวดัดแปลงมาใชใหม 
 4) เปนผลิตภัณฑที่อนุรักษพลังงานธรรมชาติ ผลิตแลวตองไมเปลืองพลังงาน เริ่มต้ังแตการผลิต การใชไป
ถึงการสิ้นสภาพ กระบวนการผลิตจะไมทําใหเสียสินคาโดยไมจําเปนหรือเมื่อผลิตออกมาเปนสินคาแลวควรจะมี
อายุการใชงานนานเพ่ิม หรือเติมพลังงานเขาไปใหมได 
 5) เปนผลิตภัณฑที่ใชภาชนะหีบหอนอยที่สุด การออกแบบกลองหรือหีบหอบรรจุตองไมฟุมเฟอย 
 6) กระบวนการผลิตสินคาในโรงงานตองไมทําลายสิ่งแวดลอม ไมวาจะเปนการนําทรัพยากรมาใช หรือทิ้ง
ของเสียลงสูธรรมชาติ 
 7) หามทารุณกรรมสัตว เชน สุนัข แมวหรือลิง โดยการนําไปสัตวทดลองเพ่ือวิจัยผลการผลิตสินคา 
 8) หามนําสัตวสงวนพันธุมาผลิตเปนสินคาเด็ดขาด หรือมีการทําลายชีวิตสัตวเหลาน้ันทางออม 
 กลาวโดยสรุปผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จึงเปนผลิตภัณฑที่มีจุดมุงหมายท่ีจะลดผลกระทบใน 
แงลบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑน้ัน ไดมีการนําเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลงกระบวนการในการ
ดําเนินงานเพ่ือพัฒนาใหมีผลกระทบที่นอยลงเชน การออกแบบเพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหม (reuse), การนํา
กลับมาเขากระบวนการผลิตใหม (remanufacture) การซอมแซม (repair)  ( Brown J. and Wahlers R., 1998) 
รวมถึงความสามารถในการกําจัด (disposability) ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากการดําเนินงานดังกลาว
จะทําใหเกิดการใชทรัพยากรท่ีลดลง (source reduction) การปองกันการเกิดมลพิษ(pollution prevention)          
การอนุรักษพลังงาน (energy conservation) การขยายระยะเวลาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product-life extension) 
รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่มีความสําคัญมากนอยตอสิ่งแวดลอมตามลําดับ (Hartmann Patrick and et. all, 2005) ไดมี
การผสมผสานการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสังคม (corporate social responsibility) รวมกับกิจกรรม
การตลาดท่ีคํานึงถึงสิ่งแวดลอมในหลากหลายรูปแบบ (Roper and Beard,2006) (Shan Chen Bao Lai and Tung 
Wen,2006) (Camino,2007) สามารถสรุปไดดังน้ี 
 
การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Eco-friendly product) 
 Manaltola and Jauhari (2007) ไดกลาวถึงผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือผลิตภัณฑที่มีจุดมุงหมาย
ที่จะลดผลกระทบในแงลบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑน้ัน ไดมีการนําเทคโนโลยีและการเปล่ียนแปลง
กระบวนการ  ในการดําเนินงานเพ่ือพัฒนาใหมีผลกระทบท่ีนอยลง เชนการออกแบบ เพ่ือใหสามารถนํากลับมาใช
ใหม (reuse)  การนํากลับมาเขากระบวนการผลิตใหม (remanufacture) การซอมแซม (repair) รวมถึงความสามารถ
ในการกําจัด (disposability) ผลประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับจากการดําเนินงานดังกลาว จะทําใหเกิดการใช
ทรัพยากรที่ลดลง (source reduction) การปองกันการเกิดมลพิษ (pollution prevention) การอนุรักษพลังงาน 
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(energy conservation) การขยายระยะเวลาของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ (product-life extension) รวมถึงประเด็นอื่นๆ ที่
มีความสําคัญมากนอยตอสิ่งแวดลอมตามลําดับ 
 
การพัฒนามาตรฐานสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green label or Eco-friendly label)  
 นับต้ังแตป 2000 การตลาดส่ิงแวดลอมไดมีการพัฒนาในหลายๆ ดาน  มีการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช
ในการดําเนินงาน (Gliedt and Parker, 2007) การนํากฎระเบียบและขอบังคับตางๆ มาใชอยางเปนรูปธรรม  การ
นําเสนอขอบังคับโดยรัฐบาล (Banerjee, 2001) (Ottman, Stafford and Hartman, 2006) การใหสิ่งจูงใจกับองคกรที่
มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการฟนฟูความเช่ือมั่นของผูบริโภค (Ottman, 2007) มีการกลาวถึงการ
พัฒนาท่ียั่งยืน “Sustainable development”  ในการดําเนินงานดานการตลาดสิ่งแวดลอม (Shan, 2008) มีการ
คาดการณแนวโนมในการดําเนินงานดานการตลาดสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได 2 ประการ 
ประการแรกคือ การนําแนวความคิดเรื่องการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนแนวทาง
หลักใน การดําเนินงานของธุรกิจ ประการที่สอง องคกรจากประเทศ ที่พัฒนาแลวจะนําการตลาดสิ่งแวดลอมมาใช
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขันในการขยายตลาดไปยังตลาดตางประเทศ เน่ืองจากภาพลักษณที่ดีในดาน
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมของตราสินคา ซึ่งไดการยอมรับจากตลาดภายในประเทศ (Gurau and Ranchhod, 2005; 
Johri and Sahasakmontri, 1998; Pugh and Fletcher, 2002) 
 การสรางมาตรฐานใหกับสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (D’Souza, 2004) เปนอีกรูปแบบหน่ึงของ การ
ดําเนินงานดานการตลาดซึ่งมีความหลากหลายกันในแตละประเทศเชน ในประเทศนิวซีแลนดไดมีการทดลองใช 
Green Tick label (Harris, 2007) เพ่ือแสดงใหผูบริโภคเห็นวาสินคาและบริการน้ันไดผานการรับรองมาตรฐาน
ทางดานสิ่งแวดลอมแลว  ซึ่งปรากฏวาไดรับการตอบรับที่ดีจากทั้งภาคธุรกิจและผูบริโภคประเทศฟลิปปนสไดให
ฉลากGreen Choice ในสินคาที่ผานการประเมินผลกระทบท่ีมีตอสิ่งแวดลอม (Hartmann and et. all, 2005) 
 ฉลากเพ่ือสิ่งแวดลอมสามารถแบงออกไดเปน 3 ประเภท คือ  
ประเภทที่ 1 เปนฉลากที่ดําเนินการโดยองคกรอิสระมอบใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณสมบัติตรงตามขอกําหนดทาง
สิ่งแวดลอมที่ทางองคกรกําหนดขึ้น โดยสวนใหญจะมีเง่ือนไขทางสิ่งแวดลอมหลายขอดวยกัน 
ประเภทท่ี 2 เปนฉลากที่ดําเนินการโดยผูผลิตเองเพ่ือใชรับรองวาผลิตภัณฑที่ตนผลิตขึ้นมาน้ันเปนผลิตภัณฑที่
ผลิตเพ่ือสิ่งแวดลอม เชน ทําจากกระดาษรีไซเคิล หรือไมมีสารพิษ เปนตน 
ประเภทท่ี 3 เปนฉลากบอกรายละเอียดของผลิตภัณฑดานตางๆ เชน การใชทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน ปริมาณ
มลพิษที่เกิดขึ้น ตลอดจนวงจรชีวิตของผลิตภัณฑมีลักษณะคลายกับฉลากโภชนาการ 
 สําหรับประเทศไทยฉลากเขียว คือ ฉลากที่ใหกับผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
นอยกวาเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑที่ทําหนาที่อยางเดียวกัน ฉลากเขียวถือเปนกลยุทธหน่ึงในนโยบายดาน
สิ่งแวดลอมที่ใชการตลาดเปนเครื่องมือเน่ืองจากมีสินคาและบริการวางจําหนายในตลาดเปนจํานวนมาก ฉลาก
เขียวที่ติดอยูกับผลิตภัณฑจะเปนขอมูลใหผูบริโภคทราบวาผลิตภัณฑน้ันเนนคุณคาทางสิ่งแวดลอม ทําให
ผูบริโภคสามารถเลือกซื้อไดถูกตองตามวัตถุประสงค ในสวนผูผลิตหรือผูจัดจําหนายจะไดรับผลประโยชนในแง
กําไรเน่ืองจากมีการบริโภคผลิตภัณฑเหลาน้ันมากขึ้น ผลักดันใหผูผลิตรายอื่นๆ ตองแขงขันกันปรับปรุงคุณภาพ
ของสินคาหรือบริการของตน โดยคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเปนสําคัญปจจุบันประเทศตางๆ เกือบ 30 
ประเทศทั่วโลก ไดมีการจัดทําโครงการฉลากสิ่งแวดลอมขึ้น สําหรับในประเทศไทยคณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือ
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สิ่งแวดลอมไทย (Thailand Business Council for Sustainable Development: TBCSD) ไดริเริ่มโครงการฉลากเขียว
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2536 เปนตนมา (สถาบันสิ่งแวดลอมไทย, 2553) 
หลักเกณฑในการคัดเลือกผลิตภัณฑเพ่ือสีเขียว 
 1. เปนผลิตภัณฑที่ใชเพ่ือการอุปโภคบริโภคทั่วไปในชีวิตประจําวัน 
 2. คํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑที่มีตอสิ่งแวดลอม และคุณประโยชนทางสิ่งแวดลอมที่ไดรับเม่ือ
ผลิตภัณฑน้ันถูกจําหนายออกสูตลาด 
 3. มีวิธีการตรวจสอบที่ไมยุงยากและเสียคาใชจายสูง ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑทาง
สิ่งแวดลอมตาที่กําหนดไวในขอกําหนด 
 4. เปนผลิตภัณฑที่ผูผลิตมีทางเลือกอื่นในการผลิตที่จะทําใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยกวา 
 ในปจจุบันประเทศไทยมีสินคาที่ไดรับฉลากเขียวจํานวนรวม 346 รุน 22 กลุมผลิตภัณฑ  
 
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
 การสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางเก่ียวกับการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม(สมรัฐ , 
2552) โดยภาพรวมเห็นดวยกับการบริโภคผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เน่ืองจากมีความจําเปนตอการ
แกปญหาสิ่งแวดลอมผลิตภัณฑมีความเช่ือถือไดในเรื่องของมาตรฐานผลิตภัณฑ ทําใหรูสึกวาปลอดภัยตอสุขภาพ
ของผูบริโภคและทําใหรูสึกไดวามีสวนชวยลดปญหาใหกับสภาพแวดลอม  ผูบริโภคท่ีใชบริการโรงแรมมีความ
สํานึกเก่ียวกับการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในประเทศอินเดีย และใหการสนับสนุนโรงแรมที่มีการ
ดําเนินงานที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอม โดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพในการบริการ แตยังคงไมเต็มใจที่จายในราคาที่แพง
ขึ้นเพ่ือการดําเนินงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โรงแรมของชาวอินเดียที่มีการดําเนินงานที่คํานึงถึงสิ่งแวดลอมจะ
มีความไดเปรียบทางการแขงขัน เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบการใหบริการที่เหมือนกันของธุรกิจน้ี (Manaktola 
and Jauhari,  2007) 
 การพัฒนาอยางตอเน่ืองในการดําเนินงานดานการตลาดสิ่งแวดลอม เชน การนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช
ในการดําเนินงาน การนํากฎระเบียบและขอบังคับตางๆ มาใชอยางเปนรูปธรรม การนําเสนอขอบังคับโดยรัฐบาล 
การใหสิ่งจูงใจกับองคกรที่มีการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม รวมถึงการฟนฟูความเช่ือมั่นของผูบริโภค (Ottman, 
2008) มีการกลาวถึงการพัฒนาที่ยั่งยืน “Sustainable development” ในการดําเนินงานดานการตลาดสิ่งแวดลอม     
มีการคาดการณแนวโนมในการดําเนินงานดานการตลาดสิ่งแวดลอมที่จะเกิดขึ้นอยางหลีกเล่ียงไมได 2 ประการ 
ประการแรกคือ การนําแนวความคิดเรื่องการเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือการคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเปนแนวทาง
หลักใน การดําเนินงานของธุรกิจ ประการที่สอง องคกรจากประเทศท่ีพัฒนาแลวจะนําการตลาดสิ่งแวดลอมมาใช
เพ่ือสรางความไดเปรียบในการแขงขัน ในการขยายตลาดไปยังตลาดตางประเทศ เน่ืองจากภาพลักษณที่ดีในดาน
การคํานึงถึงสิ่งแวดลอมของตราสินคา ซึ่งไดการยอมรับจากตลาดภายในประเทศ(Johri and Sahasakmontri, 1998) 
(Pugh and Fletcher,  2002)  (Gurau and Ranchhod,  2005)  นอกจากน้ียังพบวาลูกคาใหการยอมรับองคกร 
(Corporate perception) ที่ใหความสําคัญกับการลดมลภาวะและการปองกันสิ่งแวดลอมมากกวาการแสวงหากําไร 
และปจจัยเชิงบวกที่สงตอการรับรูเก่ียวกับผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอมของลูกคาคือประสบการณที่ไดรับจาก
ผลิตภัณฑ และลูกคาสามารถยอมรับไดกับคุณภาพที่ดอยกวาและราคาที่สูงกวาของผลิตภัณฑเพ่ือสิ่งแวดลอม 
(D’Souza Clare and et.all,2006)   
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สรุป 
 ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมจึงเปนสินคาหรือบริการท่ีผลิตขึ้นจากกระบวนการและเทคโนโลยีที่ใส
ใจกับผลกระทบที่จะเกิดตอสิ่งแวดลอม รวมถึงความพยายามในการนําของเหลือใชจากการผลิต หรือของเสียที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต เพ่ือนํามาแปรกลับไปใชเปนวัตถุดิบในการผลิตใหมอีกครั้ง ชวยทําใหของเสียเปน
ศูนยหรือเหลือนอยมากที่สุดเทาที่จะทําได จึงเปนการสงเสริมใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากร ที่มีอยูอยาง
จํากัดไดคุมคามากที่สุด  

ในขณะท่ีประชาชนมีการคํานึงถึงการทําลายสิ่งแวดลอมจากการดําเนินงานของภาคธุรกิจมากขึ้น จึงมีผล
ทําใหธุรกิจตองเพ่ิมการมีสวนรวมในการคํานึงถึงการทําใหเกิดผลกระทบในแงลบและการสรางของเสียจากการ
ใชทรัพยากรมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับแนวโนมความตองการผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามแนวทางการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมของผูบริโภคซึ่งเพ่ิมจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ จึงจะเปนกลยุทธทางการตลาดที่ประสบความสําเร็จ
ที่แทจริง เน่ืองจากเปนการนําเสนอกิจกรรมทางการตลาดท่ีตอบสนองตอความตองการของลูกคาต้ังแตแรกนั่นเอง 
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ความสัมพันธระหวางความเสี่ยงท่ีเปนระบบและนโยบายทางการเงินใน   
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ประเทศไทย 

THE RELATIONSHIP BETWEEN SYSTEMATIC RISK AND FINANCIAL LEVERAGE IN 
PROPERTY FUNDS IN THAILAND 

 
กัลยาณี ปานทอง1 ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ2 ธีระ เตชะมณีสถิตย3 

-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 
 

บทความน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมขอมูลเก่ียวกับลักษณะของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ความเสี่ยง และ
ความสัมพันธระหวางความเส่ียงที่เปนระบบกับนโยบายทางการเงินในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยจัดต้ังครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2547 แตยังไมเปนที่รูจักแพร หลายในกลุมนัก
ลงทุนมากนัก ในขณะที่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใหผลตอบแทนที่สูง และมีความเสี่ยงตํ่ากวาตลาดโดยรวม ความ
เสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมาจากความผันผวนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ การดําเนินงานของ
กองทุน และความเสี่ยงอื่นๆ โดยใชแบบจําลองประเมินราคาหลักทรัพย (Capital Asset Pricing Model: CAPM) ในการ
วิเคราะหความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) ที่ช้ีวัดโดยคาเบตา จากการศึกษาพบวาความสัมพันธระหวางความ
เสี่ยงที่เปนระบบและนโยบายทางการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความ สัมพันธเชิงบวก นอกจากนี้
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดผอนคลายนโยบายการลงทุน โดยอนุญาตใหกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ิมอัตราสวนหน้ีสินตอทุน ใหสามารถกูยืมหน้ีสินไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม สงผลใหกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนที่นา สนใจ เน่ืองจากเปนการลงทุนที่ให
ผลตอบแทนสูง และมีความเส่ียงตํ่า ผูลงทุนสามารถนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุนใน
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย และกําหนดกลยุทธการลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางผลตอบแทนที่สูงสุด ภายใต
ความเสี่ยงที่ยอมรับได  
 

Abstract 
 The study aims to gather the information of property funds’ characteristic, risks and the relationship between 
their systematic risk and financial leverage.  In Thailand, property funds were found in 2004.  However, they were 
not popular in the capital market, although they had higher return with lower risk compared with the overall market. 
Risk of property funds may derive from economic fundamentals factors, fund management performance and other 
relevant risk factors.  Based on the analysis of systematic risk by using Capital Asset Pricing Model (CAPM), the 
study shows that a property fund’s systematic risk is positively related to its financial leverage. Moreover, Securities 

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย คณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต 
3 ผูชวยคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
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Exchange Commission (SEC) eased the regulation of property funds by allowing them to raise their funding from 
borrowing less than 10% of its NAV.  This makes property funds become an interesting alternative investment 
because they provide high return with low return.  The result of the study will assist investors in property funds to 
make better decisions and efficient investment strategies to create the highest return within acceptable risk. 
 
1. บทนํา 

ในปจจุบันประเทศไทยมีกองทุนรวมหลายรูปแบบ  ทั้งการนําเงินออมไปฝากสถาบันการเงิน หรือการลงทุนใน
หลักทรัพยที่เปนการซื้อขายหลักทรัพย (asset) ในรูปของหลักทรัพย (securities) ไดแก พันธบัตร (bond) หุนกู 
(debentures) หรือหุน (stocks) เปนตน การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย (property fund) เปนอีกทางเลือกหน่ึง
ของนักลงทุนรายยอยที่มีการขยายตัวในระยะ 3-4 ปที่ผานมา (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) โดยผูลงทุน
รายยอยสามารถมีสวนรวมในการเปนเจาของอสังหาริมทรัพยขนาดใหญได ซึ่งเดิมจะจํากัดอยูเฉพาะการลงทุนของผู
ลงทุนประเภทสถาบันขนาดใหญเทาน้ัน นอกจากน้ีความนาสนใจของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่สําคัญ คือ การให
อัตราผลตอบแทนท่ีสูงกวาการลงทุนในรูปแบบอื่น โดยใหผลตอบแทนในเงินปนผลคอนขางดีถึง 8.7% โดยเฉล่ียสูง
กวาผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ป ถึง 7.2% และสูงกวาอัตราเงินปนผลของตลาดถึง 4.9% (ธนินี, 2551) 
นอกจากน้ีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนอีกชองทางหน่ึงที่เปดโอกาสใหผูถือครองกรรมสิทธิ์ในโครงการ
อสังหาริมทรัพย โดยผานการถือหนวยลงทุนในกองทุน อยางไรก็ตามสภาวะเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2551 ที่ชะลอตัวจาก
วิกฤตทางการเงินโลก จากปญหาสินเช่ือที่อยูอาศัยคุณภาพตํ่า (Sub-prime Mortgage) ในสหรัฐอเมริกา สงผลกระทบ
ตอการปรับลดลงของดัชนีหลักทรัพยเปนจํานวนมากทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ดังน้ันกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 
(กอง 1) จึงไดรับผลกระทบดังกลาวไปดวย แตในปลายป พ.ศ. 2552 เศรษฐกิจเริ่มฟนตัว พบวาราคาของหนวยลงทุน
ในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความผันผวนตํ่ามากเม่ือเทียบกับ SET Index โดยมีคาเบตาตํ่าเพียง 0.218 ซึ่งเปน
ลักษณะที่ชวยปองกันความเสี่ยงจาการลงทุนไดคอนขางดี (เทิดศักด์ิ และนวลพรรณ, 2553) แตเน่ืองจากกองทุนชนิดน้ี
มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนในตลาดรองผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยตรง จึงมีความแตกตางจากการลงทุน
ในกองทุนรวมประเภทอื่นที่ทําการซื้อขายผานบริษัทจัดการกองทุน ทําใหหนวยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
มีลักษณะเปนเหมือนหลักทรัพยตัวหน่ึงที่มีการซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จึงมีโอกาสท่ีจะพบ
ความเสี่ยงของตลาดหลักทรัพยไดโดยตรง ทําใหอัตราผลตอบแทนที่ผูลงทุนไดรับคาดเคล่ือนจากอัตราผลตอบแทนที่
คาดหวังไว การศึกษาความสัมพันธของความเสี่ยงและนโยบายทางการเงินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศ
ไทยจึงเปนที่นาสนใจ เพราะความเส่ียงและนโยบายทางการเงินของการจัดการกองทุนจะนํามาซึ่งผลตอบแทนตามที่ผู
ลงทุนคาดหวัง ผูลงทุนสามารถนําผลการวิจัยมาใชเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการลงทุน และกําหนดกลยุทธการ
ลงทุนอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือสรางผลตอบแทนที่สูงสุด ภายใตความเสี่ยงที่ยอมรับได 

 
2. แนวคิดในการศึกษา 
ลักษณะท่ัวไปของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในป พ.ศ. 2547 โดยยึดรูปแบบของกองทุนรวมที่มี
ลักษณะคลายกับกองทุนในสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ียังมีวัตถุประสงคเพ่ือระดมเงินทุนจากตางประเทศ และนักลงทุน
ที่เปนนักลงทุนสถาบัน เพ่ือเปนเครื่องมือทางการเงินรูปแบบหน่ึงที่ใชเปนแหลงระดมเงินทุนเพ่ือการลงทุนระยะยาว
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย และเพ่ือแกไขปญหาของระบบสถาบันการเงินที่ขาดสภาพคลองทางการเงิน   สามารถแบง
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ประเภทของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยตามสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2553) ไดเปน 2 ประเภท 
ไดแก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในตัวอสังหาริมทรัพย (freehold funds) เปนกองทุนรวม
ที่ลงทุนโดยซื้ออสังหาริมทรัพยมาเปนเจาของ และนํารายไดจากการปลอยเชาพ้ืนที่มาจายเปนเงินปนผล (dividend) 
ใหแกผูถือหนวยลงทุน และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย (leasehold funds) หรือกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย “สิทธิการเชา” จะลงทุนโดยการซื้อสิทธิ์การเชาอสังหาริมทรัพย กองทุนรวมประเภทน้ี จึงไมมี
กรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยที่ลงทุน จะมีเพียงแตสิทธิในการนําอสังหาริมทรัพยน้ันไปใหเชาหาผลตอบแทนในชวง
ระยะเวลาของสัญญาเชาที่กองทุนรวมไดตกลงไวกับ เจาของ เชน 20 ป หรือ 30 ป เมื่อเวลาผานไปมูลคาสิทธิการเชา
อสังหาริมทรัพยจะลดลงเรื่อยๆ และเมื่อครบกําหนดสัญญาเชา กองทุนรวมก็ตองคืนอสังหาริมทรัพยใหแกเจาของ ซึ่ง
หมายความวาตอนครบกําหนด มูลคาสิทธิการเชาจะกลายเปนศูนย  
 
การวิเคราะหความเส่ียงในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย  

ความเสี่ยงจากการลงทุนประกอบดวย 2 ลักษณะคือ 1) ความเสี่ยงที่เปนระบบ (systematic risk) เปนความเสี่ยง
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกของธุรกิจ ซึ่งไมสามารถควบคุมไดและมีผลกระทบตอราคา
หลักทรัพยในตลาดทั้งหมด ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแลวจะทําใหราคาหลักทรัพยโดยทั่วไปเปล่ียนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน 
ไดแก ความเสี่ยงดานตลาด (market risk)  ความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ย (interest rate risk) และความเสี่ยงในอํานาจซื้อ
หรือภาวะเงินเฟอ (purchasing power risk or inflation risk) และ 2) ความเสี่ยงที่ไมเปนระบบ (unsystematic risk) คือ 
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะกิจการหน่ึง หรือ อุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณน้ีแลวจะมี
ผลกระทบตอราคาหลักทรัพยของธุรกิจน้ัน ไมมีผลกระทบตอราคาหลักทรัพยอื่นในตลาด ความเสี่ยงที่ถูกจัดอยูใน
ความเส่ียงที่ไมเปนระบบ ไดแก ความเสี่ยงทางธุรกิจ (business risk) โดยประกอบดวยความเสี่ยงตางๆ ไดแก ความ
เสี่ยงทางการเงิน (financial risk) ความเสี่ยงทางการบริหาร (management risk) ความเสี่ยงทางอุตสาหกรรม (industry 
risk)  

สําหรับความเสี่ยงในการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยมีความเสี่ยงที่ผูลงทุนตองพิจารณา แบงเปน 3 
ประเภท ไดแก 1) ความเสี่ยงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่กองทุนรวมจะลงทุน ซึ่งอาจเกิดจากความผันผวนของระบบ
เศรษฐกิจภายในประเทศ หรือปจจัยมหภาคอื่นๆ ความเสี่ยงจากความผันแปรของคาเชา จากความสามารถในการชําระ
คาเชาของผูเชา ความเสี่ยงจากการสูญเสียผูเชาหลัก หรือ ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ และการกอวินาศกรรม 
2) ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานของกองทุน ไดแก ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเชาของผูเชาชวง 
การลดลงของระยะเวลาเชา ผลการดําเนินงานที่แทจริง และทรัพยสินของกองทุนรวม และ 3) ความเสี่ยงอื่นๆ เชน 
ความเสี่ยงจากการกระจายการลงทุน เน่ืองจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจะตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยไมตํ่ากวา 
75% ความเสี่ยงจากการใชมูลคาทรัพยสินสุทธิ (NAV) ของกองทุนในการกําหนดราคาซื้อขายหนวยลงทุน ความเสี่ยง
จากการกําหนดระยะเวลาหามขายคืน (lock-up period) ทําใหนักลงทุนเกิดตนทุนคาเสียโอกาส 1.3% สําหรับระยะเวลา
หามขายคืน 15 วัน และ 1.9% สําหรับระยะเวลาหามขายคืน 30 วัน (พรทิพย ทันตสุรรณ, 2552) ความเสี่ยงจากการแห
ไถถอนพรอมกัน (redemption risk) และความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลองของหนวยลงทุนในตลาด จุฑา แซโงว 
(2552) ไดศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลตอราคาหลักทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย พบวาปจจัยเศรษฐกิจที่มี
ผลตอราคาหลักทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอก ไดแก ผลิตภัณฑมวลรวมประเทศ อัตราแลกเปล่ียนเงิน
บาทตอดอลลารสหรัฐ อัตราการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคาหลักทรัพย และอัตราเงินเฟอ  
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การวัดความเสี่ยงสามารถวัดไดจากคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ของอัตราผลตอบแทนของตลาด 
คาสัมประสิทธิ์การแปรผัน (Coefficient of Variance : CV) และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Correlation Coefficient) 
สําหรับความเสี่ยงที่เปนระบบ สามารถใชคาเบตาจากแบบจําลอง Capital Asset Pricing Model (CAPM) ของกองทุน
รวมเปนตัวบงช้ีทิศทางและความไหวตัวของอัตราผลตอบแทนของกองทุนรวม สําหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยใน
ประเทศไทยโดยสวนใหญมีความเสี่ยงตํ่ากวาความเสี่ยงของตลาด (วัชรุตม วัชรวงศสิทธิ์, 2552) โดยวัดคาความเสี่ยง
จากสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูระหวาง 1.0237 ถึง 3.4776 โดยกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยบางกอกมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานตํ่าสุด และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไทอินดัสเตรียล 1 มีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงสุด แตทุกกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยยังคงมีความเสี่ยงตํ่ากวาตลาด โดยมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 5.0735 (ศิริลักษณ ธํารงรักษกุล, 
2551)  
 
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน (Financial Leverage Ratio) และความสัมพันธกับความเสี่ยงท่ีเปนระบบ 

การวิเคราะหนโยบายทางการเงิน เปนการพิจารณาถึงโครงสรางทางการเงินของบริษัท โดยบริษัทที่มีอัตราการ
ใชเงินกูสูง อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนก็จะสูงตามไปดวย การคํานวณ Financial Leverage ทําไดโดย  

1) อัตราสวนหน้ีสินตอทุน (Debt/Equity Ratio)  เปนอัตราสวนเพ่ือทําใหทราบถึงแหลงที่มาของเงินทุนวามา
จากหน้ีสินหรือสวนของเจาของมากนอยเพียงใด โดยใชการวิเคราะหจากอัตราสวนหน้ีสินตอทุน 

อัตราสวนหน้ีสินตอทุน  (เทา) = หน้ีสินรวม (Total Debt) /สวนของเจาของ (Equity)  
ถาคาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนมีคาตํ่า จะแสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงในดานเจาหน้ีและเจาของกิจการ และถา
อัตราสวนหน้ีสินตอทุนสูง แสดงวากิจการมีความเสี่ยงจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินกิจการ  

2) ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (Interest Coverage) เปนการวัดความสามารถของธุรกิจในการจายดอกเบี้ย
เงินกู  

ความสามารถในการจายดอกเบี้ย (เทา) = {กําไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได (Tax) - ดอกเบี้ยจาย
(Interest)} /ดอกเบี้ยจาย (Interest)  
ถาผลการคํานวณออกมามีคาตํ่า แสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยตํ่า ในทางกลับกันถาผลการ
คํานวณออกมามีคาสูง แสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยสูง  

3) อัตราการจายเงินปนผล (Dividend Payout) แสดงถึงนโยบายการจายเงินปนผลของธุรกิจคิดเปนรอยละเทาไร
ของกําไรสุทธิ  
 อัตราการจายเงินปนผล (%) = เงินปนผลตอหุน (Dividend /share) /กําไรสุทธิตอหุน (EPS) 
ถาอัตราสวนน้ีสูงก็แสดงใหเห็นวากําไรสวนใหญของธุรกิจใชไปเพ่ือตอบแทนผูลงทุนหรือเจาของกิจการ
โดยการจายเงินปนผลและคงเหลือกําไรเพียงบางสวนไวเพ่ือการขยายกิจการของธุรกิจตอไป แตสําหรับ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยไดกําหนดใหแตละกองทุนตองจายเงินปนผลใหแกผูถือหนวยลงทุนไมนอยกวา
รอยละ 90 ของกําไรสุทธิประจําป 
 

อัตราสวนที่กลาวมาเปนเคร่ืองมือในการวิเคราะหหลักทรัพยดวยปจจัยพ้ืนฐาน ใชสําหรับพิจารณางบการเงิน
ไดในระดับหน่ึง สามารถนําไปวิเคราะหในเชิงเปรียบเทียบการดําเนินการงานของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะ
เดียวกัน การวิเคราะหอัตราสวนนโยบายทางการเงินทําใหสามารถทราบสาเหตุของผลตอบแทนที่สูงหรือตํ่าเกิดมาจาก
สาเหตุใด เชน การพิจารณาวาเปนธุรกิจที่มีกําไรดีหรือไม ก็ดูที่กําไรข้ันตน (Profit Margin) หรือ ถาจะดูวาเปนบริษัทที่
มีการบริหารจัดการคลังสินคาที่ดีหรือไม ก็ดูที่ตัวเลขอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย (Asset Turnover) เปนตน 
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นอกจากน้ี ผูลงทุนยังสามารถพิจารณาถึงความเสี่ยงของบริษัทไดดวย โดยหากพิจารณาแลวพบวา อัตราผลตอบแทนที่
สูงน้ัน มาจากการใชเงินกูที่มากเกินควร ในขณะที่อัตราผลกําไรและอัตราตัวเลขขายตอสินทรัพยอยูในระดับตํ่ามากๆ 
ซึ่งเปนสิ่งที่นักลงทุนตองใชในการพิจารณากอนการลงทุน  

การวิเคราะหนโยบายทางการเงินของบริษัท โดยใชอัตราสวนหน้ีสินตอทุนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความ
เสี่ยงที่เปนระบบ (Beaver et al., 1970) การเพ่ิมขึ้นของอัตราสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัท จะเพ่ิมความเสี่ยงที่เปนระบบ 
รวมท้ังความเสี่ยงของการลมละลาย และมูลคาของอัตราผลตอบแทนตอหุนลดลง (Amit and Livnat, 1998) จากทฤษฎี
โครงสรางเงินทุน แนะนําวาการใชนโยบายทางการเงินมีผลประโยชนดานสิทธิภาษี ผูถือหุนสามารถนําไปลดภาษีของ
ดอกเบี้ยจายได 

นอกจากน้ีการวิเคราะหนโยบายทางการเงินของบริษัท โดยสังเกตจากความสัมพันธระหวางเบตาและอัตราสวน
ของหน้ีสินระยะสั้นตอสินทรัพยรวม และหน้ีสินระยะยาวตอสินทรัพยรวม พบวาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนสูงจะนําไปสู
ความเสี่ยงที่เปนระบบสูงไปดวย การเปรียบเทียบความเสี่ยงที่เปนระบบของบริษัทที่มีไมมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุน 
พบวาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนมีผลกระทบเชิงบวกกับความเสี่ยงที่เปนระบบ (Logue and Merville, 1972) ซึ่งใหผล
การศึกษาเชนเดียวกับการจากอัตราสวนของรอยละการเปล่ียนแปลงของผลตอบแทนตอหุน กับรอยละการ
เปล่ียนแปลงของผลตอบแทนกอนหักภาษีและดอกเบี้ยจายบนความเสี่ยงที่เปนระบบ พบวารอยละการเปล่ียนแปลงทั้ง 
2 คา มีผลกระทบเชิงบวกกับความเสี่ยงที่เปนระบบในหุนสามัญ (Chung, 1989)  

การศึกษาอัตราสวนหน้ีสินตอทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย เน่ืองจากตนทุนของหน้ีสินถูกกวาตนทุนของ
เงินทุน Scherrer and Mathison (1996) ช้ีใหเห็นวากองทุนอสังหาริมทรัพยที่มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนที่มากเกิน จะทํา
ใหประสิทธิภาพตนทุนของเงินลงทุนลดนอยลง พรอมทั้งการกระตุนราคาซื้อขายของอสังหาริมทรัพยในกองทุนจะทํา
ใหอัตราสวนหน้ีสินตอทุนยังอยูในสัดสวนที่เหมาะสม นอกจากน้ีสามารถนํามายกเวนภาษีไดHyunjoon Kim (2001) 
ไดศึกษาถึงลักษณะตลาด ความเสี่ยง และตัวกําหนดความเสี่ยงของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทโรงแรม ใน
ประเทศอเมริกา โดยไดศึกษากองทุนรวมอสังหาริมทรัพยจํานวนรวม 183 กองทุนที่มีการซื้อขายกันในตลาด ในชวงป 
1993-1999 พบวาความเสี่ยงที่เปนระบบหรือคาเบตามีความสัมพันธเชิงบวกกับอัตราสวนหน้ีสินตอทุนและการเติบโต
ของกองทุน แตมีความสัมพันธเชิงลบกับขนาดของกองทุน ในทางตรงกันขามอัตราหมุนเวียนเร็ว อัตราผลตอบแทน
ตอผูถือหุน อัตราหมุนเวียนสินทรัพย และเงินปนผลไมมีความสัมพันธกับคาเบตาอยางมีนัยสําคัญ 

 
3. บทสรุป 
 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยเปนกองทุนปดที่ตองจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ถูกจั ด ต้ั งขึ้ นมา เ พ่ื อแก ไข
ปญหาในชวงเศรษฐกิจ พ.ศ. 2541 แบงตามการถือกรรมสิทธิ์ได 2 ประเภท คือ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยที่ถือ
กรรมสิทธิ์โดยสมบูรณในตัวอสังหาริมทรัพย และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย สวนความเสี่ยงของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยสามารถแบง 3 ประเภท ไดแก ความเสี่ยงเก่ียวกับอสังหาริมทรัพยที่จะลงทุนซึ่งเกิดจาก
ความผันผวนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ความเส่ียงที่เกิดจากการดําเนินงานของกองทุน และความเสี่ยงอื่นๆ 
พบวา กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยมีความเสี่ยงตํ่ากวาตลาดโดยรวม นอกจากน้ีการศึกษาความสัมพันธ
ระหวางความเสี่ยงที่เปนระบบกับนโยบายทางการเงินของกองทุนอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย พบวากองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยที่เนนนโยบายการจัดหาเงินทุนจากการกูจะมีความเสี่ยงที่สูงกวา โดยการเปรียบเทียบอัตราสวน
ทางการเงินที่ช้ีวัดนโยบายการจัดเงินทุนที่มาจากการกูกับคาความเสี่ยงที่เปนระบบที่ช้ีวัดโดยคาเบตา พบวาคาดัชนีช้ี
วัดทั้งสองประเภทของกองทุนอสังหาริมทรัพยมีความสัมพันธกันในเชิงบวก กลาวคือ ถากองทุนอสังหาริมทรัพยที่มี
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นโยบายการจัดหาเงินทุนจากการกูสูง จะทําใหความเสี่ยงที่เปนระบบมีคาสูงตามไปดวย (คาเบตา) นอกจากน้ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ไดผอนคลายนโยบายการลงทุน โดยอนุญาตใหกองทุน
รวมอสังหาริมทรัพยเพ่ิมอัตราสวนหน้ีสินตอทุน ใหสามารถกูยืมหน้ีสินไดไมเกิน 10% ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของ
กองทุนรวม (NAV) ซึ่งถือวาเปนแนวทางการระดมทุนที่นาสนใจ เน่ืองจากทําใหการเพ่ิมทุนใหมเพ่ือใชลงทุนเพ่ิมเติม
มีสัดสวนนอยลง ซึ่งสรางโอกาสใหเงินปนผลตอหนวยปรับตัวสูงขึ้น จากนโยบายการลงทุนของ กลต. ในขอน้ีสงผล
ใหกองทุนรวมในอสังหาริมทรัพยในประเทศไทยเปนที่นาสนใจ เน่ืองจากเปนการลงทุนที่ใหผลตอบแทนสูง และมี
ความเสี่ยงตํ่า หรืออาจเรียกไดวาไมมีความเสี่ยงเลย 
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-------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดยอ 

 

 การจัดการความสัมพันธกับผูขาย เปนสิ่งที่ผูบริหารใหความสนใจมากขึ้น โดยการจัดการความสัมพันธกับ
ผูขายน้ันเปนแนวคิดที่เนนความสําคัญไปที่ตัวผูขายเปนหลัก ซึ่งเมื่อศึกษาลงในรายละเอียดจะพบวามีความเก่ียวของ
กับ กิจกรรมการจัดซื้อ และการจัดการโซอุปทาน บทความน้ีเปนการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับแนวคิดการ
จัดการความสัมพันธกับผูขาย และผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดซื้อ และการจัดการโซอุปทาน จาก
การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของพบวา การจัดการความสัมพันธกับผูขาย มีผลเชิงบวกกับการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
จดัซื้อ และการจัดการโซอุปทาน 

 

Abstract 
 

 Supplier Relationship Management (SRM) is a strategic activity that has received more and more 
attentions from top management.  Supplier Relationship Management emphasizes on the developing and managing 
relationship with suppliers.  Detailed studies revealed that there is a significant relationship between SRM and the 
performance of Purchasing and Supply Chain Management.  This article reviews the literatures that related with the 
trend in implementing SRM and its effects on performance in Purchasing and Supply Chain Management.  This 
article concludes that SRM was found to have significant effects on improving Purchasing performance and Supply 
Chain Management performance.  
 
1. บทนํา 

จากกระแสการแขงขันของภาคธุรกิจที่เพ่ิมสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการจําเปนตองหาชองทางในการลดตนทุน 
และเพ่ิมศักยภาพทางการแขงขันมากกวาแตกอน กิจกรรมหลายกิจกรรมถูกนําขึ้นมาใชเพ่ือการลดตนทุน และเพ่ิม
ความสามารถทางการแขงขัน เชน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต การลดจํานวนสินคาคงคลัง การพัฒนาระบบการ
จัดซื้อ และการจัดการโซอุปทาน อยางไรก็ตาม การที่จะทําใหกิจกรรมดังกลาวมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองอาศัย

                                                 
1 นักศึกษาปริญญาเอก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 
2 อาจารยประจํา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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สวนประกอบหลายอยาง เชน การจัดการขอมูลที่ทันสมัย การประสานงานระหวางหนวยงานภายในองคการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และ ความสัมพันธที่ดีระหวางผูซื้อ-ผูขาย  

การจัดการความสัมพันธกับผูขาย (Supplier Relationship Management: SRM) เปนกระบวนการท่ีกอใหเกิด
ความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันอยางใกลชิดในระยะยาวและ เปนความสัมพันธแบบ
พันธมิตร ที่มีวัตถุประสงคเพ่ือประโยชนสูงสุดทางการคารวมกัน (รุธิร, 2550) โดยความสัมพันธระหวางผูซื้อกับผูขาย
ดังกลาวน้ัน จะสงผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองคกร เชน การจัดซื้อ และการจัดการ
โซอุปทาน (Amad et al, 2008) จึงทําใหผูบริหารในปจจุบัน หันมาใหความสนใจถึง รูปแบบและวิธีการในการจัดการ
ความสัมพันธกับผูขายมากขึ้น    

จากการท่ี การจัดการความสัมพันธกับผูขาย เริ่มเปนที่สนใจสําหรับผูประกอบการ จึงทําใหเกิดการศึกษา 
วิจัย ในเรื่องดังกลาวเพิ่มมากขึ้น โดยผลงานวิจัยสวนใหญ ใหการสนับสนุนวา การจัดการความสัมพันธกับผูขายท่ีมี
ประสิทธิภาพน้ัน ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดซื้อจัดหา และการจัดการโซอุปทานใหดียิ่งขึ้น  
 

แนวคิดของการจัดการความสัมพันธกับผูขาย 

  รุธิร พนมยงค (2550) อางถึง กระบวนการสรางความสัมพันธ ระหวางผูซื้อและผูขาย ของ Lambertวา การสราง
ความสัมพันธกับผูขายน้ัน มีองคประกอบหลัก 4 องคประกอบไดแก เหตุผลในการสรางความสัมพันธ ปจจัยที่ทําให
ความสัมพันธเติบโตและพัฒนา กระบวนการในการสรางความย่ังยืนใหกับความสัมพันธ และผลลัพธที่จะสะทอนถึง
ประสิทธิภาพของการทํางานที่มีความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย 

 

 
 

 
ในขณะที่ แนวคิดในการในการจัดการความสัมพันธของผูขายของ Monczka and Trent (1991) แสดงใหเห็น

ถึง 8 องคประกอบหลักที่จําเปนตองมีในการจัดการความสัมพันธกับผูขาย อันไดแก การตัดสินใจจัดซื้อจัดจาง การ
พัฒนากลยุทธการทางการจัดซื้อ สรางและพัฒนาผูขายระดับโลก พัฒนาและจัดการความสัมพันธกับผูขาย เช่ือมโยง
ผูขายกับการพัฒนาผลิตภัณฑ การเช่ือมโยงผูขายกับกระบวนการเติมเต็มคําสั่งซื้อ การพัฒนาผูขายและการจัดการ
คุณภาพ และกลยุทธในการจัดการตนทุน  

เหตุผลในการสราง 
ความสัมพันธ 

ปจจัยทีทําใหความ 
สัมพันธพัฒนา 

กระบวรการสราง
ความสัมพันธใหยั่งยืน 

ผลลัพธ 

การตัดสินใจสราง 
ความสัมพันธ 

ภาพท่ี 1: กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางผูซื้อ และผูขาย (Lambert, et al., 1996) 
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 แนวคิดสุดทายที่จะนําเสนอของการจัดการความสัมพันธกับผูขาย เปนแนวคิดของ ศาสตราจารย Peter Hines 
ผูเช่ียวชาญทางดาน SRM และ Supplier Development จาก Cardiff University UK. Hines (2000) แบงการจัดการ
ความสัมพันธกับผูขายเปน 4 รูปแบบหลัก ไดแก External Accreditation   หมายถึง การที่ผูซื้อเขาไปปรับปรุง
ความสามารถทางการแขงขันของผูขายเพียงเล็กนอย Reactive Problem – Solving หมายถึง การท่ีผูซื้อเขาไปชวย
ปรับปรุงความสามารถทางการแขงขันของผูขายในเฉพาะประเด็นที่สําคัญ หรือเปนที่ตองการเทาน้ัน Systematic 
Development Program หมายถึง การที่ผูซื้อเขาไปปรับปรุงความสามารถทางการแขงขันของผูขาย อยางเปนระบบใน
ทุกสวน และ Network Development หมายถึงการที่ผูซื้อเขาไปปรับปรุงความสามารถทางการแขงขันของผูขาย อยาง
เปนระบบและเต็มความสามารถ เพ่ือใหเกิดประโยชนกับทุกหนวยงานทั้งโซอุปทาน 
 
การจัดซื้อจัดหา (Purchasing and Procurement)  

การจัดซื้อจัดหาเปนกิจกรรมหลักของการดําเนินธุรกิจ ในปจจุบันกิจกรรมการจัดซื้อเปล่ียนจากกิจกรรม
บริการมาเปนกลยุทธหลักที่ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการแขงขัน (Sanchez-Rodriguez and Hemsworth, 2005) การ
จัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการท่ีบริษัทตางๆทําสัญญากับบุคคล หรือองคกรอื่นเพ่ือการไดมาซึ่งสินคาและ
บริการ โดยเปนการไดมาอยางถาวร สวนการจัดหา (Procurement) หมายถึง กิจกรรมที่รับผิดชอบการหาวัสดุ อุปกรณ 
หรือบริการตางๆ โดยแลกเปล่ียนดวยเงิน หรือสัญญาอื่นๆและเปนการไดมาแบบไมถาวร (อดุลย จาตุรงคกุล, 2552) 
การจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพน้ันชวยลดตนทุนขององคการใหตํ่าลง Chapman et al., (1997) พบวา ตนทุนของการจัดซื้อ
จัดหาคิดเปนกวา 50% ของคาใชจายทั้งหมดขององคกร และการลดตนทุนดังกลาวสามารถทําใหองคกรมีผลกําไร
เพ่ิมขึ้น จึงไมนาแปลกใจที่ในปจจุบันจะมีองคกรธุรกิจใหความสนใจในการลดตนทุนดานการจัดซื้อจัดหามากขึ้น 
อยางไรก็ตาม การพัฒนาการจัดซื้อใหมีประสิทธิภาพน้ัน จําเปนตองคํานึงถึงปจจัยที่มีผลกระทบตอการจัดซื้อดวย  

Tanner et al. (2008) ไดกลาวไววากระบวนการในการจัดซื้อจัดหา สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท  คือ การ
จัดซื้อจัดหาสําหรับสินคาที่ตองการใชในการผลิต (Direct Goods) และการจัดซื้อจัดหาสําหรับสินคาที่ใชในการ
ดําเนินการและการซอมบํารุง (Maintenance Repair and Operation Goods: MRO) สวน Perkins & Gunasekaran 
(1998) ไดนําเสนอวา การจัดซื้อจัดหาของผูประกอบการในปจจุบันแบงออกเปน การจัดซื้อแบบการกระจายอํานาจ 
(Decentralized Purchasing) และการจัดซื้อแบบรวมอํานาจ (Centralized Purchasing) ในขณะที่ Lewis (1932),  
Chapman et al. (1997), Seuring (2001), Baraldi (2008)  และ Shao et al. (2008) ทําการศึกษาการจัดซื้อจัดหาที่เนน
ความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขาย เพ่ือหาผลกระทบตอการลดตนทุนและเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดหา ในขณะ
ที่นักวิจัยอีกหลายคน แบงการจัดซื้อจัดหา ตามรูปแบบของเทคโนโลยีที่นํามาปรับใช โดยเริ่มต้ังแต การจัดซื้อจัดหา
แบบเดิม ที่ไมมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช  จนถึง การจัดซื้อจัดหาผานทางอิเล็กทรอนิกสที่เต็มรูปแบบ
(Smeltzer et ai., 2001 ; Rajkumar, 2001; Quayle, 2005; Tanner et al., 2008) จึงกลาวโดยสรุป ไดวาการจัดซื้อจัดหาใน
ปจจุบัน มีความสัมพันธกับ  เทคโนโลยีที่นํามาใช ประเภทของสินคา รูปแบบของการจัดซื้อในแตละองคกร และ 
ลักษณะความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขาย   
 
การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) 
 การจัดการโซอุปทาน (Supply Chain Management) หมายถึง การดําเนินงานท่ีรวมกิจกรรมทั้งหมด อัน
เก่ียวเน่ืองกับการไหลเวียน และสงผานสินคาจากขั้นวัตถุดิบจนถึงผูบริโภคข้ันสุดทาย โดยมีการไหลเวียนของขอมูล
รวมอยูดวย (รุธิร, 2550) จากการวิจัยของ Morash (2001) และ Hoole (2005) แสดงใหเห็นวาการจัดการโซอุปทานที่มี
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ประสิทธิภาพน้ันจะชวยลดตนทุน เพ่ิมประสิทธิภาพใหกับการดําเนินงาน และพัฒนาความสามารถทางการแขงขัน 
ไมใชแคหน่ึงองคการ แตเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับองคการท้ังโซอุปทาน  

Min and Mentzer (2004) เสนอแนวคิดของการจัดการโซอุปทานวา เนนการประสานงานของแตละองคการ
ในโซอุปทาน โดยมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ ไดแก การประสานงานในเรื่องการไหลของสินคา ประสานการ
ดําเนินงานทั้งภายในและภายนอกองคการ และเปนการประสานงานที่เนนความพึงพอใจของลูกคาคนสุดทายของโซ
อุปทาน เชนเดียวกับ รุธิร พนมยงค (2550) นําเสนอแนวคิดการจัดการโซอุปทานในหนังสือของเขาวา เปนการ
บริหารงานที่อาศัยความรวมมือกันของสมาชิกในโซอุปทาน ที่เรียกวา การบริหารงานทั้งระบบ (System Approach) 
และการบริหารงานดังกลาวจะเกิดขึ้นไมไดถาไมมีความสัมพันธแบบพันธมิตรขององคการท่ีเปนสมาชิกในโซอุปทาน
น้ันๆ ในขณะที่ Klein และ Rai (2009) เสนอในงานวิจัยของเขาวา การจัดการโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพน้ัน ไมใชแค
การแบงปนขอมูลระหวางองคการภายในโซอุปทาน แตเปนการสรางความสัมพันธของผูซื้อและผูขายในโซอุปทาน  

ถึงแมวาการจัดการโซอุปทานที่มีประสิทธิภาพน้ัน สงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการ ศักยภาพ
ทางการแขงขัน ลดตนทุนใหกับองคการ และเพ่ิมความพึงพอใจของลูกคาคนสุดทาย แตในทางกลับกัน การจัดการที่
ไมมีประสิทธิภาพขององคการใดองคการหน่ึง ในโซอุปทาน อาจทําใหเกิดผลกระทบดานลบตอเน่ืองทั่วทุกองคการ
ในโซอุปทาน ดังน้ันในการจัดการโซอุปทานที่ดี ผูประกอบการไมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานเพียง
แคองคการเดียวได จําเปนตองมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงาน พรอมกันทุกองคการในโซอุปทาน โดย
อาศัยความสัมพันธระหวางองคการ หรือความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายเปนเครื่องมือในการดําเนินการ 
 
การจัดการความสัมพันธกับผูขาย กับการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดซื้อ 

มีงานวิจัย และบทความมากมายท่ีแสดงใหเห็นวา การพัฒนาความสัมพันธระหวางผูซื้อ ผูขาย หรือ การ
จัดการความสัมพันธกับผูขาย (Suppliers Relation Management: SRM) มีสวนชวยในการพัฒนาประสิทธิภาพของการ
จัดซื้อจัดหา  Chapman et al., (1997) ไดยกตัวอยางถึงรานคาปลีกเสื้อผาช้ันนํา ที่ไดดําเนินการพัฒนาความสัมพันธกับ
กลุมผูขาย พบวาทําใหระบบการจัดซื้อและการจัดสงสินคามีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น รวมทั้งเกิดการประหยัดตนทุน
ไดมากขึ้น เชนเดียวกับ Seuring, (2008) ที่พบวาการลดตนทุนของการจัดซื้อสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เกิดจาก
การพัฒนาความสัมพันธของผูซื้อ-ผูขาย สวนการศึกษาของ Shao et al., (2008) ที่มีตอความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขาย 
จากมุมมองของผูซื้อ ซึ่งพบวาความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขาย เปนหน่ึงในปจจัยที่ใชในการพัฒนากลยุทธทางการ
จัดซื้อ  

Peleng et al., (2002) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบกลยุทธที่ใชในการจัดซื้อ 3 รูปแบบ ไดแก กลยุทธท่ีเนน
ความสัมพันธระหวางผูซื้อ และผูขาย  กลยุทธการจัดซื้อจัดหาผานอิเล็กทรอนิกส  และกลยุทธที่ผสมผสาน 
ความสัมพันธระยะยาว กับการจัดซื้อจัดหาผานอิเล็กทรอนิกสเขาไวดวยกัน ผลของการทําวิจัยแสดงใหเห็นวา รูปแบบ
กลยุทธที่ตาง มีผลตอการลดตนทุนและเพิ่มศักยภาพทางการแขงขันที่ตางกัน โดยกลยุทธที่เนนความสัมพันธจะชวย
ลดตนทุนและเวลาในดานการเลือกสรรผูขาย เพ่ิมประสิทธิภาพในการติดตอประสานงาน  

 อยางไรก็ตาม จากการศึกษาวิจัยของ Lawson et al., (2009) พบวา ความสัมพันธกับผูขายบางคร้ังอาจ
กอใหเกิดปญหาไดเชนกัน โดยการที่ผูซื้อและผูขายมีความสัมพันธในระยะยาว และไมไดมีระบบการจัดการ
ความสัมพันธที่ดีน้ัน จะกอใหเกิดปญหาความขัดแยงตามมาไดทีหลัง  
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ภาพ 2: ผลกระทบตอกลยุทธของการจัดซื้อ กับความผันแปรตามลักษณะความสัมพันธ (Shao et al., 2008) 
 
การจัดการความสัมพันธกับผูขาย กับการเพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดการโซอุปทาน 
 ศิริวรรณ (2549) นําเสนอวา การจัดการความสัมพันธของผูขายที่มีประสิทธิภาพนั้น นอกจากสงผลในดาน
การดําเนินงานขององคการแลว ยังกอใหเกิดผลลัพธในดานประสิทธิผลขององคกร ดานทรัพยากรมนุษย และดานการ
มุงเนนที่ลูกคา เน่ืองจากการจัดการความสัมพันธกับลูกคา กอใหเกิดการแลกเปลี่ยน ขอมูล ทรัพยากร และ เทคโนโลยี
รวมกัน ของสมาชิกในโซอุปทาน เชนเดียวกับ David et al., (2006) เขียนไวในหนังสือช่ือ Designing & Managing The 
Supply Chain วา การจัดการความสัมพันธกับผูขายแบบพันธมิตรทางธุรกิจน้ัน กอใหเกิดการลดตนทุน และลดความ
ไมแนนอนในการดําเนินงาน พรอมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพทางการประสานงาน และการบริการ ขององคการในโซ
อุปทานใหเพ่ิมมากขึ้น Klein and Rai (2009) พบวา การแลกเปล่ียนขอมูลในหวงโซอุปทาน สงผลกระทบตอระดับ
ความสัมพันธระหวางผูซื้อ-ผูขาย โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินการเพียงอยางเดียวไมสามารถพัฒนา
ความสัมพันธของผูซื้อ-ผูขายไดอยางเต็มที่ จําเปนตองมีการแลกเปล่ียนขอมูลเชิงกลยุทธดวย ซึ่งจะชวยลดปญญาที่
เกิดขึ้นจากการจัดการโซอุปทานได 
 Gartner Consulting (2001) ไดแสดงใหเห็นถึงขอดีของการนําการจัดการความสัมพันธกับผูขายเขามาใชกับ
การจัดการโซอุปทาน อันไดแก ไดรูปแบบความสัมพันธที่เหมาะสมกับผูขายแตละราย สรางความไดเปรียบทางการ
แขงขัน และเพ่ิมการบริการแกลูกคา พัฒนาความสัมพันธกับผูขายที่สําคัญไดดีขึ้น และ ชวยเพิ่มผลกําไร พรอมกับลด
ตนทุน ดานการดําเนินงาน และโซอุปทานในขณะท่ียังคงรักษาคุณภาพที่ดีไวได Corsten & Kumar (2005) 
ทําการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ เก่ียวกับความสัมพันธระหวางผูขาย และลูกคาที่เปนรานคาปลีกขนาดใหญ โดย
ผลงานวิจัยแสดงวา การจัดการความสัมพันธระหวางผูซื้อและผูขายโดยประยุกตใช การตอบสนองผูบริโภคอยางมี
ประสิทธิภาพ (Efficient Consumer Response: ECR) กอใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพทางการดําเนินการ และลด
ตนทุนใหกับผูขาย พรอมทั้งเพ่ิมศักยภาพทางการบริการสูงสุดใหกับลูกคาคนสุดทาย Jean et al., (2010) แสดงใหเห็น
ในบทความของเขาวา การจัดการความสัมพันธระหวางผูซื้อผูขายในโซอุปทานน้ัน จําเปนตองมีการเรียนรู
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ความสัมพันธระหวางองคการภายในโซอุปทาน ผลการศึกษาในบทความดังกลาว แสดงใหเห็นวา การเรียนรู
ความสัมพันธจะมีประสิทธิภาพก็ตอเมื่อเกิดการรวมมือกันของผูซื้อ ผูขายและหนวยงานภายในโซอุปทาน  
 
สรุป 
 จากการศึกษาเน้ือหาและงานวิจัยที่เก่ียวของกับ การจัดการความสัมพันธกับผูขาย การเพ่ิมประสิทธิภาพ
ทางการจัดซื้อ และการจัดการโซอุปทาน พบวา การจัดการความสัมพันธกับผูขายน้ัน เปนปจจัยที่ใชในการพัฒนาการ
จัดซื้อ และการจัดการความสัมพันธกับผูขายที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหการจัดซื้อมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น เชนเดียวกับ 
ความสัมพันธระหวางการจัดการโซอุปทาน และการจัดการความสัมพันธกับผูขาย ซึ่งงานวิจัยสวนใหญ มีผลไปใน
ทิศทางเดียวกันวา การจัดการความสัมพันธกับผูขาย ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหกับสมาชิกในโซ
อุปทาน และสงผลเชิงบวกใหกับลูกคารายสุดทายของโซอุปทาน  
 สิ่งที่ควรศึกษาเพ่ิมเติมจากการทําการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของกับ การจัดการความสัมพันธกับผูขาย 
การเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดซื้อ และการจัดการโซอุปทานในครั้งน้ี คือการเปรียบเทียบรูปแบบของการจัดการ
ความสัมพันธกับผูขาย กับความสามารถในการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดซื้อและการจัดการโซอุปทาน โดย
ตรวจสอบดูวารูปแบบการจัดการความสัมพันธกับผูขายท่ีตางกัน จะสงผลกระทบตอการเพ่ิมประสิทธิภาพทางการ
จัดซื้อและการจัดการโซอุปทานแตกตางกันหรือไม  
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ABSTRACT 
 

Measure of shareholder wealth has been the topic of interest among managers, investors and analyst in 
recent times. Earlier studies have demonstrated that the shareholder’s value could be measured by traditional 
performance measures such as ROA, ROE, and EPS.  However, these recent studies are that the earlier conclusions 
are not clear. Dissatisfaction with traditional performance measures has appeared a number of alternatives and EVA 
is one of the most prominent measures. Stewart (1990) claimed that EVA is a value-base performance measure that 
comes closer than traditional measures to capture the true economic profit of an organization that provides managers 
a quality information and superior motivation for decision making which will create the maximum shareholder’s 
wealth in an organization. EVA is not popular in emerging market as Vietnam; this research examines to apply EVA 
as better measure tool in Vietnam market.  The objective of the study is to investigate whether there is association 
between EVA and stock price in the food and beverage industry of Hochiminh stock exchange in Vietnam. If it does 
then the research will investigate the explanatory power of EVA compare with traditional performance measures: 
ROA, ROE, EPS, and NOPAT in explaining the variation of stock price. The hypothesis of this study is that there is 
correlation of MVA with five independent variables; EVA is the single most significant explanatory variable in 
explaining the variation in the Market Value Added which is found as a better reflection in the market value of the 
stock, as compared with the traditional measures of financial performance. The hypothesis is tested on the linear 
regression analysis during the period of time from 2006 to 2009. These results suggest that traditional performance 
measures outperform EVA to predict stock price of the food and beverage industry on Hochiminh stock exchange in 
Vietnam. 

 
1. Introduction 

Following financial theory, the role of managers is to maximize the wealth of shareholder by efficient 
allocation of resources. To other to reach this objective, in the past, shareholder wealth was represented by financial 
ratios such as EPS, ROA, and ROE. Therefore, the financial statement information is used by manager, shareholder 
and other interested parties to assess current firm performance. However, the economic growth rapidly of many 
countries from traditional to more liberalized, globalised and market driven have affected to stock market. With 
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increasing pressure to operation of managers and to interest of investor had led to a general dissatisfaction with 
traditionally performance measures (Neely et al., 1999). Thus, a timely measurement of shareholder’s wealth was 
necessary and seeking by investors and managers for many years. Economic value added (EVA) is one of value base 
measures was introduced as a measurement tool in 1989 by stern Stewart & co, a New York Consulting firm. EVA 
has become popular in the business world as a method that can be connected with company’s share price after stern 
Stewart & co. trademarked it.  
 
2. Literature Review 
 The ultimate purpose of any profit-seeking organization is to create wealth for its owners. Black et al. 
(2001) stated that shareholder value was created as the equity of a company exceeds the cost of that equity. 
However, this maximization must have the correlation between management’s interest and shareholder’s interest. 
Therefore, any financial performance measurement used to evaluate firm’s value must be reflected both of the 
interests. Lokanandha (2005) discovered that EVA should help reduce the difference in the interest of shareholders 
and managers, if not perfectly align them. 
 2.1 Traditional accounting based performance measures 

For many decades, a number of traditional performance measures have been used on the assumption of 
having some correlation with shareholder value. Financial managers, analysts and researcher had have the opinion 
that a company value can be determined by using the traditionally accounting performance measures. There are 
many authors like Finegan (1991), O’Byrne (1996), and Biddle et al. (1999) has researched the impact of internal 
drivers on shareholder). These measures have many limitations. They were directly derived from accounting profit 
and one of the drawbacks of these measures is that they only illustrate the company’s interest expense; the cost of 
the equity capital is ignored. Therefore, it is difficult to determine whether the firm has created the real wealth for 
shareholders. Makelainen (1998) stated that the level of ROE and ROI do not tell the owners about the company is 
creating shareholders wealth or destroying it. Stern Stewart (1999) also noted that the traditional approach could be 
very misleading. Therefore, the traditional financial measures may have not kept up with the pace of change.  
 2.2 Value-based performance measures 
 2.2.1 Economic value added 

One of the most recently developed value-based concepts for the valuation of a company’s performance is 
economic value added, also called is EVA (Stewart, 1990). EVA is a financial performance measurement tool that 
comes closer than traditional measures to capturing the true economic profit for an enterprise as well as to creating 
the shareholder wealth. EVA measures how much economic value is added for the shareholders by the management. 
It has been implemented in numerous large companies to motivate managers to create shareholder value (O’Byrne, 
1996). According to Stewart (1991), EVA has the simple role in decision to create shareholder value. As the positive 
EVA means that the firms create the shareholder wealth and vice versa, the shareholder wealth is destroyed. Taub 
(2003) observed that the most in industries only concentrate on accounting information; however EVA is a 
combination of market, economic and accounting information. In other words, EVA focuses on financial result in 



 

การประชุมนําเสนอผลงานระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปการศกึษา 2553 >>>    917 

economic terms but not accounting term has provided the significant information for shareholder about the true 
profit.  
 2.2.2 Market value added 

In the early 1990s market value added (MVA) was seen as the solution to all financial performance 
measurement needs. Stewart (1991), in his book The Quest for Value', said that "maximizing MVA should be the 
primary objective for any company that is concerned about its shareholders' welfare". Fortune magazine has 
published the rankings of companies based on MVA performance since 1993. According to Stewart (1990), MVA is 
the difference between the company’s market and book value. If the total market value of a company is more than its 
total capital invested, this has managed to created shareholder value and vice versa, the company has destroyed 
shareholder value. The relationship between a company's fair market value, as reflected primarily in its stock price 
and the economic book value of capital employed is called market value added (MVA) (Makelainen, 1998; Stewart, 
1990). 

2.3 Related Research 
A big picture about the relationship between EVA and MVA have researched evidence by many various 

authors with several methods and given the difference result.  
Stewart (1993) concluded that the change in the market value of a selected companies group (specifically 

their MVAs) have presented the higher EVA than the traditional measure. The result in regression analysis was the 
R2 for the relationship between MVA and various independent variables as follow: EVA 50%, ROE 25%, cash flow 
growth 22%, EPS growth 18%, Asset growth 18%, Dividend growth 16% and turnover growth 9%. O’Byrne (1996) 
had used nine year of data of companies in the 1993 Stern Stewart Performance 1000 to examine the association 
between market value divided by invested capital and performance measures. He found that EVA explains 56% 
change in market value in while NOPAT explains only 17% and FCF explained to relative. When he observed at 
change in EVA and market value, he found that change in EVA explains 55% of variation in change in market value 
and NOPAT explain only 33%. Uyemura et al.(1996)  studied  the  relationship  between  MVA  and  four traditional  
performance measures:  EPS,  NI,  ROE  and  ROA. They used a sample of the 100 largest US banks for the ten-year 
period (1986 – 1995) to provide evidence the correlation between MVA and those measures. The result was: EVA 
40%, ROA 13%, ROE 10%, NI 8% and EPS 6%. Milunovich and Tsuei (1996) had used information for five year 
period of the US computer technology industry to investigate the correlation between EVA and MVA. They found 
result in regression analysis was EVA 42%, EPS growth 34%, ROE 29%, free cash growth 25% and FCF 18%. They 
concluded that EVA has the best correlation with MVA. 

However, there are also many studies that gave the negative about this relative. Dodd and Chen (1996) 
gathered complete data for 566 US companies from the year 1992 Stern Stewart 1000 database as a starting point 
and added some supplementary data for the ten years from 1983 to 1992. They claimed that 80% of changes in stock 
return could not be accounted by changes EVA (R2 =20%) and ROA (R2 = 25%) displayed a better explanatory 
ability than EVA. Biddle et al. (1997) suggested that there was no evidence to support that EVA significant 
outperform earnings in test of its association with stock return and Biddle  et al (1999) also found  similar results. 
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The same results came from Worthington and West (2001) for the Australian context. Turvey et al. (2000) studied 
the relationship between EVA and stock market returns for a sample of 17 publicly traded food companies in 
Canada. The key finding was that no relationship could be found between the two. The result of Kyriazis and 
Anastassis (2007) showed that EVA does not outperform the other measures in the association analysis with stock 
return. 

 
3. Research Methodology 
 3.1 Sample and Data Collection 

There are 26 companies in the sample from 2006 – 2009 with the number of participating quarters in the 
different years for each of them. These companies gave the total of 304 quarter-observations. After excluding the 
quarter of companies that data were unavailable or missing, the final observations were 273 quarters. 

Table 1: Quarter-Observation from 2006 - 2009 
 
 3.2 Variable Description 
  3.2.1 Independent Variables 

(1) ROEi (Return on equity): the ratio of net income to average shareholder’s equity of company i 
(2) ROAi (Return on asset): the ratio of net income to average total asset of the company i 
(3) EPSi (Earnings per share): the ratio of net income to common outstanding shares of company i. 
(4) NOPATi (Net operating profit after tax ): Net operating profit after tax of company i is calculated as 

follow:    
 Where: EBITi is earning before interest and tax of company i   

(5) Economic value added  (EVA):  
Economic value added was devised by Stern Stewart & Co (1990). This measure attempts to capture the 

true economic profit of a company. EVA takes into account not only the NOPAT of the firm but also the capital 
charges which are defined by invested capital times the weighted average cost of capital (WACC). So, EVA can also 
be defined as Ehrbar and Stewart (1999). 

EVAi = NOPATi – WACCi * ICi 

The stages of the process 
(a) Calculation of NOPAT:  NOPATi = EBITi * (1 – T) 

Year Quarter-Observations 
Quarter-Observations (unavailable and missing data 

excluded) 

2006 40 31 

2007 67 59 

2008 93 93 

2009 104 90 

Total 304 273 
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Where: NOPATi is net operating profit after tax of company i; EBITi is earnings before interest and taxes 
of the company i; T is corporate tax rate. 

(b) Calculation invested capital:  ICi = NOWCi + NFAi 
Where: ICi is invested capital or the total cash investment that shareholders and debtholders have made in company 
i; NOWCi is Net operating working capital of the company i (NOWCi = total current assetsi – total non-interest 
bearing debti); NFAi is Net fixed assets of the company i 

(c) Calculation of WACC:   
Where: WACCi is the weighted average cost of capital of the company i; Wdi is percentage of debt of the company i; 
kdi (1-T) is annual cost of debt after tax of the company i; kei is annual cost of equity of the company i; Wei is 
percentage of equity of the company i 

(c1)  Kdi is pre cost of debt or long-term debt rating of the company i 
(c2)  Kei is cost of equity of company i which used the capital asset pricing model to calculate (CAPM). 

This model was introduced by Treynor (1961) and was developed by Sharpe (1964) and Mossin (1966): 

 
Where: Rf  is risk free interest rate or yield on the five-year Vietnam government bond; βi is beta of the security of 
the company i; Rm is expected return on the entire market 

Rm  = (closing value of Vn-indext/Average closing value of Vn-indext-1) – 1 
  3.2.2 Dependent Variable 

Market value added (MVA) has been taken as the dependent variable in the study. MVA has been taken as 
the proxy measure for the share price of companies (Anil Misra and  Kanwak Anil, 2007; Makelainen, 1998; 
Stewart, 1990). MVA of company i is calculated as follow:  MVAi  = MVEi – BVEi 

Where: MVAi  is market value added of company i; MVEi  is the market value of equity of company i; BVEi is the 
book values of equity of company i.  
 3.3 Hypotheses 

 Hypothesis 1: There is the impact of traditional performance measure (ROA, EPS, ROE and NOPAT) on 
stock price in food and beverage industry of Hochiminh stock exchange in Vietnam 

Hypothesis 2: EVA affects stock price in food and beverage industry of Hochiminh stock exchange in 
Vietnam 

Hypothesis 3: EVA is the performance measure better than traditional accounting based performance 
measures (ROA, ROE, EPS, and NOPAT) in explaining change of market price of stock in the food and beverage 
industry of Hochiminh stock exchange in Vietnam. 
 3.4 Data Analysis 

The multiple regression model (Aczel and Sounderpandian, 2009) is employed to empirical the 
relationship between measures and stock price in the food and beverage industry from 2006-2009 with the sample 
firms that have been listed in Hochiminh stock exchange before 2009.  Market value added is used as the proxy 
measure for the share prices of companies’ securities. The adjusted model is generalized in the following equation: 
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MVAit = a0 + a1EVAit-1 + a2ROEit-1 + a3ROAit-1 + a4EPSit-1 + a5NOPATit-1 + εit  

Where: a0 is a constant; a1-->5 are the estimated slope coefficients; MVAit is market value added of quarter of 
company i at time t; EVAit-1 is economic value added of quarter of company i at time t-1; ROEit-1 is return on equity 
of quarter of company i at time t-1; ROAit-1 is return on asset of quarter of company i at time t-1; EPSit-1 is earnings 
per share of quarter of company i at time t-1; NOPATit-1 is net operating profit after tax of quarter of company i at 
time t-1; εit is an error term. 
 
4. Analysis Results 
 4.1 Descriptive Statistics 

The descriptive statistics of the variables are presented in table 2 that show the averages of all years 
from 2006 – 2009 of measures were positive except the average EVA of quarter in 2006 is negative (-22,347.42 
million dong) mean that the return did not generate a sufficiency to cover the cost of its debt and equity capital; the 
shareholder’s value has been destroyed. The highest average EVA of quarter in 2008 (75,557.19 million dong) 
indicated that the greater value has been created for real profit of shareholders (Stewart, 1991). MVA appeared to be 
positive for all different testing periods: the highest average of quarter MVA was in 2007 (2,867,260.11 million 
dong) and the least was in 2009 (613,681.55 million dong) indicated that the wealth for the shareholders has created 
in 2007 was higher compared with other years.  
 4.2 Summary Pearson’s Correlations 

The Pearson’s correlation was used to investigate the linear relationship between independent variables 
(EVA, EPS, NOPAT, ROA, and ROE) and dependent variable (MVA). The result of the study was present in table 3 
for all year, MVA show a positive linear relationship with all traditional variables (EPS, NOPAT, ROA) at the 0.01 
level except ROE (R = 0.07, p-value > 0.1). The result also suggested that MVA has a positive linear relationship 
with EVA (R = 0.116, p-value < 0.1).  

All the explanatory variables are the variants of profit so they are expected to be highly correlation. As 
there are the correlations between the independent variables, the problem of multicollinearity will occur in the study 
(Misra and Anil, 2007). That mean the result of multiple regression are not reliable. Therefore, to obviate this 
problem, the simple regressions are employed to research the effect of independent variables (EVA, EPS, NOPAT, 
ROA, and ROE) on dependent variable (MVA). There are 5 separate regressions are set up for each of independent 
variables in the following equations: 

MVAt = ao + a1EVAt-1 + ε1  (1) 
MVAt = bo + b1ROAt-1 + ε2   (2) 
MVAt = co + c1ROEt-1 + ε3     (3) 
MVAt = do + d1EPSt-1 + ε4     (4) 
MVAt = eo + e1NOPATt-1 + ε5     (5) 
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4.3 Main Findings 
Hypothesis 1: EVA affects stock price in food and beverage industry of Hochiminh stock exchange in 

Vietnam 
For all years, EVA was associated with MVA and this relationship was positive in the food and beverage 

industry. There was 1.4% of variation in MVA was explained by change of EVA (Table 4). For each year separately, 
EVA was the positive linear relationship with MVA in 2006 and the negative relative in 2008, the explanatory power 
of EVA was 61.5% and 32.8% respectively in variation of MVA; EVA was not statistically significant with MVA 
for both 2007 and 2009 (Table 5).  

Hypothesis 2: There is the impact of traditional performance measure (ROA, EPS, ROE and NOPAT) on 
stock price  

For all years, all traditional measures (ROA, EPS and NOPAT) were the positive linear relationship with 
MVA except ROE. The explanatory powers of these measures were 5.9%, 4.2% and 54.1% respectively in change 
MVA (table 4). For annual analysis, all NOPAT was association with MVA from 2006 and 2009 and this 
relationship was positive (table 6). The variation of MVA was explained at the best in 2006 (90%) and at least in 
2008 (71.2%) by change EVA. ROA had a positive impact on MVA for each year separately with the explanatory 
power of ROA was ranged from 9.7% in 2006 to 9.8% in 2009 for the variation in MVA (table 7). EPS was the 
positive linear relationship at conventional level in only two years of the total four years of the study with the 
explanatory power was 3.3% in 2008 and 7% in 2009 (table 8). 

Hypothesis 3: EVA is the performance measure better than traditional accounting based performance 
measures (ROA, ROE, EPS, and NOPAT) to explain in change of market price of stock 

The results for the overall period showed that the MVA was associated with the traditional measures 
(NOPAT, ROA, and EPS) at high significant level (0.01) while with EVA were at less significant level (0.1). The 
traditional measures were the most significant determinant of MVA when they explained the variation in MVA 
better than EVA. NOPAT (54.1%) > ROA (5.9%) > EPS (4.2%) > EVA (1.4%). This conclusion was consistent with 
Biddle et al.(1996) who found that earnings outperform EVA in explaining stock return. The results for each year 
separately were the same conclusion with all years which mean traditional measures (NOPAT, ROA, and EPS) 
outperform EVA to explain in variation of stock price. 
 
5. Conclusion and Recommendations 

The result suggested that EVA was not a good proxy for economic profits in stock market; it was not 
superior to other performance measures in explaining changes of MVA. General finding of the study support several 
previous researches in various international markets such as Biddle at al. (1997), Dodd and Chen (1996), Turvey et 
al. (2000); and Worthington and West (2001). 

This research explained the importance of using EVA as a tool for measuring financial performance. It was 
useful information for managers as well as investors. to help them in decisions that leads to value creation. The 
results of study reveal that there was no significant between EVA and stock price in the food and beverage industry 
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of Hochiminh stock exchange in Vietnam  during the testing periods so EVA must not replace traditional accounting 
based performance measures to forecast the stock price; however it can be used to measure the performance of the 
company Gabriela Chmelíková (2008). Thus, researcher recommends EVA can be used along with traditional 
measures as an assistant measure tool for managers and investors to achieve the strategic goals in business. 

Traditional accounting-based performance measures were still more significant measures for managers and 
shareholders in operation as well as investment (Biddle et al., 1997). The result of this research recommended that 
NOPAT could be used as a best performance measure for the food and beverage industry of Hochiminh stock 
exchange in Vietnam. This study could provide investor or securities analysts a method to predict the variation of 
stock price for investment in Vietnam stock market 
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Appendix 
 

Table 2: Descriptive statistics matrix of all variables for the pooled data 

Variables 
MVA 

(million dong) 
EVA 

(million dong) 
EPS 

(dong) 
NOPAT 

(million dong) 
ROA 
(%) 

ROE 
(%) 

 
Total (n = 273) 
Min -6,345,201.35 -1,335,739 -8,080 -69,645 -19.00 -140.88 
Max 31,384,373.81 1,831,255 6,332 652,727 25.06 82.82 
Mean 1,341,174.56 33,918 769 28,829 2.33 3.91 
SD 5,190,160.43 197,566 1,295 75,696 3.55 11.94 
       
2006 (n = 31)      
Min -499,718.4 -393,621 -1,633 -4,489 -3.14 -12.84 
Max 15,824,385.02 61,496 6,332 166,133 14.98 29.85 
Mean 1,740,285.15 -22,347 1,061 21,267 3.17 5.03 
SD 4,153,027.29 72,531 1,279 40,468 3.18 6.46 
       
2007 (n = 59)      
Min -3,532,477,25 -680,628 -628 -1,974 -1.23 -5.54 
Max 31,384,373.81 230,316 3,141 233,810 25.06 45.19 
Mean 2,867,260.11 6,204 1,057 23,210 3.51 6.44 
SD 7,564,928.81 100,924 699 43,338 3.36 6.43 
       
2008 (n = 93)      
Min -4,553,375.63 -218,081 -8,080 -65,930 -19.00 -140.88 
Max 22,696,252.50 1,831,255 2,928 331,853 8.27 17.94 
Mean 900,129.51 75,557 490 25,292 1.44 1.26 
SD 4,174,419.97 248,383 1,273 58,683 3.38 15.54 
       
2009 (n = 90)      
Min -6,345,201.35 -1,335,739 -5,183 -69,645 -9.28 -38.83 
Max 28,261,691.20 640,345 6,218 652,727 11.26 82.82 
Mean 613,681.55 30,386 726 38,815 2.06 4.29 
SD 4,252,779.59 211,795 1,553 109,506 3.73 12.19 
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Table 3: Pearson’s correlation matrix for all year 
       

  MVA EVA EPS NOPAT ROA ROE 

EVA Pearson Correlation 0.116      
 Sig. (2-tailed) 0.055*      
EPS Pearson Correlation .204** 0.023     
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.702     
NOPAT Pearson Correlation .735** .162** .365**    
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.007 0.00    
ROA Pearson Correlation .244** 0.025 .868** .353**   
 Sig. (2-tailed) 0.00 0.682 0.00 0.00   
ROE Pearson Correlation 0.07 -0.009 .629** 0.078 .649** 1 
  Sig. (2-tailed) 0.228 0.883 0.00 0.175 0.00   

 
Table 4 Summary results (all years) from the five regressions 

  Regression (5) Regression (2) Regression (4) Regression (1) Regression (3) 
All Years NOPAT ROA EPS EVA ROE 

Intercept  -86,361.14 486,485.66 733,621.84 1,194,160.67 1,237,428.53 
Slope  49.93 486,485.66 842.82 3.01 31,159.40 
t value 18.542**  4.293**  3.569** 1.927* 1.21 
P-value 0.000 0.000 0.000 0.055 0.228 
R2 0.541 0.059 0.042 0.014 0.005 

 
Table 5 Summary of regression matrix between MVA and EVA 

    

    
a0 a1 R2 P-value 

Coefficients 641,267.22 -41.85 0.62 0.00 
2006 

t value 1.35 -6.81   

Coefficients 3,087,190.59 -11.25 0.02 0.27 
2007 

t value 2.99 -1.11   

Coefficients 179,503.82 9.76 0.33 0.00 
2008 

t value 0.47 6.665**   
Coefficients 508,283.04 -1.37 0.01 0.43 

2009 
t value 1.44 -0.80     
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Table 6 summary of the regression matrix MVA and NOPAT 

   e0 e1 R2 P-value 

Coefficients -300,154.91 92.39 0.900 
2006 

t value -1.160 17.197**  
0.000 

Coefficients -834,209.00 162.18 0.875 
2007 

t value -2.155 20.806**  
0.000 

Coefficients -617,564.64 60.01 0.712 
2008 

t value -2.464 15.229**  
0.000 

Coefficients -712,373.97 35.01 0.827 
2009 

t value -3.750 21.529**  
0.000 

Table 7 Summary of The regression matrix between MVA and ROA  

   b0 b1 R2 P-value 

Coefficients 363,281.82  484,874.41  
2006 

t value 0.356   1.886*  
0.097 0.068 

Coefficients 309,533.91  804,299.30  
2007 

t value 0.179 1.766* 
0.048 0.082 

Coefficients 592,283  213,768  
2008 

t value 1.291 1.706* 
0.030 0.090 

Coefficients -102,724.54 355,560.35 
2009 

t value -0.220 3.247** 
0.098 0.002 

 

Table 8 summary of the regression matrix MVA and EPS 

 

 

 

 

 

 
Notes: *Significance at 0.1 level; **high Significance at 0.01 percent level 

    d0 d1 R2 P-value 

Coefficients 1,091,204.89 791.43 
2006 

t value 1.13 1.05 
0.033 0.299 

Coefficients 945,567.21 1,879.18 
2007 

t value 0.55 1.40 
0.031 0.167 

Coefficients 607,287.16 597.12 
2008 

t value 1.34 1.795* 
0.033 0.076 

Coefficients 107,338.40 720.66 
2009 

t value 0.23 2.696** 
0.070 0.008 
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SERVICE QUALITY:  A CASE STUDY OF THAI AIRWAYS 
 

Dusit Surint1 

----------------------------------------------- 
 

ABSTRACT 
 

 The research is “Service Quality: A Case Study of Thai Airways”. The study was undertaken with the 
objectives to: (1) to evaluate service quality of Thai Airways from the passenger perception and expectation in the 
on board service.; (2) to find out the attitude of Thai Airways flight attendants with their service delivery quality.; (3) 
To examine of differences passenger demographic characteristic between passenger perception and Thai Airways 
service quality base on SERVQUAL model and (4) To examine of differences flight attendant demographic 
characteristic between flight attendant service delivery and Thai Airways service quality specification base on 
SERVQUAL model. 
  
1. Introduction  
        Nowadays, the service quality is presented in a major area of attention to managers and researchers. It is widely 
impacted on business performance, lower costs, customer satisfaction, customer loyalty and profitability. The quality 
of service is now strongly considered as one of the critical successful factors among the air transportation industry. 
By creating the best services to fulfill the customer’s need and expectation, the organization eventually can build up 
the customer’s satisfaction.  The result is also more valuable in the long term business. When customer’s satisfaction 
is filled up, they are more likely become the loyalty customer with a greater repurchase intention (Kotler, 2003).  
        However, many companies sometimes have the difficult tasks of covering and fulfilling all of the needs and 
expectation from their customers in order to improve their service quality. SERVQUAL has emerged as perhaps the 
most popular standardized questionnaire to measure service quality. It is shown that conceptual models in service 
quality enable management to identify quality problems and help in planning for the launch of a quality 
improvement program thereby improving the efficiency, profitability and overall performance (Foster and Whittle, 
1989).  
        In additional, SERVQUAL has been tested and used to measure service quality on various industries, for 
example: transportation, hospitality, banking, telecommunication, public service (Parasuraman et al 1991). Using the 
proper method, SERVQUAL could be a useful instrument for obtaining the feedback from the customers and 
measure internal service quality (Edvardsson and Thomasson, 1993).  
        Thai Airways International Public Company Limited is the national carrier of the Kingdom of Thailand. It 
operates domestic, regional and intercontinental flights radiating from its home base in Bangkok to key destinations 
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around the world and within Thailand. In its operations, the firm has achieved profitability every year for the last 40 
consecutive years (2007, Thai Airways). It is agreed that Thai Airways is the monopoly in their industry in Thailand 
comparing to the local competitor airlines such as Bangkok Airways, and Orient Thai Airlines which cannot 
compete with Thai Airways for the market share.  
        In the meanwhile, since the plenty of electronic facilities makes the world shorten, Thai Airways is facing to 
several remote and industry obstacles.  The changeable factors will be able to impact their market share and 
profitability in the future. Firstly, the number of the passenger has been decreased in the airline industry due to the 
feared of terrorist and alien bird flu (World’s economic outlook, 2006).  Next, the agreement between member 
countries of GATS (General Agreements on Trade in Service) brings to open free trade area in air transportation 
industry. The agreement gives a chance to every airline to compete in the business from new services. This is 
included the price war strategy from the Low Cost Airlines which will be the new competitors to Thai Airways. In 
additional, the changing of government is sometimes affected Thai Airways board of director and policy. As the 
reasons above, it is shown that the net profits of Thai Airways drop from 4,368 million baht in 2007 to (-21,379) 
million bath in 2008 (-589%). In is also represented that number of passenger carried reduce from 19,884 million 
people in 2007 to 18,710 million people in 2008 (-5.9%). The number of single flights gently declined from 89,608 
in 2007 to 86,657 in 2008 (-3.3%). 
        These are several warning signs and the limitation of the passengers nowadays in the dramatic and competitive 
markets. It is definitely required that Thai Airways has to urgently focus the quality service improvement in order to 
maintain the current customers and acquire the new potential passengers. The services operation in Thai Airways 
should fulfill both expectation and perception of customers to meet to their satisfaction. The results lead to the great 
competitive advantage of the airlines service for Thai Airways competition in the rapid world market. 
 
2.Literature Review 
 2.1 Five gaps analysis   
        The conceptual model of service quality serves as a concise frame work for understanding, measuring and 
improving service quality (parasuraman, Zeithaml, and Berry 1985, 1988, 1994a, b). The gap analysis model is a 
manager guide to determine for the service quality problem and discovering appropriate way to close the gaps (See 
the figure 2.2 and 2.3), (Parasuraman, et al. 1985., Ghobadian, et al. 1994). There are many applications for 
SERVQUAL; the data collected from this tool can be used to computer service-quality gaps (Vega and Carcia, 
2008).The five dimensions of service quality gaps are as follow: 
        Gap 1: Consumer expectation (Management perception gap): The gap between consumer expectations and 
those perceive by management to be the customer expectations; Management may have inaccurate perceptions of 
what consumers (actually) expect. The reason for this gap is lack of proper market/customer focus. The presence of a 
marketing department does not automatically guarantee market focus. It requires the appropriate management 
processes, market analysis tools and attitude. 
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        Gap 2: Service quality specification gap: The gap between management’s perceptions of consumer expectations 
and the firm’s service quality specifications; There may be an inability on the part of the management to translate 
customer expectations into service quality specifications. This gap relates to aspects of service design. For example, 
an airline may find that its customers require a better meals’ service on its short-haul routes. This requirement needs 
to be translated into food and beverage menus for different times of the day. 
        Gap 3: Service delivery gap: The gap between service quality specifications and delivery; Guidelines for 
measure the difference between service quality specifications and actual service delivery or performance. There are 
several reasons to measure this gap. These include: lack of sufficient support for the frontline staff, process problems 
or frontline/contact staff performance variability. For instance, the airline of the previous example may introduce an 
exotic and extensive menu that does not leave enough time to serve or consume. This results in a perception of poor 
quality. The manner of service also influences the perception of quality. If the stewards or stewardesses are not 
competent or friendly, once again the investment in the meal service will not improve perceptions of quality. 
        Gap 4: External communication gap: The service delivery, external communication gap; Consumer 
expectations are fashioned by the external communications of an organization. A realistic expectation will normally 
promote a more positive perception of service quality. A service organization must ensure that its marketing and 
promotion material accurately describes the service offering and the way it is delivered. This is why in service 
organizations it is counterproductive to separate the operations and the marketing functions. 
        Gap 5: Expected service (Perceived service gap); The perceived service quality gap, the difference between 
expected and perceived service Perceived quality of service depends on the size and direction of Gap 5, which in 
turn depends on the nature of the gaps associated with marketing, design and delivery of services. 
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Figure 1 Conceptual model of service quality 

  Source:  Valarie A. Zeithaml, A. Parasuraman, Leonard L. Berry. (1990) 
 
 2.2 Measure the Quality of Service (SERVQUAL)  

The conceptualization and measurement of the quality service has long been problematic for researchers. 
Service intangibility, simultaneous production and consumption and difference between mechanistic and humanistic 
quality have further complicated the issue (Carman, 1990).  
        Service quality can be defined as the comparison between “customers expectations and perceptions of 
services”, service quality is difference or gap between customer expectations and perception service (Parasuraman, 
et. al.,1985). The term perception pertains to the consumer’s beliefs concerning the received or experienced service 
and understanding the gap it was believed could enable managers to identify potential shortfall from a customer 
perspective (Parasuraman, et. al., 1998; Brown and Swartz, 1989). Quality measurement is the most important 
technique for a service aiming for more than superficial improvement (Vega and Carcia, 2008). The SERVQUAL 
tools can be applied for many other criteria as below: 
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- Comparing the deference scores or gaps between customers’ expectation and perception (P - E) 
overtime. 

- Comparing your own SERVQUAL scores against competitors’ scores. 
- Examining customer segments with differing quality perceptions. 
- Assessing quality perceptions of internal customers.  

(Zeithaml V., et. al., 1990).  
 Assessing the quality of service using SERVQUAL involves computing the difference between the rating 
customer assign to paired expectation and perception statements. Specifically, a Gap5 or SERVQUAL score for each 
statement pair, for each customer, is computed as follows:  
 SERVQUAL Score    =    Perception Score  -  Expectation Score 

        The average score for each antecedent on which higher the score the more favorable the current status of the 
antecedent. (Zeithaml V., Parasuraman A, Berry L., 1990). 
 
 2.3  The important of SERVQUAL dimensions  
 The five SERVQUAL dimensions are a concise representation of the core criteria that customers employ 
in evaluating service quality (Kiatcharoenpol and Laosirihongthong, 2006). They identified five discrepancies in the 
service delivery process affecting a consumer’s evaluation of the service experience. It is reasonable to speculate that 
customer would consider all five criteria to be quite important, also service quality can be measured by calculating 
the difference in scores between the corresponding items 
Table 1  The SERVQUAL model identifies specific criteria  

Service Quality Dimentions Measurement Criteria 

(1) Tangibles The appearance of airplanes, physical facilities, equipment, personnel, 
and communications materials. 

(2) Reliability. The ability to perform the promised service dependably and accurately. 
(3) Responsiveness. The willingness to help customers and provide prompt service. 

(4) Assurance. The competence of the system and its credibility in providing a 
courteous and secure service. 

(5) Empathy. The approachability, ease of access and effort taken To understand 
customers' needs. 

Source:  Parasuraman et al. (1984, 1988) 
 
2.3 Quality 
        Service quality is considered a critical determinant of competitiveness (Lewis, 1989). Attentions to service 
quality that can help an organization to differentiate itself from other organizations and through it gain a lasting 
competitive advantage (Moore, 1987). In a recent survey; quality, customer satisfaction, and identification of what 
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constituted value to the customer; were identified by the respondent companies as either important or very important 
(Coulson-Thomas, and Brown, 1990). This response illustrates the importance placed on quality and customer 
satisfaction by many organizations. This will be conclude that in the long term, the most important factor affecting 
business performance is the quality of services offered by the organization, relative to its competitors. 
 
3. Research Methodology 
   3.1 Conceptual Framework 

 
 
3.2 Research Design 
        The research has been undertaken the service quality in-flight services of Thai Airways which are divided in to 

two major parts.  

        The first is the customer’s expectation and perceived particularly in-flight services. The second is to emphasize 

the ability service level of the flight attendant according to the service quality specification and external 

communication. Both of two parts are based on the gaps of the adapted service quality model. The primary data is 

also applied to this research as it can well address the specific research issue directly to the selected population 

(Render,Stair & Hanna, 2003(. The research objective is contributed through the quantitative data collection or 

questionnaires for exploring the average score of customer’s satisfaction and flight attendant service willingness.         
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        Hypothesis 1 
H0: There are no differences between passenger demographic toward to perceived service of overall 
Service delivery towards Service Quality of Thai Airways. 
H1: There are differences between passenger demographic toward to perceived service of overall Service 
delivery towards Service Quality of Thai Airways. 

        Hypothesis 2 
H0: There are no differences between flight attendant demographic toward   
overall Service delivery from Thai Airways Service Quality specification policy. 
H1: There are differences between flight attendant demographic toward overall Service delivery from 
Thai Airways Service Quality specification policy. 

        Hypothesis 3 
H0: There are no difference between overall passenger perceived serviced   
and Overall flight attendance service delivery.  
H1: There are difference between overall passenger perceived serviced and  

            Overall flight attendance service delivery. 
 3.3 Population 
        The population of this study is taken from 400 Thai Airway passengers in the year 2009 and 100 flight 
attendants of Thai Airways in the year 2009 who already turned to full time employ from Thai Airways.  
        The sample respondents are carefully selected from the passengers who frequently fly with Thai Airways more 
than once times also the flight attendants have to passed Cabin Service Training program from Thai Airway Aviation 
Training.   
 
4.Result 
 The result of servqual score of Overall passengers satisfaction level in service quality by comparing their 
expectation and perception show that, for Tangibility, the mean of the respondents’ expectation level is 3.53 which 
are higher to the perception mean level which is 3.43. Thus, a negative confirmation resulted to tangibility especially 
on the following items: serves a variety of food, clean cabin, appropriate cabin temperature and visible signage (exit, 
seat, belt, nonsmoking) while the respondents agreed to the seven out of 12 items.; for Reliability, the respondents’ 
perception is in strongly agree level except for two items which are on time flight (departure and arrival) and 
Comfortable seat that they have negative confirmation.;for Responsiveness, the respondents’ perception is in 
strongly agree level except for one item which is services all the time that they have negative confirmation.; for 
Assurance, the respondents’ perception is in strongly agree level except for one item which is best food quality and 
nutritious that they have negative confirmation.; for Empathy, the overall mean of respondents on their perception 
was in negative confirmation except for one item that they have agreed that is proper sequence of getting on board. 
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Table 2 Overall passengers satisfaction level in service quality by comparing their expectation and perception  

Attributes 
Expectation 

(Ex) 
Perceptions 

(Pe) 
Difference 
(Pe - Ex) 

1. Average mean in term of tangible 3.53 3.43 -0.10 
   - Serves a variety of food 3.47 3.43 -0.04 
   - Serves a variety of beverage 3.61 3.68 0.07 
   - Good entertainment facility on board 3.22 3.22 0.00 
   - Plays a variety of music 3.11 3.11 0.00 
   - Plays a variety of movie 3.20 3.20 0.00 
   - Availability of newspaper and magazines  3.53 3.53 0.00 
   - Availability of communication facilities in the  
     cabin (telephone, fax) 

3.11 3.11 0.00 

   - Clean cabin 3.59 3.54 -0.05 
   - Clean rest room 3.66 3.53 0.13 
   - Appropriate cabin temperature 3.71 3.64 -0.07 
   - Visible signage (exit, seat, belt, nonsmoking) 3.76 3.72 -0.04 

2. Average mean in term of reliability 3.48 3.53 0.05 
   - On time flight (departure and arrival) 3.61 3.57 -0.04 
   - Real external communication services 3.40 3.55 0.15 
   - Helps with pleasure anytime you need 3.58 3.67 0.09 
   - Comfortable seat 3.52 3.28 -0.24 

3. Average mean in term of responsiveness 3.48 3.58 0.10 
   - On time, check in process 3.42 3.61 0.19 
   - Willingness to help in any problem 3.61 3.71 0.10 
   - Services all the time 3.54 3.39 -0.15 
   - Responses to need immediately 3.35 3.59 0.24 

4. Average mean in term of assurance 3.61 3.73 0.12 
   - Feel secured 3.63 3.82 0.19 
   - Serves with politeness 3.67 3.78 0.11 
   - Assured sanitary preparation of food served 3.51 3.82 0.31 
   - Best food quality and nutritious 3.61 3.48 -0.13 

5. Average mean in term of empathy 3.62 3.56 -0.06 
   - Proper sequence of getting on board 3.56 3.61 0.05 
   - Customers interests at its best 3.69 3.67 -0.02 
   - Good communication skill 3.71 3.66 -0.05 
   - Accommodates second serving 3.53 3.29 -0.24 
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Hypothesis1 
Table 3 The differences of passenger demographic factors have significant effect to passenger perceived service of 
overall SERVQUAL dimensions of measured service attribute 

Factor Service before 

getting on board 

Flight 

Attendant 

Food and 

Beverage 

Entertainment Environment 

of Air craft   

Gender O O X O O 

Age O O O O O 

Region O O X O O 

Education O O X O O 

Employment O O X O O 

Income O O O O O 

Duration of 
Flight taken 

X X X X O 

Often of fly with 
Thai Airways 

O O O O O 

Class of taken 
Thai airways 

O O X O O 

Type of Travel O O O O O 

o  = There are differences between passenger demographic and perceived service of overall SERVQUAL 
dimensions of measured service attribute 
x = There are no differences between passenger demographic and perceived service of overall SERVQUAL 
dimensions of measured service attribute 
         
        The results of t-test and f-test of testing hypothesis 1 illustrated that the environment of air craft have 
significant difference for all passengers’ demographic by gender, age, region, education, employment, income, 
duration of flight taken, often of fly with Thai Airways, type of travel. 
        In the meanwhile, service before getting on board, flight attendant and entertainment significant have difference 
in every passengers’ demographic except duration of flight taken. 
        Additionally, the mostly food and beverage testing with passengers’ demographic have not difference except 
age, income, often of fly with Thai Airways and type of travel have significant difference.  
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Hypothesis2 
Table 4 The differences of flight attendant demographic factors have significant effect to their service delivery from 
Thai Airways Service Quality specification policy 

Factor Safety Tasks Personal  Food and 

Beverage 

Information 

Tasks 

External 

Communication   

Gender X O X O X 

Age O O O O O 

Region X O O O O 

Education X X X X X 

Length of 
employ 

O O O O O 

Income X X X X O 

Flight schedule O O O O X 

o  = There are differences between passenger demographic and perceived service of overall SERVQUAL 
dimensions of measured service attribute 
x = There are no differences between passenger demographic and perceived service of overall SERVQUAL 
dimensions of measured service attribute 
        The results of testing hypothesis 2 illustrated that personal and information task have mostly significant 
difference with flight attendants’ demographic by gender, age, region, length of employ, flight schedule. 
        In the meanwhile, food and beverage task has significant difference in term of age, region, length of employ 
and flight schedule. Also external communication has significant difference in term of age, region, length of employ 
and income. 
        Additionally, the mostly of safety task have not difference except age, length of employ, and flight schedule. 
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Hypothesis3 
Table 5 The differences between passengers perceived in-fight service and flight attendant’s attitude services 
delivery 

           Passenger’s perceived service Flight Attendant perceived service delivery 

 Factors Mean Perception 
Level 

Factors Mean Perception 
Level 

Re
lia

bil
ity

 1. Comfortable Seats 
 

 
 

3.28 Neutral - Maintains cabin facility 
with utmost care 

4.19 Agree 

Re
sp

on
siv

en
ess

 

2. Service all the times 
 
 

3.39 
 
 

Neutral 
 
 

- Willing to serve passengers’ 
order all the time/meal 
service procedure. 
 
- Alert to all passenger’s need 
all the time  
 

4.09 
 
 
 
 

3.79 

Agree 
 
 
 
 

Agree 
 

Em
pa

th
y 

3. Accommodate 
second service 
 
 

3.29 
 
 

Neutral 
 
 
 

- Follow-up passenger’s 
through after meal service 
 
- Provide water to passenger 
upon given schedule/drink 
service procedure  
 

3.74 
 
 
 

4.05 

Agree 
 
 
 

Agree 

 
        The results of testing hypothesis 3 illustrated that the differences between passengers perceived in-fight service 
and flight attendant’s attitude services delivery. Firstly, the reliability service dimension, passenger perceived 
“comfortable seat” as Neutral level or mean 3.28 whereas flight attendant perceived service delivery in “maintains 
cabin facility with utmost care” as Agree level or mean 4.19. Secondly, there is Neutral level that passenger 
perceived the service of “all the time service” at mean 3.39 for the responsiveness. However, the flight attendant 
attitude in this services delivery presented in the Agree level for “willing to service passenger….” at mean 4.07 and 
“alter to all passenger’s need….” at mean 3.79. For empathy service dimension in lastly, the passenger perception 
level of accommodate second service stated in the Neutral level or mean 3.29, but there are Agree level in the flight 
attendant service delivery for “follow-up passenger’s…” at mean 3.74 and “provide water to passenger…” at mean 
4.05. It can be concluded that there are differences between passengers perceived in-fight service and flight 
attendant’s attitude services delivery in the three service dimension; Reliability, Responsiveness, and Empathy.  
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5. Discussions and Recommendations 
 5.1 Conclusions and Suggessions         
        Service quality according to Lewis and Booms, 1983; Tony and Stephen, 1997 is a measure of how well the 
service delivered and matches that of customers’ expectations. These perceptions include attitudes and/or judgments 
made as a result of comparisons drawn by customers between expectations of services and their perceptions of 
service performance (Berry, Zeithaml and Parasuraman, 1985 and 1988; Grönroos, 1982; Lewis and Booms, 1983; 
Tony et al., 1997). Successful customer service focused companies measure their service to ascertain how well they 
are satisfying their customer (Peter and Waterman, 1982; Evelyn and DeCarlo, 1992; Albrecht, 1992). From the 
results, there are difference between passenger expectation and perceive service in the five service attributions: 
Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. The passenger perception in Thai Airways service 
performance is also connected to their demographic backgrounds in term of their satisfaction level in each services 
offering. In additional, this paper found that all the passenger demographic types have difference to the aspect of 
environment of aircraft.  To these people, boarding an airplane is a life-and-death issue, so that even tangible aspects 
associated with the flight, e.g. the cleanliness of airport and the appearance of airline employees, become critical to 
them (Schneider and Bowen, 1995). In a disorganized environment, including airline facilities or employees whose 
appearance is unkempt, the physical clues may also suggest incompetence and inefficiency (Bitner, 1990).  
        In the meanwhile, the service quality is referred to the dyadic encounter between a customer and service 
providers; the nature of this interaction has been recognized to be a critical determinant of satisfaction with the 
service (Sidin, Rashid and Zainal, 1999). Staff gives the condition to realize the companies’ business concept, this 
depends on developing staff competence and motivation, and both are needed to improve the quality of services 
(Edvardsson and Thomasson, 1993). Based on the result in this study, the flight attendants’ demographic 
backgrounds such as age and length of employment in Thai Airways are the key factors affecting to the all service 
quality delivery; safely tasks, personal, food and beverages, information tasks and external communication. The 
outcome in term of information tasks is shown the difference in many kind of the flight attendant demographic; 
gender, age, regions, length of employment in Thai Airways, and flight schedule. As Bitner et al. (1990) suggest, 
companies seeking to delivery excellent service delivery as a business strategy, need to inspire their employees to 
meet customer needs: proper responses can lead to increased customer satisfaction.  
        According to the result of this research, it is found that both passenger feeling about overall service perception 
and the role of flight attendant have been resulted in the positive direction. However, there are many significant 
under-average scores which need to be addressed in order to complete the highly customer’s satisfaction, and 
improve the service quality of Thai Airways in the future. The relevant research resulting could be recommended to 
Thai Airways as following: 

1) In the “Reliability” of SERVQUAL dimension of measured service attribute from the result of service 
quality (gap 5);-  
        According to the research finding, the comfortable seat is below average mean in passenger perceived, it refers 
that in-flight Thai Airways seats are not meet to passengers’ expectation in “the comfortable position”. So, it is 
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recommended that the passenger seats in flight of Thai Airway should be improved to be more comfortable. The old 
seats should have new renovation and use the proper material. By adding other creation such as quality blankets and 
pillows will make the passenger feel more appreciated and comfortable with their seats during the flight taken.    

2) In the “Responsiveness” of SERVQUAL dimension of measured service attribute from the result of service 
quality (gap 5);-  
        In the research result, the score of “service all the time” is under average mean in passenger perceived. Most of 
the passengers need the respondent as fast as possible when they make the requesting. Therefore, it is suggested that 
Thai Airways should be ensure that services are provided to the passengers all the time they need. This service 
quality can be improved by encourage and motive the service staffs especially flight attendants to pay more attention 
in the passenger’s requirement, and always delivery the service with the quality to the passengers. 

3) In the “Assurance” of SERVQUAL dimension of measured service attribute from the result of service 
quality (gap 5);-  
        In term of best food quality and nutritious, the research found that it is below average mean of passenger 
perceived. This can be recommended that Thai Airways should ensure that all the meals served during the flight are 
fresh and nutrition to the passengers. This may have the quality of food checking before running them on board. 
Also, the ingredient must come from the reliable supplier and can be tracking if any problems occurred.   

4) In the “Empathy” of SERVQUAL dimension of measured service attribute from the result of service 
quality (gap 5);-  
        The outcome of the research is shown that “accommodates second serving” is lower average mean of passenger 
perceived. The passenger may recognize the services that they should have received are not completed in term of 
quality service. Thai Airways flight attendants should have been allocated the tasks for second serving the food and 
beverage to the passengers.  

In the meanwhile, the research is revealed the significant difference of “passenger demographic and perceived 
services” and “flight attendant demographic and their service delivery”. Form the interesting results in this research, 
the additional recommendations can be analyzed to Thai Airways as following: 

1) There are signification difference between “Passenger’s Age” and “Food and Beverage”.  
        Improvement on food and beverage to passenger's age, according to the research result, Thai Airways should 
provide more variety of food and beverage in order to match the passenger’s preference in each age.  

2) There are signification difference between “Passenger’s Income” and “Food and Beverage”  
        Improvement on food and beverage to passenger's income, in the research result show that the high premium 
meals should be offered as an alternative valuable choice to the passengers who are willing to pay by ordering before 
getting on board.   

3) There are signification difference between “Often of Fly with Thai Airways” and 
“Entertainment”  
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        Improvement on Entertainment to passenger's frequency that they fly with Thai Ways in a year. The outcome of 

the research result show that all the entrainment facilities should be monitored and always kept up-to date such as 

every week for whom more frequency fly with Thai Airways.   

4) There are signification difference between “Type of Travel” and “Service Before Getting on 

Board”  

        Improvement on Service Before Getting on Board to passenger's Type of Travel, according to the research 

result, Thai Airways should separate the check in desk for the passengers who are the leisure travelers and business 

purposed. This can avoid the long line checking due to many luggages.        

5) There are signification difference between “Flight attendant’s Age” and “Food & Beverage and 
other service task”.  
        Improvement on Food & Beverage and other service task to flight attendant’s Age, according to the research 
result, Thai Airways should provide more specific service specification and training to adapting service attitude of 
each group of flight attendant’s age to provide better service. 

6) There are signification difference between “Length of employ” and “Safety task”.  
        Improvement on safety task to flight attendant’s length of employ, according to the research result, Thai 
Airways should provide more training program and more frequency training class to make more experience to each 
group of flight attendant that work with Thai Ways.  
 5.2 Suggestion for further research 
         The researcher suggested the following to be researched further in order to quantify more the validity of the 
service quality of Thai Airways by: (1)  Studying separate of domestic and international flight passengers including 
all region with larger amount of sampling population and apply the questionnaire into other languages to cover the 
overall passenger’s satisfaction and obtain more recommendations.; (2) Studying Flight attendant attitude separate of 
domestic and international flight. To know more about which service point that have to specific improve.; (3) 
Studying other service quality measurement such as SERVPEX and SERVPERF to acquire the different outcome 
which is more accurately than SERVQUAL method and (4)  Studying other factors or external factors that may have 
a significant effect to passengers’ satisfaction, for example, language, culture, tradition and law.  
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study on “Service Dimension, Expectation, Perception and Satisfaction from Patient 

of Private Hospital in Myanmar” are to: (1) To explore the important level of service quality dimension and 
satisfaction from patients of Myanmar private hospital. (2) To study the patients expectation and perception of 
service dimension. (3) To identify the significant relationship between service dimension and patient satisfaction 
based on private hospital in Myanmar. 

The conceptual framework is adopted from Zeithaml, Berry and Parasuraman (1988). The hypotheses are 
based on the theories discussed in related research articles. The variables are based on literature review and divided 
as independent variables demographic, important level of service dimensions, patients’ expectation and perception. 
Dependent variables are Patient Satisfaction of five hospital service dimensions. The instrument is structure 
questionnaire. 

This study was analyzed by using descriptive statistic which is percentage, mean standard deviation. Paired 
sample t-test analysis and correlation used in order to test the significant relationship between Patient Satisfaction 
and Important level of five service dimension and Patients Expectation and Perception. The sample of 380 patients 
was collected by accidental sampling technique from September to October 2009.  

According to the Parasuraman and Zeithaml have been researches the service quality (1985). They found 
that the important factor is reliability, responsiveness, assurance, empathy and tangible. This study show the related 
between this study and Parasuraman that the tangible, reliability, responsible and assurance are the important service 
and the empathy is the less important service. 

 
1 Introduction  

Hospital is the institution providing medical and surgical treatment and nursing care for ill or injured 
people. Hospital is any institution which is legally licensed as a medical or surgical hospital in the country in which 
it is located and whose main activities are not those of a spa, sanatorium, nursing home, or home for the aged. It 
must be under the constant supervision of a resident Physician.  
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Hospital service is becoming more visible in world economy. Many countries around the world are become 
conversant for their health. Health is an active-participation sport. Health and Social Services provide a group of 
hospital services, these are located mainly at the Hospital, but also at other locations including over dale. Personal 
development and training are important goals of the hospital service. Supportive, alternative and administrative 
systems are one of the essential tools in the health care system. On the other hand, hospitals offer a comprehensive 
range of consultations, treatments, preventive care and rehabilitation in all fields of medicine and using the most 
advanced medical technology. Moreover, an efficient and multi-lingual customer service staff from international 
hospitals is on hand 24 hours to attend to the needs of both patients and their families. Health is an active-
participation sport. Health and Social Services provide a group of hospital services, these are located mainly at the 
Hospital, but also at other locations including over dale. Personal development and training are important goals of 
the hospital service. 

 
2 Literature Review 

The purpose of this chapter is to review service and service quality dimensions. This chapter is divided into 
6 sections and states with Myanmar hospital. 
2.1 Definition of Service  

Service is the business transactions that take place between a donor (service provider) and receiver 
(customer) in order to produce an outcome that satisfies the customer. According to Parasuraman et al. (1985) 
services are economic activities offered by one party to another, most commonly employing time-defined 
performances to bring about desired results in recipients themselves or in objects or other assets for which 
purchasers have responsibility. Service customers expect to obtain value from access to labor, professional skills, 
facilities, network, system, and equipment, but do not normally take ownership of any of the physical elements 
involved. Webster’s New World Dictionary of American English (1994:1226) defines service as to provide people 
with something they need/want. 
2.2 Definition of Quality  

Quality is the degree of excellence of the product in relation to objective standards. Quality cannot be 
define by objective standards in the case of services, because of the intangibility of the product, the immediacy of 
production and consumption, time of the encounter and the dominant effect of the consumer’s subjectivity. 
According to Juran's (service quality in practice) basically says that quality is "meeting or exceeding customer 
expectations." Although few customers can define quality as a concept, they know it when they see it.  

This makes the critical point that quality is in the beholder, and the beholder is the customer. That is why 
customer-defined quality is essential to competitiveness. Quality is the customers' perception of the value of the 
suppliers' work output. Quality represents the properties of products and services that are valued by the consumer. 
Quality is a momentary perception that occurs when something in our environment interacts with us. Judgment of 
the resulting order is then reported as good or bad quality value. Medicine defines quality as: delivering products and 
services to our customers which are faster, better, cheaper and newer. Definition of Quality is: "Reducing the 
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variation around the target". That means, it is very basic that process limits are within the spec limits and process 
average is very close to the target. I think “Quality" concept should be after the above condition. If that's so, strive 
should be reduce the variation of the process while maintaining the process average close to the target. Quality is to 
satisfy the ever-changing needs of our customers, vendors and employees, with value added products and services 
emphasizing a continuous commitment to satisfaction through an ongoing process of education, communication, 
evaluation and constant improvement. 
2.3 Service Quality  

SERVQUAL represents service quality as the discrepancy between a customer's expectations for a service 
offering and the customer's perceptions of the service received, requiring respondents to answer questions about both 
their expectations and their perceptions. Service quality relates to meeting customers’ needs, we will be looking at 
“perceived service quality” in order to understand consumers (Arnauld et al., 2002). Grönroos (1984) and 
Parasuraman et al., (1985) looks at perceived quality of service as the difference between customers’ expectation and 
their perceptions of the actual service received. The use of perceived as opposed to actual service received makes the 
SERVQUAL measure an attitude measure that is related to, but not the same as, satisfaction (Parasuraman et. al., 
1988). Parasuraman et. al. (1991) presented some revisions to the original SERVQUAL measure to remedy 
problems with high means and standard deviations found on some questions and to obtain a direct measure of the 
importance of each construct to the customer. 

There are many researchers who have defined service quality in different ways. For instance, Bitner, 
Booms and Mohr (1994, p. 97) define service quality as ‘the consumer’s overall impression of the relative inferiority 
/ superiority of the organization and its services’. While other researchers (e.g. Cronin and Taylor, 1994; Taylor and 
Cronin, 1994) view service quality as a form of attitude representing a long-run overall evaluation, Parasuraman 
(1985, p. 48) defined service quality as ‘a function of the differences between expectation and performance along the 
quality dimensions’. This has appeared to be consistent with Roest and Pieters’ (1997) definition that service quality 
is a relativistic and cognitive discrepancy between experience-based norms and performances concerning service 
benefits. Conceptualize customer satisfaction as an individual’s feeling of pleasure or disappointment resulting from 
comparing a product’s perceived performance (or outcome) in relation to his or her expectations. Generally, there 
are two general conceptualizations of satisfaction, namely, transaction-specific satisfaction and cumulative 
satisfaction (Boulding et al., 1993; Jones and Suh, 2000; Yi and La, 2004). Transaction-specific satisfaction is a 
customer’s evaluation of his or her experience and reactions to a particular service encounter and cumulative 
satisfaction refers to the customer’s overall evaluation of the consumption experience to date (Johnson, Anderson 
and Fornell, 1995). 
2.4 Service Quality Dimensions  

Kandampully (2000) revealed that service quality is crucial to the success of any service organization. As 
the customer participates in the production and consumption of services, they interact closely with various aspects of 
the organization. This inside knowledge gives them the opportunity to assess critically the services provided, in 
particular the quality of service. Customer will assess service quality by comparing the service they get with the 
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service they desire. Hence, service quality plays a critical role in adding value to the overall service experience. 
Since superior quality is one of the crucial factors within the control of the hospitality service provider, 
Kandampully (2003) suggested that enhancing the quality of service at all levels of service delivery has therefore 
become mandatory for organization survival. 

 Gronroos (1991) held that service quality is made up of three dimensions: the “technical quality of the 
outcome”, the “functional quality of the encounter”, and the “company corporate image”. Lehtinen (1982) also 
described service quality in terms of physical, interactive quality and corporate (image) quality. Physical quality 
relates to the tangible aspects of the service, Interactive quality involves the interactive nature of services and refers 
to the two-way flow that occurs between the customer and the service provider, or his/her representative, including 
both automated and animated interactions. Corporate quality refers to the image attributed to a service provider by 
its current and potential customers, as well as other publics. They also suggest that when compared with the other 
two quality dimensions, corporate quality tended to be more stable over time. Parasuraman Zeithaml and Berry 
(1985) list ten determinants of service quality that can be generalized to any type of service. 
2.5 Patients satisfaction in hospitals  

It is essential for a hospital to reach out to its customers (patients) if it wants to survive the competition. 
This can be achieved only by building a bridge of trust between the hospital and the community, so that the 
community can crossover to the hospital. A customer from the hospital perspective is any individual or institution 
who is an actual, potential or future user of the hospital and its various services. The customer from the hospital is 
very different from the regular customer. Therefore customer satisfaction in a hospital is basically a state of mind of 
the patient. Customer delight is all about exceeding the expectations of the patients to make him highly satisfied with 
the hospital. And customers also bring in their relatives and friends because they act as the brand ambassadors. 

 
3. Research Methodology 
3.1 Conceptual Framework  

This study is conducted based on the conceptual framework drawn from the SERVQUAL model. The 
conceptual framework is adopted from Zeithaml, Berry and Parasuraman (1990). 
3.2 Hypothesis  
From figure 3.1, the hypotheses are based on the theories discussed in related research articles.  
Variables of research  

The variables are based on literature review and divided as follows :  
Independent variables : Demographic, Important level of service dimensions,patients’ expectation and perception  
Dependent variable : Patient Satisfaction of five hospital service  
dimensions.  
Correlation analysis: Patient satisfaction of each service dimension has a positive correlation with patient 
expectation and perception. 
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Sources of data  
Quantitative research is associated with the deductive approach, while qualitative research is associated 

with the inductive approach (Bryman. 2004; David and Sutton, 2004, cited in Alghamdi, 2007). Deductive research 
sets out to ‘test’ a hypothesis, while inductive research sets out to explore a field. If the researcher seeks to test a 
hypothesis, to measure the relationship between different variables (Bryman. 2004; David and Sutton, 2004, cited in 
Alghamdi, 2007). Inductive methods are seeking to build accounts of what is going on from the data collected. 
(Bryman. 2004; David and Sutton, 2004; cited in Alghamdi, 2007). Therefore, the quantitative approach will be 
employed for the purpose of this study. This research gathered information directly from actual and potential user of 
case study private hospital. Then the primary data were collected based through two methods are personal interview 
and questionnaire survey. The questionnaire in the survey pre tested to clarify any uncertainty of instructions, 
questions and responding to time dimensions. It based on the direct personal interview with patients who were 
selected by head of hospital management with those interviewers about satisfaction upon the service quality what 
they have received and their suggestions. 

 
4. Data analysis and results 
4.1 Location of hospital 

Shows that there were 15.8% of Pan Hlaing hospital followed by Shwe Gon Dine 26.3%, Pin Long 
hospital 21.1%, Pan Hlaing(Mdy) which accounted for 13.2% and the last one is Thit Sar Yar Zar hospital which 
accounted as 23.7% . Yangon Capital is slightly higher than that of respondents in Mandalay Division as shows in 
Figure 4.1. For the Yangon capital was answered by the respondents 240 (63%) and Mandalay division 140(37%). 
There are seven factors of patient profiles which are gender, age, education, occupation, the first time to come this 
hospital, how they know about that hospital and why the patient choose that hospital. The data are presented in term 
of number and percentage of respondents. Location of five private hospitals that used to collect data in this study is 
shown the gender of the respondent group reveals that male is 160 or 41.9%; while female are 220 or 57.6%. It is 
founded that most respondents are between 36-45 years old which accounted for 128 (33.7%), followed by 26-35 
years which accounted for 105 (27.6%), 15-25 years old which accounted for 59 (15.5%), 46-55 years old which 
accounted for 57 (15%), and above 55 years old which accounted for 31 (8.2%).  

It is founded that most respondents are between 36-45 years old which accounted for 128 (33.7%), 
followed by 26-35 years which accounted for 105 (27.6%), 15-25 years old which accounted for 59 (15.5%), 46-55 
years old which accounted for57 (15%), and above 55 years old which accounted for 31 (8.2%). Patients’ education 
level, it is founded that most respondents hold bachelor degree which accounted for 161 (43%), followed by 
secondary school which accounted for 88 (23%), diploma degree which accounted for 107 (28%), master degree and 
doctoral degree which accounted for 24 (6%). Majority of the number of 24 respondents holding master agree and 
doctoral degree, bachelor degree is higher than that of respondents in secondary school and diploma. The numbers of 
respondents holding bachelor degree is slightly higher than that all of respondents. 
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The respondents’ occupation, it is founded that most respondents are self employee which accounted for 84 
(22%), followed by government employee which accounted for 75 (20%), the company employee which accounted 
67 (18%), the student which accounted 54(14%) and retired which accounted 63 (16%) and the other which 
accounted37 (10%). Regarding the occupation of the respondents from the hospitals (Yangon and Mandalay), it is 
found that the most number of respondents are self employee.  

The respondents’ come to the hospital for first time or not by answering yes or no. Of the 380 qualified 
responses, It is found that most of respondents are not come to the hospital as the first time which accounted for 222 
(58.4%) and for the first time which accounted for 158 (42%). 300 (79%) of respondents knew the hospital by 
friends and relatives, follow by 33 (9%) which are know from newspaper, 38 (10%) by advertisement and 9 (2%) by 
internet. Why the respondents’ choose this private hospital, it was founded that because of the physician which 
accounted for 205 (54%), followed by because of the disease which accounted for 27 (7%), the cost which accounted 
for 38 (10%) and they came because of the hospital services which accounted 110 (29%).  
4.2 Results of correlation analysis relationship between patient satisfaction and their expectation and 
perception.  

The Pearson's correlation is used to find a correlation between patient satisfaction and patient expectation, 
perception variables. The value for a Pearson's can fall between 0.00 (no correlation) and 1.00 (perfect correlation. 
Generally, correlations above 0.80 are considered pretty high (the significance is under 0.05). 

Correlation is a statistical technique which can show whether and how strongly pairs of variables are 
related. It measures the linear relation between two or more variables. In order to evaluate the correlation between 
variables, it is important to know the strength as well as the significance of the correlation.  
4.3 Summary of hypothesis testing result 

Researcher used paired sample t-test to test the Hypothesis, which is less than the significance level at 
.05(P<.05) that the null hypothesis was rejected Ho and accepted Ha, so the result implied that the patient 
expectation and perception is significant relationship with patient satisfaction. Whether these hypotheses can be 
rejected or accept. 
 
5. Conclusion and Recommendations 
 There are two types of data in this research. The secondary data was collected from journals and web-site. 
The primary data was collected from the answers of questionnaires. All data received from the study then is analyzed 
by using descriptive and quantitative methods. One of the most popular measures of service quality is SERVQUAL 
model developed by Parasuraman, Zeithaml, and Berry(19850 was adopted to study the GAP 5 which is the 
relationship between customer expectation and customer perception to express the customer satisfaction level. 
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